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Lançamentos de Julho #2
MARCADORES: LANÇAMENTOS

Oi, gente! Prontos para ver os lançamentos nacionais do mês de julho? Hoje nós veremos os

das editoras Arqueiro, Fundamento, Galera Record, Grupo Editorial Autêntica, Tordesilhas

e V&R. Desses eu quero ler Nosferatu, Invisível, O Condado de Citrus, A Escola do Bem e do Mal

e Uma Canção para Jack.

Uma Canção Para Jack - Celia Bryce - V&R

Uma Canção Para Jack narra a relação entre Megan e Jack, dois

adolescentes que se conhecem no hospital onde estão fazendo um

tratamento contra o câncer. Megan não consegue compreender, a

princípio, que está doente. Nem mesmo sente assim, pelo menos antes do

início da quimioterapia. Ela é uma menina de 13 anos que foi recentemente

diagnosticado com câncer. Na ala infantil, Megan fica furiosa com todas as

crianças gritando, as decorações coloridas e os blocos de construção que

a cercam. É durante o seu primeiro dia lá, que Megan conhece Jackson

Dawes, um garoto que encara a vida com bom humor. Jack entra na vida

de Megan e os dois criam um vínculo que ajuda a menina a ver a sua vida a

partir de uma nova perspectiva. Nessa zona nebulosa entre amigos,

começa a surgir algo mais. 

Quarenta Dias Sem Sombra - Olivier Truc - Tordesilhas

Vencedor de 15 prêmios internacionais. É a última noite polar na Lapônia. O sol voltará a brilhar
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após quarenta dias ausente.Todos esperavam o retorno do tambor

sagrado, que, acredita-se, permite a comunicação com o mundo dos

mortos. Mas o tambor é roubado, causando comoção na comunidade.

Pouco depois, um criador de renas é encontrado morto e mutilado no meio

da neve. A investigação dos crimes é liderada pelos policiais Klemet Nango

e Nina Nansen. Os oficiais não poderiam ser mais diferentes entre si e

precisarão enfrentar condições extremas de temperatura gélida e

isolamento para resolver os mistérios. 

Manhã de Núpcias - Lisa Kleypas - Arqueiro

Quando herdou o título de lorde Ramsay, Leo Hathaway e sua família

passavam por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Mas agora as

coisas vão bem. Três de suas quatro irmãs já estão casadas, uma

preocupação que Leo nunca teve consigo mesmo. Solteiro inveterado, ele

tem uma certeza na vida: nunca se casará. 

Mas então a família recebe uma carta que pode pôr tudo isso em risco: se

Leo não arrumar uma esposa e gerar um herdeiro dentro de um ano, ele

perderá o título e a propriedade onde todos vivem. 

Solteira e sem pretendentes, a governanta Catherine Marks talvez seja a

única salvação da família que a acolheu com tanto carinho. O único

problema é que Leo não compartilha do mesmo afeto que suas irmãs têm

pela moça. 

Para ele, Catherine é uma megerazinha cheia de opinião que fala demais. Apesar de irritá-lo e

quase o levar à loucura, ela é a primeira – e única – mulher com quem ele considera se casar. 

Catherine, por sua vez, tem uma opinião igualmente negativa a respeito do patrão. Além disso,

ela esconde alguns segredos do passado e um deles pode destruir a vida que tão

cuidadosamente construiu para si. 

Agora Leo e Catherine precisam um do outro, mas para vencer as dificuldades e consertar as

coisas eles terão que superar as turras e as diferenças, num romance intenso e sensual que só

Lisa Kleypas poderia ter escrito.

Nosferatu - Joe Hill - Arqueiro

Victoria McQueen tem um misterioso dom: por meio de uma ponte no

bosque perto de sua casa, ela consegue chegar de bicicleta a qualquer

lugar no mundo e encontrar coisas perdidas. Vic mantém segredo sobre

essa sua estranha capacidade, pois sabe que ninguém acreditaria. Ela

própria não entende muito bem. 

Charles Talent Manx também tem um dom especial. Seu Rolls-Royce lhe

permite levar crianças para passear por vias ocultas que conduzem a um

tenebroso parque de diversões: a Terra do Natal. A viagem pela

autoestrada da perversa imaginação de Charlie transforma seus preciosos

passageiros, deixando-os tão aterrorizantes quanto seu aparente

benfeitor. 

E chega então o dia em que Vic sai atrás de encrenca... e acaba encontrando Charlie. 

Mas isso faz muito tempo e Vic, a única criança que já conseguiu escapar, agora é uma adulta

que tenta desesperadamente esquecer o que passou. Porém, Charlie Manx só vai descansar

quando tiver conseguido se vingar. E ele está atrás de algo muito especial para Vic. 

Perturbador, fascinante e repleto de reviravoltas carregadas de emoção, a obra-prima

fantasmagórica e cruelmente brincalhona de Hill é uma viagem alucinante ao mundo do terror.

O Resgate - Nicholas Sparks - Arqueiro

Confrontado com situações de extremo perigo, Taylor McAden, bombeiro

voluntário, expõe-se até ao limiar do perigo. Denise é uma jovem mãe

solteira, cujo filho de cinco anos sofre de um inexplicável atraso de

desenvolvimento e a quem ela devota a sua vida numa tentativa de o

ajudar. Mas o caso vai aproximar estes seres. Numa noite de tremendo

temporal, Denise sofre um acidente de automóvel e é Taylor quem vem

socorrê-la. Embora muito ferida, a jovem depressa toma consciência de

que o filho já não se encontra na sua cadeirinha do banco traseiro. Taylor

irá até ao fim de uma angustiante noite de buscas para o encontrar.

Foram tecidas as primeiras malhas que os irão unir - o pequeno Kyle

desabrocha ao calor da ternura daquele homem. Denise abandona-se à

alegria de um amor nascente. Mas Taylor tem em si cicatrizes antigas, que o não deixam manter

compromissos de longa duração. Nicholas Sparks, esse talentoso contador de histórias, intervém

com a sua magia redentora e a sua inigualável capacidade de aprofundar a complexidade das

relações e dos afetos. 

O Sobrevivente - Gregg Hurwitz - Arqueiro

No parapeito de uma janela de banheiro no 11º andar do First Union Bank, Nate só tem mais um

objetivo na vida: reunir a coragem necessária para saltar e acabar com os seus problemas. De

repente, ele ouve tiros dentro do banco e, ao espiar o que está acontecendo, vê uma cena
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terrível: criminosos mascarados disparando cruelmente em qualquer um

que se coloque em seu caminho. Enquanto sustenta o olhar de uma mulher

agonizante, Nate toma uma decisão. Lançando mão de seu treinamento

militar, ele consegue render e matar todo o grupo, exceto o seu líder.

Antes de escapar, o homem deixa claro que ele se arrependerá de seu ato

heroico. Ele está certo. Em poucos dias, Nate é sequestrado pela máfia

ucraniana e recebe uma ameaça: precisa voltar ao banco e concluir a

tarefa que os bandidos não puderam cumprir. Do contrário, sua ex-mulher

– pela qual ainda é apaixonado – e a filha adolescente, que não o

reconhece mais como pai, serão brutalmente assassinadas. Enquanto o

tempo corre de maneira implacável e o prazo de Nate se aproxima do fim,

ele luta não só para salvar as duas da morte, mas também para recuperar

sua confiança e seu amor. 

Seis Anos Depois - Harlan Coben - Arqueiro

Jake Fisher e Natalie Avery se conheceram no verão. Eles estavam em

retiros diferentes, porém próximos um do outro. O dele era para escritores;

o dela, para artistas. Eles se apaixonaram e, juntos, viveram os melhores

meses de suas vidas. E foi por isso que Jake não entendeu quando Natalie

decidiu romper com ele e se casar com Todd, um ex-namorado. No dia do

casamento, ela pediu a Jake que os deixasse em paz e nunca mais

voltasse a procurá-la.

Jake tentou esconder seu coração partido dedicando-se integralmente à

carreira de professor universitário e assim manteve sua promessa...

durante seis anos.

Ao ver o obituário de Todd, Jake não resiste e resolve se reaproximar de

Natalie. No enterro, em vez de sua amada, encontra uma viúva diferente e logo descobre que o

casamento de Natalie e Todd não passou de uma farsa.

Agora ele está decidido a ir atrás dela, esteja onde estiver, mas não imagina os perigos que

envolvem procurar uma pessoa que não quer ser encontrada.

Em Seis Anos Depois Harlan Coben usa todo o seu talento para criar uma trama sensacional sobre

um amor perdido e os segredos que ele esconde.

Lorde Domingo - Garth Nix - Fundamento

Sete dias. Sete chaves. Sete virtudes. Sete pecados. Preso nos Jardins

Incomparáveis, Artur precisa encontrar a sétima Chave para reivindicar

seu lugar como herdeiro e restaurar o reino. Mas como ele pode enfrentar

o último Curador, se está sozinho e sem suas Chaves? Longe dali, seus

amigos enfrentam as próprias batalhas. Suzy está com o exército aliado e

Folha é capturada pelo Ceifador. Enquanto isso, a maré de Nada está

destruindo a casa e deixando todos encurralados. Com o Universo se

despedaçando, Artur corre contra o tempo para restabelecer o equilíbrio

na Terra. Será que ele vai cumprir seu destino e salvar todos, sem

exceção? Como se sabe, toda batalha exige escolhas... e sacrifícios.

Confira o surpreendente desfecho de As Chaves do Reino. Lorde Domingo é

o sétimo livro da fascinante saga de Garth Nix, autor que recebeu o Aurealis Award para melhor

obra de ficção, melhor romance para jovens e melhor história infantil - todos no mesmo ano.

Cidade do Fogo Celestial - Cassandra Clare - Galera Record

ERCHOMAI, Sebastian disse. Estou chegando. Escuridão retorna ao mundo

dos Caçadores de Sombras. Enquanto seu povo se estilhaça, Clary, Jace,

Simon e seus amigos devem se unir para lutar com o pior Nephilim que eles

já encararam: o próprio irmão de Clary. Ninguém no mundo pode detê-lo —

deve a jornada deles para outro mundo ser a resposta? Vidas serão

perdidas, amor será sacrificado, e o mundo mudará no sexto e último

capítulo da saga Os Instrumentos Mortais.

Invisível - David Levithan e Andrea Cremer - Galera Record

Stephen passou a vida do lado de fora, olhando para dentro. Amaldiçoado

desde o nascimento, ele é invisível. Não apenas para si mesmo, mas para

todos. Não sabe como é seu próprio rosto. Ele vaga por Nova York, em um

esforço contínuo para não desaparecer completamente. Mas um milagre

acontece, e ele se chama Elizabeth.

Recém-chegada à cidade, a garota procura exatamente o que Stephen mais

odeia. A possibilidade de passar despercebida, depois de sofrer com a

rejeição dos amigos à opção sexual do irmão. Perdida em pensamentos,

Elizabeth não entende por que seu vizinho de apartamento não mexe um

dedo quando ela derruba uma sacola de compras no chão. E Stephen não

acredita no que está acontecendo... Ela o vê!

Stephen tem sido invisível por praticamente toda sua vida - por causa de uma maldição que seu

avô, um poderoso conjurador de maldições, lançou sobre a mãe de Stephen antes de ele nascer.

Então, quando Elizabeth se muda para o prédio de Stephen em Nova York vinda do Minnesota,
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ninguém está mais surpreso do que ele próprio com o fato de que ela pode vê-lo. Um amor

começa a surgir e quando Stephen confia em Elizebth o seu segredo, os dois decidem mergulhar

de cabeça do mundo secreto dos conjuradores de maldições e dos caçadores de feitiços para

descobrir uma maneira de quebrar a maldição. Mas as coisas não saem como planejado,

especialmente quando o avô de Stephen chega à cidade, descontando sua raiva em todo mundo

que cruza seu caminho. No final, Elizabeth e Stephen devem decidir o quão grande é o sacríficio

que estão dispostos a fazer para que Stephen se torne visível - porque a resposta pode significar

a diferença entre a vida e a morte. Pelo menos para Elizabeth...

O Condado de Citrus - John Brandon - Galera Record

A Flórida do condado de Citrus não se parece em nada com aquelas imagens

de televisão, com um clima convidativo, coqueiros e surfistas. Shelby

Register, de quatorze anos, se muda para a cidade com cheiro de pântano

com seu pai e irmã após a morte da mãe. Talvez a única coisa que a

interesse seja o tal Toby McNurse, um delinquente sem cura que cumpre

suas dezenas de detenções acumuladas. Já Toby não vê sentido na vida,

nas paixões dos adultos, nas diversões dos amigos. Só sabe, em seu

âmago, que está em seu destino fazer o mal. E ao observar as angelicais

irmãs Register, sabe que o chamado de sua alma está prestes a ser

atendido. • “Um escritor para ficar de olho, reler e invejar.” – Tom Franklin •

“Brandon escreve sobre cansaço, saudade e por fim amor com energia e

espirituosidade que são triunfantes e inteiramente suas.” – Deb Olin Unferth • “John Brandon é

um franco-atirador da prosa – metade Denis Johnson, metade Elmore Leonard.” – Davy Rothbart

Battlefield 4: Contagem Regressiva - Peter Grimsdale - Galera Record

O operativo da CIA Lazlo Kovic está em maus lençóis. Após uma missão

conjunta Estados Unidos – China nas fronteiras da Coréia do Norte acaba

em desastre, Kovic é o único sobrevivente. E, de ambos os lados, enfrenta

suspeitas – como voltou? Por que é o único a voltar? Seus superiores na

CIA lhe observam com suspeita, e a inteligência chinesa parece querer usar

o desastre para seus próprios interesses. Ao retornar para a base em

Xangai, Kovic planeja seu próximo movimento. Agora precisa dar um jeito

de se safar dessa conspiração que coloca seus tentáculos ao redor dele, e

desmascarar a rede de mentiras – chinesa e americana – na qual está

envolvido.

Assassin's Creed: Barba Negra - O Diário Perdido - Christie Golden -

Galera Record

Na fascinante e grandiosa Era Dourada da Pirataria, poucos capitães se

destacaram de maneira tão temível quanto Barba Negra. Agora, a figura

histórica que assolou os mares caribenhos conhece Edward Kenway

(Assassin’s Creed: Black Flag), pai de Haytham e avô de

Ratonhnhaké:ton (Connor Kenway, de Assassin’s Creed: Renegado).

Neste diário, construído de maneira a lembrar um autêntico artefato

pirata, seus pensamentos secretos e encontros com Kenway são

registrados por seu fiel escriba. Além dos escritos, cartas, um cartaz de

procurado, ilustrações e retratos compõem este volume perdido.

Petra do Coração de Pedra - Anna Claudia Ramos - Galera Record

UMA INCRÍVEL JORNADA POR RESPOSTAS E SENTIMENTOS Petra

é uma menina que vive em Nanatuthi, uma cidade cercada de

florestas, situada em um grande vale ao norte do Portal

Encantado. A menina nasceu como uma menina alegre e curiosa.

Mas quando sua mãe morre de uma hora para outra, e seu pai lhe

priva de afeto, ela fica com um coração de pedra que, dizem, faz

com que ela não sinta nada. Consumida pela tristeza, é apenas

ao encontrar com um misterioso centauro que Petra terá uma

chance para encontrar as respostas aos seus sentimentos.

A Escola do Bem e do Mal - Soman Chainani - Grupo Autêntica

No povoado de Gavaldon, a cada quatro anos, dois adolescentes somem

misteriosamente há mais de dois séculos. Os pais trancam e protegem seus

filhos, apavorados com o possível sequestro, que acontece segundo uma

antiga lenda: os jovens desaparecidos são levados para a Escola do Bem e

do Mal, onde estudam para se tornar os heróis e os vilões das histórias.

Sophie torce para ser uma das escolhidas e admitida na Escola do Bem.

Com seu vestido cor-de-rosa e sapatos de cristal, ela sonha em se tornar

uma princesa. Sua melhor amiga, Agatha, porém, não se conforma como

uma cidade inteira pode acreditar em tanta baboseira. Ela é o oposto da

amiga, que, mesmo assim, é a única que a entende. O destino, no

entanto, prega uma peça nas duas, que iniciam uma aventura que dará

pistas sobre quem elas realmente são.

Este best-seller é o primeiro livro de uma trilogia que mostra uma jornada épica em um mundo

novo e deslumbrante, no qual a única saída para fugir das lendas sobre contos de fadas e

histórias encantadas é viver intensamente uma delas.
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· 1 week ago

Vou começar a ler a série As Chaves do Reino agora que lançaram o último dela. 
A Escola do Bem e do Mal estou muito curiosa pra ler, tem uma sinopse ótima!

Reply

· 1 week ago

Amei o post, só tem livro legal. Adicionei 'Invisível' e 'Uma canção para Jack' à wishlist. 

Beijos, 
chuvadeejaneiro.blogspot.com

Reply

· 1 week ago

Adorei saber os lançamentos, mas fiquei apaixonada pelo trailer book sério nunca tinha visto
um. E que coisa mais gostosa ver um pedacinho ser narrado <333 e também curti ver mais um
livro do Nicholas Sparks.

Reply

· 1 week ago

A premissa de Uma Canção Para Jack é um pouco clichê ein?! mas gostei. Queria lê-lo. rs Só
achei a capa simples demais. Quero ler o livro da Lisa Kleypas, mas ainda não li nenhum :/
Queria também ler esses novos livros do Sparks e do David Levitha, mas falta dinheiro!
hauahua

Reply

· 1 week ago

ah, dificil ler esta sinopse de Uma Canção de Jack e não lembrar de ACEDE né?! hahahaha 
parece ser uma história linda, e que capa maravilhosa esta também!!! 
ainda não li nenhum dos livros da Lisa, mas tenho curiosidade em ler esta série dela!! 
adoro o Nicholas e estou doida para ler este novo livro dele ;~~

Reply

· 1 week ago

Tô doida pra ler "o sobrevivente" e -me julguem- o do Nicholas Sparks. ;)

Reply

· 1 week ago

Os que eu mais gostei foram Nosferatu, O Sobrevivente, Seis Anos Depois, Cidade do Fogo
Celestial e a A Escola do Bem e do Mal. 
O melhor de todos pra mim é Cidade do Fogo Celestial, adorei a leitura do final super épico da
minha saga favorita!

Reply

· 4 days ago

Olá 
Esses lançamentos são maravilhoso! 
Quero muito ler "Manhã de Núpcias" da série Os Hathaways e "O resgate" 
do Nicholas Sparks. 
Ainda estou em dúvida sobre começar a ler "Os instrumentos Mortais",não sei se 
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vale mesmo a pena,mas de uma coisa eu tenho certeza ,preciso do livro do Coben. 
beijos

Reply

· 4 days ago

Tenho descoberto o quanto o Harlan Coben é bom autor e mais um lançamento dele chegou
em boa hora! O último livro da série Os instrumentos Mortais da Cassandra Clare tbm é uma
ótima pedida, pretendo começar logo a ler a série! Esses foram os livros que mais me atraíram,
mas no geral são todos bons lançamentos!
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