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Sinopse: Jack Reacher não tem para onde ir e quando che-

ga a uma passagem de nível numa pradaria com o curioso no-

me de Mother's Rest, aquele parece-lhe o sítio ideal para fazer 

uma paragem de um dia. Está à espera de encontrar uma cam-

pa abandonada num mar de trigo maduro… mas, em vez disso, 

encontra uma mulher à espera do colega desaparecido, uma 

mensagem crítica acerca da morte de duzentas pessoas e uma 

cidade de gente silenciosa e vigilante. A paragem de Reacher 

transforma-se numa missão sem fim... no coração das trevas!...  

Sinopse: Ao longo de mais de dois anos, Miep e o marido 

ajudaram a esconder judeus numa Holanda tomada pelos na-

zis. Como milhares de heróis desconhecidos do Holocausto, 

eles arriscaram diariamente a vida ao levar alimentos, livros, 

notícias e carinho às vítimas. Miep trabalhava como assistente 

de Otto Frank, o pai de Anne Frank, e tornara-se íntima da 

família. Ao longo de 25 meses, ela e o marido mantiveram a 

família Frank escondida no anexo de um prédio de Amesterdão 

até serem traídos por uma denúncia anónima. Quando a Gesta-

po invadiu o esconderijo, a 4 de agosto de 1944, e prendeu 

todos os seus ocupantes, deixou para trás o diário de Anne e 

outros dos seus escritos, em folhas soltas... 

Nem morto!  

Lee Child 

Editora: Bertrand 

2017 

A mulher que escondeu Anne 

Frank  

Miep Gies, Alison Leslie Gold 

Editora: Alma dos Livros 

2019 
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Sinopse: John Montague, especialista e estudioso do 

oculto, chega a Hill House em busca de algo concreto que 

possa provar a existência do sobrenatural. Acompanham-

no, Theodora, a sua assistente, Luke, o futuro herdeiro da 

propriedade e Eleanor, uma mulher solitária e frágil, já com 

experiência de encontros com poltergeists. Contudo, aquilo 

que, inicialmente, era apenas uma experiência em torno de 

fenómenos inexplicáveis torna-se, em pouco tempo, uma 

corrida pela sobrevivência, à medida que Hill House ganha 

poder e escolhe, de entre eles, aquele que quer para si…  

Sinopse: Um thriller incisivo que levanta questões acer-

ca da natureza do amor, dos efeitos desastrosos da culpa e 

da função da justiça. Um massacre surpreendente tem lugar 

num liceu do bairro mais rico de Estocolmo. Maja Norberg é 

acusada do seu envolvimento nessa tragédia que matou o 

namorado e a melhor amiga. Passou nove meses na prisão 

à espera do julgamento, e agora chegou a hora. Como foi 

que Maja, uma aluna de topo, popular e privilegiada, se 

tonou uma assassina aos olhos do público? O que fez Maja? 

Ou terá sido o que não fez que a levou até ali?.  

Sinopse:  As mulheres assistem ao mundo como presas dos 

homens. A história do mundo revela tempos em que a mulher 

mais não é do que um instrumento da vida do homem. Neste 

romance, valter hugo mãe torna impossível ignorar este fac-

to. Criador de uma linguagem exuberante, e deitando mão à 

mais rica imaginação, o autor explica o amor a partir do ponto 

de vista tremendo do machismo. Esta é a aventura de um 

homem que, casando com a moça mais bonita da sua terra, 

se deixa corromper pelo preconceito e pela pobre tradição... 

Sinopse: Robbie e Emily estão juntos desde sempre, 

mas o seu amor permanece vivo e forte. Ao longo da vida, 

têm partilhado a cama, a casa e uma ligação tão profunda 

que parece indestrutível. Mas há coisas que eles não parti-

lham com ninguém, para bem de todos. Numa manhã como 

qualquer outra, Robbie acorda, veste-se, escreve uma carta 

a Emily e sai de casa. Para sempre. Há um segredo que 

ambos guardam desde o dia em que se conheceram. Os 

sacrifícios e as escolhas que fizeram ao longo da vida ... 

Sinopse:  Holly O’Neill tem uma loja de roupas vintage, um 

filho de dez anos que ama e uma fada madrinha misteriosa 

que, a cada momento crucial da sua vida, tem um berloque 

para adicionar à sua pulseira, que assim se torna o seu bem 

mais precioso. Um dia, quando encontra a pulseira de outra 

pessoa num dos casacos da sua loja, sente que tem de a 

reunir com o seu proprietário. Greg é um corretor da bolsa e 

tem uma namorada perfeita com quem quer casar, mas deci-

diu deixar Wall Street para prosseguir a sua verdadeira pai-

xão: a fotografia. Holly e Greg não se conhecem e não têm 

nada em comum. Vai ser precisa a magia de Nova Iorque, um 

pouco de sorte e outra pulseira da felicidade para os fazer 

encontrar...  

Sinopse: Na Lisboa de finais dos anos noventa, um jo-

vem escritor em crise vê o seu caminho cruzar-se com o de 

um grande escritor. Dessa relação, nasce uma história que 

mescla realidade e ficção, um jogo de espelhos que coloca 

em evidência alguns dos desafios maiores da literatura. A 

ousadia de transformar José Saramago em personagem e de 

chamar Autobiografia a um romance é apenas o começo de 

uma surpreendente proposta narrativa que, a partir de certo 

ponto, não se imagina como poderá terminar. José Luís Pei-

xoto explora novos temas e cenários e, ao mesmo tempo, 

aprofunda obsessões... 

Areias movediças 
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Meu amor, meu segredo  

Autor: Julie Cohen  
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O remorso de Baltazar Serapião 
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Porto Editora 
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