
Prefeitura Municipal de Araras 
Secretaria Municipal da Cultura 

Novidades da Biblioteca Pública 
Martinico Prado 
Junho de 2019 





Contada sob a perspectiva ferina e cheia de humor 

ácido de Malvina, a madrasta, essa história vai te 

surpreender. Da mesma autora da série best-seller 

Perdida Você conhece a história de uma certa 

princesa que sofreu inúmeras tentativas de 

assassinato por sua madrasta, uma delas com uma 

maçã envenenada. O bem contra o mal, a indefesa 

donzela ameaçada pela perversa Rainha... É bonito, 

não é mesmo? Francamente, me embrulha o 

estômago só de falar dessa história da carochinha. 

Eu não sou uma bruxa, não sou má e eu nunca 

planejei matar ninguém. Por anos, fui a maior 

modelo do planeta, o nome mais poderoso do 

mundo da moda... Até o dia em que a insossa da 

minha enteada, Bianca, roubou a minha maior 

campanha. Dá pra acreditar? Bianca é tão sonsa... e 

tem esse arzinho azedo e avoado que me dá vontade 

de voar no pescoço dela... Eu sei, parece mesmo que 

eu fiz tudo o que a imprensa me acusa de ter feito. 

Mas não foi bem assim. Senta aqui e me ouça até o 

fim. Depois me diga se acha mesmo que mereço o 

título de Rainha Má... Talvez só Rainha seja muito  

melhor.  

Fonte: Skoob. 





A narrativa se estrutura numa constante tensão entre o 

que de fato aconteceu, o que poderia ter sido e a mais 

pura imaginação. Na São Paulo dos anos 1960, o 

adolescente Francisco de Hollander, ou Ciccio, 

encontra uma carta em alemão dentro de um volume na 

vasta biblioteca paterna, a segunda maior da cidade. 

Em meio a porres, roubos recreativos de carros e 

jornadas nem sempre lícitas a livros empoeirados, 

surgem pistas que detonam uma missão de vida inteira. 

Ao tentar traçar o destino de seu irmão alemão, parece 

também estar em jogo para o narrador ganhar o respeito 

do pai, que, apesar dos arroubos intelectuais de Ciccio, 

tem mais afinidade com Domingos, ou Mimmo, seu 

outro filho, galanteador contumaz, leitor da Playboy e 

da Luluzinha, e sempre a par das novas sobre Brigitte 

Bardot. A despeito das tentativas de mediação da mãe, 

Assunta - italiana doce e enérgica, justa e com todos 

compreensiva -, a relação dos irmãos é quase feita só de 

silêncio, competição e ressentimento. 

Num decurso temporal que chega à Berlim dos dias 

presentes, e que tem no horror da ditadura militar 

brasileira e nos ecos do Holocausto seus centros de 

força, O irmão alemão conduz o leitor por caminhos 

vertiginosos através dessa busca pela verdade e pelos  

afetos.  

Fonte: Skoob. 





Diz o ditado que de perto ninguém é normal. E, 

de fato, basta parar um minuto para observar o 

seu entorno e você vai identificar aquela pessoa 

que é instável demais, outra que é inflexível 

demais, outra ainda que é teatral ou insegura ou 

arrogante ou submissa... Os desvios são muitos, 

e estão sempre à nossa volta. Às vezes são 

apenas características individuais, que não 

preenchem critérios para diagnóstico 

psiquiátrico algum, mas outras vezes são 

comportamentos repetitivos, peculiares e 

disfuncionais que causam danos físicos e 

psicológicos às próprias pessoas ou para 

aquelas que estão ao seu redor. Este livro 

identifica estes que são os psicopatas do 

cotidiano e explica em detalhes as 

características que levam essas pessoas a 

agirem assim. Para quem tem um deles ao 

redor, será uma oportunidade única de descobrir 

mecanismos que ajudem a manter a própria 

integridade, física ou psicológica, sem abrir 

mão da convivência. 

Fonte: Skoob. 





Neste livro o escritor retorna ao universo de O 

Alienista: a Nova York da virada do século 

XX. O Dr. Laszlo Kreizler, um pioneiro da 

psiquiatria forense, após descobrir o assassino 

serial John Beecham - usando seus 

conhecimentos científicos e a ajuda de um 

seleto grupo de colaboradores -, é levado 

novamente a pista de um terrível criminoso ao 

ser chamado para descobrir o paradeiro da 

filha de um diplomata espanhol as vésperas da 

guerra hispano-americana, que pôs Estados 

Unidos e Espanha em lados opostos do campo 

de batalha. Mais uma vez Carr demonstra seu 

grande talento pra recriar o passado nova-

iorquino, tanto o das ruas mais sórdidas 

quanto o dos salões elegantes de Manhattan. 

Juntando a isso uma narrativa empolgante e 

uma trama bem urdida, ele escreveu um 

romance inteligente, que entrou nas principais 

listas de mais vendidos dos Estados Unidos. 

Fonte: Skoob. 





Uma mulher de olhar frio e complacente, 

julgava-se hábil e esperta a ponto de 

manipular a todos com sua exuberante 

beleza, escondendo, em seu íntimo, uma 

insaciável ganância por riqueza e 

domínio.” As escolhas na vida de 

Clariana eram sempre voltadas para 

suprir os seus desejos e paixões 

momentâneas. Tais atitudes faziam com 

que permanecesse ligada aos seus 

credores e parceiros de reencarnações 

passadas, num rastro de vícios, ódio e 

vingança. No entanto, a Bondade Divina 

nunca nos abandona, fazendo-se presente 

em lugares e por meio de pessoas que 

muitas vezes, nem imaginamos e tendo 

por objetivo principal o despertar para os 

caminhos do amor ao próximo. 

Fonte: Skoob. 





Mestre do improviso, estrategista do 

coração, Vinicius de Moraes (1913-

1980) deu forma quase perfeita à 

nossa experiência da paixão. Durante 

dois anos o jornalista José Castello 

realizou centenas de entrevistas com 

as mulheres, os amigos, os parceiros 

do poeta; consultou milhares de 

páginas inéditas, no encalço de seu 

destino atribulado, repleto de 

surpresas e reviravoltas. O resultado 

é o retrato completo de um homem 

que encantou seus semelhantes, 

apaixonou-se além dos limites e 

procurou passar a vida em estado de 

poesia. 

Fonte: Skoob. 





Se alguém for procurar uma 

grande história neste livro, não 

vai encontrar. Ela resolveu 

escolher o caminho do singelo, e 

livro, se a gente não deixar ele 

ser como ele cisma, fica 

amarrado. Acho que esta história 

é pra ler pouco e imaginar 

muito". Assim disse a autora 

sobre essa fábula poética 

encantadora. Ao narrar o 

encontro inusitado de um gato e 

um rato, o texto expressa 

afetividade, graça e compreensão 

ideal de vida. 

Fonte: Skoob. 





"Uma mente brilhante" é o 

relato da conturbada trajetória 

de John Forbes Nash Jr., 

Prêmio Nobel de Economia 

de 1994, que no auge do seu 

sucesso, aos 31 anos, vê sua 

genialidade corroída por 

surtos persecutórios, 

provenientes de uma 

esquizofrenia paranoica. 

Neste livro, Sylvia Nasar 

reconstitui a luta deste gênio 

dos números para recobrar sua  

sanidade. 

 Fonte: Skoob. 





O leitor brasileiro tem agora nas mãos a 

edição definitiva e consagrada de "Alice no 

País das Maravilhas" e "Através do Espelho" 

com suas ilustrações originais, obras-primas 

de Lewis Carroll que não podem faltar nas 

bibliotecas, escolas e, naturalmente, em sua  

casa. 

As notas de Martin Gardner - um dos 

maiores especialistas em Carroll - dão 

sentido a passagens nunca antes elucidadas, 

esclarecendo trocadilhos de época, enigmas 

lógicos e referências à vida pessoal do autor, 

além de tornarem possível uma tradução 

mais próxima da versão original: uma 

revolução nas interpretações das histórias de 

Alice, proporcionando a crianças e adultos 

do século XXI o caminho perfeito para 

penetrar no País das Maravilhas e no mundo 

invertido do Espelho. Cortem a cabeça de 

quem ficar fora desta! 

Fonte: Skoob. 
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