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A Nossa Casa
Está a Arder

Almoço de Domingo
de José Luís Peixoto

de Greta Thunberg

Com este novo romance de José Luís
Peixoto acompanhamos, entre 1931
e 2021, a biografia de um homem
famoso que o leitor há de identificar
— em paralelo com história do país
durante esses anos.

A Nossa Casa Está a Arder é a história
de Greta, dos seus pais e de Beata,
sua irmã, que, como ela, sofre de
perturbações do espetro autista.
É o relato de como uma família sueca
decidiu confrontar -se com uma crise
iminente que afeta o nosso planeta.

No Alentejo da raia, o contrabando
é a resistência perante a pobreza, tal
como é a metáfora das múltiplas e
imprecisas fronteiras que rodeiam a
existência e a literatura.

O Primeiro Ano

O Rapaz do Bosque

Chamam-lhe Flagelo — uma
pandemia mortal que começa
numa fria véspera de ano novo
na zona rural da Escócia. A
doença surgiu de repente e
disseminou-se rapidamente.

Há trinta anos, Wilde foi
encontrado a viver no bosque,
sem qualquer recordação do seu
passado. Agora, adulto, ainda não
conhece a sua origem. e outra
criança está desaparecida.

de Nora Roberts

de Harlan Coben

Poucas semanas depois, a rede
elétrica falhou, a lei e o governo
colapsaram, e mais de metade da
população mundial foi dizimada.
Enquanto as pessoas adoecem
e morrem, o terror e a loucura
estendem-se por todo o planeta.

e ainda
Mulheres
da minha alma
de Isabel Allende
ROMANCE

O regresso

de Nicholas Sparks
ROMANCE

O bando das cavernas,
Piratas Pré- Históricos

Quinta dos Animais,
ou o Triunfo dos Porcos

de Nuno Caravela

de George Orwell

LITERATURA JUVENIL

ROMANCE

O diário de um banana,
Bater no fundo
de Jeff Kinney

LITERATURA JUVENIL
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