
O Amanhã a Deus Pertence
Mais um grande romance de Zíbia Gasparetto, autora 
de mais de 4 milhões de exemplares vendidos. Verda-
deiro ícone da literatura transcendental no Brasil, des-
de 1994, Zíbia se tornou um dos principais nomes que 
estão no topo dos best-sellers, ao lado de escritores 
como Paulo Coelho. Nesta grande obra, psicografada 
sob a inspiração de Lucius e de espíritos diversos, Zí-
bia nos ensina mais uma grande lição, 
pondo Deus e o amor acima de tudo.
Autora: Zíbia Gasparetto
Editora: Vida e Consciência
Número de páginas: 352
O Amanhã a Deus Pertence
Another great hit of Zíbia Gasparetto, 
true icon of the Brazilian literature who 
has been on the best-sellers top list since 1994. On her 
recent work, Zíbia teach us a great lesson by putting God 
and love above all. 
Writer: Zíbia Gasparetto
Publisher: Vida e Consciência
Pages: 352

O Inocente
O autor dos thrillers mais lidos de todos os tempos 
relata casos de prisão perpétua e pena de morte com 
riqueza de detalhes, uma das grandes 
marcas do seu estilo. 
Autor: John Grisham
Editora: Rocco
Número de páginas: 384
O Inocente
One of the most famous thriller writers 
narrates life and death sentences cases 
crammed with details, one of his signature characteristic.
Writer: John Grisham
Publisher: Rocco
Pages: 384

A Décima Segunda Noite
Um livro inspirado na peça Noite de Reis, uma das co-
médias mais luminosas do poeta inglês William Shakes-
peare. No texto, escrito há mais de 400 anos, o duque 
Orsino está caído de amores pela condessa Olívia, de 
luto pela morte do irmão. Até que uma jovem, que se 
passa por homem para trabalhar na corte, vira o men-
sageiro do duque. Daí começa a espiral de mal-enten-
didos - Olívia acaba se apaixonando por ele, que na 
verdade é ela, que no fundo está obce-
cada por Orsino, o bandido fidalgo.
Autor: Luis Fernando Veríssimo
Editora: Objetiva
Número de páginas: 152
A Décima Segunda Noite
A book inspired in the William Shakespe-
are play Twelfth Night. The book is about 
the love affairs between duke Orsino, countess Olivia and 
a female messenger that dresses like a man. 
Writer: Luis Fernando Veríssimo
Publisher: Objetiva
Pages: 152

Em Outras Palavras
Lya Luft leva o leitor, mais uma vez, a refletir sobre o 
cotidiano, a política, a vida e o amadurecimento. Aqui 
estão reunidas as melhores crônicas da autora, publica-
das desde 2004, além de 54 textos sele-
cionados, que aparecem com algumas 
alterações. 
Autora: Lya Luft
Editora: Record
Número de páginas: 223
Em Outras Palavras
Lya Luft takes the reader to a reflection 
about the routine, politics, life and personal growth. The 
book gathers the best 54 chronicles since 2004.
 Writer: Lya Luft
Publisher: Record
Pages: 223

Monkey Business  –  Black Eyed Peas
O novo álbum do grupo de R&B Black Eyed Peas, lan-
çado após o sucesso de Elephunk (2003), que vendeu 
mais de 2,5 milhões de cópias somente nos Estados 
Unidos. O disco apresenta 14 faixas com participação 
de James Brown, Justin Timberlake e do cantor e com-
positor Jack Johnson.
Gênero:  R&B
Gravadora: Universal
Monkey Business  –  Black Eyed Peas
The new album released after the 
success of Elephunk (2003) brings new 
flavors to the BEP music, such as tracks featuring James 
Brown, Justin Timberlake and Jack Johnson.
Style:  R&B
Label: Universal

Merry Christmas  –  Mariah Carey
Considerada a melhor cantora dos anos 90 pela revis-
ta Billboard, Mariah Carey
traz neste CD o melhor do seu estilo cantando músi-
cas natalinas. Lançado em 1994, este CD é sem dúvida 
uma boa opção para este período. Os fãs dessa talen-
tosa cantora norte-americana não cansam de escutar 
e não deixam morrer este álbum.
Gênero: Natalino
Gravadora: Sony
Merry Christmas  –  Mariah Carey
The very best of Mariah Carey’s sty-
le pop up in this album as she sings 
Christmas songs. Released in 1994, the CD is the best 
option for the holiday period.
style: Natalino
Label: Sony

Baladas do Asfalto & Outros Blues - Ao Vivo 
Zeca Baleiro
O maranhense está de volta com um novo disco de 
inéditas. Este trabalho, gravado ao vivo no estúdio, 
contou, pela primeira vez, com a participação de uma 
banda fixa, o que confere maior vibração ao disco. O 
álbum é maduro, marca a volta do artista à carreira 
solo e traz arranjos elaborados, melodias belíssimas e 
muita poesia.
Gênero: MPB
Gravadora: Universal
Baladas do Asfalto & Outros Blues 
- Ao Vivo 
Zeca Baleiro
The album was record live in the studio and had a live 
band during the recording which brought an extra beat 
to the piece. The album shows the growth of Zeca as a 
singer and seals his return as a solo artist.
Style: MPB
Label: Universal

Carrossel  –  Skank
Esta é a banda que melhor soube se renovar no cená-
rio pop rock nacional. Neste seu nono disco, consolida 
a trajetória de canções, fechando a trilogia Maquina-
rama, Cosmotron e agora Carrossel. O CD traz ainda 
parceria com Arnaldo Antunes, Nando Reis, Rodrigo 
Leão e César Maurício.
Gênero: Rock
Gravadora: Sony/BMG
Carrossel  –  Skank
This band definitely knows how to 
invent themselves and to renew the 
national pop rock scenery. The ninth album features 
special guests as Arnaldo Antunes, Nando Reis, Rodrigo 
Leão and César Maurício.
Style: Rock
Label: Sony/BMG

A Cidade Perdida
Drama romântico que retrata os anos 50, a cultura 
da época, a dança, a música, com uma belíssima fo-
tografia e figurino. Ambientado em Havana, Cuba, 
no momento da turbulenta transição do opressivo 
regime de Batista para o governo marxista de Fidel 
Castro. Andy Garcia é o dono de um clube de sucesso 
nessa época e acaba se exilando em Nova Iorque. 
Diretor: Andy Garcia
Gênero: Drama
Tempo: 143 minutos
Produção: Lions Gate/Califórnia
A Cidade Perdida (Lost City, EUA, 
2005)
Romantic drama about decade of 50 
and its culture, dance, music, beautiful 
landscapes and costumes. The movie happens in 
Havana, Cuba, while Fidel Castro was taking over 
the government. Andy Garcia plays the owner of a 
successful club that ends up exiled in NY. 
Director: Andy Garcia
Genres: Drama
Time: 143 minutos
Studio: Lions Gate/Califórnia

Assombração
O primeiro romance da jovem escritora Ting-Yin, 
que usa o codinome Chu Xun, tornou-se best-seller 
no Sudeste asiático. Seu agente, Lawrence, anuncia 
o próximo livro da autora, que será sobre forças so-
brenaturais. Ao começar a escrever o livro, ela tem 
visões, como a de uma mulher que aparece repetidas 
vezes em determinados lugares. Agora, Ting-Yin tem 
dificuldades para distinguir o que é real e o que é 
imaginário. 
Diretor: Danny Pang, Oxide Panh Chun
Gênero: Suspense
Tempo: 108 minutos
Produção: PlayArte
Assombração 
(Gwai wik / Re-cycle, 2006) 
The first romance of the young writer 
Ting-Yin was a best-seller. Her agent, 
Lawrence, says her next book shall be 
about supernatural forces. As she begins to write it, 
strange visions happen and Ting-Yin can’t set apart 
what is real and what is not.
Director: Danny Pang, Oxide Panh Chun
Genre: Suspense
Time: 108 minutos
Studio: PlayArte

A Profecia
Refilmagem do clássico A Profecia (1976). Robert Thorn 
é um diplomata que está prestes a ter um filho com a 
esposa Katherine. A criança, porém, morre logo após o 
parto, o que faz Robert adotar um bebê e colocá-lo no 
lugar do filho sem que Katherine saiba. Seis anos depois, 
o garoto Damien começa a dar sinais de ser o anticristo. 
Diretor: John Moore
Gênero: Suspense
Tempo:  110 minutos
Produção: Fox
A Profecia (The Omen)
The film is a new version of the classic 
The Omen (1976). Robert Thorn is a 
diplomat whose wife is about to give 
birth. However the child dies right after 
the birth and Robert decides to adopt a baby, without 
telling his wife, to take the place of his dead son. After six 
year, very strange things start to happen with Damien.
Director: John Moore
Genre: Suspense
Time:  110 minutos
Studio: Fox
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