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O ano é 1820 e o jovem 

comandante Robert Fitz Roy 

está à frente do Beagle, 

explorando as riquezas da 

Terra do Fogo. O oficial leva a 

bordo um desconhecido 

passageiro, o aprendiz de 

geólogo Charles Darwin. Nos 

confins do mundo retrata a 

história de uma profunda 

amizade cujo destino mudou a 

história das ciências naturais.  

Fonte: Skoob. 





Jack Morgan é dono da Private, a melhor agência 

de investigações que existe, com escritórios em 

vários cantos do planeta. É a ele que os homens e 

as mulheres mais influentes do mundo recorrem 

quando precisam de total eficiência e máxima 

discrição. A agência é o único recurso quando a 

polícia não pode fazer mais nada.  

Enquanto Jack e sua equipe investigam o 

assassinato de 13 garotas, surgem dois outros 

casos, bem mais pessoais. Fred, tio de Jack, 

procura-o pedindo ajuda com um escândalo 

financeiro que pode destruir a liga profissional de 

futebol americano. E a esposa do melhor amigo 

de Jack, Andy Cushman, é encontrada morta.  

Com a Private, nenhum caso fica sem solução. 

Os três mistérios parecem insolúveis, mas Jack 

conta com os melhores investigadores e com o 

que há de mais avançado em tecnologia – 

recursos que, muitas vezes, não estão à 

disposição da polícia. Além disso, a agência não 

responde a instituições oficiais, portanto, nem 

sempre precisa jogar de acordo com as regras.  

Fonte: Skoob. 





Em 1946, o presidente Eurico Gaspar 

Dutra proíbe os jogos de azar no Brasil. A 

decisão gerou uma legião de 

desempregados e um grande contingente 

de boêmios carentes. Os cassinos 

fecharam, mas os profissionais da noite 

logo encontraram um novo ambiente- as 

boates de Copacabana. Em vez das 

apresentações grandiosas, as boates 

favoreciam a penumbra, a intimidade, o 

romance. Assim como a ambience, a 

música baixou de tom. Os músicos 

voltaram aos palcos, mas em formações 

menores, tocando quase como um 

sussurro ao ouvido. Essa nova música, as 

boates e o contexto que fez tudo isso 

possível são o tema do novo livro de Ruy 

Castro, que mais uma vez nos delicia com 

sua prosa arrebatadora. 

Fonte: Skoob. 





Cinco mulheres e um homem se reúnem para 

debater as obras de Jane Austen na Califórnia 

do início dos anos 2000 e acabam 

descobrindo, entre casamentos frustrados, 

arranjos sociais e afetivos, que suas vivências 

não são assim tão diferentes das 

experimentadas por Emma ou outras 

personagens da escritora britânica que tão 

bem descreveu a sociedade de sua época, dois 

séculos atrás. No livro, que figurou na lista do 

mais vendidos do The New York Times e deu 

origem ao filme homônimo estrelado por 

Kathy Baker e Emily Blunt, a premiada 

escritora norte-americana Karen Joy Fowler 

disseca as relações contemporâneas com 

acuidade, humor e ironia dignos da autora de 

Orgulho e preconceito e outras obras que 

continuam fascinando leitores de todas as 

idades. Uma homenagem a uma das maiores 

escritoras da língua inglesa e uma deliciosa 

comédia de costumes dos nossos tempos. 

Fonte: Skoob. 





São três bruxas irmãs, 

iguais a quaisquer 

bruxas. Ou quase 

iguais. A caçulinha 

para horror das irmãs 

tomou banho e 

comprou vestido cor-

de-rosa... 

Fonte: Skoob. 





No leito de morte, a mãe de Will Klein lhe 

faz uma revelação: seu irmão mais velho, 

Ken, desaparecido há 11 anos e acusado do 

assassinato de sua vizinha Julie Miller, 

estaria vivo. Embora a polícia o considere 

um fugitivo, a família sempre acreditou em 

sua inocência. 

Ainda aturdido por essa descoberta e 

tentando entender o que realmente 

aconteceu com seu irmão, Will se depara 

com outro mistério: Sheila, seu grande amor, 

some de repente, e o FBI suspeita do 

envolvimento dela no assassinato de dois 

homens. Apesar de estarem juntos há quase 

um ano, Sheila nunca revelou muito sobre o 

seu passado. 

Enquanto isso, Philip McGuane e John 

Asselta, dois criminosos que foram amigos 

de infância de Ken, passam 

inexplicavelmente a rondar a vida de Will. 

Fonte: Skoob. 





Claire Truman passou cinco anos em uma 

grande editora como editora-

assistente,esticando seu salário o máximo que 

podia para sobreviver. No entanto, sua vida 

está prestes a mudar miraculosamente. Após o 

trágico fim de um relacionamento,ela é 

arrastada pela melhor amiga para a 

inauguração de uma galeria, onde esbarra com 

o homem de seus sonhos da época da 

faculdade: Randall Cox. 

Quando Vivian Grant, a tirana do mundo 

editorial, a chama na manhã seguinte, Claire se 

vê em um novo emprego, ganhando o triplo do 

salário anterior. Infelizmente a nova chefe é 

pior do que as fofocas do mercado a levam a 

imaginar. Telefonemas no meio da madrugada, 

pedidos impossíveis a qualquer momento do 

dia, explosões de raiva. Vivian a entulha de 

trabalho...e insultos. Agora que o trabalho de 

Claire exige cada vez mais, será que Randall 

continuará a ser seu príncipe encantado? 

Fonte: Skoob. 





Há quem pense que sentir ciúme é provar que 

se ama ardentemente. Até descobrir que ele 

transforma sua vida amorosa em dolorosa 

tragédia que termina em amarga separação. Se 

fizermos as contas, perceberemos que 

sofremos mais com as pessoas que amamos do 

que com aquelas que nos odeiam. O que você 

chama de amor não será apenas paixão? Você 

vive se inferiorizando por não conseguir 

atingir os seus vaidosos ideiais e sempre 

escolhe alguém que terá a terrível tarefa de 

fazê-lo sentir-se melhor. Tortura essa pessoa 

para que ela lhe dê uma exaustiva atenção, a 

mesma que você se nega. Luta para ser o dono 

absoluto do outro, como se o fato de gostar lhe 

desse esse direito. Está história o fará refletir 

sobre o falso e o verdadeiro amor e perceber 

que a vida afetiva é um constante exercício de 

autodomínio. No final descobriremos que só 

possuímos a nós mesmos, pois ninguém é de  

ninguém. 

Fonte: Skoob. 





Combinando conceitos do 

cristianismo, do budismo, do 

hinduísmo, do taoísmo e de 

outras tradições espirituais, 

Tolle elaborou um guia de 

grande eficiência para a 

descoberta do nosso potencial 

interior. Este livro é um manual 

prático que nos ensina a tomar 

consciência dos pensamentos e 

emoções que nos impedem de 

vivenciar plenamente a alegria 

e a paz que estão dentro de nós  

mesmos. 

Fonte: Skoob. 





Neste ensaio, Mirian Goldenberg 

mostra que é possível 

experimentar o processo de 

envelhecimento com beleza, 

liberdade e felicidade. Mais de 25 

anos de pesquisas sobre as 

mulheres e os homens brasileiros 

desafiaram a antropóloga a buscar 

os caminhos para inventar uma 

'bela velhice'. Com base em 

depoimentos e pesquisas cada 

capítulo do livro aborda ideias 

para a conquista de uma 'bela 

velhice', com dicas como aceitar a 

própria idade e dar muitas risadas. 

Fonte: Skoob. 





O sucesso editorial de 

Salvador Gentile agora pela 

Mundo Maior, com uma 

primorosa edição, novo visual, 

nova diagramação. Um 

romance inesquecível que nos 

mostra a caminhada evolutiva, 

as dificuldades, a importância 

das pessoas entenderem as 

consequências de seus atos no 

uso do livre-arbítrio e da 

convivência e interação com 

as outras pessoas. 

Fonte: Skoob. 





Ninguém escreve melhor sobre segredos 

de família do que a australiana Kate 

Morton. Com três bem-sucedidos 

romances na bagagem - A casa das 

lembranças perdidas, O jardim secreto de 

Elisa e As horas distantes -, todos 

publicados no Brasil pela Rocco, a autora 

superou a marca de sete milhões de 

exemplares vendidos, em 32 idiomas. Seu 

novo livro, A guardiã dos segredos do 

amor, tem início quando a jovem Laurel 

Nicolson testemunha um crime que 

desafia tudo o que ela sabe sobre sua mãe, 

Dorothy. Quinze anos depois, Laurel 

decide passar a limpo o episódio, 

mergulhando numa história fascinante de 

mistérios e segredos do passado, 

assassinato e amor. Perfeito para fãs de 

clássicos romances femininos e de época. 

Fonte: Skoob. 





Lucas Cameron, famoso diretor de 

teatro, encontra uma caixa de cartas 

entre os pertences de sua avó, uma 

atriz que tinha acabado de morrer. As 

cartas foram escritas por Jessica 

Fountain, atriz amiga e protegida da 

velha senhora, que alguns anos antes 

havia desaparecido misteriosamente 

após um acidente. Decidido a 

encontrar essa mulher, Lucas chega a 

uma paradisíaca ilha no Pacífico. E os 

dois vivem uma grande história de 

amor. Mas para compartilharem juntos 

a paixão que os consome, Lucas e 

Jessica terão que aprender a conviver 

com o passado, que teima em 

assombrar o casal de amantes. 

Fonte: Skoob. 
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