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LITERATURA INFANTOJUVENIL 

 
O jardim secreto 

Autora: Frances Hodgson Burnett 

No início do século XX, Mary Lennox vive na Índia com os pais, uma 

epidemia de cólera mata o casal, e, seis meses depois, Mary, uma menina 

de 10 anos apática e sem graça, mimada, voluntariosa, desembarca na 

Inglaterra para viver com o tio em Yorkshire, na mansão Misselthwaite. 

Deslocada e assustada, a menina, sem ter o que fazer, começa a explorar a 

mansão e seus arredores. Com a curiosidade despertada, descobre que um 

dos jardins estava trancado havia dez anos e a chave, enterrada não se sabia 

onde: o tio proibira a entrada de qualquer pessoa. Mary acaba ficando 

amiga do velho jardineiro e de um passarinho especial, um pintarroxo, que 

a leva até a chave. E ela pode, finalmente, entrar no jardim.  

LITERATURA ESTRANGEIRA 

 

Um casamento conveniente (Girl meets Duke – volume 1) 

Autora: Tessa Dare 

Com metade do rosto marcado e desfigurado pela guerra, não foi só a 

aparência do Duque de Ashbury que sofreu mudanças: a rejeição e o olhar 

de desprezo das pessoas mutilaram também o seu interior. Mas o tempo 

passa, e em posse de um grande título, o duque sabe que precisará cumprir 

o dever de conseguir um herdeiro para seu ducado. Para isso, só existe uma 

regra: encontrar uma mulher que aceite um casamento de conveniência, lhe 

dê um herdeiro e desapareça de sua vida. Quando Emma Gladstone, uma 

costureira, aparece na casa de Ashbury para exigir o pagamento de uma 

dívida, ele vê ali uma grande oportunidade de acordo e lhe faz a proposta 

de casamento. Mas o duque deixa claro que, assim que Emma engravidar, 

ela deverá partir para o interior e sumir para sempre. 

 

 

 

Um amor conveniente (Girl meets Duke – volume 2) 

Autora: Tessa Dare 

Depois de perder o seu sustento, Alexandra Mountbatten assume uma 

tarefa impossível: transformar duas órfãs rebeldes em damas da sociedade. 

Alex, porém, logo percebe que não é de disciplina que as crianças 

precisam, e sim de um lar repleto de amor. Mas como irá convencer o 

guardião delas, Chase Reynaud, disso? Chase é herdeiro do duque e um 

verdadeiro cretino quando se trata de assuntos do coração. Várias damas 

de Londres tentaram mudá-lo, mas falharam na missão.  



 

 

O enigma do quarto 622 

Autor: Joël Dicker 

Numa noite de dezembro, um cadáver jaz no chão do quarto 622 do Palace 

de Verbier, um luxuoso hotel nos Alpes suíços. A morte misteriosa ocorre 

em plena festa anual de um prestigiado banco suíço, nas vésperas da 

nomeação do seu presidente. A investigação policial nada conclui e a 

passagem do tempo leva a que o caso seja praticamente esquecido. Quinze 

anos mais tarde, o escritor Joël Dicker hospeda-se nesse mesmo hotel para 

recuperar de um desgosto amoroso e para fazer o luto do seu estimado 

editor. Ao dar entrada no hotel para o que esperava ser uns dias de 

tranquilidade e inspiração, não imaginava que acabaria a investigar esse 

crime do passado.  
 

 

Falsa testemunha 

Autora: Karin Slaughter 

Leigh Collier trabalhou muito para construir o que parece ser uma vida 

comum. Ela tem um bom emprego como advogada criminal, uma filha 

adolescente que apenas finge não gostar dela, e até mesmo sua separação 

é relativamente amigável. Mas a vida normal de Leigh esconde uma 

infância repleta de segredos, traições e violência. Até que ela é designada 

para defender um homem abastado, Andrew Tenant, de uma acusação de 

estupro, e esse pode ser o maior caso de sua carreira; caso ela vença. 

Quando se encontra com Andrew pela primeira vez, Leigh percebe que não 

é uma coincidência ter sido escolhida para representá-lo. Eles se 

conhecem. E, mais importante: ele sabe o que aconteceu há vinte anos, e a 

razão pela qual Leigh passou duas décadas tentando esquecer seu passado. 

Agora, a única pessoa que pode ajudá-la é também a última para quem ela 

gostaria de pedir ajuda: sua irmã, Callie. 

 

Flores para Algernon 

Autor: Daniel Keyes 

Aos 32 anos, Charlie trabalha na padaria Donners, ganha 11 dólares por 

semana e tem 68 de QI. Porém, uma cirurgia revolucionária promete 

aumentar a sua inteligência, considerada gravemente baixa. O problema? 

Enxergar o mundo com outros olhos e mente pode trazer sacrifícios para a 

sua própria realidade. E resta saber se Charlie Gordon está disposto a fazê-

los. 

 

 

 

A outra mulher 

Autor: Daniel Silva 

Enquanto Gabriel Allon, agora chefe da agência de inteligência israelense 

— o "Escritório" —, perde um de seus maiores contatos dentro da KGB 

após uma missão fracassada, uma misteriosa francesa está escrevendo um 

livro de memórias sobre o homem que ela amou e o filho que foi tirado de 

seus braços. Apesar de, à primeira vista, não terem conexão alguma, os 

dois eventos estão profundamente ligados, pois a mulher guarda um dos 

maiores segredos da antiga inteligência soviética — a chave para Allon 

desmascarar uma das maiores conspirações do Ocidente —, que, se 

revelado, colocará o destino do planeta em risco. 



 

 

Garganta vermelha 

Autor: Jo Nesbo 

Após ferir acidentalmente um agente do serviço secreto durante a visita do 

presidente americano Clinton à Noruega, o detetive Harry Hole é 

transferido para a Polícia Secreta. Nesse novo cargo, ele tem a missão de 

investigar uma rede de tráfico de armas. Uma atribuição trivial, até que 

rumores sobre uma arma antiga e rara, que teria acabado de entrar no país 

e poderia cair em mãos perigosas. Quando um ex-soldado é encontrado 

morto com a garganta cortada, o inspetor e sua parceira Ellen se veem 

numa caçada frenética. As pistas levam Harry de volta à guerra, em uma 

investigação na qual ele tem muito a ganhar e tudo a perder. 

 

O mapeador de ausências 

Autor: Mia Couto 

Diogo Santiago é um intelectual moçambicano respeitado e de muito 

prestígio. Professor universitário em Maputo e poeta, ele volta pela 

primeira vez em anos à Beira, sua cidade natal, às vésperas do ciclone que 

a arrasou em 2019, para receber uma homenagem de seus conterrâneos. 

Mas o regresso à Beira é também o regresso a um passado longínquo, à sua 

infância e juventude, quando Moçambique ainda era uma colônia 

portuguesa. Entre vivos e mortos, Santiago revisita os personagens que 

fizeram parte de sua história. 

 

 

Todas as Suas (Im)Perfeições 

Autora: Colleen Hoover 

O acaso uniu Quinn e Graham duas vezes. A primeira delas, no que 

consideraram o pior dia de suas vidas, quando ela descobriu às vésperas do 

casamento que estava sendo traída pelo noivo e ele, pela namorada que 

pretendia pedir em casamento. A segunda, meses depois, em meio a 

encontros ruins. Deste reencontro surgiu um amor profundo e um 

relacionamento perfeito... ou talvez nem tanto. Com o passar dos anos e a 

frustração por não conseguirem ter filhos, Quinn e Graham acumularam 

silêncios e desconfianças. O casal se encontra no centro de um furacão, e 

seu futuro depende das promessas feitas quando o casamento ainda parecia 

uma praia paradisíaca. 

 

 Viagem mortal (Série Mortal - volume 33) 

Autora: J. D. Robb 

Um dos primeiros criminosos que Eve Dallas prendeu, ainda quando 

recruta, o monstro Isaac McQueen raptava e estuprava garotinhas, 

deixando-as para sempre com cicatrizes no corpo e na alma. Depois de uma 

fuga improvável, Isaac tem apenas duas coisas em mente: primeiro, 

continuar sua vida de onde tinha parado, atuando como predador de 

meninas inocentes; segundo, se vingar da mulher que interrompeu sua vida 

no crime tantos anos antes. Atraindo a atenção de Eve com um crime 

perverso e ousado, Isaac dá início a sua caçada pessoal, forçando Eve a 

enveredar por uma estrada pavimentada com sangue e lágrimas.  

 



 

 

BIOGRAFIA 

Os Dois Mundos de Isabel 

Autora: Daniela Arbex 

Criada no sertão mineiro, em uma fazenda, a menina mostrou ser diferente 

desde pequena. Aos 9 anos via e ouvia coisas que não conseguia explicar, 

benzia pessoas sem acesso a remédios e a cuidados médicos, e, aos 14, 

conseguiu sozinha a autorização do prefeito de sua cidade para criar uma 

escola para os filhos dos colonos. A professora seria ela própria. Foi no 

início da vida adulta que Isabel teve um entendimento mais amplo da sua 

vocação. Quando descobriu que as tais “coisas” que via desde a infância 

eram espíritos se comunicando com ela, Isabel deu início a um longo 

processo de aprendizado no espiritismo. Sua vida foi marcada pela luta 

contra o preconceito religioso e contra a invisibilidade imposta às 

mulheres. Obstinada, ela criou outras duas escolas, retirou mais de 500 

crianças das ruas ao longo de toda a vida e construiu uma rede de 

solidariedade que atende famílias em situação de vulnerabilidade social em 

mais de 40 bairros de Juiz de Fora, cidade onde Isabel ainda mora e onde 

fundou a Casa do Caminho, um centro não só para celebração da sua fé́, 

mas de acolhimento. 

HISTÓRIA 

Dicionário da independência: 200 anos em 200 verbetes 

Autor: Eduardo Bueno 

Eis aqui uma maneira direta, diferente e divertida de contar e de curtir a 

história: um dicionário. Aqui, ao completar 200 anos, a Independência do 

Brasil desfila em 200 verbetes. Palavras e atos passeiam lado a lado, ou 

seja, é uma espécie de parada na qual nada fica no mesmo lugar. É um livro 

bem direto – e um tanto diferente também, porque em geral a história não 

é contada desse jeito. Mas faz sentido contá-la assim, pois, no fim das 

contas, o turbulento processo que resultou na separação do Brasil de 

Portugal pode ter se dado por meio de ações, mas se concretizou por meio 

de palavras. No caso, duas palavras bem poderosas e que ainda ressoam 

com toda a força: “Independência ou morte!”. 

FILOSOFIA 

Felicidade : modos de usar 

Autores: Mário Sérgio Cortella, Leandro Karnal e Luiz Felipe Pondé 

O livro é resultado do debate entre Cortella, Karnal e Pondé em 

comemoração aos 15 anos da Editora Planeta no Brasil, realizado em maio 

de 2018. Durante uma hora e meia, os três discutiram o que é felicidade, o 

que ela significa, que caminhos podem nos levar a sermos pessoas mais 

felizes. Como sempre fazem, citaram outros filósofos e pensadores, deram 

exemplos pessoais e terminaram mostrando que ser feliz é possível – não 

o tempo todo, mas é possível para todos. 



 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

Marcados: racismo, antirracismo e vocês 

Autores: Jason Reynolds e Ibram X. Kendi 

Marcados: Racismo, antirracismo e vocês delineia a história do racismo, 

expondo como diversas narrativas políticas, literárias e filosóficas ao longo 

do tempo foram utilizadas com a finalidade de justificar a opressão em 

massa, a escravidão e o genocídio de pessoas negras. Dessa maneira os 

premiados Jason Reynolds e Ibram X. Kendi conduzem essa jornada, 

apresentando como ideais racistas tiveram início, de que formas foram 

difundidas e, principalmente, como podem ser desacreditadas e 

desconsideradas.  

 

LITERATURA ESPÍRITA 

Todas as flores que eu ganhei 

Autores: Sandra Carneiro, ditado pelo espírito Lucius 

Áustria, 1730. Sofia tinha tudo o que se poderia desejar. Era de família 

nobre, rica, bonita e inteligente. Por imposição do pai, casou-se com um 

jovem de muitas posses, que se revelou um marido apaixonado. Contudo, 

ela trazia em si desejos incontroláveis que poderiam mudar os rumos de 

sua vida. De onde vieram tais impulsos? Nesta história real, que narra três 

vidas de Sofia ao longo dos séculos, a reencarnação e as leis divinas 

mostram sua força, evidenciando o quanto a revolta dificulta o caminho, 

enquanto a aceitação possibilita transformar a dor e a adversidade em 

alavancas para o progresso e para a felicidade. 

 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Zen para distraídos : princípios para viver o presente com harmonia 

Autores: Monja Coen e Nilo Cruz 

Viver nos grandes centros urbanos é um convite diário à distração. 

Manter o foco em tarefas simples, por mais fácil que pareça, se torna 

impossível com o excesso de informações e afazeres diários. Zen para 

distraídos aplica conceitos do budismo para melhorar o nosso bem-estar. 

A partir de práticas de meditação, de conceitos básicos do zen e outras 

técnicas milenares será possível manter o foco, desenvolver tarefas 

simples com muito mais concentração, ser mais assertivo, atingir 

objetivos e muito mais.  

 

 

 

 



 

 

Respire: a nova ciências de um arte perdida 

Autor: James Nestor 

Não há nada mais essencial para a nossa saúde e bem-estar do que a 

respiração. Apesar disso, a espécie humana parece ter desaprendido a 

respirar corretamente, e os maus hábitos nos trouxeram graves problemas. 

Valendo-se de textos médicos milenares e dos estudos científicos mais 

recentes nas áreas de pneumologia, psicologia, bioquímica e fisiologia 

humana, James Nestor promete transformar tudo que o leitor acreditava 

saber sobre nossa função biológica mais básica.  

PSICOLOGIA 

Perdas necessárias 

Autora: Judith Viorst 

As perdas na vida são um tema universal. Não se referem apenas à morte 

das pessoas que amamos, às separações e às partidas, mas também à perda 

consciente ou inconsciente de sonhos românticos, expectativas 

impossíveis, ilusões de liberdade e poder. E ainda a perda de nosso próprio 

eu jovem, o eu que se julgava imune para sempre às rugas, invulnerável e 

imortal. Em Perdas Necessárias, Judith Viorst discute esse processo de 

despojamento que é a vida, reflete sobre nossas perdas constantes e nos 

ensina a alcançar a maturidade e o equilíbrio psicológico. 

 

 

Experiências de quase morte (EQMs) 

Autor: Edson Amâncio 

Mente e cérebro parecem indissociáveis. Mas existe um local específico no 

cérebro que abriga a consciência? Se sim, como ela é produzida? Será 

possível que a consciência – ou alma – sobreviva à morte? As experiências 

de quase morte (EQMs), nas quais determinadas pessoas, em incidentes 

graves, sentem que deixam o corpo e vivenciam uma série de fenômenos 

inexplicáveis, têm fascinado a humanidade desde o princípio dos tempos. 

Neste livro, o neurocirurgião Edson Amâncio deixa verdades absolutas de 

lado e, com sua visão de médico e pesquisador, mergulha no estudo das 

EQMs. Para isso, parte tanto de uma completa revisão de casos 

mencionados na literatura quanto dos relatos que ouviu de seus pacientes 

e de pessoas com quem conversou ao longo de quase duas décadas.  


