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calou por tanto tempo essas hist rias:
para preservar os filhos, a esposa, uma
amiga, do seu horror. Jaime tamb m
testemunhou uma brutal cena de
viol ncia, que constitui a mais tensa de
todas as narrativas que comp em o
romance, embora temperada, como
sempre, com a ironia caracter stica da
prosa de Mar as. E sente-se c mplice
desta por ter ficado paralisado de medo e
espanto ante a espada amea adora
erguida por seu chefe sobre um
personagem grotesco, numa noite de
dan a. Em sua consci ncia, fica
martelando pelo resto daquela noite: at
que ponto se pode levar a viol ncia?
Pode-se justific -la?

um esboço discernível e uma argumentação
rastreável, e que o Pregador não era um velho
rabugento e cínico que bebia vinagre no café da
manhã. E isso faz diferença na maneira como
entendemos Eclesiastes. Compre o seu
exemplar e descubra como. - Dale Ralph Davir,
Autor e expositor bíblico reconhecido,
Tennessee.

Passado Obscuro Blake Pierce
Jodie e O Livro da Rosa Blake Pierce
"Uma trama din mica que faz você se
Adaptado para a TV e cinema, O Jardim
prender desde o primeiro capítulo até o
Secreto vendeu milh es de exemplares
final. --Midwest Crítica de Livros, Diane
por todo o mundo desde sua primeira
Donovan (em rela
o a Once Gone) Do
edi
o em 1911. Considerado um dos
autor n 1 em best-seller do gênero, Blake
mais importantes livros infantojuvenis do
Pierce traz uma nova obra-prima de suspense
século XX pela National Education
Contos Perdidos No Fundo Do Baú psicológico. Em UM RASTRO DE CRIME
Association, a obra está entre os 100 livros
(Livro n 4 da série de enigmas Keri
Babelcube Inc.
mais indicados por professores em língua
Locke), Keri Locke, detetive especialista em
L’ECHO DE LA VENTE, FRANÇA:
inglesa. O Jardim Secreto conta a história
encontrar pessoas desaparecidas na divis o
“UM ESPLÊNDIDO SVEN HASSEL,
de Mary Lennox, uma menina mimada e
TALVEZ O MELHOR - UM SUCESSO de homicídios do LAPD, segue uma nova
arrogante. A típica crian a que
pista que pode levá-la até sua filha
INTERNACIONAL GARANTIDO” É
provavelmente você n o convidaria para
sequestrada. Ela passará por um submundo
como se todo o terreno voasse pelos
a sua festa de aniversário ou n o sentaria
destorcido, e passo a passo, ela se
ares. Uma grande explosão
ao lado dela na sala de aula. Depois de
retumbante sacode as linhas alemãs. aproximará do reencontro com sua filha.
perder os seus pais ainda muito nova, ela
No entanto, ela n o tem muito tempo. Keri
Então, escuta-se um grito infernal.
é enviada à Inglaterra para viver com
Através das labaredas do fogo vê-se a recebe um novo caso: um pai, residente de
seu tio. Mal sabe que essa mudan a irá
enorme silhueta de Irmãozinho com o uma comunidade abastada, liga para ela e
transformar a ela e todos a sua volta por
relata que sua filha adolescente desapareceu a
chapéu de coco cinzento na cabeça.
completo. O Jardim Secreto é um livro
Está no fundo da trincheira inimiga com caminho de casa, vindo da escola. Pouco
maravilhoso sobre amizade, afeto, cura e
depois, chegam cartas de resgate. Confusas,
a metralhadora pressionada contra o
transforma
o. Mágico e envolvente.
cheias de enigmas, elas deixam claro que há
quadril. As trajetórias luminosas dos
Uma leitura carregada de li
es que
pouco tempo para salvar a garota. Elas
projéteis são cuspidas pelo canhão.
guardaremos por toda a vida. Um livro que
também deixam claro que um assassino
Silhuetas despistadas fogem em
une gera
es. Desvende com Mary e
pânico. -São como o diabo! - exclama diabólico está brincando com eles. Keri e a
seus amigos o mistério desse Jardim.
o tenente russo com admiração. Sven polícia devem se esfor ar para encontrar o
A INQUEBR VEL FRAGILIDADE DAS
sequestrador, entender suas exigências,
Hassel foi enviado para um batalhão
FLORES Clube de Autores
decodificar as cartas e, acima de tudo,
de castigo como soldado raso no
Contar ou calar? Esse dilema, j
dominá-lo. Mas neste jogo mestre de
presente na primeira parte desta trilogia, exército alemão. Com um realismo
retorna em Dan a e sonho, cuja
próximo e brutal narra as atrocidades xadrez, Keri pode encontrar-se contra um
narrativa est centrada na viol ncia e
adversário, mesmo que ela n o possa
da guerra, os crimes dos nazis e o
no medo, que nos agridem
entendê-lo, e em busca de uma menina
humor cínico e tosco dos soldados.
cotidianamente. Como observa o pai do
desaparecida – além de sua própria filha
narrador, Jaime Deza, ao contar a este os Com vendas superiores a 50 milhões
– talvez ela n o tenha tempo suficiente.
horrores da guerra civil que testemunhou, de exemplares, são os livros de guerra
Um suspense psicológico obscuro que fará
ouvir o relato talvez seja pior do que
mais vendidos no mundo.
o seu cora
o pulsar, UM RASTRO DE
presenciar o fato: a imagem do que vimos O Livro dos Dois Caminhos Babelcube Inc.
mais f cil de apagar, mas a mem ria O enfrentamento das mudanças. Talvez o
CRIME é o livro n 4 de uma nova série
"n o nos possibilita muita altera
o do aspecto mais importante da abordagem de
extremamente fascinante—com uma nova
ouvido, do relatado". Por isso, seu pai
Kaiser seja ele acreditar que Eclesiastes tem
personagem apaixonante—que fará você
history.itead.cc by guest
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virar páginas e páginas até tarde da noite. Riley Paige - Livro n 1), o best-seller n 1 do "NEXT DOOR is full of completely unexpected
twists—you will read it on the edge of your chair. It is
es cinco
"Uma obra-prima de suspense e mistério! O escritor com mais de 900 avalia
Blake Pierce at his best! Another masterpiece of
estrelas—e download gratuito!
autor fez um magnífico trabalho
suspense and mystery. I highly recommend it to the
Antes Que Ele Sinta (Um Enigma Mackenzie
desenvolvendo personagens com um lado
permanent library of all readers that appreciate an
White—Livro 6) Clube de Autores
psicológico t o bem descrito que nos
excellent thriller, full of psychological suspense and
Quantas vezes você realmente parou para ouvir
sentimos dentro de suas mentes, sentimos
with a completely unexpected ending. This is the first
o que as crian as à sua volta têm a dizer? O
in what promises to be another excellent series. I can
seus medos e torcemos pelo sucesso deles. A
professor Scott Hershovitz afirma: Toda
hardly wait to read the sequel." --Books and Movie
trama é muito inteligente e manterá você crian a é uma filósofa. E, ouvindo-as, nos
Reviews, Roberto Mattos NEXT DOOR (A Chloe
entretido (a) ao longo do livro. Cheio de
oferece um novo olhar sobre a filosofia em
Fine Mystery) is book #1 in a new psychological
reviravoltas, este livro mantém você
Aventuras pela filosofia com meus filhos. Alguns suspense series by bestselling author Blake Pierce,
acordado (a) até a virada da última
dos maiores filósofos do mundo se reúnem
whose #1 bestseller Once Gone (Book #1) (a free
página." --Crítica de Livros e Filmes,
download) has received over 1,000 five star reviews.
em lugares surpreendentes: pré-escolas e
Roberto Mattos (em rela
o a Once Gone) playgrounds. Eles debatem sobre metafísica e FBI Evidence Response Team intern Chloe Fine, 27,
moralidade, mesmo que nunca tenham ouvido finds herself forced to confront her own dark past
O livro n 5 da série Keri Locke estará
when her troubled twin sister needs her help—and
essas palavras e provavelmente nem mesmo
disponível em breve.
saibam amarrar o sapato. Eles s o crian as. E, when a body turns up dead in her small, suburban
Aventuras pela filosofia com meus filhos
town. Chloe feels life is finally perfect as she moves
como Scott Hershovitz revela em seu encantador
L&PM Pocket
back into her home town, and into a new house with
Dos bairros pobres para um apartamento de livro de estreia, eles s o surpreendentemente
her fiancé. Her career with the FBI looks promising,
bons filósofos. Hershovitz é professor de
and her wedding is on the horizon. But, she learns, all
luxo… Italiano de nascimento, aquele rapaz
direito e filosofia, além de pai de Hank e Rex, is not as it seems in suburbia. Chloe begins to see the
das ruas viveu uma vida de pobreza extrema
com quem aprendeu que, desde muito novas, as
até que fugiu para o Brasil, onde se libertou crian as levantam quest es que v o além underside—the gossip, the secrets, the lies—and she
finds herself haunted by her own demons: her
das suas raízes, mudou de nome e
de simples perguntas infantis. Elas recriam
mother’s mysterious death when she was 10, and
prosperou. Agora Rio D’Aquila era mais
her father’s imprisonment. And when a fresh body
discuss es antigas. E desenvolvem outras
do que rico, e tinha reputa
o de ser
is found, Chloe soon realizes that her past, and this
inteiramente novas. As crian as n o têm
intransigente nos negócios e…
medo de parecer tolas e, por isso, perguntam os small town, might hold the key to solving both. An
emotionally wrought psychological suspense with
incomparável na cama! Mas quando
comos e os por quês sobre todas as coisas,
layered characters, small-town ambiance and heartconheceu a vulnerável Isabella Orsini, algo desafiando as respostas que recebem. Em
pounding suspense, NEXT DOOR is book #1 in a
se modificou no seu interior, e descobriu-se a Aventuras pela filosofia com meus filhos,
riveting new series that will leave you turning pages
Hershovitz conduz o leitor por uma viagem leve
fingir ser de novo o homem que quisera
late into the night. Book #2 in the CHLOE FINE
e
descontraída
pela
filosofia
clássica
e
esquecer há tantos anos. A sua aventura
series is also now available!
contempor
nea,
seguindo
o
olhar
filosófico
Next Door (A Chloe Fine Psychological
converteu-se num torvelinho de paix o,
de seus dois filhos pequenos. As discuss es
Suspense Mystery—Book 1) Harlequin, uma
mas Isabella n o sabia que o seu amante lhe
perpassam perguntas como Hank tem o direito divis o de HarperCollins Ibérica, S.A.
mentira.
Canalhas Sedutores Leya
De Blake Pierce, autor do best-seller SEM
PISTAS (seu best-seller n 1 com mais de 900
avalia
es cinco estrelas), vem o livro n 6
da série que faz nossos cora
es baterem
mais forte, a série de enigmas Mackenzie
White. Em ANTES QUE ELE SINTA (Um
Enigma da Série Mackenzie White - Livro 6), a
Agente especial do FBI, Mackenzie White, está
atordoada por ter sido encarregada de um caso
com vítimas de um perfil com o qual ela nunca
tinha trabalhado: de forma chocante, todas as
vítimas eram cegas. Isso significa que o
próprio assassino é cego? Mergulhada no dos
deficientes visuais, Mackenzie se esfor a para
entender o contexto, ela está fora de sua zona
de conforto enquanto atravessa o estado, visita
desde institui
es até casas particulares,
entrevista cuidadores, bibliotecários,
especialistas e psicólogos. E, no entanto, apesar
de ser uma das mentes mais brilhantes do país,
Mackenzie parece incapaz de evitar a série de
assassinatos. Será que ela finalmente achará
uma pista? Um suspense psicológico obscuro
que fará o seu cora
o pulsar, ANTES QUE
ELE SINTA é o livro n 6 de uma nova série
extremamente fascinante—com uma nova
personagem apaixonante—que fará você virar
páginas e páginas até tarde da noite.
Também disponibilizado pelo autor Blake
Pierce é SEM PISTAS (Um Enigma da Série

de beber refrigerante? e O número seis
realmente existe?. Mas também abordam
assuntos mais complexos, como puni
o,
autoridade, sexo, gênero, ra a, a natureza da
verdade e do conhecimento e a existência de
Deus. Um livro inspirado por crian as, mas
feito para adultos, Aventuras pela filosofia com
meus filhos usa uma linguagem simples e
divertida para discutir os pontos principais a
respeito dos mais profundos mistérios sobre o
mundo e nosso lugar nele. A trajetória conta
com a ajuda de filósofos profissionais, famosos
e menos conhecidos. Aprenda com Scott
Hershovitz, Rex e Hank a import ncia de
pensar de maneira colaborativa com as
crian as, desenvolvendo um senso crítico
mais completo, e prepare-se para juntar-se a elas
em suas aventuras filosóficas. "Hershovitz
mistura humor e sabedoria nesta viagem
filosófica cuidadosamente agradável que usa
conversas com os dois filhos do autor para
demonstrar que 'qualquer um pode ser filósofo
e toda crian a é'... Repleto de anedotas
divertida, Hershovitz demonstra como engajar
as crian as levando-as a sério, ensinando-as a
fazer perguntas e encorajando-as a explorar o
mundo — coisas com as quais os adultos
também podem aprender. Este relato sincero e
instigante desmistifica a ideia de que a filosofia
pertence à torre de marfim da Academia." –
Publishers Weekly
Melancolia Rummer

Jason Rochelle é um homem sem passado.
Anos atrás ele sofreu um acidente e perdeu a
memória. Ele ser recupera de seus traumas
físicos e lida com o apag o que é sua vida
antes do acidente. A vida de Jason agora era
cercada de perguntas sem repostas. Ele refaz sua
vida, em Londres, longe de tudo e de todos.
Torna-se um executivo bem-sucedido. Depois
de cinco anos, resolve voltar para sua cidade
natal para se recuperar de uma estafa. Ele n o
sabe, mas o destino trabalhou para colocá-lo
frente a frente com seu passado. Um olhar, um
toque, pode reacender a chamas que foram
apagadas nas profundezas de sua mente,
mostrando a ele que um grande amor n o se
esquece!

A travessia de Walter Benjamin Clube de Autores
"Mais uma vez Lorhainne me capturou com sua
escrita. Um livro maravilhoso, assim como os dos
homens de Friessen. Esta série será igualmente
boa." Resenha, Petra Você nunca sabe quando de
repente conhece Aquela Pessoa! Em AQUELA
PESSOA, Margaret Gordon já foi uma importante
cirurgi de Seattle e, após um acidente retorna à
sua cidade natal, o local perfeito para se esconder de
todos e lamber suas feridas, sem ninguém por
perto, a n o ser seu cavalo. Margaret nunca se
considerou uma pessoa para domar cavalo. Mas
quando o agora viúvo Joe Wilde dirige para sua
casa em uma manh com um adolescente e um
cavalo com um problema, Margaret se transforma na
adolescente desajeitada que silenciosamente tinha
uma queda pelo Joe durante toda a escola. Mas
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quando Joe, de fala mansa, convence Margaret a
trabalhar com o cavalo temperamental, faíscas
voam e chiam entre eles. Só que Joe acredita que
Margaret o desprezou toda a sua vida, e quando a
vida joga para Joe uma bola curva, ele logo descobre
que a mulher certa que ele estava procurando estava
lá o tempo todo. Joe e Margaret podem deixar de
lado suas diferen as e perceber que o outro é
Aquela Pessoa?

Espantalho. Inspirada na subcultura do
sociedade. Os Miseráveis é uma obrasacerdócio, Mackenzie se esfor a
prima da literatura, tendo sido adaptada para
intensamente para aprender mais sobre os
o cinema e o teatro e traduzida para diversas
rituais, sobre as escrituras antigas, para tentar línguas. Uma história comovente e
entrar na mente do assassino. Mas Mackenzie emocionante que retrata a situa
o
já está preocupada com a ca ada ao
degradante dos menos afortunados.
O Contágio Editora Companhia das Letras
assassino de seu pai, e está determinada a
o vale mais do que mil palavras. A
encontrá-lo desta vez. E este novo assassino Uma a
Lady Whistledown Tem Algo a Dizer Editorial é mais sinistro do que a maioria, e vai
bonita Mina Hart tinha superado a sua
Presen a
incapacidade auditiva e convertera-se numa atriz
envolvê-la em seu jogo mortal de gato e
Nesta obra, Costa Lima recupera as acep
es
de teatro brilhante. Depois de ter passado a noite
rato, até o limiar de sua sanidade. Um
históricas e filosóficas da melancolia para
com um desconhecido, apareceu em todos os
suspense psicológico obscuro que fará o
estabelecer a articula
o desse estado afetivo
meios de comunica
o social quando se
seu
cora
o
pulsar,
ANTES
QUE
ELE
com a literatura. No percurso dessa
soube que se tratava do príncipe de Storvhal.
PEQUE
é
o
livro
n
7
de
uma
nova
série
investiga
o, o autor reconhece a condi
o
Quando ele a acusou de o ter utilizado com fins
extremamente
envolvente—com
uma
nova
de "criatura carente" no caráter humano –
publicitários, Mina ficou devastada e decidiu ir
personagem
apaixonante—que
fará
você
pathos da melancolia no discurso ficcional e
para a fria Escandinávia para provar a sua
plástico. Com essa tese, o ensaísta irradia sua virar páginas e páginas até tarde da noite. inocência, mas escondeu-se no carro dele e
análise para tra os peculiares da produ
o Também disponibilizado pelo autor Blake adormeceu. Ao acordar viu que se encontrava
de dois escritores decisivos da literatura moderna Pierce é SEM PISTAS (Um Enigma da
no refúgio privado do príncipe Aksel. Um
ocidental: o tcheco Franz Kafka e o irlandês
Série Riley Paige - Livro n 1), o best-seller intenso nev o deixou-os presos na cabana, e
Samuel Beckett. Ao fazer esse mapeamento
ela tentou decifrar o enigma do príncipe
n 1 do escritor com mais de 900
extenso, estudado ora teórica ora textualmente, avalia
atormentado.
es cinco estrelas—e download
Costa Lima aponta como a experiência
Uma constela
o de fen menos vitais Leya
gratuito!
melancólica, na cultura ocidental, afetou de
diferentes modos as diversas express es do
pensamento e das artes.
Gestapo Babelcube Inc.
Vigusto é um garoto enigmático, misterioso,
imprevisível. Basta vê-lo uma vez e a
curiosidade se instala. Nunca se sabe o que ele
há de fazer. Você pode acertar uma ou duas
vezes, mas n o se acostume, n o vai acertar
sempre. Ele vai te surpreender e te fazer se
identificar com suas loucuras em meio a uma
busca: conhecer a si mesmo. Quando você
perceber que a loucura n o é um acaso, mas
uma necessidade, entenderá que Espelhos
Internos é o inesperado acontecer na vida de
quem decide dar o primeiro passo. Ele se
surpreendeu consigo mesmo, n o é
imprevisível apenas para os outros; é o
pre o que ele paga por ser do jeito que é: um
pensador, um menino, um poeta, que decidiu
amar a vida.

uma obra de Clóvis Oliveira Cardoso que
nos apresenta com sutileza e simplicidade. Fala
de assuntos quase secretos e fala de coisas
fictícias transformadas em realidade. Contos
que relatam sonhos, passando pela utopia de
cada sonho desejado por qualquer criatura
humana. Clóvis vai mais além e mostra uma
nova roupagem da literatura de contos. Aqui o
autor se desprende da vaidade e do preconceito
para simplesmente mostrar como se escreve por
prazer e como se perfilar diante do público de
fiéis leitores. Realmente Clóvis é um ícone
da nova literatura e esse trabalho está bem
elaborado, bem escrito e muito bem
encadernado.
A Psicanálise com Wilfred R. Bion Editora
Record
COMO SER AMOS SE N O NOS
TIV SSEMOS TORNADO NA PESSOA
QUE SOMOS AGORA? Dawn é um anjo da
morte: a sua vida é ajudar pessoas a fazerem a
transi
o final em paz. Mas quando o avi o
2) Editorial Universidad de Costa Rica
em que se encontra se despenha, ela dá por si a
Comentários do Antigo Testamento pensar n o na vida perfeita que tem, mas na
De Blake Pierce, autor do best-seller SEM
Eclesiastes MHABooks
vida que foi for ada a abandonar quinze anos
PISTAS (seu best-seller n 1 com mais de
Os Miseráveis é uma obra-prima de
antes, quando deixou para trás uma carreira em
900 avalia
es cinco estrelas), vem o livro Victor Hugo, publicada originalmente em
Egiptologia e um homem que amava. Contra
n 7 da série que faz nossos cora
es
1862. A história se passa na Fran a de 1815 todas as probabilidades, Dawn sobrevive, e a
baterem mais forte, a série de enigmas
e transcorre até 1834. Retrata a fome e a
companhia aérea oferece-lhe um bilhete para
Mackenzie White. Em ANTES QUE ELE
pobreza em que o povo da época se
onde ela queira ir - mas a resposta a essa
PEQUE (Um Enigma da Série Mackenzie encontrava. Batalhas e revoltas acontecem na
pergunta parece-lhe de súbito incerta. Dawn
White – Livro 7), padres est o aparecendo tentativa de transformar essa triste realidade. enfrenta agora quest es que nunca se fez: O que
mortos, seus corpos encontrados
é uma vida bem vivida? O que deixamos para
Por meio de Jean Valjean, protagonista da
crucificados contra as portas das igrejas em
trás quando partimos? E somos nós que
história, é relatada a situa
o social
Washington, D.C. Poderia ser algum tipo de miserável do povo francês. Uma forte
fazemos as nossas escolhas, ou s o as nossas
vingan a? Poderia ser um membro da
crítica à sociedade da época, que n o escolhas que nos fazem? Dawn tem pela frente
ordem religiosa? Ou um assassino em série, enxergava a popula
o mais humilde, um dois futuros possíveis e uma escolha...
impossível.
ca ando sacerdotes com um motivo muito povo invisível aos olhos da elite. Dor e
Antes Que Ele Leve (Um Enigma Mackenzie
mais diabólico? O FBI convoca a agente
sofrimento permeiam a história, que nos
White—Livro 4) Blake Pierce
especial Mackenzie White, já que o caso
conduz a uma profunda reflex o sobre a
"Juramentos prestados... Lealdades testadas...
tem uma semelhan a com a conota
o desigualdade social e o nosso papel na
For as em colis o. Na sequência da batalha
religiosa de seu primeiro caso, O Assassino
Aquela Pessoa Leya
O panico lancado por um misterioso contagio
ameaca destruir amizades e familias num
suburbio idilico A familia Nash e muito unida.
Tom e um professor bastante popular, pai de
dois adolescentes: Eli, uma estrela de hoquei
adorado por todas as raparigas, e a sua irm?
Deenie, uma estudante exemplar. Mas a
estabilidade que os rodeia e despedacada quando
a melhor amiga de Deenie e possuida por
convuls?es na escola. Rumores de uma epidemia
incendeiam-se como um rastilho de polvora pela
comunidade. O pior de todos vira ao de cima... e
nada mais sera igual. A medida que cresce a
histeria e o contagio se propaga, emerge uma
serie de segredos profundos que ameaca destruir
amizades, familias e a propria seguranca da
pacata cidade. Deixe-se contagiar pelo talento de
Megan Abbott, uma das vozes mais originais da
sua gerac?o, numa historia tenebrosa sobre
culpa... segredos de familia... e o poder letal do
Se Ela Visse (Um Enigma Kate Wise —Livro desejo.
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colossal nas Planícies Flamejantes contra os
guerreiros do Império, Eragon e o seu Drag o,
Saphira, escapam com dificuldade. No entanto, o
Cavaleiro e o Drag o ainda ter o de se deparar
com inúmeros desafios... Eragon vê-se
enredado numa série de promessas que
poderá n o conseguir cumprir. O juramento
ao seu primo, Roran, no sentido de o ajudar a
resgatar a sua amada Katrina das garras de
Galbatorix. Todavia, Eragon deve lealdade a
outros também. Os Varden precisam
desesperadamente dos seus talentos e da sua
for a, tal como os Elfos e os An es. E, logo
que a inquieta
o assalta os rebeldes e o perigo
espreita em cada esquina, Eragon terá de fazer
escolhas que o levar o a atravessar o Império,
viajando muito além. Escolhas que o poder o
submeter a sacrifícios inimagináveis... Eragon
é a grande esperan a para libertar o reino da
tirania. Conseguirá este rapaz, outrora um
simples camponês, unir as for as rebeldes e
assim derrotar o rei? Títulos já publicados:
Eragon
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