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Girando em torno da obsessão pela

morte de uma mulher, um enigma

na vida do protagonista,

“Benjamim”, o segundo romance de

Chico Buarque, narra a história de

um ex-modelo fotográfico que,

como uma câmara invisível, vê o

mundo desfilar diante de seus olhos

sob uma atmosfera opressiva. Sem

conseguir distinguir o que vê fora de

si do seu passado, e de si mesmo,

Benjamim avança, pouco a pouco,

em direção ao destino trágico que

sua obsessão lhe reserva. O clima

opressivo é resultado do próprio

estilo de narrar.

Fonte: Skoob.





Enzo é um menino intelectual e aplicado

nos estudos que não se importa em ser

ridicularizado pela maioria dos colegas de

turma. Ao lado de seu amigo Leandro,

entra e sai do colégio com uma vida

monótona e sem grandes emoções.

Entretanto, há alguém que sempre balança

a serenidade de Enzo: Rafaela, sua vizinha

de frente. Rafaela não se dá conta da sua

existência até que um dia, em uma

excursão do colégio, ambos se perdem na

mata. Rafaela e Enzo começarão a se

conhecer melhor e perceberão o quanto

estavam enganados a respeito um do outro.

Mas será que esse conhecimento resultará

em uma grande amizade? Será que o amor

de Enzo sobreviverá além das aparências?

Afinal, quem é verdadeiramente a garota

do outro lado da rua?

Fonte: Skoob.





Cultuado por muito tempo como o romance por

excelência das relações humanas no universo da

organização dos trabalhadores, "Germinal" retrata os

primórdios do que viria a ser a Internacional Socialista,

constituindo simultaneamente um painel revelador da

lógica patronal no início do capitalismo industrial. Sua

enorme variedade de tipos humanos destaca-se ao compor

um dos mais notáveis painéis sociais da literatura do

século XIX. Publicado em 1885, o romance de Émile

Zola narra uma épica revolta de mineiros na cidade de

Montsou, onde estes se sublevam contra condições de

trabalho draconianas. Enquanto as famílias operárias

sofrem de fome e de penúria generalizada, a mina Voraz

condena gerações de trabalhadores a cuspir carvão para

obterem seu mínimo sustento. É lá embaixo, no subsolo,

que surge a necessidade de se organizarem para

sobreviver, e caberá ao recém-chegado Étienne Lantier

profetizar novos tempos para a massa de carvoeiros que

sufoca debaixo da terra. Na superfície, após escaramuças

e tiroteios, a mobilização foge do controle do líder

operário e os mineiros acabam retomando o trabalho para

não morrerem de fome. Paralelamente, o niilista russo

Suvarin engaja-se em operações de sabotagem de

desenlace trágico, culminando com a destruição total da

mina. Lantier acaba partindo para Paris, onde trabalhará

pela organização dos trabalhadores.

Fonte: Skoob.





Não chove em Kiewarra, Austrália, há

dois anos. As tensões na comunidade

agrícola tornam-se insuportáveis quando

três membros da família Hadler são

encontrados mortos em sua propriedade.

Todos acham que Luke Hadler matou a

esposa e o filho de seis anos de idade e

depois cometeu suicídio. Apenas a filha

mais nova, ainda bebê, sobrevive. O

policial Aaron Falk retorna à sua cidade

natal para os funerais e se vê atraído para

a investigação. Enquanto a suspeita paira

sobre todos os moradores da cidade, Falk

é forçado a confrontar a comunidade que

o rejeitou vinte anos atrás. Um segredo

que ele pensou estar enterrado há tempos

ameaça voltar à tona com a morte de

Luke. Velhas feridas se reabrirão nesta

cidade árida.

Fonte: Skoob.





Posy Montague está prestes a completar 70 anos.

Ela ainda vive na Admiral House, a mansão da

família onde passou uma infância idílica caçando

borboletas com o pai e onde criou os próprios

filhos. Porém, a casa está caindo aos pedaços e

Posy sabe que chegou a hora de vendê-la. Em

meio a essa angustiante decisão, ela precisa lidar

com os dois filhos, tão diferentes entre si. Sam é

um fracasso nos negócios e, a cada empresa

falida, se torna um homem mais amargo. Já Nick,

o mais novo, retorna de repente à Inglaterra

depois de dez anos morando na Austrália, fugido

de uma decepção amorosa. Para completar, Posy

reencontra Freddie, seu primeiro amor, que agora

deseja explicar por que a abandonou cinquenta

anos atrás. Ela reluta em acreditar nessa súbita

afeição, percebendo que ele tem um segredo

devastador para revelar. Mesclando narrativas do

presente e do passado, A sala das borboletas mais

uma vez mostra a habilidade de Lucinda para

criar uma saga familiar inesquecível.

Fonte: Skoob.





Um magnata poderoso. Um império

tecnológico. E uma família

dilacerada. Theo Fester conseguiu

vencer uma infância de pobreza e

bullying para se tornar um

empreendedor mundialmente

conhecido. Sua vida pessoal,

entretanto, não seguiu o mesmo

caminho: ele e seus filhos vivem

uma farsa, se digladiando por poder

e atenção. Ao se dar conta de que sua

família está aprisionada por cárceres

mentais, Theo precisará se reinventar

mais uma vez e mudar radicalmente

seus relacionamentos, antes que seja

tarde demais.

Fonte: Skoob.





Imagine um mundo onde as pessoas usam

computador, dirigem seus carros e se comunicam

entre si através do pensamento. Um mundo em que

os paraplégicos podem voltar a andar e em que os

males de Parkinson e Alzheimer são controlados.

Parece cenário de ficção científica, mas tudo isso

pode se tornar realidade. A humanidade está

prestes a cruzar mais uma fronteira do

conhecimento em direção à compreensão do

imenso poder do cérebro, um conhecimento que

poderá ser aplicado com grande proveito nas áreas

de saúde e tecnologia. Em ”Muito além do nosso

eu”, o premiado e internacionalmente reconhecido

neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis revela

suas ideias revolucionárias sobre essa nova

tecnologia. Ele nos explica como o cérebro cria o

pensamento e a noção que o ser humano tem de si

mesmo (o seu self ) - e como isso pode ser

incrementado com o auxílio de máquinas. Este é o

primeiro livro, destinado a um público leigo, a

descrever com pormenores os enormes passos que

a ciência vem dando para a criação das interfaces

cérebro-máquina.

Fonte: Skoob.
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Todos os habitantes da pequena

Westerwald, uma cidadezinha no

interior da Alemanha, sabem que Selma

tem um dom muito especial: quando ela

sonha com um ocapi, é sinal de que

alguém está prestes a morrer. A questão

é que ninguém sabe de quem será a vez,

e, nas 24 horas seguintes ao sonho de

Selma, as verdades mais secretas são

reveladas, as cartas iniciadas com

"sempre" e "nunca" são, enfim, enviadas

e todos, cada um a sua maneira, refletem

a respeito de sua mortalidade. E naquele

dia, depois daquele sonho, as vidas de

Luise, de Martin, do oculista

apaixonado, da triste Marlies, de um

monge budista bem peculiar e da própria

Selma mudarão para sempre.

Fonte: Skoob.





Rejeitando os valores

tradicionais da teoria política,

Maquiavel usou sua

experiência na turbulenta

república de Florença para

escrever este livro. Em "O

Príncipe", o leitor descobrirá a

fase do autoritarismo político e

as qualidades que um príncipe

ou governante precisa ter para

ser manter no poder através do

medo, da repressão e da

hipocrisia.

Fonte: Skoob.





Em meio a uma viagem, Hercule Poirot

é surpreendido por um telegrama

solicitando seu retorno a Londres.

Então, o famoso detetive belga

embarca no Expresso do Oriente, que

está inesperadamente cheio para aquela

época do ano. Pouco tempo após a

meia-noite, o excesso de neve nos

trilhos obriga o trem a parar. Na manhã

seguinte, o corpo de um dos

passageiros é encontrado, golpeado por

múltiplas facadas. Com os passageiros

isolados por conta da neve, e tendo um

assassino entre eles, a única solução é

que Poirot inicie uma investigação para

descobrir quem é o criminoso ― antes

que se faça mais uma vítima.

Fonte: Skoob.





Considerado pelo jornal inglês The Guardian o

livro mais ambicioso de Jo Nesbø e comparado

a "O silêncio dos inocentes" pelo The Times,

"Boneco de neve" é seu livro mais arrepiante.

A primeira neve do ano cai sobre Oslo num dia

frio de novembro. Birte Becker chega do

trabalho e elogia o boneco de neve que o

marido e o filho fizeram no jardim. Os dois

ficam surpresos – eles não tinham feito boneco

nenhum. Ao olhar pela janela, o menino nota

que a figura branca está virada para a casa,

com os olhos negros voltados para a janela.

Para eles. Quando o inspetor Harry Hole

recebe uma carta do autointitulado Boneco de

Neve, não desconfia do tenebroso significado

dessa alcunha. Somente após descobrir

alarmantes traços em comum entre vários

desaparecimentos na Noruega, o policial

percebe que está envolvido numa trama muito

maior, capaz de testar os limites de sua

sanidade.

Fonte: Skoob.





Este livro reúne doses exatas de suspense e

ação, no estilo que marcou o sucesso de

John Grisham em todo o mundo. A história

deste thriller gira em torno de um bem-

sucedido advogado, que trabalha para uma

gigantesca firma em Washington, e sua

abrupta e radical mudança de vida. Após ser

mantido, junto com outros companheiros de

trabalho, como refém por um sem-teto,

Michael repensa seu futuro. O encontro

violento o leva a descobrir as razões que

fizeram o mendigo cometer o crime. A

narrativa de John Grisham prende a atenção

do leitor não só pela bandeira em defesa de

uma ação mais efetiva em favor dos sem-

teto, mas, principalmente, pela sensibilidade

com que o tema é tratado. "O Advogado"

esgotou rapidamente uma tiragem de 2,8

milhões de exemplares nos Estados Unidos.

Fonte: Skoob.
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