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Longe, aqui. 

Autora: Maria Esther Maciel 

Breves cotidianos, com seus aromas variados (chás acompanhados por 

finos biscoitos poéticos) e um enternecer pelas simplicidades da vida – 

folhas, plantas, cães e gatos, receitas, os objetos de casa, os cheiros dos 

dias, as lembranças redescobertas. A produção de Maria Esther Maciel 

ganha agora a reunião “Longe, aqui”, poesia incompleta (Quixote + Do 

Editora, com Tlön Edições), com poesia e prosa de 1998 a 2019. A obra 

traz o inédito “O livro das sutilezas” (2019, com ilustrações de Julia 

Panadés), além de “O livro de Zenóbia” (2004,ilustrado por Elvira Vigna) 

e “Triz”, de 1998, que volta com novos poemas dos anos seguintes 

 

 

Redenção de um cafajeste   

Autora: Nana Pauvolih 

Em Redenção de um cafajeste, a autora narra a história de Arthur, 

empresário, dono de uma das revistas masculinas mais escandalosas do 

país, que conhece Maiana, garota humilde, que sonha terminar a faculdade 

e ser professora. Eles que pertencem a mundos completamente diferentes, 

mas estão prestes a descobrir tudo o que têm em comum. Neste conto de 

fadas contemporâneo, repleto de erotismo e paixão, Nana Pauvolih coloca 

os leitores diante de uma história de amor em que a Gata Borralheira e o 

Príncipe Encantado se alternam no papel de salvador e vítima.  

 

Sonata em Auschwitz 

Autora: Luize Valente 

Um bebê nascido nas barracas de Auschwitz-Birkenau, em setembro de 

1944. Uma sonata composta por um jovem oficial alemão, na mesma data, 

também em Auschwitz. Duas histórias que se cruzam e se completam. 

Décadas depois, Amália, jovem portuguesa, começa a levantar o véu de 

um passado nazista da família a partir de uma partitura que lhe é revelada 

por sua bisavó alemã. A dúvida de que o avô, dado como morto antes do 

fim da Segunda Guerra, possa estar vivo no Rio de Janeiro, a leva a 

atravessar o oceano e a conhecer Adele e Enoch, judeus sobreviventes do 

Holocausto.  

 



LITERATURA ESTRANGEIRA 

 

Com sangue 

Autor: Stephen King  

Do mestre do terror, uma nova coleção de contos que levará os leitores a 

momentos aterrorizantes da vida… e da morte. Brilhante em narrativas 

curtas, King já escreveu alguns contos que viraram sucesso em todo o 

mundo, como as histórias que inspiraram os filmes Conta comigo e Um 

sonho de liberdade. Neste livro, assim como em Quatro estações e 

Escuridão total sem estrelas, ele cria uma coleção única e emocionante, 

demonstrando mais uma vez porque é considerado um dos maiores 

contadores de histórias de todos os tempos.  

 

 

 

 

Custe o que custar 

Autor: Harlan Coben 

Até onde você iria para salvar a sua filha? Simon Greene tinha uma família 

perfeita. Até perder a filha mais velha para as drogas. Depois de receber 

todo o apoio necessário na luta contra o vício, Paige desapareceu com o 

namorado abusivo, sem deixar vestígio. Um dia, ele a reencontra no 

Central Park, em Nova York, tocando violão por uns trocados. Quando 

Simon vai falar com ela e lhe implorar que volte para casa, Paige foge mais 

uma vez. Então ele faz o que qualquer pai faria: vai atrás dela e acaba 

entrando em um mundo sombrio e perigoso em que gangues de rua ditam 

as leis, drogas são a moeda corrente e assassinatos são acontecimentos 

corriqueiros.  

 

 

 

As garotas madalenas 

Autor: V. S. Alexander 

Dublin, 1962. Dentro dos portões do convento das Irmãs da Sagrada 

Redenção opera uma das Lavanderias de Madalena da cidade. Outrora um 

lugar de refúgio, as lavanderias haviam evoluído para sombrios 

reformatórios de trabalhos forçados. É para lá que a jovem Teagan Tiernan, 

de 16 anos, é levada pela família, depois de ter sido transformada em 

personagem de uma intriga que também envolvia um jovem e belo padre. 

Convivendo com mulheres “em desgraça” – mães solteiras, prostitutas, 

menores infratoras – e garotas comuns, cujos únicos pecados se resumiam 

a serem bonitas ou independentes demais, Teagan faz amizade com Nora 

Craven, uma jovem rebelde que pensava que nada poderia ser pior do que 

sua miserável vida familiar. As duas jovens se tornam reféns da Madre 

Superiora e de suas punições cruéis – sempre em nome do amor. Entre 

fracassadas tentativas de fuga, Teagan e Nora vão descobrir como é árduo 

o mundo exterior, principalmente para jovens de reputação arruinada. 

 

 

 

 



Malorie 

Autor: Josh Malerman 

Doze anos se passaram desde que Malorie e os filhos atravessaram o rio 

com vendas no rosto, mas tapar os olhos ainda é uma regra que não podem 

deixar de seguir. Quando eles tomam conhecimento de uma notícia que 

parecia impossível, Malorie se permite ter esperança pela primeira vez 

desde o início do surto. Há sobreviventes. Pessoas que ela considerava 

mortas, mas que talvez estejam vivas. Malorie agora precisa fazer uma 

escolha angustiante: viver de acordo com as regras de sobrevivência que 

funcionaram tão bem até então, ou se aventurar na escuridão e buscar a 

esperança mais uma vez.   

 

 

 

Uma noiva rebelde (Os Rokesbys – v.4) 

Autora: Julia Quinn 

Georgiana Bridgerton nunca foi contra a ideia de se casar. Ela só achava 

que sua opinião seria levada em conta na hora de escolher o noivo. Mas 

quando sua reputação está por um fio, Georgie precisa decidir: ou aceita 

ser uma solteirona pelo resto da vida ou se casa com o vigarista que a 

sequestrou de olho em seu dote. Quarto filho de um conde, Nicholas 

Rokesby está estudando medicina em Edimburgo e não tem o menor 

interesse em arrumar uma esposa nesse momento. Mas quando descobre 

que Georgie, sua amiga de infância, corre o risco de ficar arruinada para 

sempre, ele sabe o que deve fazer. 

 

 

Pantaleão e as visitadoras  

Autor: Mario Vargas Llosa  

Pantaleão e as visitadoras conta a história de Pantaleão Pantoja, um capitão 

recém-promovido do exército, que recebe uma missão inesperada - criar 

um serviço de prostitutas para as Forças Armadas do Peru isoladas na selva 

amazônica, dentro do mais absoluto sigilo militar. Em pouco tempo o que 

era uma missão discreta se transforma no maior empreendimento de 

prostitutas do país, virando do avesso à vida de Iquitos e do próprio 

Pantaleão, que, como se não bastassem os problemas familiares, se verá 

envolvido com uma bela e insinuante visitadora. 

 

 

 

Pessoas normais 

Autora: Sally Rooney 

Na escola, no interior da Irlanda, Connell e Marianne fingem não se 

conhecer. Ele é a estrela do time de futebol, ela é solitária e preza por sua 

privacidade. Mas a mãe de Connell trabalha como empregada na casa dos 

pais de Marianne, contudo, um deles está determinado a esconder a 

relação. Um ano depois, ambos estão na universidade, em Dublin. 

Marianne encontrou seu lugar em um novo mundo enquanto Connell fica 

à margem, tímido e inseguro. Porém, enquanto Marianne se embrenha em 

um espiral de autodestruição e Connell começa a duvidar do sentido de 

suas escolhas, eles precisam entender até que ponto estão dispostos a ir 

para salvar um ao outro.  



A última mentira que contei 

Autora: Riley Sager 

Há quinze anos, quatro garotas foram passar as férias em um acampamento 

de verão. Apenas uma delas voltou para casa. Duas verdades e uma 

mentira. Quem seria capaz de descobrir qual era a mentira? Era essa a 

brincadeira que as garotas Vivian, Natalie, Allison e Emma faziam em sua 

minúscula cabana no Acampamento Nightingale. Mas a diversão terminou 

quando Emma, ainda meio dormindo, viu as outras saírem da cabana na 

calada da noite. Essa foi última vez em que ela, ou qualquer outra pessoa, 

teve notícia das amigas. Quinze anos depois, Emma é convidada a voltar 

ao acampamento, que seria reaberto pela primeira vez desde a tragédia. Ela 

vê nisso uma oportunidade de tentar descobrir o que realmente aconteceu 

com as três garotas. 

 

 

Valsa maldita 

Autora: Tess Gerritsen 

No ambiente frio e sombrio de um antiquário em Roma, a violinista 

americana Julia Ansdell depara com uma partitura intrigante a valsa 

Incendio e é imediatamente atraída pela peculiar composição. Já de volta à 

Boston, no instante em que o arco de Julia começa a ser deslocado pelas 

cordas do violino, desenhando no ar aquelas notas intensas, algo sinistro é 

despertado e a vida de Julia fica sob ameaça iminente. A música parece 

exercer um efeito inexplicável e macabro sobre sua filha pequena, que se 

mostra drasticamente transformada. Convencida de que a melodia 

hipnótica de Incendio está desencadeando uma maldição, Julia decide 

investigar a história por trás da partitura e encontrar a pessoa que a compôs. 

Suas buscas a levam à milenar cidade de Veneza, onde Julia descobre um 

segredo sinistro de várias décadas envolvendo uma família perigosamente 

poderosa que fará de tudo para impedir que ela revele a verdade ao mundo 

custe o que custar. 

PSICOLOGIA 

Mulheres que correm com os lobos 

Autora: Clarissa Pinkola Estés 

Os lobos foram pintados com um pincel negro nos contos de fada e até hoje 

assustam meninas indefesas. Mas nem sempre eles foram vistos como 

criaturas terríveis e violentas. Na Grécia antiga e em Roma, o animal era o 

consorte de Artemis, a caçadora, e carinhosamente amamentava os heróis. 

A analista junguiana Clarissa Pinkola Estés acredita que na nossa 

sociedade as mulheres vêm sendo tratadas de uma forma semelhante. Ao 

investigar o esmagamento da natureza instintiva feminina, Clarissa 

descobriu a chave da sensação de impotência da mulher moderna. Seu 

livro, Mulheres que correm com os lobos, ficou durante um ano na lista de 

mais vendidos nos Estados Unidos. Abordando 19 mitos, lendas e contos 

de fada, como a história do patinho feio e do Barba-Azul, Estés mostra 

como a natureza instintiva da mulher foi sendo domesticada ao longo dos 

tempos, num processo que punia todas aquelas que se rebelavam.  



CIÊNCIAS SOCIAIS 

Notas sobre a pandemia  

Autor: Yuval Noah Harari 

Nesta coletânea inédita de artigos e entrevistas, Harari debate o impacto e 

as consequências da pandemia de covid-19. O historiador israelense Yuval 

Noah Harari examina os dilemas da encruzilhada histórica provocada pela 

pandemia do novo coronavírus nos artigos e entrevistas reunidos nesta 

coletânea inédita. Publicados originalmente em veículos como a revista 

Time e os jornais Financial Times e The Guardian, eles exploram temas 

como a disputa ideológica entre isolacionismo nacionalista e cooperação 

global, o risco da ascensão de estados totalitários na esteira das novas 

tecnologias de monitoramento em massa e os possíveis impactos do vírus 

na concepção contemporânea da morte. 


