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Summit Lake, uma pequena cidade entre 

montanhas, é esse tipo de lugar, bucólico 

e com encantadoras casas dispostas à 

beira de um longo trecho de água 

intocada. Duas semanas atrás, a estudante 

de direito Becca Eckersley foi brutalmente 

assassinada em uma dessas casas. Filha de 

um poderoso advogado, Becca estava no 

auge de sua vida. Atraída instintivamente 

pela notícia, a repórter Kelsey Castle vai 

até a cidade para investigar o caso. 

E enquanto descobre sobre as amizades de 

Becca, sua vida amorosa e os segredos 

que ela guardava, a repórter fica cada vez 

mais convencida de que a verdade sobre o 

que aconteceu com Becca pode ser a 

chave para superar as marcas sombrias de 

seu próprio passado... 

Fonte: Skoob. 





Alicia sabe curtir a vida. Já viajou o mundo, é 

inconsequente, adora uma balada e é louca pelo 

avô, um rico empresário, dono de um 

patrimônio incalculável e sua única família. 

Após a morte do avô, ela vê sua vida ruir com a 

abertura do testamento. Vô Narciso a excluiu da 

herança, alegando que a neta não tem 

maturidade suficiente para assumir seu império 

a não ser, é claro, que esteja devidamente 

casada. Alicia se recusa a casar, está muito bem 

solteira e assim pretende permanecer. Então, 

decide burlar o testamento com um plano 

maluco e audacioso, colocando um anúncio no 

jornal em busca de um marido de aluguel. 

Diversos candidatos respondem ao anúncio, mas 

apenas um deles será capaz de fazer o coração 

de Alicia bater mais rápido, transformando sua 

vida de maneiras que ela jamais imaginou. 

Cheio de humor, aventura, paixão e emoções 

intensas, Procura-se um marido vai fisgar você 

até a última linha. 

Fonte: Skoob. 





Camille é uma mulher bela, rica e brilhante, capaz de deixar 

as pessoas impressionadas com sua habilidade de debater e 

argumentar. Mas seus diplomas e seu intelecto não foram 

suficientes para evitar que se tornasse vítima de suas próprias 

emoções. Casada com o banqueiro Marco Túlio, Camille 

sempre foi fechada em seu próprio mundo. Crítica, obsessiva, 

pessimista, não gostava de ser confrontada e não se curvava 

diante de ninguém, nem de psiquiatras ou psicólogos. Não 

concluía nenhum tratamento. Vendo a depressão, as manias e 

as fobias de sua esposa se agravarem, Marco Túlio resolve 

comprar uma linda fazenda para que ela possa se afastar do 

estresse da cidade, respirar ar puro, se reconectar com a 

natureza e, quem sabe, com ela mesma. Mesmo assim, 

transtornos mentais a impedem de sair de casa e pesadelos 

constantes não a deixam dormir. Enclausurada em sua própria 

mente, Camille piora a olhos vistos. A reviravolta, porém, 

muitas vezes começa onde menos se espera. Quando conhece 

o excêntrico jardineiro da fazenda, Camille se surpreende 

com sua inteligência e, ao interagir com ele, a alegria volta 

pouco a pouco ao seu coração. Em seguida entra na sua vida 

o sábio e instigante psiquiatra Marco Polo, que a estimula a 

superar os conflitos e procurar um personagem que deixara 

pelo caminho: ela mesma. Camille terá que aprender a se 

perdoar e a compreender pessoas “imperdoáveis”. Profundo e 

emocionante, Armadilhas da mente é uma aula de filosofia e 

psicologia, que mostra que os labirintos da psique humana 

são bem mais complexos do que qualquer um de nós é capaz 

de imaginar. 

Fonte: Skoob. 
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Belle, de 15 anos, viveu em um bordel em Seven 

Dials por toda sua vida, sem saber o que 

acontecia nos quartos do andar de cima. Mas sua 

inocência é estilhaçada quando vê o assassinato 

de uma das garotas e, depois, pega das ruas pelo 

assassino para ser vendida em Paris. 

Sem poder ser dona de seu próprio destino, Belle 

é forçada a cruzar o mundo até a sensual Nova 

Orleans onde ela atinge a maioridade e aprende a 

aproveitar a vida como cortesã. A saudade de 

casa — e o conhecimento de que seu status como 

garota de ouro não durará muito — a leva a sair 

de sua gaiola de ouro. 

Mas Belle percebe que escapar é mais difícil do 

que imaginou, pois sua vida inclui homens 

desesperados que imploram por sua atenção. 

Espirituosa e cheia de desenvoltura, ela tem uma 

longa e perigosa jornada pela frente. 

A coragem será suficiente para sustentá-la? Ela 

poderá voltar para sua família e amigos e 

encontrar uma chance para a felicidade? 

Fonte: Skoob. 





A escultora G.H. nos conta sua experiência 

vivenciada a partir do instante em que 

entra no quarto da ex-empregada, vê o 

surgimento de uma barata no guarda-roupa 

e a esmaga na porta. Daí em diante, tomada 

por uma mistura de medo e repulsa, G.H. 

vive com a barata durante horas e horas a 

sensação de ter perdido a sua "montagem 

humana". A incapacidade de dar forma ao 

que lhe aconteceu, a aceitar este estado de 

perda, a leva a imaginar que alguém está 

segurando a sua mão. Desta maneira, o 

leitor passa a viver junto com a 

personagem esta experiência singular. 

Romance original, desprovido das 

características próprias do gênero, A paixão 

segundo G.H. conta, através de um enredo 

banal, o pensar e o sentir de G.H., a 

protagonista-narradora. 

Fonte: Skoob. 





Com vontade imensa de ser pai, 

o pescador Crisóstomo, um 

homem de quarenta anos, 

conhece o órfão Camilo, que um 

dia aparece em sua traineira. Ao 

redor dos dois, outros 

personagens testemunham a 

invenção e construção de uma 

família em vinte capítulos. Valter 

Hugo Mãe, ao falar de uma 

aldeia rural e dos sonhos 

anulados de quem vive nela, 

atravessa temas como solidão, 

preconceitos, vontades 

reprimidas, amor e compaixão. 

Fonte: Skoob. 





Adriana, jovem esforçada e esperta, é noiva de 

Nícolas, com quem vai se casar em três meses. Ela 

começa a trabalhar em uma grande empresa e 

conhece Wagner, diretor do Departamento 

Comercial, que também é noivo e está de 

casamento marcado com Sabrina. Eles se 

aproximam, apaixonam-se e se envolvem. A 

assistente executiva de Wagner, Hilda, mulher 

experiente e muito amiga, começa a orientá-lo 

sobre suas atitudes. Mas problemas pessoais a 

afastam do rapaz: após trinta anos de casada, é 

traída pelo marido Agenor, enfrenta imensas 

dificuldades e procura reconstruir sua vida. Nesse 

meio tempo, Wagner e Adriana vão enfrentar 

problemas inesperados que poderão modificar toda 

a trajetória de suas vidas. Ele vê a morte de perto. 

Sobreviverá? Ela recebe uma notícia alarmante e 

não sabe o que fazer. Como ajudar Adriana? Melhor 

acabar com o casamento marcado? 

Neste romance surpreendente e apaixonante, o 

espírito Shellida, pela psicografia de Eliana 

Machado Coelho, mais uma vez, traz-nos 

ensinamentos atuais e valiosos, abordando diversos 

temas que irão nos esclarecer e fazer refletir.  

Fonte: Skoob. 





O ano é 2008 e a carreira de Samantha 

Kofer em uma grande firma de advocacia 

de Wall Street está em plena ascensão – até 

que a recessão bate, e ela perde o emprego. 

A empresa, no entanto, oferece a ela a 

oportunidade de trabalhar como voluntária 

em uma ONG de assistência jurídica pelo 

período de um ano. A advogada se muda 

para uma cidadezinha na Virgínia, no 

coração da região dos Montes Apalaches, e 

seu novo trabalho vai levá-la ao mundo 

sombrio e perigoso da mineração de carvão, 

onde as leis são muitas vezes violadas, as 

comunidades estão divididas e a própria 

terra corre perigo. Em poucas semanas, 

Samantha se vê envolvida em um litígio de 

consequências fatais. Elogiado por veículos 

como Los Angeles Times e revista Time, O 

dilema é o novo bestseller do mestre dos 

thrillers de tribunal John Grisham.  

Fonte: Skoob. 





Não é fácil ser criança. E 
ninguém sabe disso melhor do 
que Greg Heffley, que se vê 
mergulhado no ensino 
fundamental, onde fracotes 
subdesenvolvidos dividem os 
corredores com garotos que 
são mais altos, mais malvados 
e já se barbeiam. 

Fonte: Skoob. 
 

 





"Um grupo de integrantes de um centro 

espírita, apesar das melhores intenções, 

acaba por se envolver em um 

comprometedor processo obsessivo” 

Ligados por contundentes emoções, dois 

Espíritos padecem no plano espiritual, um 

como algoz e o outro como vítima. 

Afrânio, aprisionado, sofre pelas 

consequências de seus atos, enquanto 

Reobaldo tudo faz para descarregar-lhe 

toda a sua desmedida fúria. Mas numa 

oportunidade, em uma reunião mediúnica 

de socorro num Centro Espírita, Afrânio é 

resgatado por Espíritos do Bem e 

encaminhado a uma colônia de socorro. 

Em represália, Reobaldo e seu bando se 

põem a campo para se vingar, agora, dos 

principais integrantes e médiuns daquela 

casa espírita, visando e atacando os 

pontos fracos de cada um. 

Fonte: Skoob. 
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