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Diário de um banana: bola fora (diário de um banana - v. 16)
Autor: Jeff Kinney
Depois de uma competição esportiva desastrosa na escola, Greg decide
que, quando se trata de sua carreira como atleta, ele está oficialmente
aposentado. Mas sua mãe o incentiva a dar mais uma chance aos esportes,
e ele, ainda que relutante, concorda em se inscrever no time de basquete.
Nos testes de seleção, Greg tem certeza de que não vai passar. Mas ele,
inesperadamente, consegue uma vaga no pior time. Conforme Greg e seus
novos companheiros começam a temporada, as chances de ganhar até
mesmo um único jogo parecem mínimas. Mas no esporte tudo pode
acontecer. E o lance decisivo cai nas mãos de Greg. Será que ele vai acertar
ou desperdiçar a bola do jogo?

A casa dos sonhos de Anne
Autora: L. M. Montgomery
Quinto romance da saga de Anne Shirley, este livro narra o início da vida
de casados de Anne e Gilbert Blythe. Logo após o casamento no pomar de
Green Gables, os dois se mudam para a “casa dos sonhos” – uma casinha
que Gilbert encontrou em Four Winds Point, no litoral, onde ele deve
assumir a clínica médica de seu tio. O livro acompanha Anne dos 25 aos
27 anos em sua nova vida, na qual, como é de seu feitio, encontra pessoas
interessantes, se envolve com várias delas, ajuda a resolver problemas e
ganha novos amigos e admiradores.

LITERATURA BRASILEIRA
O avesso da pele
Autor: Jeferson Tenório
Vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Romance Literário. O avesso da
pele é a história de Pedro, que, após a morte do pai, assassinado numa
desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da
família e refazer os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível e por
vezes brutal, Jeferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo
racismo e por um sistema educacional falido, e um denso relato sobre as
relações entre pais e filhos. O que está em jogo é a vida de um homem
abalado pelas inevitáveis fraturas existenciais da sua condição de negro em
um país racista, um processo de dor, de acerto de contas, mas também de
redenção, superação e liberdade.

LITERATURA ESTRANGEIRA
Uma aposta irresistível (Girl meets Duke – v. 3)
Autora: Tessa Dare
Penny Campion é uma jovem nobre, filha de um duque, que não quer
conviver com a alta sociedade, preferindo ficar em casa cuidando dos seus
animais de estimação. Contudo, sua tia quer que ela participe de eventos
sociais e se livre dos animais a todo custo, caso contrário, Penny terá de
viver afastada, no campo, com o intransigente irmão. Gabriel Duke é um
milionário que compra a casa ao lado da de Penny. Ele é conhecido como
o Duque da Ruína, pois é especialista em arruinar nobres. Quando enfim
descobre que Penny corre risco de ser mandada para longe, Duke se oferece
para a ajudá-la.
A cidade de vapor: contos reunidos
Autor: Carlos Ruiz Zafón
A cidade de vapor reúne todos os contos de Carlos Ruiz Zafón. Pensado
pelo autor como uma verdadeira homenagem aos leitores que o
acompanharam ao longo da série iniciada com A sombra do vento, este
livro contém todo o mistério, o terror, a magia e a fascinação que sempre
permearam suas histórias. Um livro emocionante, do qual ecoa a magia de
um escritor ainda capaz de nos fazer sonhar, A cidade de vapor é um
passeio pelos temas, lugares e personagens do universo literário da série O
cemitério dos livros esquecidos.
O desejo
Autor: Nicholas Sparks
Em 1996, aos 16 anos, Maggie Dawes vai morar com uma tia que mal
conhece em um vilarejo remoto na Carolina do Norte. Solitária e infeliz,
ela só recupera o apetite pela vida quando conhece Bryce Trickett, um dos
poucos adolescentes do lugar. Em 2019, Maggie é uma renomada fotógrafa
que mora em Nova York, este ano, porém, ela é obrigada a ficar em Nova
York durante a temporada de fim de ano, lutando para aceitar o grave
diagnóstico médico que recebeu. Enquanto fazem a contagem regressiva
para o Natal, ela e seu assistente se tornam cada vez mais próximos.
Maggie então decide contar a ele a história de outro Natal, décadas antes,
e do amor que a levou a seguir um caminho que nunca teria imaginado para
si mesma.
As doenças do Brasil
Autor: Valter Hugo Mãe
Em As doenças do Brasil, Valter Hugo Mãe retorna ao gênero após cinco
anos e traz uma obra que se passa em solo brasileiro. Ao contrário dos
registros históricos sobre a colonização, o livro de Valter Hugo Mãe coloca
a pessoa indígena no centro da narrativa, ao contar sob sua ótica percepções
sobre a invasão e o genocídio promovido pelo europeu. Para isso, cria uma
linguagem, um povo e toda uma visão de mundo com personagens e
cenários inesquecíveis, em um romance exuberante e carregado de
densidade lírica.

Flores partidas
Autora: Karin Slaughter
Irmãs. Estranhas. Sobreviventes. Quando Lydia contou para a irmã que o
cunhado havia tentado estuprá-la, Claire não acreditou. Dezoito anos
depois, porém, tudo o que Claire achava saber sobre o marido se prova uma
mentira. Quando vídeos escondidos no computador de Paul mostram uma
face terrível do homem que ela julgava conhecer, Claire percebe que o
drama de sua família tem muitas camadas, que precisarão ser descobertas
antes que a assustadora verdade por fim venha à tona.

O livro do xadrez
Autor: Stefan Zweig
A bordo de um navio que deixa Nova York com destino a Buenos Aires, o
narrador descobre que entre os passageiros encontra-se Mirko Czentovic,
campeão mundial de xadrez. A curiosidade com essa figura reservada e a
competitividade natural entre homens conspiram para que em poucos dias
de viagem se dê o embate entre o enxadrista e um exército de diletantes
orgulhosos, empenhados em derrotar o grande mestre — que vence
sucessivas partidas sem esforço. Até que entra em cena uma figura
inesperada. Como um sujeito discreto e de passado obscuro, que diz nunca
ter tocado num tabuleiro de xadrez, consegue dominar as nuances do jogo,
e a que custo ele foi introduzido às artes da estratégia. As vicissitudes do
século 20, a experiência do confinamento e a salvação pelo esporte se
entrelaçam nestas páginas como só a grande literatura é capaz de fazer.
A loja dos sonhos
Autora: Jojo Moyes
Athene Forster abraçou a década de 1960 como poucos. Uma das jovens
mais glamourosas de sua geração, era uma garota mimada e sem controle.
Trinta e cinco anos depois, Suzanna Peacock percebe que ainda tem
dificuldades para se desvencilhar das famigeradas histórias da mãe. Ao
retornar a Dere Hampton, sua cidade natal, o único lugar onde encontra paz
é em sua loja: uma mistura de cafeteria e brechó que vende de tudo um
pouco, desde bijuterias de segunda mão a um expresso decente. Mas,
apesar dos esforços de Suzanna, o fantasma de Athene ainda a persegue. E
só ao enfrentar tanto a família quanto seus medos ela será capaz de se
reconciliar com o passado e encontrar a chave para sua própria história.
As musas
Autor: Alex Michaelides
Edward Fosca é um assassino. Disso Mariana tem certeza. Mas Fosca é
intocável. Esse belo e carismático professor de tragédia grega na
Universidade de Cambridge é adorado tanto pelos funcionários quanto
pelos alunos da instituição, principalmente pelas integrantes de uma
sociedade secreta de alunas conhecida como “As Musas”. Mariana Andros
é uma brilhante terapeuta de grupo assombrada por tragédias pessoais. Ela
fica obcecada pelas Musas quando uma de suas integrantes, Zoe, é
encontrada morta a facadas. Mariana, como ex-aluna de Cambridge, acaba
se convencendo de que, apesar de ter um álibi, Edward Fosca é o
responsável pelo assassinato. Mas por que o professor teria como alvo uma
de suas alunas?

Nada de novo no front
Autor: Erich Maria Remarque
Um libelo pacifista, "Nada de Novo no Front" é uma das mais belas obras
da literatura do entreguerras. Erich Maria Remarque trabalha com as suas
próprias experiências como um jovem soldado alemão, insuflado pelo
nacionalismo chauvinista de professores e oficiais para ver que, diante da
dura realidade da guerra, só pode se acreditar em seus companheiros. O
primeiro livro da trilogia contemplada por "De Regresso" e "Os Três
Camaradas", revelando uma geração inteira esfacelada pela guerra e que
se recusa a aceitar o sombrio militarismo nazista que está por vir. Uma obra
sensacional!
Pelo amor de Cassandra (Os Ravenels - v.6)
Autora: Lisa Kleypas
Tom Severin, o magnata das ferrovias, tem dinheiro e poder suficientes
para realizar todos os seus desejos. Por isso, quando resolve que está na
hora de se casar, acha que deve ser fácil encontrar a esposa perfeita. Assim
que ele pousa os olhos em lady Cassandra Ravenel pela primeira vez,
decide que ela é essa mulher. O problema é que a bela e perspicaz
Cassandra é tão determinada quanto ele, e faz questão de se casar por amor
– a única coisa que Tom não pode oferecer. Além disso, ela não tem o
menor interesse em viver no mundo frenético de alguém que só joga para
vencer.
Sangue Revolto
Autor: Robert Galbraith
Enquanto visita a família na Cornualha o detetive Cormoran Strike é
abordado por uma mulher que lhe propõe investigar o misterioso
desaparecimento de sua mãe, Margot B, ocorrido em 1974. Depois de
consultar sua sócia, Robin Hellacott, que está atravessando um momento
difícil da vida, às voltas com um divórcio litigioso, eles organizam um
roteiro de visitas às testemunhas que sobreviveram e um rastreamento
detalhado dos documentos que ainda estão disponíveis transcorridos 40
anos do caso. À medida que investiga o desaparecimento de Margot, a
dupla de detetives se depara com uma história diabolicamente complexa,
com pistas que envolvem cartas de tarô, um serial killer psicopata e
testemunhas nas quais não é possível confiar totalmente. E eles percebem
que mesmo casos acontecidos há décadas podem ser mortais.
Tempo de matar
Autor: John Grisham
Na cidade rural de Clanton, Mississippi, a pequena Tonya Hailey, uma
criança negra de dez anos, é estuprada por dois homens brancos e
abandonada num riacho para morrer. Quase imediatamente, os criminosos
são capturados num bar de beira de estrada, onde estão se vangloriando de
seu feito. Alguns dias depois, quando eles se apresentam no tribunal, o pai
de Tonya, Carl, invade o subsolo do fórum e mata os dois com um fuzil.
Assassinato ou execução? Justiça ou vingança? O jovem advogado Jack
Brigance é contratado para defender Carl. Por dez dias, cruzes em chamas
e os disparos de um franco-atirador tomam as ruas de Clanton. Enquanto o
país assiste fascinado ao julgamento, Jack luta para salvar seu cliente e,
depois, também a própria vida.

POLÍTICA
Espetáculo da corrupção
Autor: Walfrido Warde
Em O espetáculo da corrupção, o advogado Walfrido Warde radiografa os
efeitos devastadores dos crimes de colarinho branco no Brasil e analisa os
equívocos do sistema criado para enfrentar a roubalheira. Ele explica que
não precisamos destruir o capitalismo brasileiro para combater a
corrupção, não precisamos destruir as empresas para punir os empresários
corruptos e tampouco precisamos destruir a política para prender os
políticos corruptos.

DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Esteja aqui
Autor: Dalai Lama
Em Esteja aqui, Dalai Lama aborda o apego às coisas, às pessoas, à
memória, à raiva, aos objetivos futuros. Estar apegado significa viver em
conflito com o momento presente, incapaz de estar no aqui e agora e
conhecer a verdadeira paz interior. É esse o sentimento que aprisiona o ser
humano às demandas e tensões da vida cotidiana, impedindo-o de cultivar
uma vida plena. Estar aqui é o que possibilita enxergar aqueles que estão a
nossa volta, praticar a verdadeira justiça social e exercitar a compaixão
genuína pelo outro no momento presente.

A arte perdida de educar : o que as culturas ancestrais nos ensinam
sobre a criação de seres humanos felizes
Autora: Michaeleen Doucleff, Ph.D
Em A arte perdida de educar, a autora relata sua experiência enquanto
visitava três das comunidades mais antigas do mundo: os maias, no
México; os inuítes, acima do Círculo Ártico; e os hadza, na Tanzânia.
Durante sua estadia, ela observou as estratégias parentais praticadas pelas
famílias e percebeu que essas culturas não tinham os mesmos problemas
que os pais ocidentais na criação dos filhos. Em A arte perdida de educar
você encontrará métodos eficazes utilizados pelas culturas ancestrais que
podem servir de modelo para a criação de filhos felizes na sociedade
contemporânea.
Gerencie suas emoções
Autor: Augusto Cury
Como você controla suas emoções quando o mundo parece desabar sobre
sua cabeça? Aprender a gerenciar as emoções e os pensamentos
perturbadores faz toda a diferença para uma vida física e mentalmente
saudável. Neste livro, Augusto Cury ensina como aliviar a ansiedade, o
estresse e a sensação de esgotamento. Com técnicas simples, você vai
finalmente assumir o papel principal no palco da mente e se tornar um astro
no teatro da vida…

