TOP 9 dos melhores livros para as férias
Extraordinário
Autor: R. J. Palacio

August Pullman, o Auggie, nasceu com uma síndrome genética cuja
sequela, uma severa deformidade facial, lhe impôs diversas cirurgias
e complicações médicas. Por isso, ele nunca havia frequentado uma
escola de verdade... até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um
aluno novo, mais ainda quando se tem um rosto tão diferente.
Prestes a começar o quinto ano em um colégio particular de Nova
York, Auggie tem uma missão nada fácil pela frente: convencer os
colegas de que, apesar da aparência incomum, ele é um menino igual
a todos os outros.

R. J. Palacio criou uma história edificante, repleta de amor e
esperança, em que um grupo de pessoas luta para espalhar
compaixão, aceitação e gentileza. Narrado da perspectiva de Auggie
e também de seus familiares e amigos, com momentos comoventes e
outros descontraídos, Extraordinário consegue captar o impacto que
um menino pode causar na vida e no comportamento de todos,
família, amigos e comunidade, um impacto forte, comovente e, sem
dúvida nenhuma, extraordinariamente positivo, que vai tocar todo o
tipo de leitor.
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Harry Potter e a Pedra Filosofal
Autor: J.K. Rowling

Conheça Harry, filho de Tiago e Lílian Potter, feiticeiros que foram
assassinados por um poderosíssimo bruxo quando ele ainda era um
bebê. Com isso, o menino acaba sendo levado para a casa dos tios
que nada tinham a ver com o sobrenatural, pelo contrário. Até os 10
anos, Harry foi maltratado pelos tios, herdava roupas velhas do primo
gorducho, tinha óculos remendados e era tratado como um estorvo.
No dia de seu aniversário de 11 anos, ele descobre sua verdadeira
história e seu destino: ser um aprendiz de feiticeiro até o dia em que
terá que enfrentar a pior força do mal, o homem que assassinou seus
pais, o terrível Lorde das Trevas.

As crônicas de Nárnia
Autor: C. S. Lewis

Viagens ao fim do mundo, criaturas fantásticas e batalhas épicas
entre o bem e o mal ? o que mais um leitor poderia querer de um
livro? O livro que tem tudo isso é O leão, a feiticeira e o
guarda-roupa, escrito em 1949 por Clive Staples Lewis. Mas Lewis
não parou por aí. Seis outros livros vieram depois e, juntos, ficaram
conhecidos como As crônicas de Nárnia. Nos últimos cinquenta
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anos, As crônicas de Nárnia transcenderam o gênero da fantasia para
se tornar parte do cânone da literatura clássica. Cada um dos sete
livros é uma obra-prima, atraindo o leitor para um mundo em que a
magia encontra a realidade, e o resultado é um mundo ficcional que
tem fascinado gerações. Essa edição apresenta todas as sete
crônicas integralmente, num único volume. Os livros são
apresentados de acordo com a ordem de preferência de Lewis, cada
capítulo com uma ilustração do artista original, Pauline Baynes.
Enganosamente simples e direta, As crônicas de Nárnia continuam
cativando os leitores com aventuras, personagens e fatos que falam
a pessoas de todas as idades.

A Cabana
Autor: William P. Young

A filha mais nova de Mackenzie Allen Philip foi raptada durante as
férias em família e há evidências de que ela foi brutalmente
assassinada e abandonada numa cabana. Quatro anos mais tarde,
Mack recebe uma nota suspeita, aparentemente vinda de Deus,
convidando-o para voltar àquela cabana para passar o fim de
semana. Ignorando alertas de que poderia ser uma cilada, ele segue
numa tarde de inverno e volta ao cenário de seu pior pesadelo. O que
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encontra lá muda sua vida para sempre. Num mundo em que religião
parece tornar-se irrelevante, A Cabana invoca a pergunta: "Se Deus é
tão poderoso e tão cheio de amor, por que não faz nada para
amenizar a dor e o sofrimento do mundo?". As respostas
encontradas por Mack surpreenderão você e, provavelmente, o
transformarão tanto quanto ele.

A menina que roubava livros
Autor: Markus Zusak

Ao perceber que a pequena Liesel Meminger, uma ladra de livros, lhe
escapa, a Morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939
a 1943. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o
irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se
dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é
enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o
primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos.
O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler.
Assombrada por pesadelos, ela compensa o medo e a solidão das
noites com a conivência do pai adotivo, um pintor de parede
bonachão que lhe dá lições de leitura. Alfabetizada sob vistas
grossas da madrasta, Liesel canaliza urgências para a literatura. Em
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tempos de livros incendiados, ela os furta ou os lê na biblioteca do
prefeito da cidade. A vida ao redor é a pseudorrealidade criada em
torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica
celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. Teme a dona da
loja da esquina, colaboradora do Terceiro Reich. Faz amizade com
um garoto obrigado a integrar a Juventude Hitlerista. E ajuda o pai a
esconder no porão um judeu que escreve livros artesanais para
contar a sua parte naquela História.

A culpa é das estrelas
Autor: John Green

Hazel foi diagnosticada com câncer aos treze anos e agora, aos
dezesseis, sobrevive graças a uma droga revolucionária que detém a
metástase em seus pulmões. Ela sabe que sua doença é terminal e
passa os dias vendo tevê e lendo Uma aflição imperial, livro cujo
autor deixou muitas perguntas sem resposta. Essa era sua rotina até
ela conhecer Augustus Waters, um jovem de dezessete anos que
perdeu uma perna devido a um osteosarcoma, em um Grupo de
Apoio a Crianças com Câncer. Como Hazel, Gus é inteligente, tem
senso de humor e gosta de ironizar os clichês do mundo do câncer ?
a principal arma dos dois para enfrentar a doença que lentamente
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drena a vida das pessoas. Com a ajuda de uma instituição que se
dedica a realizar o último desejo de crianças doentes, eles embarcam
para Amsterdã para procurar Peter Van Houten, o autor de Uma
aflição imperial, em busca das respostas que desejam.

Inspirador, corajoso, irreverente e brutal, A culpa é das estrelas é a
obra mais ambiciosa e emocionante de John Green, e fala sobre a
alegria e a tragédia que é viver e amar.

O pequeno príncipe
Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Livro de criança? Com certeza. Livro de adulto também, pois todo
homem traz dentro de si o menino que foi. Como explicar a adoção
desse livro por povos tão variados, em tantos países de todos os
continentes? Como explicar que ele seja lido sempre por milhões e
milhões de pessoas? Como explicar a atualidade desse livro
traduzido em oitenta línguas diferentes? Como compreender que
uma história aparentemente tão ingênua seja comovente para tantas
pessoas? O Pequeno Príncipe devolve a cada um o mistério da
infância. De repente retornam os sonhos. Reaparece a lembrança de
questionamentos, desvelam-se incoerências acomodadas, quase já
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imperceptíveis na pressa do dia a dia. Voltam ao coração escondidas
recordações. O reencontro, o homem-menino.

Diário de um banana
Autor: Patrick Jeffrey

Não é fácil ser criança. E ninguém sabe disso melhor do que Greg
Heffley, que se vê mergulhado no Ensino Fundamental, em que
fracotes subdesenvolvidos dividem os corredores com garotos que
são mais altos, mais malvados e já se barbeiam.
Em Diário de um Banana, o autor e ilustrador Jeff Kinney nos
apresenta um herói improvável.

Jogos Vorazes
Autor: Suzanne Collins

Mistura de ficção científica com reality show, passando pela
mitologia e pela filosofia com muita ação e aventura. Ambientado
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num futuro sombrio, Jogos Vorazes é pioneiro de uma tendência que
vem ganhando força no mercado de best-sellers juvenis: a dos
romances distópicos e pós-apocalípticos. Primeiro volume de uma
trilogia, o livro narra uma luta mortal encenada por crianças e
transmitida ao vivo para todos os habitantes de uma nação
construída sobre as ruínas de um lugar anteriormente conhecido
como América do Norte.
Constituída por uma suntuosa Capital cercada de 12 distritos
periféricos, a nação de Panem se ergueu após a destruição dos
Estados Unidos. Como represália por um levante contra a Capital, a
cada ano os distritos são forçados a enviar um menino e uma menina
entre 12 e 18 anos para participar dos Jogos Vorazes. As regras são
simples: os 24 tributos, como são chamados os jovens, são levados
a uma gigantesca arena e devem lutar entre si até só restar um
sobrevivente. O vitorioso, além da glória, leva grandes vantagens
para o seu distrito.
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