BOLETIM DE DIVULGAÇÃO
NOVAS AQUISIÇÕES
LITERATURA INFANTOJUVENIL
Almanaque bichos do Brasil
Autora: Rosane Pamplona
Você sabia que a onça é o maior felino das Américas? E que o terrível
jacaré, apesar de ter aqueles dentes medonhos, é um pai muito carinhoso?
Neste almanaque desfilam bichos muitos populares do Brasil para que o
leitor fique sabendo muito mais sobre eles: onde vivem, como vivem, o
que comem, que perigos os ameaçam etc. Todos eles, tanto os inofensivos
quanto os perigosos, precisam ser protegidos dos perigos causados pelo ser
humano, e, conhecendo-os melhor, essa tarefa fica muito mais fácil!

Os miseráveis
Autores: Victor Hugo, tradução e adaptação Antonio Carlos Viana
É a história de um homem que, por causa de um erro cometido na
juventude, sofreu pelo resto da vida. A saga de Jean Valjean se passa na
França, na época revolucionária do final do século XVIII e início do XIX,
quando monarquistas e republicanos se degladiavam nas ruas. Um
romance com personagens marcantes, como o inspetor Javert, que passa a
vida perseguindo Valjean, e Cosette, cuja história de amor enfrenta as
inúmeras armadilhas que o destino impõe. Uma obra-prima do
Romantismo.

LITERATURA BRASILEIRA
A natureza da mordida
Autora: Carla Madeira
Olívia e Biá, as duas protagonistas da história, se encontram pela primeira
vez num pequeno sebo improvisado. Devastada por uma perda recente,
Olívia se deixa envolver pela fala desatinada de Biá, por seu humor
dilacerante, sua tragédia cotidiana e os mistérios de uma dor antiga. Nos
doze primeiros encontros, o leitor se verá enredado por uma história cheia
de lacunas. Vai experimentar, como a própria Biá, as intensidades da perda
de memória, marcada ora pelos esquecimentos, ora pelas lembranças
salientes. Será preciso mastigar cada tesouro que emergirá dos encontros e
das anotações feitas por Biá, mesmo que tomado pela angústia de não
poder compreendê-los ainda. A partir daí tudo começa a ser revelado. É
com essa provocação, que desestabiliza as fronteiras entre o bem e o mal e
obriga o leitor a se colocar no lugar do outro, que A natureza da mordida
se torna um livro de força universal.

LITERATURA ESTRANGEIRA
Brilhante: a história de Belle (Damas rebeldes – v.2)
Autora: Julia Quinn
Quando um pretendente diz a lady Belle que, por conta da beleza e da
fortuna dela, está disposto a fazer vista grossa para as suas chocantes
tendências intelectuais, ela decide se afastar do mercado casamenteiro e
passar uma temporada no campo. Belle não imaginava que, durante sua
estadia, fosse conhecer lorde John Blackwood, um herói de guerra que a
deixaria fascinada como nenhum outro homem da alta sociedade londrina
fora capaz. Apesar de já ter vivido coisas terríveis, nada aterroriza mais o
coração atormentado de lorde John do que lady Arabella. Ela é inebriante,
exasperante e... faz com que ele tenha sede de viver.

Eu devia estar sonhando
Autor: Michel Bussi
Vinte anos atrás, em um voo para Montreal, a comissária de bordo Nathalie
encontrou a chance de viver um grande amor que abalou sua vida tranquila
como esposa e mãe. Um amor cujo desfecho ela até hoje não ousa
confessar. Agora, estranhos sinais sem causa aparente vêm se acumulando.
Ela é escalada para os mesmos três voos de vinte anos antes. Na mesma
ordem: Montreal, Los Angeles, Jacarta. Com a mesma equipe, coisa rara
de acontecer. Uma música no rádio, pequenos elementos que se repetem,
um passageiro cantando versos que só ela poderia conhecer. Quem – ou
que força misteriosa – estará por trás dessas supostas coincidências?

Faca
Autor: Jo Nesbo
Uma mulher é encontrada morta em sua casa. As janelas estão todas
trancadas, assim como a porta. Tudo relacionado ao caso deixa a Divisão
de Homicídios da polícia de Oslo em choque, sem saber por onde começar
a investigação. Enquanto isso, na manhã posterior ao assassinato, Harry
acorda com sangue nas mãos, mas não se lembra de nada da noite anterior.
Ele está se afundando cada vez mais na bebida desde que Rakel o deixou.
O famoso Harry Hole agora trabalha preenchendo papelada e resolvendo
casos menores, mas isso não o impede de se envolver pessoalmente na
investigação. Quando os jornais noticiam que ele é o culpado, Harry terá
de fazer de tudo para provar sua inocência e descobrir o verdadeiro
culpado, mesmo que isso custe sua vida.

A forma da noite
Autora: Tess Gerritsen
Depois de uma tragédia indescritível, Ava Collete, consumida pela culpa,
foge de Boston e encontra refúgio na remota cidadezinha de Tucker Cove,
em uma antiga casa chamada Brodie’s Watch. No casarão isolado à beiramar, Ava encontra a paz... até começar a ouvir barulhos estranhos. Ava
descobre que a casa que tanto adora guarda um segredo terrível, um
segredo que os moradores de Tucker Cove não querem que venha à tona:
todas mulheres que viveram em Brodie’s Watch também morreram lá.
Seria o fantasma do capitão Brodie o responsável? Ou há um assassino de
carne e osso à solta? Ava precisa descobrir a verdade antes que tenha o
mesmo destino das antigas moradoras da casa.

A garota do lago
Autor: Charlie Donlea
Summit Lake, uma pequena cidade entre montanhas, é esse tipo de lugar,
bucólico e com encantadoras casas dispostas à beira de um longo trecho de
água intocada. Duas semanas atrás, a estudante de direito Becca Eckersley
foi brutalmente assassinada em uma dessas casas. Atraída instintivamente
pela notícia, a repórter Kelsey Castle vai até a cidade para investigar o caso.
A selvageria do crime e os esforços para manter o caso em silêncio
sugerem mais que um ataque aleatório cometido por um estranho. Quanto
mais se aprofunda nos detalhes e pistas, apesar dos avisos de perigo, mais
Kelsey se sente ligada à garota morta.

A garota que não se calou
Autora: Abi Daré
A garota que não se calou é uma narrativa comovente e triunfante sobre o
poder de lutar pelos seus sonhos. Adunni nasceu e cresceu em uma aldeia
rural na Nigéria. Aos catorze anos, ela é uma mercadoria, uma esposa, uma
serva. Mas, acima de tudo, ela é inteligente, engraçada e curiosa, com uma
energia contagiante. A mãe de Adunni lhe disse que a educação é a única
maneira de não se calar, de não perder a capacidade de falar por si mesma
e decidir o próprio destino. Depois da morte da mãe, o pai da garota a vende
para ser a terceira esposa de um homem que está ansioso para ter um
herdeiro. Adunni consegue fugir do casamento arranjado, apenas para ser
vendida para uma família rica, à qual deverá servir. Mas, ao contrário de
tantas outras garotas forçadas a uma vida de servidão, Adunni não será
silenciada.

Legado
Autora: Nora Roberts
Adrian tinha sete anos quando conheceu o pai. E se Lina, sua mãe, não
interviesse, ele a teria matado. Logo após esse encontro, Adrian foi deixada
sob os cuidados dos avós em Maryland. Uma década mais tarde, Adrian
lança sua própria linha de vídeos de yoga e exercícios, seguindo os passos
da mãe e herdando dela a frieza e a ambição para os negócios. Ano após
ano, ameaças de morte em forma de poemas continuam chegando — os
carimbos postais diferentes, mas sempre com o mesmo tom ameaçador —
até que o intervalo entre eles diminui e Lina decide contratar uma detetive
para ajudá-las.Com a morte da avó, Adrian decide se mudar para
Maryland, onde reencontra Raylan, sua paixão de infância, e se estabelece
em uma vida perfeita com sua família, amigos e carreira. Às vezes, parece
que as mensagens aterrorizantes são de fato uma bobagem. Até que a
detetive começa a relacionar assassinatos antigos com outros mais recentes
e a ameaça se torna cada vez mais próxima e real.

Maternidade
Autora: Sheila Heti
Em Maternidade, Sheila Heti reflete sobre os ganhos e as perdas para uma
mulher que decide se tornar mãe, tratando a decisão que mais traz
consequências na vida adulta com a franqueza, a originalidade e o humor
que lhe renderam reconhecimento internacional por seu livro anterior, How
Should a Person Be?. Ao se aproximar dos quarenta anos, numa fase em
que todas as suas amigas se perguntam quando irão ter filhos, a narradora
do romance intimista e urgente de Heti no limiar entre a ficção e
autorreflexão questiona se aquela é uma experiência que ela quer ter.

A metade perdida
Autora: Brit Bennett
As irmãs Vignes são gêmeas idênticas. Quando, aos 16 anos, resolvem
fugir de casa, elas não fazem ideia de como isso vai alterar suas trajetórias.
Mais de uma década depois, uma delas volta para a cidade natal — uma
comunidade negra no sul dos Estados Unidos obcecada por novas gerações
de pele cada vez mais clara —, e o choque não poderia ser maior. Porque
ela não apenas chega sem a irmã, mas com uma criança. Uma criança de
pele muito escura. Para as gêmeas, a separação não significou apenas o
rompimento de um laço sanguíneo. Elas se encontram em pontos muito
distantes em uma sociedade racista: enquanto uma se casa com um homem
negro e é obrigada a retornar ao lugar de onde escapou tantos anos antes, a
outra é vista como branca, e o marido branco não faz ideia de seu passado.
A metade perdida trata de questões raciais, explora a influência duradoura
do passado em nossas vidas — seu poder de moldar decisões, desejos e
expectativas — e apresenta as razões pelas quais algumas pessoas se
sentem compelidas a se afastar de suas origens.

Nosferatu
Autor: Joe Hill
"Victoria McQueen tem um talento especial para achar coisas. Ao
atravessar de bicicleta uma ponte perto de casa, ela consegue ir a qualquer
lugar do mundo para encontrar o que procura, seja uma pulseira escondida,
uma foto desaparecida ou até mesmo respostas para perguntas
indecifráveis. Porém, após uma briga com a mãe, Vic vai até a ponte do
Atalho e acaba encontrando Charles Manx. Manx é um homem de
aparência assustadora que, em seu velho Rolls-Royce, leva crianças à Terra
do Natal — um lugar mágico onde todos os dias é Natal e é proibido ser
infeliz. Ele tenta capturar Vic, mas a jovem consegue fugir. Anos depois,
já adulta, ela busca superar os traumas do passado ao lado de seu filho,
Bruce. Vic foi a única que conseguiu escapar das garras de Manx, e ele não
se esqueceu disso. Charles não vai descansar até ter sua vingança. Uma
história assombrosa e aterrorizante que resgata a tradição dos grandes
épicos de terror sobrenatural e consolida Joe Hill como um dos maiores
escritores atuais do gênero."

A ordem
Autora: Daniel Silva
Quando o papa Paulo VII morre sob circunstâncias misteriosas, o espião
Gabriel Allon precisa interromper suas merecidas férias em família para
investigar o que realmente aconteceu. Ao lado de seu velho amigo, o
arcebispo Luigi Donati, secretário particular do Santo Padre, Allon
descobre um evangelho perdido nos arquivos secretos do Vaticano, que
lança nova luz sobre um dos eventos mais importantes da história, com
poder para acabar com os séculos de perseguição aos judeus. Por essa
razão, a Ordem de Santa Helena, uma sociedade católica com laços com a
extrema direita europeia, vai fazer de tudo para deixar o texto longe das
mãos do espião. Nesta perigosa trama que envolve política, religião e os
principais líderes do mundo, Allon corre contra o tempo para desvendar o
assassinato de Sua Santidade e dar fim à perseguição sangrenta sofrida por
todo um povo.

O senhor da guerra (Crônicas saxônicas – volume 13)
Autor: Bernard Cornwell
Após anos lutando para recuperar a fortaleza que era sua por direito, Uhtred
retornou à Nortúmbria e a tomou de seu tio traiçoeiro. Agora, com seus
guerreiros leais e uma nova companheira, a fortaleza de Bebbanburg
parece em segurança. Uhtred, entretanto, está longe de gozar da mesma
tranquilidade. Para além das muralhas inexpugnáveis de Bebbanburg, tem
início uma disputa por poder. O senhor da guerra é o 13º volume das
Crônicas Saxônicas. Depois de anos acompanhando a saga de Uhtred para
recuperar a fortaleza de Bebbanburg e a luta de Alfredo e seus
descendentes em busca da unificação dos reinos da Britânia, temos, enfim,
seu desfecho épico: a batalha mais sangrenta travada até então, um dia
histórico que pode ser considerado o evento fundador da Inglaterra.

Os sete maridos de Evelyn Hugo
Autora: Taylor Jenkins Reid
Lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sob os
holofotes -- seja estrelando uma produção vencedora do Oscar,
protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido...
pela sétima vez. Agora, prestes a completar oitenta anos e reclusa em seu
apartamento no Upper East Side, a famigerada atriz decide contar a própria
história -- ou sua "verdadeira história" --, mas com uma condição: que
Monique Grant, jornalista iniciante e até então desconhecida, seja a
entrevistadora. Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, a jovem repórter
começa a se dar conta de que nada é por acaso -- e que suas trajetórias
podem estar profunda e irreversivelmente conectadas.

BIOGRAFIA
A cidade solitária : aventuras na arte de estar sozinho
Autora: Olivia Laing
Em A cidade solitária, a autora mescla uma pesquisa bem fundamentada
sobre a solidão, suas causas, sentidos e efeitos, com impressões pessoais
sobre o que significa estar sozinho, a partir de sua experiência ao se mudar
para Nova York. Solitária na grande metrópole, Laing passa a explorar a
cidade por meio da arte, empreendendo um mergulho profundo em obras
e vidas – do comovente Nightwalks, de Edward Hopper, às Cápsulas do
Tempo de Andy Wharol, entre outras – para refletir sobre o quanto a
solidão pode ser um fardo ou, no caso do artista, uma condição importante
para o pleno desenvolvimento da criatividade.

CIÊNCIAS SOCIAIS
Nomadland: Sobrevivendo na América no século XXI
Autora: Jessica Bruder
Dos campos de beterraba da Dakota do Norte aos acampamentos da
Floresta Nacional de San Bernardino, na Califórnia, empregadores
descobriram uma nova força de trabalho educada, disposta e de baixo
custo, composta em sua maioria por norte-americanos mais velhos e sem
endereço fixo. Muitos deles estão afundados em dívidas, sem poder pagar
um aluguel ou uma hipoteca, com uma aposentadoria que mal dá para o
básico. Resultado da grande recessão econômica de 2008, essa parcela
invisível da sociedade ganhou as estradas em RVs, trailers, ônibus e vans,
formando uma crescente comunidade de nômades, que não aceitam o
rótulo de “sem-teto”, são simplesmente “sem-casa”. Eles têm um lar e este
está sobre quatro rodas, acompanhando-os para onde forem (geralmente o
próximo trabalho mal remunerado, sem direitos trabalhistas e em
condições duvidosas).

LITERATURA ESPÍRITA
Déja vu: um convite para despertar
Autores: Sandra Carneiro, ditado pelo espírito Lucius
No romance Déjà vu, o espírito Lucius narra a história de Karen, uma
cientista que trabalha para a indústria farmacêutica alemã e, cética como é,
decide fazer um estudo com a intenção de provar que o fenômeno
conhecido como déjà vu se trata de uma manifestação puramente orgânica.
Todavia, por um capricho do destino, ao viajar para a Irlanda do Norte ela
vivencia uma forte experiência, o que abala suas convicções e pode mudar
os rumos de sua vida para sempre. Com sua narrativa envolvente, o autor
espiritual nos chama a atenção para a silenciosa revolução que está em
curso.

DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Carência e plenitude
Autor: Jean-Yves Leloup
Carência e plenitude é fruto da familiaridade de Jean-Yves Leloup com a
grande tradição mística, tanto a alexandrina quanto a ortodoxa, a medieval
e a moderna. Sugere outro caminho para o autoconhecimento e a perfeita
autorrealização: ensina a pessoa a fixar o olhar não sobre o que lhe falta (a
sensação de carência), e sim sobre os momentos de plenitude e
transcendência experimentados ao longo da existência. Anamnese é o
processo pelo qual o ser humano se lembra do Ser que É. Nela reencontra
os momentos que o autor chama de “numinosos”. Livro importante para
psicólogos, terapeutas em geral, mestres de espiritualidade e estudiosos de
mística.

