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Em 1823, os caçadores da Companhia de Peles

Montanhas Rochosas desbravavam as terras

inexploradas dos Estados Unidos, enfrentando

diariamente o clima implacável, as feras selvagens e a

ameaça constante de confronto com os índios, que

defendiam suas terras da invasão dos homens brancos.

Em uma das missões da companhia, Hugh Glass, um

dos melhores e mais experientes caçadores do grupo,

fica frente a frente com um urso-cinzento, é atacado e

termina gravemente ferido, claramente sem chances

de sobreviver. Os homens que deveriam esperar sua

morte e lhe oferecer um funeral apropriado o

abandonam, levando consigo as armas e os

suprimentos. Entre delírios, Glass os observa fugindo

e é tomado por um único desejo: vingança. Uma

determinação cega que o torna capaz de atravessar

quase cinco mil quilômetros de terras intocadas e

selvagens, fugindo de predadores, sobrevivendo à

fome e à agonia dos ferimentos mais terríveis, a fim

de concluir seu objetivo. Inspirado em fatos reais e

escrito em uma prosa arrebatadora, O Regresso é uma

notável história de obsessão, um romance sobre um

homem cuja vida foi ao mesmo tempo salva e

condenada pela sede de vingança.

Fonte: Skoob.





O ponto de partida dessa

narrativa é o reencontro, após

quase um década, de um viúvo

com o ex-amante de sua mulher.

O inusitado e a surpresa deste

encontro constituem a tônica

desta história que combina um

clima de suspense com boas

doses de humor, resultando num

relato repleto de vivacidade e

coloquialismo.

Fonte: Skoob.





Jorge e Haroldo estão numa

situação pegajosa. A última

estripulia deles deixou o nerd

Melvin Sneedly tiririca, e o menino

mal pode esperar para dar o troco.

Mas, quando Melvin se transforma

num supermenino biônico, as

coisas ficam bastante malcheirosas

- e assim nasce o Menino Biônico

Meleca Seca! Será que o Capitão

Cueca vai vencer esse monstro

grudento?

Fonte: Skoob.





Assim compôs esta narrativa impressionante

sobre o período em que os detentos no

corredor da morte aguardam o desfecho de

suas vidas no colo da "Velha Fagulha" ou

‘Carga Pesada" _ como eles chamam a

cadeira elétrica, na esperança de assim, com

essa pretensa piada, diminuir o pavor da

execução. Muitos criminosos o guarda

Edgecombe conduziu à morte – exatamente

78 homens. Mas John Coffey, acusado de ter

assassinado brutalmente duas meninas, era

diferente. Havia algo em Coffey que não

combinava com a imagem de demônio, algo

que fazia Edgecombe suspeitar que talvez

fosse outra a história. O grande mestre do

terror vai conduzindo o leitor, junto com seus

personagens, pelo longo e tenebroso corredor

da morte. Uma viagem aterradora, que só

poderia ter resultado da mente perturbadora e

excepcional de Stephen King.

Fonte: Skoob.





Nunca estamos infinitamente longe

daqueles que odiamos. Pela mesma

razão, poderíamos crer que nunca

estaremos absolutamente perto

daqueles que amamos. Quando

embarquei já conhecia esse princípio

atroz' . Assim o catalão Piñol inicia

seu romance, um fenômeno na

Espanha. 'A pele fria' tem um enredo

repleto de intriga e aventura que, ao

mesmo tempo, faz o leitor,

identificado com o protagonista,

vivenciar intimamente os

questionamentos da condição humana

- a lucidez e a loucura, a rejeição e o

desejo, a crueldade e o amor ou o

medo e a esperança.

Fonte: Skoob.





Gerações da família Roux aprenderam essa lição da
maneira mais difícil. Os amores tolos parecem, de
fato, ser transmitidos por herança aos membros da
família, o que determina um destino ameaçador
para os descendentes mais jovens: os gêmeos Ava e
Henry Lavender. Henry passou boa parte de sua
mocidade sem falar, enquanto Ava - que em todos
os outros aspectos parece ser uma jovem normal -
nasceu com asas de pássaro. Tentando
compreender sua constituição tão peculiar e, ao
mesmo tempo, desejando ardentemente se adaptar
aos seus pares, a jovem Ava, aos 16 anos, decide
revolver o passado de sua família e se aventura em
um mundo muito maior, despreparada para o que
ela iria descobrir e ingênua diante dos motivos
distorcidos das demais pessoas. Pessoas como
Nathaniel Sorrows, que confunde Ava com um anjo
e cuja obsessão por ela cresce mais e mais até a
noite da celebração do solstício de verão. Nessa
noite, os céus se abrem, a chuva e as penas enchem
o ar, enquanto a jornada de Ava e a saga de sua
família caminham para um desenlace sombrio e
emocionante.
Fonte: Skoob.





Poucas pessoas enriqueceram tanto a

nossa cultura nos últimos 50 anos

quanto Chico Buarque. Sua vida é

documentada aqui através de fotos,

que servem como autênticos retratos

de épocas, pois as histórias – de

Chico e do Brasil – se conjugam.

Neste livro, o leitor vai se deliciar

com imagens raras de todas as fases

da vida do ícone e descobrir um

pouco mais sobre a sua relação com

outros grandes nomes da música.

Fonte: Skoob.





Tudo começou com uma reportagem sobre o
Campeonato de Memória dos Estados Unidos. O
jornalista Joshua Foer estava esperando encontrar
entre os participantes do concurso pessoas com
memórias excepcionais. Em vez disso, descobriu
pessoas dedicadas a treinamentos que as
ajudavam a se lembrar de poemas inteiros ou da
ordem das cartas em um baralho. Intrigado, Foer
se desafiou a fazer o mesmo.
Começava ali uma jornada de um ano que levaria
o jornalista de volta ao Campeonato de Memória
— não mais como testemunha, e sim como
concorrente. Nesse meio-tempo, o autor
aprendeu diversas lições e truques de
memorização — métodos quase esquecidos
atualmente, mas utilizados desde a antiguidade. E
percebeu como uma memória mais eficiente pode
fazer a diferença em nossas vidas.
A arte e a ciência de memorizar tudo é, mais do
que uma reportagem, um elogio à memória. E um
testemunho honesto e cativante sobre a
importância dessa faculdade que hoje em dia
tantos teimam em esquecer.
Fonte: Skoob.





Stephen R. Covey acredita que

vencer ou fracassar é resultado de

sete hábitos. São eles que

distinguem as pessoas felizes,

saudáveis e bem-sucedidas das

fracassadas ou daquelas que

sacrificam o equilíbrio interior e a

felicidade para alcançar êxito. Em

Os 7 hábitos das pessoas altamente

eficazes estão contidos os princípios

fundamentais da eficácia humana -

sete hábitos básicos e primordiais

que representam a interiorização dos

princípios corretos, nos quais estão

baseados o sucesso e a felicidade

duradoura.

Fonte: Skoob.





Num típico subúrbio dos Estados Unidos nos

anos 1970, cinco irmãs adolescentes se matam

em sequência e sem motivo plausível. A

tragédia, ocorrido no seio de uma família que,

em oposição aos efeitos já perceptíveis da

revolução sexual, vive sob severas restrições

morais e religiosas, é narrada pela voz coletiva

e fascinada de um grupo de garotos da

vizinhança. O coro lírico que então se forma

ajuda a dar um tom sui generis a esta fábula da

inocência perdida. Adaptado ao cinema por

Sofia Coppola, publicado em 34 idiomas e

agora em nova tradução, o livro de estreia de

Jeffrey Eugenides logo se tornou um cult da

literatura norte-americana contemporânea. Não

por acaso: essa obra de beleza estranha e

arrebatadora, definida pela crítica Michiko

Kakutani como "pequena e poderosa ópera no

formato inesperado de romance", revela-se

ainda hoje em toda a sua atualidade.

Fonte: Skoob.





Hal Elrod explica os benefícios de
acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas
habilidades. O milagre da manhã
permite que o leitor alcance níveis de
sucesso jamais imaginados, tanto na
vida pessoal quanto profissional. A
mudança de hábitos e a nova rotina
matinal proposta por Hal vai
proporcionar melhorias significativas
na saúde, na felicidade, nos
relacionamentos, nas finanças, na
espiritualidade ou quaisquer outras
áreas que necessitem ser
aprimoradas.

Fonte: Skoob.



Lista de Livros Novos
1. Coelhinho Flopi

2. Haicai do Brasil / Adriana Calcanhoto (Organizadora)

3. A pele fria / Albert Sánchez Piñol

4. Sociologia e educação: leituras e interpretações / Alonso Bezerra de Carvalho 
e Wilton Carlos Lima da Silva (Org.)

5. Mais de uma luz: fanatismo, fé e convivência no século XXI / Amós Oz

6. Bisa Bia, Bisa Bel / Ana Maria Machado

7. Apostilas da vida / André Luiz (Espírito) e Chico Xavier

8. Flood: uma mulher implacável / Andrew Vachss

9. A casa na árvore com 13 andares / Andy Griffiths e Terry Denton

10. A casa na árvore com 39 andares / Andy Griffiths e Terry Denton

11. Creta / Antony Beevor

12. Família / Barbara Delinsky

13. Cada um por si: Titanic, um romance / Beryl Bainbridge

14. Você consegue resolver o mistério? / Bruce Lansky

15. As leis da vida / Calunga (Espírito), Luiz Gasparetto e Lúcio Morigini



16. Ciência política e Teoria Geral do Estado / Cláudio de Cicco e Alvaro de 
Azevedo Gonzaga

17. Capitão Cueca e a invasão das incrivelmente malvadas garotas da cantina do 
outro planeta e o ataque subsequente dos igualmente perversos zumbis nerds 
/ Dav Pilkey

18. Capitão Cueca e o aterrorizante retorno do caído tilintar das calças / Dav 
Pilkey

19. A outra face: história de uma garota afegã / Deborah Ellis

20. A viagem de Parvana: mais histórias de uma garota afegã / Deborah Ellis

21. Clássicos favoritos de todos os tempos / Disney

22. O anjo esmeralda: nove contosN / Don Delillo

23. O que é o liberalismo / Donald Stewart Jr.

24. Campo de sangue / Dulce Maria Cardoso

25. The fall of the house of usher and other stories / Edgar Allan Poe

26. Londres: o romance / Edward Rutherfurd

27. A semente de mostarda / Emmanuel (Espírito) e Chico Xavier

28. Calma / Emmanuel (Espírito) e Chico Xavier

29. Harmonização / Emmanuel (Espírito) e Chico Xavier



30. Hora certa / Emmanuel (Espírito) e Chico Xavier

31. Tempos interessantes / Eric Hobsbawm

32. Transgressão e mudança na educação / Fernando Hernández

33. O eterno marido / Fiódor Dostoiévski

34. 100 dicas infalíveis para emagrecer e se manter em forma: saiba como perder peso de
modo eficiente e no ritmo certo / Fred

35. Assim falou Zaratustra / Friedrich Nietzsche

36. A história de galo marquês / Ganymédes José

37. 1984 / George Orwell

38. Angústia / Graciliano Ramos

39. Nas peles da cebola / Günter Grass

40. O milagre da manhã: o segredo para transformar sua vida (antes das 8 horas) / Hal Elrod

41. Estar sendo. Ter sido / Hilda Hilst

42. Mentiras no divã / Irvin D. Yalom

43. Chico só queria ser feliz / Ivam Cabral

44. As virgens suicidas / Jeffrey Eugenides

45. Um modelo para a morte / Os suburbanos / O paraíso dos crentes / Jorge Luis Borges e
Adolfo Bioy Casares

46. Os últimos passos de um vencedor: entre a vida e a morte, o José Alencar que conheci /
José Roberto Buenier

47. A arte e a ciência de memorizar tudo: memórias de um campeão de memória/ Joshua Foer



48. A ocasião / Juan José Saer

49. Pulso / Julian Barnes

50. O jogo da amarelinha / Julio Cortázar

51. Luci, a elefanta sujinha / Kate Thomson

52. O que cabe no meu mundo: Gentileza / Kátia Trindade

53. O diário de Larissa Manoela / Larissa Manoela

54. As estranhas e belas mágoas de Ava Lavender / Leslye Walton

55. Pelas portas do coração / Lucius (Espírito) e Zibia Gasparetto

56. Quando é preciso voltar / Lucius (Espírito) e Zibia Gasparetto

57. Vencendo o passado / Lucius (Espírito) e Zibia Gasparetto

58. Olhar acima do horizonte / Luiz Alberto py

59. Eles & Elas têm marcado a vida de Araras – v. 1 Mara Figueiredo

60. Eles & Elas têm marcado a vida de Araras – v. 2 Mara Figueiredo

61. Eles & Elas têm marcado a vida de Araras – v. 3 Mara Figueiredo

62. U507: o submarino que afundou no Brasil na Segunda Guerra Mundial / Marcelo Monteiro

63. O amor é para os fortes / Marco Aurélio (Espírito) e Marcelo Cezar

64. A ilha perdida / Maria José Dupré

65. Gigi e sua tesoura mágica / Marilena Flores Martins

66. A vaca e o hipogrifo / Mario Quintana

67. The adventures of Huckleberry Finn / Mark Twain



68. A zona de interesse / Martin Amis

69. A Segunda Guerra Mundial: os 2174 dias que mudaram o mundo / Martin Gilbert

70. Philomena: uma mãe, seu filho e uma busca que durou cinquenta anos / Martin Sixsmith

71. Salsichas galácticas: a salsicha contra-ataca / Max Brallier, Rachel Maguire e Nichole Kelley

72. A confissão da leoa / Mia Couto

73. O quarto em chamas / Michael Connelly

74. O regresso / Michael Punke

75. Psicologia da aprendizagem: da teoria do condicionamento ao construtivismo / Nelson
Piletti e Solange Marques Rossatto

76. A escolhida: a história da filha de Jesus e Maria Madalena / Omar Ramos

77. Aprendendo a silenciar a mente / Osho

78. O caminho para o vale perdido / Patricia Engel

79. Toda poesia / Paulo Leminski

80. O mistério da fábrica de livros / Pedro Bandeira

81. Para seguir minha jornada / Regina Zappa

82. O segredo / Rhonda Byrne

83. A passagem / Ricky Medeiros

84. Pais e filhos: companheiros de viagem / Roberto Shinyashiki

85. Aventura no império do sol / Silvia Cintra Franco

86. À espera de um milagre / Stephen King



87. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes / Stephen R.
Covey

88. O jardim da fada azul / Thais Accioly

89. A cidade dos lobisomens/ Thiago Fernandes

90. O profeta da inovação / Thomas K. McCraw

91. A misteriosa chama da rainha Loana: romance ilustrado /
Umberto Eco

92. Bastou um olhar / Wilson Frungilo Jr.

93. O menino maluquinho / Ziraldo

94. Entre amigos / Amós Oz



Biblioteca Pública Martinico Prado

Endereço:

Praça Dr. Narciso Gomes, s/n 

Centro, Araras.

Horário de Funcionamento:

De segunda a sexta, das 8h às 17h.

Telefone: (19) 3551-1534.


