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Entre dois mundos
de Suleika Jaoaud
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Cem anos de solidão
de Gabriel Garcia Márquez

ROMANCE

Novas cartas portuguesas
de Maria Isabel Barreno, 
Maria Velho da Costa 
e Maria Teresa Horta 

EPÍSTOLAS E CARTAS

Quando Adriana ganha finalmente 
coragem para sair de casa com 
o filho de cinco anos, pondo fim 
ao casamento com Alessandro, mal 
pode imaginar que o marido, incapaz 
de aceitar o divórcio, tudo fará para 
a destruir - nem que para isso tenha 
de destruir o próprio filho.

Apneia
de Tânia Ganho

Poderá uma história de amor 
perfeita sobreviver a tudo?
Quinn e Graham conheceram-se 
numa situação em que nenhum dos 
dois se queria encontrar. Não foi 
um início digno de conto de fadas, 
mas o sentimento que os uniu foi 
mais forte do que o sofrimento 
e o desgosto que haviam partilhado.
Anos mais tarde, o amor perfeito 
que sentem um pelo outro 
é ameaçado pelas imperfeições 
da vida a dois. As recordações, 
os erros e os segredos que durante 
muito tempo foram acumulando 
estão agora a afastá-los cada vez mais.

Se fosse perfeito
de Colleen Hoover

Março de 2020. Ulisses conta os dias 
para se reformar do Ministério
e se dedicar à sua paixão: a pintura. 
No dia tão esperado, tudo fecha. 
E o País passa a viver entre a pandemia 
e o delírio político e mediático.

Que raio de ideia foi esta, quando 
se soube que a pandemia estava 
prestes a chegar, de esvaziarmos 
os supermercados de papel higiénico 
e latas de atum? Que susto foi este 
que nos levou a confundir uma 
doença respiratória com 
um desarranjo intestinal?

A despedida de Ulisses
de Francisco Moita Flores

William Warwick, agora promovido 
a inspetor, tem como nova missão 
uma perigosa investigação- na 
clandestinidade, recorrendo 
ao trabalho de uma equipa de 
agentes inflitrados, terá de expor 
e pôr termo a um crime de outro 
tipo: a corrupção no centro da 
Polícia Metropolitana de Londres. 
Em parceria com as detetives 
Rebecca Pankhurst e Nicky Bailey, 
a equipa concentrará os seus esforços 
no detetive Jerry Summers, um jovem 
agente cujo estilo de vida ultrapassa 
em grande medida aquele que 
os seus rendimentos lhe permitem. 

Fazer vista grossa
de Jeffrey Archer
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