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Livros em destaque
GLENDAY, Craig - Guiness World Records 2012. [s.l.]: Guiness World Records, 2011.

Gostas de gatos e queres saber alguns recordes mundiais relacionados com
estes felinos? Sabias, por exemplo, que o gato Creme Puff viveu 38 anos e 3
dias ou que uma siamesa teve uma ninhada de 19 gatos ou ainda que a cauda
mais comprida de um gato doméstico mede mais de 40 centímetros? E qual é
o animal mais perigoso? É o mosquito. Sim, leste bem. Podem ter apenas 3
milímetros de comprimento, mas os mosquitos do género Anapheles têm sido
responsáveis por metade de todas as mortes humanas desde a Idade da
Pedra, excluindo as guerras e acidentes.
São inúmeros os temas e as curiosidades que podes encontrar no livro
“Guiness World Records 2012”…
MODIGNANI, Sveva Casati - Mister Gregory. Porto: Porto Editora, 2011.

Gregório tem 85 anos. Vive num lar de idosos, mas já foi dono de uma
importante cadeia de hotéis. Ainda jovem, emigrou da Itália fascista para o
continente americano. Aí encontrou um benfeitor. Conquistou influência,
alguns amores e uma vida repleta de aventuras e problemas. Um mau
investimento levou-o a perder todos os seus rendimentos, mas um encontro
inesperado traz um novo rumo à sua vida.
Este é mais um romance de Sveva Casati Modignani, acabadinho de sair, e
que envolve o leitor num ambiente de emoção e paixão. Mas, desta vez, o
protagonista é um homem…
ALLEN, Sarah Addison - O Jardim Encantado. Quinta Essência: Alfragide, 2011.
Claire Waverley vive numa pequena cidade. É proprietária de uma empresa de
catering e, tal como as restantes mulheres da sua família, é herdeira de um

dom que a torna especial e única. Nas traseiras da sua casa possui um jardim,
um espaço mágico onde não falta uma macieira capaz de profetizar o futuro
de quem comer os seus frutos. De repente, Sydney e a sua pequena filha
aparecem na vida de Claire. E quando o amor lhe bate à porta, o seu mundo
parece entrar num turbilhão.
Será que te vais deixar enfeitiçar por este romance de Sarah Addison Allen?
Esperamos pelas tuas opiniões.
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Podes saber mais informações, ou deixares a tua opinião, nos
seguintes espaços da Biblioteca:
Blogue da Biblioteca - http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt
Facebook da Biblioteca - http://www.facebook.com/biblioteca.vale.de.ovil
(deixa o teu Like/Gosto)

