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Sinopse: Na noite em que a mãe lhes foi arrancada, os gémeos
Maisy e Duncan perceberam que só podiam contar um com o outro.
Se até então a vida deles não fora fácil, a partir desse momento
piora dramaticamente pois o pai decide enviá-los para casa da avó,
a ríspida Violet. Os gémeos sentem-se mais abandonados do que
nunca. Mas a negligência da avó tem um lado positivo: Maisy e Duncan passam a desfrutar de uma liberdade inesperada e podem explorar o campo e fazer novas amizades sem terem de se justificar a
ninguém. ..
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Sinopse: O livro que conclui a fantástica trilogia primos
O’Dwyer. Branna O’Dwyer tem uma vida extraordinária. A sua pequena loja em County Mayo está a prosperar e o seu círculo próximo de amigos e familiares encontrou o amor e a felicidade. Mas o
coração da jovem permanece fechado, tudo para se proteger a si e
ao homem que ama de uma ameaça terrível. Houve um momento
no passado em que a relação de Branna com Finbar Burke quase
os destruiu. Ambos herdaram o dom da magia, mas Fin partilha o
seu sangue com um inimigo antigo e terrível.
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O meu coração entre dois mundos

O mistério do caso de Campolide

Cada suspiro teu
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Sinopse: Quando Lou Clark chega a Nova Iorque está convencida de que vai conseguir recomeçar uma nova vida e sente-se
confiante para enfrentar todos os desafios, apesar dos milhares de
quilómetros que a separam de Sam. Lou está determinada a aproveitar o mais possível a situação em que se encontra – vive e
trabalha em Manhattan para uma família super-rica e vê-se inserida na alta sociedade nova-iorquina. E é assim que conhece Joshua Ryan, um homem que lhe traz recordações do passado. Em
breve, Lou ver-se-á perturbada por aquele encontro, o que a leva
a questionar-se sobre quem é a verdadeira Lou Clark...

Sinopse: O Estado Novo chegou ao seu apogeu. No ano seguinte haverá eleições, e na casa do industrial Álvaro Penaguião
celebra-se o convite para integrar as listas da União Nacional: um
jantar no seu palacete em Campolide com um grupo de amigos,
destacadas figuras do Regime. A dada altura, o anfitrião sente-se
indisposto e, instantes depois, está morto. Um dos presentes é
médico e informa que o industrial foi fulminado por um enfarte. Mas
na residência de Álvaro Penaguião houve quem achasse estranha
aquela morte súbita, tendo chamado discretamente a PIC, Polícia
de Investigação Criminal….

Sinopse: O acaso juntou duas pessoas numa praia. Ela é Hope
Anderson, nascida e criada na Carolina do Norte. Ele é Tru Walls,
guia de safaris no Zimbabué, onde nasceu. Hope está a viver um
momento difícil. A relação com o namorado já não a faz feliz e o pai
acaba de receber um diagnóstico terrível. Sunset Beach é o local
ideal para encontrar a paz de que necessita para refletir sobre a sua
vida. Tru está perante um momento revelador. Cresceu em África e
nunca conheceu o pai. Em Sunset Beach, prepara-se para o encontrar pela primeira vez....

O segredo de Black Hills
O fado da Severa
Autor: Maria João Lopo de Carvalho

Ano: 2018

Sinopse : Na Mouraria, cruzam-se dois mundos quando a noite
cai. O dos marujos, dos rufiões, das mulheres de má vida, as
tabernas enchem-se com os filhos enjeitados da cidade. À procura de consolo, de um regaço pago, de vinho e de fadistagem. Vão
eles e os nobres, embuçados, em busca do fruto proibido. Longe
do São Carlos, onde as damas e as joias são legítimas, dos palácios nas Laranjeiras, mergulham no mundo sórdido e apaixonante onde se canta e bate o fado. E ninguém o faz melhor do que
Severa, filha de cigano e de meretriz. Do pai herda o tom de pele,
o sangue quente...

Não me olhes com esse tom de
voz
Autores: Judite de Sousa, Maria do
Céu Santo
Ano: 2018

Sinopse : O amor, a sexualidade e as relações no mundo de
hoje. «Este é um livro de Amor De afetos, de paixões, de sentimentos, de emoções, de olhares, de gestos, de beijos.» do Prefácio de
Judite Sousa «As pessoas continuam a querer amar e a desejar ser
amadas, a querer partilhar a vida, mas de forma diferente do passado.» do Prefácio de Maria do Céu Santo Eu, tu, nós. A alquimia de
um relacionamento é esta passagem de duas entidades independentes a um trio que inclui um caminho partilhado, um «nós» que nem
sempre evolui no....

Autor: Nora Roberts
Ano: 2018

Sinopse: Entre sombras que escondem segredos, uma amizade de infância transforma-se numa paixão adulta. Cooper Sullivan passou os verões da sua juventude no rancho dos avós no
Dakota do Sul, partilhando jogos inocentes e beijos roubados com
a rapariga do rancho vizinho, Lil Chance. Agora, doze anos depois, o destino voltou a juntá-los em Black Hills. Coop deixou a
vida frenética como detetive em Nova Iorque para assumir a gestão do rancho dos avós. Lil tornou-se uma mulher bela e respeitada, que não deixou que nada a impedisse de concretizar o sonho
de abrir um refúgio para animais selvagens...

