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Anne de Windy Poplars (Anne de Green Gables - v.4) 

Autora: L. M. Montgomery 

As vivências e experiências de Anne em Anne of Windy Poplars (1936) 

ocorrem ao longo dos três anos entre sua formatura no Redmond College 

e o casamento com Gilbert Blythe. Enquanto Gilbert está na faculdade de 

medicina, em Redmond, Anne trabalha como diretora da Summerside High 

School, onde também dá aulas. Mora em uma casa grande e adorável 

chamada Windy Poplars com duas viúvas idosas, tia Kate e tia Chatty, 

junto com sua governanta, Rebecca Dew, e um gato, Dusty Miller.  

 

 

 

Diário de um banana: vai fundo - v.15 

Autor: Jeff Kinney 

Greg e sua família subiram num trailer e pegaram a estrada. Acampar não 

estava nos planos, mas a grana curta e o verão escaldante jogaram os 

Heffley no meio da natureza selvagem. É sempre melhor ir fundo na 

aventura, ainda que ela reserve surpresas não tão agradáveis. E quando uma 

tempestade se aproxima, eles se perguntam se as férias de suas vidas 

valeram mesmo a pena.   

 

 

 

LITERATURA BRASILEIRA 

 
Redenção e submissão (Redenção – v.2) 

Autora: Nanna Pauvolih 

Enquanto não encontra o par pefeito, Matt vai se divertindo no clube 

Catana. E é justamente lá que ele conhece Sophia, uma típica dominatrix, 

também apreciadora das práticas de BDSM. Ambos eram muito parecidos 

em seus desejos e vontades. A atração sexual latente era apenas a ponta do 

iceberg, que os unia e conectava. O convívio diário dos dois torna-se uma 

imensa atração sexual. Não demora muito para descobrirem que um 

sentimento mais profundo está em jogo.  

 

Redenção pelo amor (Redenção – v.3) 

Autora: Nanna Pauvolih 

Duas forças poderosas me puxando para lados opostos. Uma paixão sem 

limites. Um sonho inesquecível. Uma mulher que mexe com todas as 

minhas estruturas. Um escravo do meu próprio controle 

 



Torto Arado 

Autor: Itamar Vieira Junior  

Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram 

uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre 

então um acidente. E para sempre suas vidas estarão ligadas, a ponto de 

uma precisar ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e 

com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e morte, 

de combate e redenção. Um texto épico e lírico, realista e mágico que 

revela, para além de sua trama, um poderoso elemento de insubordinação 

social. 

LITERATURA ESTRANGEIRA 

 

Cartada final 

Autor: John Grisham  

Numa pequena cidade da Flórida, o advogado Keith Russo é morto a tiros 

em seu escritório. O assassino não deixa pistas e não há testemunhas, mas 

a polícia logo suspeita de Quincy Miller, um jovem negro que já foi cliente 

de Keith. Quincy é julgado, condenado e sentenciado à prisão perpétua. 

Por 22 anos ele continua jurando inocência. Só que ninguém está ouvindo. 

Desesperado, Quincy escreve uma carta à Guardiões da Inocência, uma 

pequena organização que luta contra condenações injustas e defende 

pessoas esquecidas pelo sistema. O apelo de Quincy convence o advogado 

Cullen Post, e ele inicia a própria investigação.  

 

 

A farsa do rei 

Autor: Steve Berry 

O ex-agente secreto Cotton Malone e seu filho Gary, de 15 anos, viajam 

de férias para a Europa. Como um favor para sua ex-chefe no 

Departamento de Justiça, Malone concorda em acompanhar um 

adolescente fugitivo de volta à Inglaterra. Mas, depois de serem recebidos 

sob a mira de uma pistola em Londres, o adolescente e Gary desaparecem. 

Logo Malone descobre que está no meio de um conflito diplomático 

repleto de artimanhas geopolíticas.  

 

 

 

A herdeira 

Autor: Daniel Silva 

Em uma escola privada na Suíça, um mistério envolve a identidade da linda 

menina de cabelos pretos que chega todas as manhãs acompanhada por 

carros dignos de um Chefe de Estado. Seu pai é Khalid bin Mohammed, o 

impiedoso príncipe da Arábia Saudita, quando sua filha é sequestrada, ele 

se volta para o único homem capaz de encontrá-la antes que seja tarde 

demais. Gabriel Allon, o lendário chefe da inteligência israelense, passou 

a maior parte da vida lutando contra terroristas, incluindo assassinos 

jihadistas financiados pela Arábia Saudita.  

 



Outlander: escrito com o sangue do meu coração - v.8 

Autora: Diana Gabaldon 

Junho de 1778. Perseguido pelas tropas de George Washington, o exército 

britânico está se retirando da Filadélfia. Pela primeira vez, os rebeldes têm 

a esperança de vencer. Mas, para Claire Fraser e sua família, há questões 

mais urgentes que uma revolução. Jamie voltou dos mortos exigindo saber 

por que ela se casou com seu melhor amigo, lorde John Grey. Ao mesmo 

tempo, ele precisa enfrentar William Ransom, que está furioso porque 

acabou de descobrir que é seu filho ilegítimo e foi enganado por anos. 

 

 

 

 

Refúgio 

Autora: Nora Roberts  

Caitlyn Sullivan descende de uma longa linhagem de atores de Hollywood, 

aos olhos de alguns, ela parecia uma princesinha mimada, mas Cate era, na 

verdade, uma menina inteligente e determinada, a ponto de conseguir 

escapar de seus sequestradores sozinha. Dillon Cooper ficou chocado ao 

encontrar uma garotinha exausta e ensanguentada se escondendo em sua 

casa ― mas, quando o jovem e sua família ouviram sua história, 

ofereceram refúgio e amparo, reunindo-a com os entes queridos. Depois, 

anos isolada na costa oeste da Irlanda, um lugar que oferecia a paz e a 

segurança de que precisava para curar suas feridas, finalmente, ela decide 

voltar para Los Angeles. O que Cate não sabe, porém, é que, desde aquela 

noite, tantos anos atrás, duas sementes foram plantadas e vêm germinando: 

uma de um grande amor, e outra, de uma terrível vingança. 

 

O retorno 

Autor: Nicholas Sparks  

Trevor Benson não estava planejando voltar para New Bern, uma 

cidadezinha na Carolina do Norte. Porém, após ouvir as últimas e 

enigmáticas palavras do avô no leito de morte, ele decide passar um tempo 

na velha casa que herdou. Decidido a cuidar das colmeias da propriedade, 

Trevor nem pensa em se apaixonar. Porém, assim que vê Natalie 

Masterson, sente uma atração impossível de ignorar. Em New Bern, ele 

também conhece Callie, uma adolescente reservada que era amiga de seu 

avô.  

 

 

Vida assistida 

Autora: Tess Gerritsen 

A idealista Toby Harper trabalha no tranquilo turno da noite da emergência 

do Hospital Springer. O horário permite que ela se dedique à mãe, que sofre 

de Alzheimer. Mas esta rotina está prestes a desabar, depois que ela admite 

um homem em condições críticas causadas por uma possível infecção viral 

do cérebro. O paciente mal responde ao tratamento e, então, desaparece 

sem deixar pistas. Antes que Toby possa encontrá-lo, um segundo caso 

ocorre, revelando um fato terrível: o vírus só pode ser transmitido através 

da troca direta da tecidos.  



DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Caminhos da realização 

Autor: Jean-Yves Leloup 

Temos aqui a transcrição das conferências proferidas por J.-Y. Leloup em 

Brasília, DF, nos Seminários promovidos pela UNIPAZ (Reitor, Pierre 

Weil). O texto mantém o sabor coloquial das palestras que oferecem pistas 

orientadoras aos que buscam a auto-realização pessoal. Neste intuito, o A. 

serve-se de conhecidas figuras bíblicas, do AT e do Novo Testamento 

(Jonas, a Samaritana, Maria Madalena, Judas e Pedro), para ilustrar os 

medos que povoam o inconsciente humano e mostra como vencê-los com 

o auxílio da graça divina (Jesus aparece como a figura-síntese) 

BIOGRAFIA 

Irmã Dulce, a santa dos pobres 

Autor: Graciliano Rocha 

Entre tragédias pessoais e fatos inesperados, a vida de Irmã Dulce (1914-

1992) sempre foi definida por reviravoltas: filha de uma família 

privilegiada, ela descobriu a fé e abandonou o conforto material, deixando 

as angústias do povo pobre penetrarem em seu coração. Mulher de senso 

prático, ela fez alianças com políticos e empresários controvertidos para 

abrigar doentes, construir um hospital e prover teto e educação para 

crianças abandonadas. Antonio Carlos Magalhães, Norberto Odebrecht, 

Sarney, Madre Teresa de Calcutá e João Paulo II são alguns dos 

personagens históricos que cruzaram seu caminho e estão retratados neste 

livro.     

 

Mulheres de minha alma 

Autora: Isabel Allende 

Em Mulheres de minha alma, Isabel Allende nos oferece uma emocionante 

narrativa de sua relação com o feminismo e com o fato de ser mulher, 

reivindicando, ao mesmo tempo, o direito de viver a vida adulta com 

sentimento, prazer e plena intensidade. A grande autora chilena nos 

convida a acompanhá-la nessa viagem pessoal e emocional em que 

rememora seus vínculos com o feminismo desde a infância até hoje. 

Relembra algumas mulheres imprescindíveis em sua vida, como as 

saudosas Panchita, sua mãe, Paula, sua filha, e a lendária agente literária 

Carmen Balcells; escritoras relevantes como Virginia Woolf e Margaret 

Atwood; jovens artistas que personificam a rebeldia de sua geração; ou, 

entre muitas outras, as mulheres anônimas que sofreram violência e, cheias 

de dignidade e coragem, levantaram-se e seguiram em frente… Elas são as 

mulheres que a inspiraram e acompanharam ao longo da vida, são as 

mulheres de sua alma. 

 



Uma terra prometida 

Autor: Barack Obama 

Uma terra prometida é extraordinariamente pessoal e introspectivo -- o 

relato da aposta de um homem na história, da fé de um organizador 

comunitário posta à prova no palco mundial. Obama fala com sinceridade 

sobre a situação delicada de concorrer a um cargo eletivo sendo um 

americano negro, sobre corresponder às expectativas de uma geração 

inspirada por mensagens de "esperança e mudança" e sobre lidar com os 

desafios morais das decisões de alto risco. É honesto sobre as forças que 

se opuseram a ele dentro e fora do país, franco sobre os efeitos da vida na 

Casa Branca em sua esposa e em suas filhas e audacioso ao confessar suas 

dúvidas e desilusões. Jamais dúvida, porém, de que no grande e incessante 

experimento americano o progresso é sempre possível. 


