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Sinopse: "Os olhos azuis vidrados, o belo rosto, inerte, coberto de 

cintilantes grãos de areia. Os lábios entreabertos, como que para 

libertar um último suspiro. Quem é a bela rapariga encontrada ao 

amanhecer numa praia deserta? Qual é o seu segredo? A agente 

especial Tess Winnett, do FBI, procura incessantemente respostas. 

A cada passo, a cada nova descoberta, desvenda factos perturba-

dores que conduzem à mesma conclusão: aquela não foi a única 

vítima. O assassino que procuram já matou antes. Escondendo 

também um terrível segredo, a agente Tess Winnett enfrenta os 

seus receios mais profundos ... 

A rapariga sem nome  

Leslie Wolfe 

Editora: Alma dos Livros 

2019 

  Sala de Adultos  

Sinopse: Martha tem o dom de encantar e de provocar; de 

questionar e de inspirar. Possui milhares de leitores fiéis que a 

tratam como a uma amiga, ou familiar. A autora selecionou as 100 

crónicas de maior sucesso em toda a sua carreira. A maioria são 

sobre relacionamentos - amorosos e consigo mesmo. Alguns des-

tes textos tornaram-se virais na Internet, outros costumam ser 

citados em palestras e muitos fizeram diferença na vida de quem 

os lê... 

O melhor de Martha Medeiros Me-

deiros 

Martha Medeiros 

Planeta Editora 

2019 

A rapariga nova 

Daniel  Silva 

Editora Harper Collins  

2020 

Sinopse: Num elitista colégio particular suíço, o mistério rodeia 

a identidade de uma rapariga de cabelo preto que chega todas as 

manhãs acompanhada por uma escolta digna de um chefe de Esta-

do. Na verdade, o seu pai é Khalidbin Mohammed, o difamado prín-

cipe herdeiro da Arábia Saudita. E quando a sua única filha é se-

questrada, recorre ao único homem capaz de a encontrar antes que 

seja tarde demais. O que está feito, não pode ser desfeito… Gabriel 

Allon, o lendário chefe dos serviços secretos israelitas considera 

Khalidum colaborador valioso, mas do qual não se fia, na guerra 

contra o terror..  



 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopse: Um clássico do terror para fãs de "O Exorcista"  e "A 

Semente do Diabo". A vida da família Barrett fica virada do avesso 

quando Marjorie, de 14 anos, começa a demonstrar sinais de es-

quizofrenia aguda. E quando nem os médicos conseguem impedir 

os bizarros episódios e o declínio mental da jovem, a família, de-

sesperada, recorre à orientação de um padre católico. Este, acredi-

tando que Marjorie está possuída por um demónio, apresenta-lhes 

a solução: executar um exorcismo. Interessado em documentar a 

presença demoníaca... 

Sinopse: "Ao conduzir uma noite para casa, Gabe vai atrás de 

um velho carro, quando vê a cara de uma menina aparecer na 

janela. Ela diz uma palavra: papá. É a sua filha de cinco anos, Izzy. 

E nunca mais a vê. Três anos mais tarde, Gabe passa os dias a 

conduzir na autoestrada à procura do carro que levou a filha, recu-

sando-se a desistir. Apesar de todos pensarem que Izzy está mor-

ta. Fran e a filha, Alice, também estão na autoestrada. Não estão à 

procura. Estão em fuga. Tentando manter-se um passo à frente 

das pessoas que lhes…. 

Sinopse: Após a morte de Alessandra Pluda Cavalli, o mari-

do e os três filhos ouvem a leitura do testamento e ficam em esta-

do de choque. A parte mais substancial do património foi destina-

da a Ludovica Magnasco, porteira do prédio onde vive a família 

Cavalli. Ludovica, a quem todos chamam Lula, sente-se igual-

mente perturbada por este legado, cujo significado não consegue 

perceber. Lula, que tem tido a sua conta de adversidades, é ama-

da e respeitada por todos os moradores do prédio graças à sua 

inteligência, bom carácter e jeito para a cozinha..  

Sinopse: Espanha, final da década de 1930. A vitória iminente 

das tropas franquistas na Guerra Civil obriga milhares de pessoas a 

abandonar o país, numa perigosa viagem através dos Pirenéus. 

Entre eles, Roser Bruguera, uma jovem viúva, e Víctor Dalmau, 

médico e irmão do falecido marido de Roser. Em França, conse-

guem embarcar no Winnipeg, um navio fretado pelo poeta Pablo 

Neruda que transportou mais de 2 mil espanhóis até ao Chile - essa 

«longa pétala de mar, de vinho e de neve» -, onde são recebidos 

como heróis. Víctor e Roser integram-se com sucesso na vida social 

do país de acolhimento... 

Sinopse:  A luta pela sobrevivência contada por um menino 

judeu na França ocupada pelos nazis. Uma história verídica. 1941, 

Paris é uma cidade ocupada pelos exércitos nazis. O poder de Hitler 

controla a França; as perseguições e o medo pairam por todo o 

país. Joffo, um respeitado barbeiro judeu, decide dispersar a sua 

família de forma a evitar o destino cruel que os espera a todos. 

Depois da fuga dos filhos mais velhos, perante o perigo sempre à 

espreita, Joseph, de apenas dez anos, e Maurice, de doze, deixam 

também a capital, entregues a si próprios, para tentarem escapar à 

brutalidade e à morte... 

Sinopse: Haverá algo pior do que ser queimado vivo? Um as-

sassino em série anda à solta. Ele raptou, mutilou e queimou ho-

mens nos círculos de pedra pré-históricos do condado de Cúmbria. 

Não deixou pistas, e a polícia está desorientada. Quando o nome do 

inspetor Washington Poe é encontrado gravado nos restos carboni-

zados da terceira vítima, ele é chamado a participar na investigação. 

Poe não se quer envolver, mas o cruel assassino tem um plano e, 

por alguma razão, o inspetor faz parte dele… 

Os outros  

C. J. Tudor  

Editora Planeta 

2019 

Qualquer coisa de bom  

Sveva Casati Modignani 

Porto Editora 

2020 

Teatro de fantoches  

M. W. Craven 

Editora Topseller 

2020 

Longa pétala de mar  

Isabel Allende 

Porto Editora 

2019 

Fantasmas da mente  

Paul Tremblay 

Editora Topseller 

2019 

Os meninos que enganavam 

os nazis  

Joseph Joffo 

Editora Presença 

2020 


