Prefeitura Municipal de Araras
Secretaria Municipal da Cultura

Novidades da
Biblioteca Pública Martinico Prado
Dezembro de 2021

Na família Sinclair, ninguém é carente, criminoso, viciado
ou fracassado. Mas talvez isso seja mentira. Os Sinclair
são uma família rica e renomada, que se recusa a admitir
que está em decadência e se agarra a todo custo às
tradições. Assim, todo ano o patriarca, suas três filhas e
seus respectivos filhos passam as férias de verão em sua
ilha particular. Cadence - neta primogênita e principal
herdeira -, seus primos Johnny e Mirren e o amigo Gat são
inseparáveis desde pequenos, e juntos formam um grupo
chamado Mentirosos. Durante o verão de seus quinze
anos, as férias idílicas de Cadence são interrompidas
quando a garota sofre um estranho acidente. Ela passa os
próximos dois anos em um período conturbado, com
amnésia, depressão, fortes dores de cabeça e muitos
analgésicos. Toda a família a trata com extremo cuidado e
se recusa a dar mais detalhes sobre o ocorrido… até que
Cadence finalmente volta à ilha para juntar as lembranças
do que realmente aconteceu. Fonte: Skoob.

Sua vida anterior já não existe
mais. Uma nova se inicia.
Lembre. Corra. Sobreviva. Ao
acordar dentro de um escuro
elevador em movimento. a única
coisa que Thomas consegue
lembrar é de seu nome. Sua
memória está completamente
apagada. Mas ele não está
sozinho.
Fonte: Skoob.

Nas profundezas do sertão baiano,
as irmãs Bibiana e Belonísia
encontram uma velha e misteriosa
faca na mala guardada sob a cama
da avó. Ocorre então um acidente.
E para sempre suas vidas estarão
ligadas ― a ponto de uma precisar
ser a voz da outra. Numa trama
conduzida com maestria e com
uma prosa melodiosa, o romance
conta uma história de vida e
morte, de combate e redenção.
Fonte: Skoob.

Em meio ao boom econômico provocado pela entrada de
capital estrangeiro na Rússia, Nicholas Platt é um
advogado inglês que atua em Moscou para facilitar
empréstimos entre bancos e investidores. No seu trabalho,
se depara com um país decadente, onde a corrupção é
generalizada e é impossível conseguir qualquer coisa sem
conhecer a pessoa certa. Em pleno inverno, Nick se vê
atraído por Macha, uma mulher enigmática que conhece
durante um assalto no metrô. Na medida em que ele se
apaixona, descobre que Macha pode ser bastante perigosa.
Ela o guia por uma cidade dominada pela corrupção, onde
segredos – e corpos – surgem quando a neve derrete. Ao
mesmo tempo, Nick se deixa levar pelas oportunidades
sedutoras que o país apresenta, capazes de fazer um
homem mergulhar em sua própria decadência moral. • Um
corpo na neve, o primeiro romance A.D. Miller, foi
finalista do Man Booker Prize em 2001.
Fonte: Skoob.

Alex tem onze anos e adora o espaço sideral, foguetes, sua
família e seu cachorro, Carl Sagan — uma homenagem a
seu maior herói, o astrônomo autor de Cosmos e Pálido
ponto azul. A missão de vida de Alex é enviar seu iPod
dourado para o espaço, do mesmo jeito que Sagan (o
cientista, não o cachorro) enviou os Discos de Ouro nas
sondas Voyager, em 1977, com sons e imagens da Terra, a
fim de mostrar aos extraterrestres como é a vida no nosso
planeta. Por isso, Alex constrói um foguete. E por isso ele
viaja do Colorado ao Novo México, de Las Vegas a Los
Angeles, gravando tudo o que acontece pelo caminho. Ele
encontra pessoas incríveis, gentis e interessantes, desencava
segredos e descobre que, mesmo para um menino com uma
mãe complicada e um irmão ausente, família pode significar
algo bem maior do que se imagina. Um livro tocante e
delicioso sobre aprendermos a discernir realidade e
aparências, Vejo você no espaço é uma lição de que família
também se constrói e de que, com honestidade, força e
amor, nos tornamos tão grandes quanto o próprio universo.
Fonte: Skoob.

O Brasil adora as canções românticas de Dolores Duran, mas sempre soube muito pouco a
respeito da artista, que morreu, aos 29 anos, vítima de um enfarte do miocárdio, em outubro de
1959. Suas gravações sumiram das rádios, mas suas poucas e belas composições nunca pararam
de ser regravadas. Agora esta lacuna está sendo finalmente preenchida com o lançamento do
livro Dolores Duran: A noite e as canções de uma mulher fascinante, que o jornalista, produtor e
pesquisador musical Rodrigo Faour está lançando pela Editora Record. O livro é uma pesquisa
de fôlego. Foram mais de 70 entrevistados, entre os que conviveram com a artista e os seus
admiradores, que ajudaram a imortalizar sua obra até o presente; centenas de citações de seu
nome na imprensa, desde o seu surgimento no mundo artístico em 1942 como atriz mirim e um
incrível painel fotográfico que forma um libreto ilustrado de 48 folhas. Faour nos revela que
Dolores Duran (1930-1959) foi uma mulher muito à frente do seu tempo e um tanto precoce. Por
conta de um problema congênito no coração, sabia que sua vida não seria longa, então tratou de
viver tudo muito intensamente – a carreira, os amores, os amigos, a noite. Desde pré-adolescente
já frequentava o teatro infantil e programas de calouros. Aos 19, estreou como crooner na
chiquérrima boate Vogue, em Copacabana, e foi contratada pela mítica Rádio Nacional, onde
permaneceu até quase o fim da vida. Com o tempo ganhou prestígio e a amizade dos maiores
cronistas e intelectuais da boemia carioca, sendo uma das preferidas da turma. Sentava-se à
mesa, conversando de igual para igual com Antonio Maria, Vinicius de Moraes, Fernando Lobo,
Sérgio Porto, Mister Eco, Mário Lago e tantos outros cronistas e compositores – os mesmos que
se deliciavam ouvindo-a cantar em tudo quanto era nightclub da época. Também pudera... Muito
inteligente, apesar de ter abandonado os estudos após a quinta-série primária, além de ler sobre
os maiores autores, poetas, pintores e o que mais lhe desse na telha, era autodidata em idiomas,
que falava, lia, escrevia e cantava à perfeição, sendo sempre solicitada para interpretar os
sucessos internacionais daqueles anos dourados. Munida de um incrível bom gosto – odiava
cafonices – intercalava esse repertório com o melhor do cancioneiro brasileiro de então. Eclética,
ia do baião à marchinha, do bolero à canção francesa, da salsa ao fox. Apesar de ter sido uma
excelente cantora, não chegou a ser tão popular como algumas de suas contemporâneas, como
Dalva de Oliveira, Angela Maria ou Maysa, ainda assim ajudou a divulgar a obra de autores
como Billy Blanco (“A banca do distinto”, “Praça Mauá”, “Pano legal”), Chico Anysio (“A fia de
Chico Brito”) e Antonio Maria & Ismael Netto (“Canção da volta”). A compositora e letrista, ao
contrário, foi aclamada e prestigiada desde o seu surgimento.
Fonte: Skoob.

Depois de perder o seu sustento, Alexandra Mountbatten
assume uma tarefa impossível: transformar duas órfãs
rebeldes em damas da sociedade. Alex, porém, logo
percebe que não é de disciplina que as crianças precisam, e
sim de um lar repleto de amor. Mas como irá convencer o
guardião delas, Chase Reynaud, disso? Chase é herdeiro do
duque e um verdadeiro cretino quando se trata de assuntos
do coração. Várias damas de Londres tentaram mudá-lo,
mas falharam na missão. Como qualquer libertino que se
preze, Chase vive de acordo com uma regra: não se
apaixonar. Quando uma jovem obstinada tenta corrigir o
seu comportamento, o futuro duque decide provar-lhe que
não pode ser domado. Contudo, Alex é inteligente,
perspicaz e apaixonante, excedendo as expetativas de
Chase. Além disso, ela recusa-se a vê-lo como uma causa
perdida, sentindo que deve alcançar o seu coração para
ajudar as duas órfãs. Mas conseguirá ela proteger seu
próprio coração?
Fonte: Skoob.

Histórias recolhidas junto aos
índios no interior de Goiás, que
fazem parte do folclore de
muitas tribos indígenas. Entre
elas estão: A Moranduba do fim
do mundo; Como é que se vira
bicho; A Moranduba do guará,
rei dos animais; A Moranduba
de Uka-Uka e muitas outras.
Fonte: Skoob.

Uma das mentes mais geniais do mundo moderno,
Stephen Hawking guia o leitor na busca por
respostas a algumas das maiores dúvidas da
humanidade: Qual a origem do universo? Ele é
infinito? E o tempo? Sempre existiu, ou houve um
começo e haverá um fim? Existem outras
dimensões além das três espaciais? E o que vai
acontecer quando tudo terminar? Com ilustrações
criativas e texto lúcido e bem-humorado, Hawking
desvenda desde os mistérios da física de partículas
até a dinâmica que movimenta centenas de milhões
de galáxias por todo o universo. Para o iniciado,
Uma breve história do tempo é uma bela
representação de conceitos complexos; para o
leigo, é um vislumbre dos segredos mais profundos
da criação.
Fonte: Skoob.

O romance que inspirou o filme estrelado por Kate
Winslet e Ralph Fiennes. Na destroçada Alemanha do
final da Segunda Guerra Mundial, o adolescente Michael
Berg conhece Hanna, uma mulher vinte anos mais velha,
com quem inicia um romance marcado pela descoberta do
sexo e da literatura. Quando Hanna desaparece de repente,
o jovem acredita que nunca mais voltará a vê-la. Anos
depois, os dois se reencontram. Ele, como estudante de
Direito envolvido em um caso dos crimes de guerra; ela,
no banco dos réus, acusada de atrocidades em um campo
de concentração nazista. Ao reviver as lembranças da
mulher que amou e o desejo de justiça, Michael descobre
que Hanna guarda um segredo que ela considera mais
grave que um homicídio. Um romance deslumbrante
sobre o amor, a vergonha e a piedade; sobre as feridas
abertas da História; sobre uma geração de alemães
obrigada a viver sob a sombra de um passado que não
presenciou.
Fonte: Skoob.

Insultado
por
um
homem
embriagado que o chamou de filho
adotivo, Édipo, herdeiro do trono de
Corinto, se dirige a Delfos em busca
de respostas sobre sua origem. Ao
consultar o oráculo de Apolo, Édipo
não tem uma resposta para sua
pergunta. Mas o deus lhe faz uma
revelação: um dia ele mataria o pai
e se casaria com a própria mãe,
tendo com ela filhos.
Fonte: Skoob.

"O Irmão Alemão" é o novo livro de
Chico Buarque. O autor já publicou os
romances "Estorvo", "Benjamim",
"Budapeste" e "Leite Derramado" que
lhe renderam três prêmios Jabuti e
venderam quase um milhão de
exemplares, ficando por meses nas
listas de livros mais vendidos do país.
Ele também é autor de peças como
Roda Viva e Ópera do Malandro. Um
romance em busca da verdade e dos
afetos.
Fonte: Skoob.

Lista dos Livros Novos
1. 10 contos escolhidos / Caio Porfírio Carneiro
2. 10 contos escolhidos: João Antônio / João Antônio
3. 31 noches / Ignacio Escolar
4. A ascensão de Talulla – v. 2 / Glen Duncan
5. A batalha do labirinto / Rick Riordan
6. A casa de Hades / Rick Riordan
7. A corrente da vida / Walcyr Carrasco
8. A corrida de escorpião / Maggie Stiefvater
9. A fantástica história de Silvio Santos / Arlindo Silva
10. A guerra dos dálmatas / Disney
11. A maldição do titã / Rick Riordan
12. A outra face / Sidney Sheldon
13. A parábola do semeador: semente da terra / Octavia E. Butler

14. A rainha vermelha / Victoria Aveyard
15. A romana / Alberto Moravia
16. A visita / Antje Damm
17. A volta para casa / Bernhard Schlink
18. Agora é que são elas / Paulo Leminski
19. Amores mínimos / João Anzanello Carrascoza
20. Apenas por hoje / Madalena (Espírito)
21. Arquivos Maze Runner – registros sigilosos e informações secretas / James Dashner
22. Atlas de anatomia / Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson e Lawrence M. Ross
23. Batalha pelo nether: uma aventura não oficial de Minecraft / Mark Cheverton
24. Cadê o super-herói? / Walcyr Carrasco
25. Caixa de pássaros / Josh Malerman
26. Calvin e Haroldo: deu ‘tilt’ no progresso científico / Bill Watterson

27. Cinco dias em Paris / Danielle Steel
28. Com que roupa irei para a festa do rei? / Tino Freitas e Ionit Zilberman
29. Cronistas do Descobrimento / Antonio Carlos Olivieri e Marco Antonio Villa
30. De José a Ararinha: a trajetória de um cidadão / Sérgio Luiz Mazon
31. Diário de um zumbi do Minecraft: um desafio assustador / Herobrine Books
32. Dicionário de nomes / Alfredo Scottini
33. Dolores Duran: a noite e as canções de uma mulher fascinante / Rodrigo Faour
34. Dostoiévski: biografia / Virgil Tanase
35. Édipo rei / Sófocles
36. Estrelas tortas / Walcyr Carrasco
37. Eternamente / Sérgio Prado
38. Felicidade: modos de usar / Mario Sergio Cortella, Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé
39. Filosofia para o dia a dia: um guia prático / Trevor Curnow
40. Giovanni / James Baldwin
41. Il barone rampante / Italo Calvino

42. Invasão do mundo da superfície: uma aventura não oficial de Minecraft / Mark Cheverton
43. Jornada de três dias / Joseph Boyden
44. Lições de um empresário rebelde / Yvon Chouinard
45. Mafalda / Quino
46. Malasaventuras: safadezas do Malasartes / Pedro Bandeira

47. Maze Runner: a cura mortal / James Dashner
48. Maze Runner: correr ou morrer / James Dashner
49. Maze Runner: ordem de extermínio / James Dashner

50. Maze Runner: prova de fogo / James Dashner
51. Memórias / Paulo Gomes Barbosa
52. Mentes insaciáveis / Ana Beatriz Barbosa Silva

53. Mentirosos / E. Lockhart
54. Metamorfoses / Ovídio
55. Minhas queridas / Clarice Lispector
56. Morandubetá (fábulas indígenas) / Heitor Luiz Murat

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Nada de novo no front / Erich Maria Remarque
O clã de Hitler / Pablo Alegritti
O diário de Dan: dane-se! / Dan kirchner
O diário de Dan: que danado! / Iván Ledesma
O feijão e o sonho / Orígenes Lessa
O fim de semana / Bernhard Schlink
O garoto da novela / Walcyr Carrasco
O grande desafio / Pedro Bandeira
O grupo / Mary McCarthy
O herói perdido / Rick Riordan
O homem terminal / Michael Crichton
O irmão alemão / Chico Buarque
O ladrão de raios / Rick Riordan
O leitor / Bernhard Schlink
O menino de Deus / Sérgio Prado
O pintassilgo / Donna Tartt
O processo Maurizius / Jakob Wassermann
O rouxinol / Kristin Hannah
O segredo da cachoeira / Sérgio Prado

76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

O último olimpiano / Rick Riordan
O universo numa casca de noz / Stephen Hawking
Orgulho e preconceito / Jane Austen
Os doze trabalhos de Hércules: recontado por Isabelle Pandazopuolos / Isabelle
Pandazopoulos
Os instrumentos mortais: cidade dos ossos – v. 1 / Cassandra Clare
Os três astronautas / Umberto Eco e Eugenio Carmi
Pais e filhos / Ivan Turgueniev
Papai! / Philippe Corentin
Paulo Leminski / Paulo Leminski
Primeiro amor / Edy Lima
Que nome darei ao meu filho?: influência do nome, data do santo, diminutivos, etimologia,
significado, variantes, história / Pandiá Pându e Ana Pându
Rebecca / Daphne Du Maurier
Rei Édipo; Antígone; Prometeu acorrentado / Sófocles e Ésquilo
São Jorge: a última batalha / Danilo Beyruth

90. São Jorge: soldado do império / Danilo Beyruth
91. Sem destino / Imre Kertész
92. Silvio Santos: a biografia / Marcia Batista e Anna Medeiros
93. Taras Bulba / Nikolai Gógol
94. Tudo que eu queria te dizer / Martha Medeiros
95. Um amor conveniente / Tessa Dare
96. Um corpo na neve / A. D. Muller
97. Uma breve história do tempo / Stephen Hawking
98. Uma loucura e nada mais / Mary Balogh
99. Uma mãe / Alejandro Palomas
100. Uma paixão e nada mais / Mary Balogh
101. Vejo você no espaço / Jack Cheng
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Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta, das 8h às 17h.

Telefone: (19) 3551-1534.

