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e ainda

O livro dos 
dois caminhos
de Jodi Picoult 

Faz o que o teu 
coração te pede
de Fátima Lopes

A melhor sopa 
do mundo
de Susann Isern
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O corpo de um homem espancado 
até à morte é encontrado numa praia 
deserta. O cadáver pertence a um 
escritor (…). Na mesma noite, 
um jovem confessa o homicídio, 
mas é nesse momento que uma 
questão se coloca: por que motivo 
as provas recolhidas apontam para 
que esteja inocente? 

Depois do sucesso de O Cardeal, 
Nuno Nepomuceno regressa 
e apresenta finalmente o muito 
aguardado desfecho da série 
Afonso Catalão. 

A Noiva Judia
de Nuno Nepomuceno

A trama desenrola-se em dois tempos, 
em 1510 quando em Veneza a peste 
enche as ruas de cadáveres 
e as pessoas têm medo de 
sair de casa e, no século XXI, 
já em plena pandemia.

O que liga estas duas realidades 
é o desaparecimento misterioso 
de um quadro do pintor Giorgione 
no século XVI, que se descobre 
estar relacionado com o assassinato 
de um negociante de arte, 
já nos dias que correm, em Londres.

A Peste Maldita
de Alex Connor

Um livro divertido e infinitamente 
sincero sobre a esmagadora 
dificuldade de sermos nós próprios. 
Sobre yoga e depressão, meditação 
e terrorismo; sobre o desejo de 
unidade e perturbação bipolar. 
Sobre coisas díspares que afinal 
se combinam.

YOGA é um romance sobre os 
enigmas da vida de todas as pessoas, 
e uma exploração do que somos, 
dos nossos medos e mentiras 
e do esforço de nos tornarmos 
pessoas melhores.

Yoga
de Emmanuel Carrère

O cadáver de um etólogo aparece 
num tanque do Oceanário. Pistas 
comprometedoras são descobertas 
na posse da sua colaboradora. 
A Judiciária decide prendê-la. 
Só uma pessoa a pode ajudar: 
Tomás Noronha, que para tal terá 
que decifrar uma misteriosa pintura 
esotérica de Hieronymus Bosch. 
No fim do caminho está um dos 
mais maravilhosos segredos da 
natureza. Mas também a questão: 
que ligação existe entre o crime 
e o genocídio dos seres humanos 
contra a vida no nosso planeta? 

O Jardim dos 
Animais com Alma
de José Rodrigues dos Santos

Para entrega de livros ao domicílio contacte biblioteca@cm-cartaxo.pt . 243 700 281 
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O Medo
de Al Berto

POESIA

O  Museu
de Susan Verde
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E se tudo estivesse destinado a repetir-se? 


