O grande golpe / John Grisham

Editor: Bertrand

Biblioteca Municipal de Ponte de Lima
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Sinopse : Mark, Todd e Zola foram para a faculdade de direito para mudar o mundo, para o transformar num lugar melhor.
Mas agora, já no terceiro ano, os amigos percebem que foram
enganados. Contraíram empréstimos pesados para poderem
frequentar uma faculdade privada de direito tão medíocre que os
seus formandos raramente conseguem bons empregos. E, quando descobrem que a escola faz parte de uma rede obscura percebem que foram apanhados numa burla...

Estar vivo aleija / Ricardo Araújo Pereira
Editor: Tinta-da.China
Ano: 2018
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Sinopse: Da crítica ao império dos telemóveis e das redes
sociais ao elogio do silêncio, passando pela acérrima defesa da
liberdade de expressão e pela metafísica do pecado, estes textos
tanto falam de Cristiano Ronaldo como de Kierkegaard ou do Candy Crush. Pelo caminho, desmonta-se o mito da autoajuda, discutem-se eternos problemas de linguagem que só a RAP apoquentam, questionam-se intolerâncias alimentares e o complexo de
Édipo, e levantam-se questões prementes para os casais da sociedade atual, como a escolha entre ter....
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Tempo suspenso / Elisabeth Jane

Boneca de trapos / Daniel Cole

Foi sem querer que te quis : o

Howard

Editor: Suma de Letras

livro que te dá a receita para seres

Editor: Asa

Ano: 2018

feliz no amor / Raúl Minh’Alma

Ano: 2018

Editor: Manuscrito
Ano: 2018

Sinopse: Sussex, 1939. Na casa de campo dos Cazalet as janelas estão tapadas e os alimentos são racionados. Sobre a mansão
outrora repleta de sol e de risos paira a negra sombra da guerra. As
crianças despreocupadas da família deram lugar a adolescentes
apreensivos, cada um com os seus desejos e temores. Louise,
agora com dezasseis anos, acalenta o sonho de se tornar atriz.
Clary dedica-se à escrita, e acredita fervorosamente que ainda
voltará a ver o pai, desaparecido em combate. E Polly, de catorze
anos, carrega um fardo que precisa de partilhar….

Sinopse: William Fawkes, um controverso detetive conhecido
por ”Wolf”, acabou de ser reintegrado no seu posto após ter sido
suspenso por agressão a um suspeito. Ainda sob avaliação psicológica, Fawkes regressa ao ativo, ansioso por um caso importante.
Quando se encontra com a sua antiga colega e amiga, a inspetora
Emily Baxter, num local de crime, tem a certeza de que é aquele o
grande caso: o corpo que encontram é formado pelos membros de
seis vítimas, suturados de modo a formar uma marioneta, que
ficou conhecida como “Boneca de Trapos”. Fawkes é incumbido de
identificar as seis vítimas...

Editor: Quinta Essência

D. Maria I : uma rainha atormentada por um segredo que a levou à
loucura / Isabel Stilwell
Editor: Manuscrito

Ano: 2017

Ano: 2018

Barão: clube de cavalheiros/ Joanna
Shup

Sinopse : William Sloane, barão dos caminhos de ferro, conseguiu singrar a pulso na sociedade, desafiando todos aqueles que
não o julgavam capaz de tal feito – a começar pelo próprio pai.
Mas tem uma insaciável sede de poder, precisa sempre de mais.
Agora, parece sentir o chamamento da vida política, e nada o
distrairá do seu objetivo. Nada, talvez, a não ser a encantadora
trapaceira Ava Jones… Desde sempre que Ava se aproveita da
vulnerabilidade dos mais incautos para ganhar a vida e sustentar
os irmãos. Apelidando-se de Madame Zolikoff, convence o seu
público de que consegue comunicar com o mundo dos espíritos...

Sinopse : Isabel Stilwell, a autora de romances históricos mais vendida em Portugal, traz-lhe a apaixonante história de D. Maria I. Uma
rainha atormentada pelas sombras do passado, pelo peso da governação e por um pesado segredo, guardado nas cartas que trocava
com a sua amiga e confidente, Teresa de Melo, priora da Estrela. A
única a quem confessava a sua fragilidade, o medo de não decidir
com justiça, o terror de ensandecer... Num tempo extraordinário, este
romance, feito de personagens apaixonantes, leva-nos a um cenário
de conspiração e intriga na Lisboa do século XVIII. ..

Sinopse: Quando menos esperamos a vida traz-nos aquilo que
tentamos rejeitar. Como era possível Beatriz ter-se apaixonado,
sem querer, por Leonardo? A primeira impressão que teve dele foi
a pior possível. Era um jovem rico, mal-educado e mimado. Tudo o
que mais desprezava em alguém. No entanto, o avô de Leonardo,
um homem sábio e profundo conhecedor da vida, viria a aproximálos. Ao perceber a necessidade de Beatriz em reencontrar o caminho da felicidade depois de várias desilusões amorosas, ele promete dar-lhe a receita para ser feliz no amor...

Estranhezas / Maria Teresa Horta
Editor: Dom Quixote
Ano: 2018

Sinopse: Sem iludir (como nos demais livros não-temáticos)
uma unidade essencial, «Estranhezas» desdobra-se por sete
capítulos que não encobrem uma continuidade quase vital: «No
Espelho», «Paixão», «Da Beleza», «Alteridades», «Tumulto»,
«Ferocidades» e «À Beira do Abismo». É que se o eu horteano
está bem patente nos primeiro, segundo e último capítulos, os
outros e outras de «Alteridades», «Tumulto» e «Ferocidades» são
magníficos desenhos traçados pela mesma mão que escreveu os
primeiros. Tudo isto sob o signo da asa.

