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Pessoas com 
comportamento distraído, 
enrolado, esquecido, 
desorganizado impulsivo, 
agitado, inquieto, desastrado 
podem ser portadoras do 
transtorno do déficit de 
atenção com hiperatividade 
(TDAH), popularmente 
conhecido como 
hiperatividade infantil. 
 
Fonte: Skoob. 

 
 





A Série Napolitana, formada por quatro 
romances, conta a história de duas amigas ao 
longo de suas vidas. O primeiro, A amiga genial, é 
narrado por Elena Greco e cobre da infância aos 
16 anos. As meninas se conhecem em uma 
vizinhança pobre de Nápoles, na década de 1950. 
Elena, a menina mais inteligente da turma, tem 
sua vida transformada quando a família do 
sapateiro Cerullo chega ao bairro e Raffaella, 
uma criança magra, mal comportada e selvagem, 
se torna o centro das atenções. Essa menina, tão 
diferente de Elena, exerce uma atração 
irresistível sobre ela. 
Mais que um romance sobre a intensidade e 
complexa dinâmica da amizade feminina, 
Ferrante aborda as mudanças na Itália no pós-
guerra e as transformações pelas quais as vidas 
das mulheres passaram durante a segunda 
metade do século XX. Sua prosa clara e fluída 
evoca o sentimento de descoberta que povoa a 
infância e cria uma tensão que captura o leitor. 
Fonte: Skoob. 





Sempre foi difícil ser Harry Potter e não é mais 
fácil agora que ele é um sobrecarregado 
funcionário do Ministério da Magia,marido e 
pai de três crianças em idade escolar. Enquanto 
Harry lida com um passado que se recusa a 
ficar para trás, seu filho mais novo, Alvo, deve 
lutar com o peso de um legado de família que 
ele nunca quis. À medida que passado e 
presente se fundem de forma ameaçadora, 
ambos, pai e filho, aprendem uma incômoda 
verdade: às vezes as trevas vêm de lugares  
inesperados. 
Ansiosamente aguardado por milhões de fãs, o 
oitavo livro da saga de maior sucesso de todos 
os tempos chega às livrarias de todo o Brasil no 
dia 31 de outubro, em edições brochura e capa 
dura. Harry Potter e a criança amaldiçoada é a 
edição impressa do roteiro de ensaio da peça 
escrita por J.K. Rowling em parceria com Jack 
Thorne e John Tiffany, que está em cartaz em 
Londres e se passa 19 anos após os 
acontecimentos narrados em Harry Potter e as 
Relíquias da Morte. 
Fonte: Skoob. 





Com uma mistura de humor, 
improviso e sinceridade chocante, 
Kéfera Buchmann é hoje um dos 
maiores fenômenos da internet 
brasileira. Seu canal no YouTube, 
5inco Minutos, é assistido por 
milhões de pessoas. Mas de onde 
surgiu o furacão Kéfera? É o que 
ela conta neste livro, que reúne 
histórias pré-fama de sua infância 
e da adolescência. 
Sem papas na língua, ela fala de 
relacionamentos, do primeiro 
beijo, de micos épicos e até de 
temas difíceis, como o bullying que 
sofreu na escola. O resultado é 
muito mais que um livro de 
celebridade comum. 
Fonte:  Skoob. 





Trinta anos se passaram desde que Greta deixou 
de morar no solar Marchmont, uma bela e 
majestosa residência na região rural do País de 
Gales. A convite de seu velho amigo David, ela 
decide retornar ao lugar para comemorar o 
Natal. Porém, devido a um acidente de carro, 
Greta não tem mais lembranças da época em 
que vivia na propriedade, assim como de boa 
parte de seu passado. 
Durante uma caminhada pela paisagem invernal 
de Marchmont, ela encontra uma sepultura no 
bosque, e a inscrição na lápide coberta de neve 
se torna a fagulha que a ajudará a recuperar a 
memória. 
Contudo, relembrar o passado também significa 
reviver segredos dolorosos e muito bem 
guardados, como o motivo para Greta ter fugido 
do solar, quem ela era antes do acidente e o 
que aconteceu com sua filha, Cheska, uma 
jovem de beleza angelical, mas que esconde um 
lado sombrio. 
Fonte: Skoob. 





"Os Especialistas", de Ranulph 
Fiennes Entre 1977 e 1990, um grupo 
de assassinos de aluguel, conhecido 
como a Clínica, rastreou e matou 
quatro solados britânicos. Dois deles, 
ex-integrantes da SAS (Serviço Aéreo 
Especial). E todos eles tinham 
combatido no deserto árabe. O 
grupo dos assassinos de elite 
Homens-Pena é então recrutado para 
caçar a Clínica. Ao final da operação, 
eles contaram sua história a Ranulph 
Fiennes. Baseado em fatos reais, Os 
especialistas ganha também as telas 
do cinema, com Clive Owen e Robert 
De Niro. 
Fonte: Skoob. 





Landon Lucas Maxfield teve uma 
infância privilegiada, levando uma 
vida tranquila com os pais e tendo 
um futuro promissor à sua frente, 
até que uma tragédia impensável 
destruiu sua família e o fez duvidar 
de tudo que um dia pareceu tão  
certo. 
Agora um intenso e enigmático 
homem, Lucas só quer deixar o 
passado para trás. Quando ele 
conheceu Jacqueline, foi fácil 
desejar ser tudo aquilo de que ela 
precisava. Mas se há uma coisa que 
a vida lhe ensinou é que a alma é 
frágil e que todos os seus sonhos 
podem ser destruídos em um piscar 
de olhos. 
Fonte: Skoob. 
 





Kikuji Mitani é um jovem que, durante 
uma cerimônia do chá, reencontra duas 
antigas amantes de seu falecido pai, 
Chikako Kurimoto e a viúva Ota, e de 
repente se vê profundamente envolvido 
com elas. Enquanto Chikako tenta 
arranjar um casamento para Kikuji, este 
inicia um inesperado romance com a 
senhora Ota, que por sua vez tem uma 
filha chamada Fumiko, de quem Kikuji 
também irá se aproximar. Mas há ainda 
Yukiko, a delicada jovem pretendente a 
se casar com Kikuji, personagem que 
representa serenidade num ambiente 
repleto de ressentimentos e intrigas. Não 
é por acaso que a moça é descrita 
usando um lenço de seda ilustrado com 
tsurus, ave que simboliza nobreza e 
felicidade na tradição japonesa. 
Fonte: Skoob. 
 



Lista dos Livros Novos 
1. Mentes inquietas: entendendo melhor o mundo das pessoas distraídas, impulsivas e hiperativas - 

Ana Beatriz Barbosa Silva 

2. Quando a noite cai - Carina Rissi 

3. Noite eterna - Claudia Gray 

4. Nunca jamais - Collen Hoover e Tarryn Fisher 

5. Coração de tinta - Cornelia Funke 

6. Sangue de tinta - Cornelia Funke 

7. Morte de tinta - Cornelia Funke 

8. Origem - Dan Brown 

9. Tudo por amor - Dan Jacobson 

10. A amiga genial - Elena Ferrante 

11. A assinatura de todas as coisas - Elizabeth Gilbert 

12. Memória da Água - Emmi Itäranta 

13. Uma vida - Guy de Maupassant 

14. Casa de bonecas - Henrik Ibsen 

15. A geografia de nós dois - Jennifer E. Smith 

16. Harry Potter e a criança amaldiçoada – parte um e dois - John Tiffany, Jack Thorne 

17. O duque e eu - Julia Quinn 

18. Um perfeito cavalheiro - Julia Quinn 

19. Os segredos de Colin Bridgerton - Julia Quinn 

20. Para Sir Phillip, com amor - Julia Quinn 



21. O conde enfeitiçado - Julia Quinn 

22. Um beijo inesquecível - Julia Quinn 

23. A caminho do altar -  Julia Quinn 

24. E viveram felizes para sempre - Julia Quinn 

25. Depois do que aconteceu - Juliana Parrini 

26. Cicatrizes - K. A. Robinson 

27. Muito mais que 5 minutos - Kéfera Buchmann 

28. Segredos de uma noite de verão - Lisa Kleypas 

29. Era uma veza no outono - Lisa Kleypas 

30. Pecados no inverno - Lisa Kleypas 

31. Como ser solteira - Liz Tuccillo 

32. O último dos canalhas - Loretta Chase 

33. Sedução da seda - Loretta Chase 

34. O príncipe dos canalhas - Loretta Chase 

35. A árvore dos anjos - Lucinda Riley 

36. A irmã da sombra - Lucinda Riley 

37. A irmã da tempestade - Lucinda Riley 

38. As regras da sedução - Madeline Hunter 

39. Jogos do prazer - Madeline Hunter 

40. Ligeiramente Casados - Mary Balogh 

41. Ligeiramente Maliciosos - Mary Balogh 

42. Ligeiramente Escandalosos - Mary Balogh 

43. Ligeiramente Seduzidos - Mary Balogh 

44. Ligeiramente Pecaminosos - Mary Balogh 

45. Ligeiramente Perigosos - Mary Balogh 



46. Cidade dos ossos - Michael Connelly 

47. Equador - Miguel Sousa Tavares 

48. O oásis oculto - Paul Sussman 

49. Nick & Norah: uma noite de amor e música - Rachel Cohn e David Levithan 

50. Os especialistas - Ranulph Fiennes 

51. A casa de Hades - Rick Riordan 

52. Nove regras a ignorar antes de se apaixonar - Sarah MacLean 

53. Dez formas de fazer um coração se derreter - Sarah MacLean 

54. Sniper de elite: viagem sem volta - Scott McEwen 

55. A química - Stephenie Meyer 

56. Easy - Tammara Webber 

57. Breakable - Tammara Webber 

58. Porto inseguro - Tana French 

59. Coelho vermelho - Tom Clancy 

60. Mil tsurus - Yasunari Kawabata 
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Horário de Funcionamento: 
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