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Nem todas as garotas querem ser 

princesas. America Singer, por 

exemplo, tem uma vida 

perfeitamente razoável, e se pudesse 

mudar alguma coisa nela desejaria 

ter um pouquinho mais de dinheiro e 

poder revelar seu namoro secreto. 

Um dia, America topa se inscrever na 

Seleção só para agradar a mãe, certa 

de que não será sorteada para 

participar da competição em que o 

príncipe escolherá sua futura esposa.  

Mas é claro que seu nome aparece na 

lista das Selecionadas, e depois disso 

sua vida nunca mais será a mesma... 

Fonte: Skoob. 





Bem-sucedido executivo de um 

grande banco de investimentos, 

Mace McLain é uma estrela em 

ascensão em Wall Street. O 

sucesso parece chegar ao ápice 

quando ele é incubido de gerenciar 

um novo bilionário fundo que seu 

patrão está apresentado ao 

mercado. O que deveria ser um 

grande vôo, porém, acaba por se 

revelar uma perigosa armadilha. 

McLain percebe aos poucos que 

está no coração de uma gigantesca 

operação ilegal, envolvendo muito 

mais do que apenas dinheiro sujo. 

Fonte: Skoob. 





Dois Irmãos, Uma Guerra é a história 

comovente de dois garotos - um judeu e 

seu irmão adotivo ariano -, criados 

como gêmeos, à sombra do Nazismo. 

Nascidos em Berlim, em 1920, e criados 

por pais judeu-alemães, no início as 

origens dos irmãos são irrelevantes. 

Mas, com a mudança do cenário 

político, eles acabam em lados opostos 

durante a Segunda Guerra Mundial - um 

fazendo parte da Waffen-SS e o outro, 

do exército britânico - e têm que se 

confrontar com uma escolha 

inimaginável, que mudará 

completamente o destino de ambos. 

Qual deles sobreviverá? Como irão 

enfrentar a terrível verdade oculta em 

seu passado?  

Fonte: Skoob. 





Como será que a Maria de Lourdes, ou, Malu, 
se relacionou com seus professores do colégio, 
da academia, do curso de inglês, de shiatsu, 
teatro, os particulares, os gatos, os durões, os 
que amavam ser durões, os amigos, o meio 
doido, o que não ria, o que não perdoava cola. 
Chegou a hora de revirarmos juntos o baú da 
trajetória da moça como aluna, narrada em 
crônicas pra lá de bem-humoradas que 
acompanham sua vida dos 3 aos 22 anos.  
É ela mesma, a Malu, a filha da Angela Cristina, 
aquela que nos mostrou sua divertida e 
conflituosa relação com a figura materna em 
Fala sério, mãe! Mas a mãe não foi a única 
responsável pela tarefa de educá-la. E nem a 
única com quem ela teve conflitos enquanto 
crescia. Com alegria e bom humor, marcas 
registradas da autora, o livro promete boas 
gargalhadas e momentos da mais pura  

diversão.   
 Fonte: Skoob. 





Fazendo meu filme é um livro encantador, 

daqueles que lemos compulsivamente e, 

quando terminamos, sentimos saudade. Não 

há como não se envolver com Fani, suas 

descobertas e seus anseios, típicos da 

adolescência. Uma história bem-humorada e 

divertida que conquista o leitor a cada 

página. 

Seja a relação com a família, consigo mesma 

e com o mundo; seja a convivência com as 

amigas, na escola e nas festas; seja a relação 

com seu melhor amigo e confidente. Tudo 

muda na vida de Estefânia quando surge a 

oportunidade de fazer um intercâmbio e 

morar um ano em outro país. As reveladoras 

conversas por telefone ou MSN e os 

constantes bilhetinhos durante a aula passam 

a ter outro assunto: a viagem que se 

aproxima.  

Fonte: Skoob. 





Tudo se inicia quando Margarete, empregada 

na casa de uma família rica do Rio de Janeiro, 

tem um caso com Anderson, um menino de 

apenas 14 anos, filho de seus patrões, e acaba 

por engravidar. Revoltados, Bernadete e 

Graciliano a despedem e proíbem o filho de 

assumir a criança. Desesperada, Margarete se 

deixa levar pela bebida ainda grávida e, 

quando o filho nasce, vaga pela cidade sem 

saber o que fazer. Acaba abandonando-o em 

uma lata de lixo. Arrependida, horas depois, 

vai a procura da criança, que já havia sido 

encontrada por Clementina e Leontina, irmãs 

tementes a Deus. Desesperada, Margarete 

entra no primeiro bar que vê e é expulsa por 

não ter dinheiro. Morre atropelada próximo ao 

local onde abandonara seu filho. Sem 

perceber que havia desencarnado, Margarete 

conta com a ajuda de Félix, companheiro de 

vidas passadas, para compreender o que havia 

acontecido.  

Fonte: Skoob. 





Publicado ao longo de 2006 na revista 

dominical do New York Times, o 

sucesso de "Os Limites da Lei" fez com 

que Scott Turow condensasse a obra em 

um único volume, acessível a todos 

seus leitores. Ambientado no condado 

de Kindle, o livro traz de volta os 

personagens George Mason (Ofensas 

pessoais) e Rusty Sabich (Acima de 

qualquer suspeita). Mason, agora juiz 

do Tribunal de Apelação, encontra-se 

diante de um caso dificílimo. O tribunal 

aguarda sua sentença em um episódio 

de abuso sexual, o que ressuscita um 

antigo fantasma na vida do juiz. Para 

agravar a situação, ele começa a receber 

ameaças anônimas por e-mail. 

Fonte: Skoob. 





Uma combinação perfeita: um dos 

escritores ingleses mais bem-sucedidos 

no Brasil escreve sobre um dos mais 

conhecidos e enigmáticos mistérios do 

planeta. 

Como explicar Stonehenge, um enigma 

tão complexo quanto as pirâmides do 

Egito? Qual era a finalidade desse círculo 

de pedras? Todos os anos, milhares de 

turistas seguem até a planície de 

Salisbury para tentar entender o grande 

mistério. Teria o monumento sido 

erguido pelos gregos? Ou se trata de um 

templo construído pelos druidas celtas? 

Bernard Cornwell recria a época da 

construção do monumento em uma 

emocionante disputa entre três irmãos 

pelo poder de sua tribo. 

Fonte: Skoob. 





Cenários cinematográficos, paisagens 

paradisíacas, pântanos congelados com 

animais transformados em vidro, 

florestas brancas, penhascos 

monocromáticos, um oceano de baleias, 

lendas e águas-vivas. Este é o universo 

fantástico de Ali Shaw, autor britânico 

que renova as fábulas e cria uma 

inusitada história de amor. Midas é um 

tímido fotógrafo ilhéu. Ida é uma jovem 

aventureira que vem ao arquipélago de 

Saint Hauda's Land buscar a cura para sua 

misteriosa doença. Ela está se 

transformando em vidro e juntos buscam 

uma solução. O que eles mais precisam é 

de tempo – e  o tempo está passando 

rápido. Será que vão encontrar uma 

maneira de evitar a propagação do vidro? 

Fonte: Skoob. 





Quando criança, a pianista Júlia Forrester 

passava seu tempo na estufa da propriedade de 

Wharton Park, onde flores exóticas cultivadas 

pelo seu avô nasciam e morriam com as 

estações. 

Agora, recuperando-se de uma tragédia na 

família, ela busca mais uma vez o conforto de 

Wharton Park, recém-herdada por Kit 

Crawford, um homem carismático que também 

tem uma história triste. No entanto, quando um 

antigo diário é encontrado durante uma 

reforma, os dois procuram a avó de Júlia para 

descobrirem a verdade sobre o romance que 

destruiu o futuro de Wharton Park... 

E, assim, Júlia é levada de volta no tempo, para 

o mundo de Olívia e Harry Crawford, um 

jovem casal separado cruelmente pela Segunda 

Guerra Mundial, cujo frágil casamento estava 

destinado a afetar a felicidade de muitas 

gerações, inclusive da de Júlia. 

 Fonte: Skoob. 





Só mesmo um grande romancista para desnudar ainda 

mais a terrível figura. Apesar da fatalidade, a morte 

também tem seus caprichos. Cansada de ser detestada 

pela humanidade, a ossuda resolve suspender suas 

atividades. De repente, num certo país fabuloso, as 

pessoas simplesmente param de morrer. E o que no 

início provoca um verdadeiro clamor patriótico logo 

se revela um grave problema. Idosos e doentes 

agonizam em seus leitos sem poder "passar desta para 

melhor". Os empresários do serviço funerário se veem 

"brutalmente desprovidos da sua matéria-prima". 

Hospitais e asilos geriátricos enfrentam uma 

superlotação crônica, que não para de aumentar. O 

negócio das companhias de seguros entra em crise. O 

primeiro-ministro não sabe o que fazer, enquanto o 

cardeal se desconsola, porque "sem morte não há 

ressurreição, e sem ressurreição não há igreja". Um 

por um, ficam expostos os vínculos que ligam o 

Estado, as religiões e o cotidiano à mortalidade 

comum de todos os cidadãos. Mas, na sua 

intermitência, a morte pode a qualquer momento 

retomar os afazeres de sempre. Então, o que vai ser da 

nação já habituada ao caos da vida eterna?  

Fonte: Skoob. 





Lore Cha e Elise Currin - esposas de 

dois poderosos e influentes 

empresários de San Francisco - estão 

tendo casos extraconjugais com o 

mesmo homem. As regras dos 

encontros são sempre as mesmas - 

nomes verdadeiros e detalhes pessoais 

ficam fora do quarto. Mas quando 

Vera List, a psicanalista de Lore e 

Elise, percebe que seus arquivos 

profissionais estão sendo violados e 

informações confidenciais, medos e 

fantasias das mulheres estão sendo 

utilizadas para manipulá-las, o que 

não passava de uma grande 

coincidência se torna um perigo fatal. 

Fonte: Skoob. 





Se não fosse pela magia, Atlanta seria uma boa 

cidade para viver. No momento em que a magia 

domina, os carros param e as armas falham.  

Quando a tecnologia assume, os feitiços de 

proteção já não protegem sua casa dos monstros. 

Aqui, os arranha-céus são derrubados pelo 

ataque da magia; homens-lobo e homens-hiena 

rondam as ruas arruinadas; e os Mestres dos 

Mortos, necromantes impulsionados pela fome 

de poder, comandam vampiros com suas mentes. 

Neste mundo, vive Kate Daniels. Kate gosta um 

um pouco demais de usar a sua espada e tem 

dificuldade de ficar calada. A magia em seu 

sangue a torna um alvo, e ela passa a maior parte 

da vida se escondendo no meio da multidão. 

Mas quando o guardião de Kate é assassinado, 

ela deve optar entre não fazer nada e manter-se 

segura… ou perseguir o assassino sobrenatural. 

Esconder-se é fácil, mas a escolha certa nunca o 

é...  

 

 Fonte: Skoob. 
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