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Sinopse: Tessa Young é uma jovem reservada e estável que sai 

de casa da mãe, uma mulher autoritária e preconceituosa, para 

iniciar os seus estudos na universidade, separando-se pela primeira 

vez do namorado de sempre, Noah, um rapaz doce e amoroso. 

Logo no primeiro dia, conhece a sua companheira de quarto, Steph, 

e os amigos desta, entre os quais Hardin, um inglês insolente, cheio 

de tatuagens e piercings. Rápida e inesperadamente, Tessa e Har-

din iniciam uma relação intensa mas atribulada, pois ele é um bad 

boy que só arranja...  

After : depois de o conhecer, ela nunca 

mais foi a mesma  Livro 1 

Anna Todd 

Presença 

2019 

 

  Sala de Adultos  

Sinopse: A psicóloga Cristina Valente apresenta ferramentas 

úteis para entender os estados mentais e as necessidades emocio-

nais dos filhos, desde as primeiras birras à adolescência. Numa 

abordagem original e muito prática, a autora identifica diferentes 

situações com que os pais se defrontam no dia-a-dia, de três pers-

petivas diferentes: - O que a criança está a pensar ou a sentir; - O 

que os pais estão a pensar; - As chaves para resolver com calma e 

eficácia todos os desafios..  

O que se passa na cabeça do meu 

filho? 

Cristina Valente 

Manuscrito 

2017 

O meu filho adolescente : as respos-

tas que os pais procuram  

Carla Santos, Hugo de Castro Faria 

Verrso de kapa 

2016 

Sinopse: Lidar com adolescentes tem tanto de fascinante como 

de desafiante. Pela nossa experiência enquanto pediatras especialis-

tas em adolescência, temos a convicção de que é possível atraves-

sar esta fase da melhor forma e, por isso, neste livro partilhamos 

consigo um conjunto de conhecimentos e ferramentas práticas que o 

ajudarão a saber como comunicar e a compreender melhor os seus 

filhos, a reconhecer sinais de alarme e a lidar com as doenças e 

problemas e comportamentos mais frequentes.. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Sinopse: «É um privilégio trazer esta história de incrível cora-

gem, paixão, e triunfo do espírito humano» - Heather Morris A bele-

za salvou-lhe a vida - e condenou-a. Em 1942, com apenas 16 

anos, Cilka Klein é levada para o campo de concentração de Aus-

chwitz-Birkenau. O comandante do campo, Johann Schwarzhuber, 

sente-se de imediato atraído pela beleza dos seus longos cabelos 

e decide separá-la das outras prisioneiras. Cilka depressa aprende 

que o poder pode ditar a sobrevivência. Após a libertação, Cilka 

acaba por ser condenada pelos russos por ter colaborado com os 

nazis e é enviada para Vorkuta... 

Sinopse: Um thriller vertiginoso onde o assassinato é uma 

obra de arte. Passaram-se dezoito meses, mas as cicatrizes deixa-

das pelos assassínios da Boneca de Trapos ainda não sararam. A 

inspetora-chefe Emily Baxter é convocada para uma reunião com 

dois agentes americanos - a agente especial Elliot Curtis, do FBI, e 

o agente especial Damien Rouche, da CIA - que lhe mostram foto-

grafias do mais recente homicídio: um cadáver contorcido numa 

posição familiar, pendurado na ponte de Brooklyn, com a palavra 

“isco” esculpida no peito..  

Sinopse: Tudo é para ser vivido, mesmo aquilo que sabemos 

que vai acabar em breve. Principalmente isso. Pois tudo nos 

ensina, tudo nos faz crescer, tudo nos acrescenta, nem que seja 

experiência. E se mais nada podemos levar, pelo menos o ensi-

namento ninguém nos tira. Por isso vive. Tudo. Até ao fim.» Se 

há livro capaz de te fazer acreditar mais em ti, no futuro e no 

amor, é este. Pois além de saber muito bem quem és, sabe ainda 

quem queres e podes ser... 

Sinopse: Seis incêndios em vinte e quatro horas, dois mortos e 

vários feridos… Na calada da noite, três violentos incêndios ilumi-

nam os céus da cidade. Para a detetive Helen Grace, as chamas 

anunciam algo mais do que uma coincidência trágica – este cená-

rios infernal de morte e destruição revela uma ameaça nunca antes 

vivenciada. No decurso da investigação, descobre-se que aquele 

que procuram não é apenas um incendiário em busca de emoções 

fortes – os atos criminosos denunciam um assassino meticuloso e 

calculista. Alguém que pretende reduzir as suas vítimas a cinzas…   

Sinopse:  "O Pintassilgo"  é um livro poderoso sobre amor e 

perda, sobrevivência e capacidade de nos reinventarmos, uma bri-

lhante odisseia através da América dos nossos dias, onde o sus-

pense e a arte são dois elementos decisivos para agarrar o leitor..  

Sinopse: Um Crime Inenarrável. Uma investigação perturbadora. 

Um rapaz de onze anos é encontrado morto. Todas as evidências 

apontam para que o assassino seja Terry Maitland, um dos cidadãos 

mais queridos de Flint City, professor de inglês, marido exemplar e 

pai de duas meninas. O detetive Ralph Anderson dá-lhe voz de pri-

são. Maitland tem um álibi forte, estava noutra cidade quando o crime 

foi cometido, mas os indícios de ADN encontrados no local confirmam 

que é ele o culpado..  

O carrasco  

Daniel Cole 

Suma de Letras  

2019 

Todos os dias são para sempre  

Raul Minh'Alma 

Manuscrito 

2020 

O intruso   

Stephen King 

Bertrand 

2020 

A vingança serve-se quente  

M. J. Arlidge 

Topseller 

2016 

 A coragem de Cilka 

 Heather Morris 

Presença 

2020 

O pintassilgo   

Donna Tartt 

Presença 

2019 


