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Livros para Adultos 
 

 
O preço da fama  
Wendy Holden 

 
Belinda é a jornalista implacável que está disposta a 
tudo, especialmente a passar por cima dos colegas, 

para fazer parte do círculo dos ricos e famosos. Apesar 
dos seus estratagemas nem sempre muito sofisticados, 

não parece ter sorte nenhuma. Grace trabalha numa 
editora que publica autores cheios de pretensões, mas 
sem sucesso nenhum e tem um namorado que a toma 

por certa. A sua vida não podia ser mais frustrante. 
Apesar de nunca se chegarem a conhecer, as vidas de 

ambas as protagonistas vão entrecruzar-se de uma 
forma inesperada, dando origem a uma série de cómicos equívocos. Uma 

sátira inteligente ao mundo das estrelas das colunas sociais e um retrato 
bem-humorado daquilo que acontece quando o universo das letras e o do 
glamour colidem. 

 
Fonte: Wook 

https://www.wook.pt/livro/o-preco-da-fama-wendy-holden/45551 
 
 

 

Os loucos da Rua Mazur 
João Pinto Coelho 

 

Quando as cinzas assentaram, ficaram apenas um 

judeu, um cristão e um livro por escrever. 
Paris, 2001. Yankel - um livreiro cego que pede às 

amantes que lhe leiam na cama - recebe a visita de 
Eryk, seu amigo de infância. Não se veem desde um 
terrível incidente, durante a ocupação alemã, na 

pequena cidade onde cresceram - e em cuja floresta 
correram desenfreados para ver quem primeiro 

chegava ao coração de Shionka. Eryk - hoje um escritor 
famoso - está doente e não quer morrer sem escrever 

o livro que o há de redimir. Para isso, porém, precisa da memória do amigo 

judeu, que sempre viu muito para além da sua cegueira. 
Ao longo de meses, a luz ficará acesa na Livraria Thibault. Enquanto Yankel 

e Eryk mergulham no passado sob o olhar meticuloso de Vivienne - a editora 
que não diz tudo o que sabe -, virá ao de cima a história de uma cidade que 
esteve sempre no fio da navalha; uma cidade de cristãos e judeus, de sãos e 

de loucos, ocupada por soviéticos e alemães, onde um dia a barbárie correu 
à solta pelas ruas e nada voltou a ser como era. 

https://www.wook.pt/livro/o-preco-da-fama-wendy-holden/45551


Na senda do extraordinário Perguntem a Sarah Gross, aplaudido pelo público 

e pela crítica, o novo romance de João Pinto Coelho regressa à Polónia da 
Segunda Guerra Mundial para nos dar a conhecer uma galeria de personagens 

inesquecíveis, mostrando-nos também como a escrita de um romance pode tornar-
se um ajuste de contas com o passado. 
 

Fonte: Wook 

https://www.wook.pt/livro/os-loucos-da-rua-mazur-joao-pinto-
coelho/21021280 

 
 
 

Viver depois de ti 
Jojo Moyes 

 
Louisa Clark é uma jovem com uma vida banal - um 
namorado estável, trabalhador e uma família unida - 

que nunca saiu da aldeia onde sempre viveu. Quando 
fica desempregada, vê-se obrigada a aceitar um 

emprego em casa de Will Traynor, que vive preso a uma 
cadeira de rodas, depois de um acidente. Ele sempre 
tinha vivido de um modo trepidante - grandes negócios, 

desportos radicais, viajante incansável - agora tudo isso 
ficou para trás. 

Will é mordaz, temperamental e autoritário, mas Lou 
recusa tratá-lo com complacência e em breve a 

felicidade e o bem-estar dele tornam-se muito mais importantes do que ela 

esperaria. No entanto, quando Lou descobre que Will tem planos 
inconfessáveis para a sua vida, ela luta para lhe mostrar que ainda assim vale 

a pena viver. 
Em Viver depois de ti, Jojo Moyes aborda um tema difícil e controverso com 
sensibilidade e realismo, obrigando-nos a refletir sobre o direito à liberdade 

de escolha e as suas consequências. 
 

Fonte: Porto Editora 
https://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/viver-depois-de-ti/14780773 
 

 
 

Livros Infato-juvenis 

 
 

Segredos  
António Mota 

 
Dez histórias, dez segredos, dez textos breves de 

António Mota, que convidam a viajar ao lado do sonho e 
das coisas marcantes da vida que nos acontecem em 

secretos dias que nunca mais esquecemos. Dez 
histórias, dez segredos que conhecemos ao longo deste 

livro com as inconfundíveis ilustrações de Marta Torrão, 
Prémio Nacional de Ilustração 2004. 

https://www.wook.pt/livro/os-loucos-da-rua-mazur-joao-pinto-coelho/21021280
https://www.wook.pt/livro/os-loucos-da-rua-mazur-joao-pinto-coelho/21021280
https://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/viver-depois-de-ti/14780773


Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para o 1º ano de 

escolaridade, destinado a leitura autónoma. 
 

Fonte: Wook  
https://www.wook.pt/livro/segredos-antonio-mota/180902 
 

 
 

O meu primeiro Dom Quixote 
Adaptação de Alice Vieira 

 

O engenhoso fidalgo Dom Quixote cavalga através das 
páginas de um álbum, magnificamente ilustrado pelo 

famoso humorista Mingote e traduzido do castelhano 
por Alice Vieira, que convida o leitor a descobrir de 
forma simples e divertida uma das melhores obras de 

todos os tempos. 
Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para 

o 2º ano de escolaridade, destinado 
A leitura autónoma. 
 

Fonte: Wook 
https://www.wook.pt/livro/o-meu-primeiro-dom-quixote-alice-

vieira/163005 
 
 

 
 

Olá! Está aí alguém 
Jostein Gaader 

 

Essa é a história de um menino de oito anos que vai ganhar 
um irmãozinho. Enquanto espera os pais voltarem da 

maternidade, ele recebe a visita de Mika, uma espécie de 
pequeno príncipe que parece de outro planeta. OS dois são 
muito diferentes, mas são muito parecidos também. 

Passam 24 horas juntos e conversam sobre temas 
interessantes como a origem da vida, os princípios da 

evolução e a extinção dos dinossauros. Quando Mika vai 
embora e os pais voltam com o bebê, o irmão mais velho sabe, de algum 
modo, que sua casa tem espaço para o novo habitante. Livro recomendado 

pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. 
 

Fonte: Livraria Cultura 
https://www.livrariacultura.com.br/p/livros/teen/literatura/ei-tem-alguem-
ai-97831 

 
 

 
 

FILMES 
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https://www.wook.pt/livro/o-meu-primeiro-dom-quixote-alice-vieira/163005
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Touching the void: uma história de 
sobrevivência 
Kevin Macdonald 

 

Em 1985, Joe Simpson e Simon Yates prepararam-se para 
subir os 6.400 metros de Siula Grande, nos Andes do Peru 

- a única montanha daquela região ainda por conquistar. 
Eles eram novos, alpinistas em boa forma física e com 

experiência. Após uma subida triunfante em apenas três 
dias, o desastre aconteceu: Joe cai e parte a perna direita, 
deixando Simon encarregue de os conduzir a salvo. Mas, 

sem comida nem água, e com um frio excruciante a uma enorme altitude, a 
única coisa que podiam esperar é a morte certa. 

Baseado numa impressionante história verídica, e num bestseller 
internacional, Touching the Void - Uma História de Sobrevivência foi 
galardoado com o BAFTA para Melhor Filme Britânico do Ano. 

 
Fonte: Dvdpt 

http://www.dvdpt.com/t/touching_the_void_uma_historia_de_sobrevivenci
a.php 

 
 

 
O brinquedo de Natal 
Eric Till 

 

De Jim Henson, o criador de Os Marretas. É Véspera de 
Natal em casa dos Jones e o quarto dos brinquedos está 

cheio de entusiasmo e antecipação pelos novos 
brinquedos que irão chegar no dia seguinte. Balthazar, o 

urso mais velho e mais sábio, está tão entusiasmado que 
tem o enchimento a saltar pelas costuras quando inicia o 
seu discurso anual de Boas-Vindas. Os outros brinquedos 

ouvem intensamente enquanto o Balthazar explica que a 
comunidade deve receber os novos brinquedos de braços abertos, mesmo 

que cada um possa vir a ser substituído enquanto favorito das crianças... 
 
Fonte: Wook 

https://www.wook.pt/filmes/o-brinquedo-de-natal-de-jim-henson-dvd-
video/207856 
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