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Paz Semedo é o funcionário exemplar que 
nunca questionou as ordens de seus 
superiores ou se angustiou com a finalidade 
dos artigos fabricados na empresa. Pelo 
contrário, sentia mesmo certo orgulho do 
renome da firma e ambicionava dirigir a área 
de armamentos pesados. Porém, sua mulher, 
Felícia, uma pacifista radical a ponto de 
alterar o seu primeiro nome, deixou-o por 
não suportar mais conviver com o ofício do 
marido. Há sinais por toda parte de que ele já 
não viverá com uma consciência tão 
tranquila. 
Nesta breve narrativa já se pode sentir toda a 
força e beleza típicas da obra de Saramago, 
que sem dúvida gestava ali um romance 
notável sobre a condição humana e a 
banalidade da violência. A presente edição 
póstuma traz ainda ensaios iluminadores de 
Fernando Gómez Aguilera, Roberto Saviano e 
Luiz Eduardo Soares – que prestam aqui uma 
espécie de homenagem a Saramago ao 
comentar as derradeiras páginas de um dos 
maiores autores da língua portuguesa. 
Fonte: Skoob. 





Aparecida – A biografia da santa que perdeu a 

cabeça, ficou negra, foi roubada, cobiçada pelos 

políticos e conquistou o Brasil é o livro mais 

completo sobre o maior símbolo da fé católica 

brasileira. Fruto de pesquisas realizadas no Brasil 

e no exterior pelo jornalista Rodrigo Alvarez, 

correspondente da TV Globo em Jerusalém, traz 

três séculos de história sobre a padroeira do país. 

Narra, por exemplo, a noite em 1978 em que um 

homem atormentado invadiu a basílica de Nossa 

Senhora Aparecida e destruiu a imagem da santa – 

atentado que se desdobrou em uma sequência de 

acontecimentos cheios de mistérios, como numa 

trama cinematográfica. Este é apenas um dos 

eventos que cercam Aparecida e, à medida que se 

desenrolam, vão se confundindo com a própria 

História do país. 

A mistura entre fé, paixão e identificação nos faz 

pensar que a imagem de Aparecida seja, talvez, o 

primeiro símbolo nacional brasileiro. Até mesmo 

os mais céticos sabem que, ao ver a imagem 

triangular coberta pelo manto azul, estão vendo 

um retrato do Brasil. 

Fonte: Skoob. 





Nove bebês aliens estão se 

escondendo entre os seres 

humanos, eles fugiram de seu 

planeta natal, Lorien, para se 

esconder na Terra. Uma espécie 

invasora, os Mogadorians, 

destruíram seu planeta, e 

seguiram eles a Terra para caçá-

los. Cada um dos nove aliens é 

dado a um tutor para desenvolver 

seus poderes sobre-humanos 

enquanto se tornam adultos e 

lhes são atribuídos números. 

Estas últimas crianças de Lorien 

só pode ser mortas na sequência 

de seus números. 

Fonte: Skoob. 





Nessântico – terra de luxúria e perigos, que durante 

séculos influenciou povos além de suas fronteiras. 

Uma cidade forte, sedutora, e que mesmo sob o 

efeito do comércio e da guerra abriga intelectuais, 

ricos e poderosos de todo o país. Um lugar muito 

invejado, e por isso as coisas estão prestes a mudar. 

Governada por Marguerite ca'Ludovici, que agora 

prepara-se para celebrar seu Jubileu e passar o seu 

legado para seu filho Justi, enquanto Jan ca'Vörl, 

um poderoso nobre, tenta armar uma rebelião. 

Archigos Dhosti ca'Millac, líder da Fé de Concénzia 

e aliado de Marguerite, luta para controlar 

fundamentalistas como Orlandi ca'Cellibrecca , 

enquanto eles clamam por uma ação contra aqueles 

que insistem em afirmar que a magia não está ligada 

à fé em Cénzi. Presa no meio desta disputa por 

poder está a jovem sacerdotisa Ana co’Seranta, cuja 

impressionante habilidade com a magia a torna um 

peão na luta pelo poder. 

O trono do Sol é uma trama onde o elenco ativo é 

um fascínio imenso, muitos dos quais se alternam 

na narrativa. Leitores que apreciam a construção de 

um mundo de intriga e ação mergulharão nesta 

história rica e complexa.  

Fonte: Skoob. 





O padre cearense Cícero Romão Batista 

(1844-1934) foi acusado de proclamar falsos 

milagres e acabou excomungado pelo 

Vaticano. Banido pela Igreja, fez da política 

um novo sacerdócio. Elegeu-se prefeito, 

vice-governador e deputado federal. À frente 

de um exército de jagunços e cangaceiros, 

apoiou uma revolução armada que derrubou 

um governo constitucionalmente eleito. 

Depois, concedeu a patente de capitão a 

Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, para 

que o cangaceiro enfrentasse a Coluna 

Prestes em sua passagem pelo Nordeste. 

Diante de tamanha massa de devotos - e do 

avanço das igrejas evangélicas no Brasil -, o 

Vaticano estuda agora a reabilitação 

canônica post-mortem do sacerdote, 

anistiando-lhe de todas as penas que lhe 

foram impostas em vida pela Inquisição.  

Fonte: Skoob. 





Um ônibus incendiado em uma estrada 

poeirenta serve de abrigo ao velho Tuahir e 

ao menino Muidinga, em fuga da guerra civil 

devastadora que grassa por toda parte em 

Moçambique. Como se sabe, depois de dez 

anos de guerra anticolonial (1965-1975), o 

país do sudeste africano viu-se às voltas com 

um longo e sangrento conflito interno que se 

estendeu de 1976 a 1992. 

O veículo está cheio de corpos carbonizados. 

Mas há também um outro corpo à beira da 

estrada, junto a uma mala que abriga os 

“cadernos de Kindzu”, o longo diário do 

morto em questão. A partir daí, duas histórias 

são narradas paralelamente: a viagem de 

Tuahir e Muidinga e, em flashback,o 

percurso de Kindzu em busca dos naparamas, 

guerreiros tradicionais, abençoados pelos 

feiticeiros, que são, aos olhos do garoto, a 

única esperança contra os senhores da guerra.  

Fonte: Skoob. 





Os discípulos do evangelho, em 

todo o mundo, passam por 

experimentação necessária. 

Cultivar a fé, não significa adorar 

somente. Seguir o mestre não é 

incensar-lhe o nome apenas. É 

tomar a cruz deste testemunho, 

sem desdenhar sacrifícios. Não 

esqueçamos que Paulo se refere a 

combater. Em horas tão graves 

quanto estas, quando o direito e o 

bem, a paz e a verdade reclamam 

linhas de defesa, organizemos 

também os círculos espirituais de 

cooperação. 

Fonte: Ide Livraria. 





Harper Montgomery vive ofuscado pela tristeza. 

Desde a morte de sua mulher, há 12 anos, ele 

aprisionou-se em uma pequena cidade, Dois 

Rios, onde todo mundo se conhece, porque ali 

— justifica-se — poderia criar melhor sua única 

filha. Atormentado pelo desgosto, Harper 

prefere esconder-se. 

Mas a verdade é que a morte de sua mulher é 

somente um dos motivos de sua dor. Além de 

sofrer por sua perda, ele se sente culpado por um 

ato abominável: quando mais jovem foi 

cúmplice de um crime brutal e sem sentido. Há 

muito sentimento em jogo quando se trata de sua 

vida cheia de remorsos... 

Então, um acidente de trem oferece a Harper a 

chance de redenção: uma das sobreviventes, 

uma menina de 15 anos, grávida, precisa de um 

lugar para ficar, e ele se oferece para levá-la 

para casa. 

No entanto, a aparição dessa menina, Maggie, 

não tem nada de simples acaso, talvez, ela tenha 

alguma coisa a ver com o crime do qual ele 

participou um dia.. 

Fonte: Skoob. 





Liduína de Schiedam, canonizada em 1890, por 

décadas impôs a seu corpo terríveis sofrimentos. 

Príncipe dos perversos, Sade defendia uma 

ruptura das leis que regem as sociedades ao 

divulgar em seus livros a sodomia, o incesto e o 

crime. Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, 

contou sem reservas como se tornou o maior 

chacinador de todos os tempos. Neste livro, a 

prestigiada historiadora e psicanalista Elisabeth 

Roudinesco apresenta e interpreta a história dos 

perversos no Ocidente através de suas figuras 

emblemáticas. De Barba Azul e os santos 

místicos, na Idade Média, ao fenômeno do 

nazismo, pedófilos e terroristas, nos dias de hoje. 

Mostra como a perversão, definida em cada 

época de um modo diverso, exibe o que não 

cessamos de dissimular: a parte obscura de nós 

mesmos, a negatividade presente em cada um. E 

ainda reflete sobre a sua erradicação. Eliminar a 

perversão não seria destruir a distinção entre bem 

e mal que fundamenta a civilização? 

Fonte: Skoob. 





Com início das publicações em 1987 e chamado 

pelos fãs de romance-mosaico, a série Wild 

Cards volta a 1945 para contar a saga dos seres 

atingidos pelo xenovírus Takis-A, o vírus da 

Carta Selvagem. A Segunda Guerra Mundial 

acabou e o mundo começava a se preparar para a 

reconstrução, até que uma nave espacial um 

tanto estranha cai na Terra, e um ser alienígena 

tão excêntrico quanto seu veículo começa a 

anunciar que estamos em perigo, que um vírus - 

que ele não sabe ao certo o que pode causar aos 

humanos - caiu na Terra. Mas era tarde demais... 

O vírus se espalha no céu de Nova York e aos 

poucos começa a contaminar o resto do mundo. 

No começo ninguém sabia se era uma bomba 

química ou atômica, até que as primeiras 

pessoas começaram a morrer ou se 

transformaram em seres bizarros ou 

extremamente poderosos. O vírus ficou 

conhecido com carta selvagem, afinal, como 

num jogo de baralho, nunca se sabia qual carta 

ou qual mutação no caso poderia tirar. 

Fonte: Skoob. 
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