NOVIDADES DO MÊS DE MARÇO
SINOPSE
Barry Benett, um rapaz de 10 anos, fez uma
lista das coisas que mais odeia. Para
começar, o seu próprio nome, que detesta, e
depois os pais, que são chatos e pobres e
estão sempre cansados… Enfim, o que ele
mais desejava era ser filho de outros pais.
Todavia, o que Barry não sabe é que há um
mundo, não muito distante do seu, onde os
pais não têm filhos. Mais importante, nesse
mundo são os filhos que escolhem os pais. E
até podem ter vários! Para Berry este é um
lugar de sonho transformado em realidade. Só
que, afinal, as coisas podem não ser assim tão
maravilhosas…

SINOPSE
Depois de lutarem até ao último minuto para ganharem
o título do campeonato, As Feras Futebol Clube
saboreiam o êxito. Mas, há alguém que também
contribuiu para o triunfo: Annika, uma misteriosa
rapariga que um dia encontraram a treinar sozinha no
Caldeirão do Diabo. Annika é uma verdadeira artista
do futebol e o domínio que tem sobre a bola deixa-os
boquiabertos. Durante o último jogo do campeonato,
Annika aparece, inesperadamente, para assistir à
partida. Rocce faz das tripas coração e pergunta-lhe
se quer fazer parte da equipa, mas ela recusa a
fantástica oferta e As Feras decidem vingar-se.

SINOPSE
Agora que conseguiu resolver com sucesso
três profecias e salvar a Subterra, Gregor
merece descansar. No entanto, torna-se por
demais evidente que os ratos continuam a
expulsar os ratinhos, aos quais os
Subterrestres chamam mordiscantes. Gregor
e Luxa aliam-se numa missão arriscada. O
que descobrem é ainda mais sinistro do que
seria de esperar e aponta para uma nova
profecia… Quando terá Gregor o merecido
descanso?

SINOPSE
O inimigo já não é o mesmo. O inimigo somos
nós. Eles estão entre nós, eles estão sobre
nós, eles não estão em lado nenhum. Querem
a Terra, mas querem que seja nossa. Vieram
para nos dizimar, mas querem salvar-nos.
Porém, sob estes enigmas esconde-se uma
verdade: Cassie foi traída. E também o foram
Ringer, Zombie, Nugget. E todos os sete mil
milhões e meio de pessoas que viviam no
nosso planeta. Primeiro traídos pelos Outros e
depois por nós próprios. Nestes últimos dias,
os sobreviventes terão de decidir o que é mais
importante: salvar-se… ou salvar o que nos
torna humanos.

SINOPSE
Quando o circo visita a aldeia de André,
o rapaz apaixona-se pela filha do
mágico, uma menina lindíssima e
enigmática, que lhe oferece um berlinde
enorme, límpido como uma lágrima. Mas
pouco depois, a família do André mudase para Lisboa e o André detesta a nova
escola, a nova casa e a nova vida. Num
dia particularmente infeliz, André fechase no quarto e pega no berlinde. Quando
dá por si, está a cair para dentro dele,
para um mundo paralelo ao nosso, onde
o imaginário e o científico se
entrecruzam. Infelizmente, esse mundo
está ameaçado e só o André e a sua
nova
amiga,
a
fada
Grionesa,
conseguem salvá-lo da destruição total.

