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Num futuro árido e tumultuado, em que a água 

ganhou o status de commodity mais valiosa, o 

direito de uso das fontes e dos rios é alvo de 

disputas ferrenhas. Uma guerra entre governos, 

órgãos públicos e empresários, na qual vale tudo. 

Enquanto advogados e burocratas armam-se com 

infinitos processos judiciais, mercenários e 

militares subjugam proprietários de terra, 

implodem estações de tratamento e interrompem 

o abastecimento de regiões inteiras. 

Nesse cenário surge Angel, um faca de água, um 

dos muitos mercenários com a missão de cortar e 

desviar o fornecimento de água a mando de 

quem paga mais. Lucy é uma jornalista premiada 

que decidiu revelar para o mundo a realidade da 

Grande Seca. Maria é uma jovem cuja vida foi 

destruída pelos efeitos das mudanças climáticas. 

Quando o direito de usar a água significa 

dinheiro para alguns e sobrevivência para outros, 

o que esses três personagens não sabem é que 

seu encontro é um marco que poderá mudar 

tudo. Um novo fiel da balança que sempre 

pendeu para o mesmo lado. 

Fonte: Skoob. 





A assistente social Claudia Morgan-Brown está prestes a 

realizar o sonho de sua vida: vai dar à luz uma 

menininha. Apesar da ausência do marido ao longo da 

gravidez – James é oficial da Marinha e fica semanas e 

até meses longe de casa –, ela mal pode esperar para 

segurar seu bebê nos braços após várias tentativas e  

perdas. 

Porém, as diversas tarefas de Claudia, além da 

responsabilidade de cuidar dos gêmeos Oscar e Noah, 

filhos do primeiro casamento de James, deixam o casal 

preocupado. A próxima partida de James se aproxima, e 

eles decidem contratar uma babá. 

Zoe Harper quer muito o emprego. Com as melhores 

recomendações, ela conquista os gêmeos e se muda para 

o lar do casal. Mas Claudia logo percebe que a mulher 

tem outros motivos para se aproximar da família. 

As suspeitas de Claudia se transformam em verdadeiro 

terror quando começa a ocorrer uma série de ataques 

brutais a mulheres grávidas na cidade. Imersos em 

problemas familiares, os investigadores Lorraine Fisher e 

Adam Scott são forçados a deixar suas questões de lado e 

correr contra o tempo para encontrar o assassino antes 

que ele cometa mais um crime. 

Uma narrativa repleta de reviravoltas, Até você ser minha 

traz os desejos humanos mais intensos e mostra quão 

longe alguém pode chegar para conseguir o que quer. 

Fonte: Skoob. 





A maior guerra de todos os tempos, de um jeito que 

você nunca viu. Ao empregar o ímpeto narrativo que 

fez de seus livros Stalingrado, Berlim 1945 e Dia-D 

best-sellers internacionais, Antony Beevor apresenta 

os vários aspectos da Segunda Guerra de um modo 

completamente novo. Com base nas pesquisas e 

informações mais atuais a respeito do tema, e por 

meio de um texto claro e apaixonante, Beevor traça 

um panorama que se estende do Atlântico Norte ao 

Pacífico Sul. Apesar de pintar o cenário mais amplo 

do conflito em sua escala heroica, A Segunda Guerra 

Mundial nunca perde de vista o destino dos soldados 

e civis comuns cujas vidas foram esmagadas pelas 

forças tirânicas da mais terrível guerra da história.  

Antony Beevor é internacionalmente aclamado por 

seus livros sobre história mundial, que já venderam 

mais de 5 milhões de exemplares ao redor do mundo 

e foram traduzidos para mais de trinta línguas. Pela 

Editora Record, publicou: Creta: batalha e resistência 

na Segunda Guerra Mundial, Stalingrado: o cerco 

fatal, Berlim 1945: a queda, O mistério de Olga 

Tchekova e Dia D: a batalha pela Normandia. Este 

ano de 2015 marca o aniversário de 70 anos do fim da 

Segunda Guerra Mundial. 

Fonte: Skoob. 





Se você acha que fechar a boca e fazer 

exercícios é a receita para emagrecer, pense 

novamente. De acordo com diversos 

estudos científicos, as dietas restritivas não 

só fracassam 95% das vezes, como também 

aumentam o ganho de peso no longo prazo. 

É isso mesmo: fazer dieta não funciona e 

até engorda. 

Neste livro, a nutricionista Sophie Deram 

derruba uma série de mitos e crenças sobre 

a alimentação e, de maneira clara e 

objetiva, reúne evidências contundentes 

das áreas da nutrigenômica e da 

neurociência para mostrar um caminho 

muito mais sustentável e prazeroso de 

alcançar um peso saudável. 

Com os sete Segredos da Sophie e mais de 

70 receitas simples e saborosas, você 

encontrará razões e recursos para 

emagrecer sem restrição ou terrorismo 

nutricional, mas com prazer e consciência. 

Fonte: Skoob. 





Anna Walsh é um desastre ambulante. Ferida 

fisicamente e emocionalmente destruída, ela 

passa os dias deitada no sofá da casa de seus pais 

em Dublin com uma ideia fixa na cabeça: voltar 

para Nova York. 

Nova York é onde estão seus melhores amigos, é 

onde fica o Melhor Emprego do Mundo®, que 

lhe dá acesso a uma quantidade estonteante de 

produtos de beleza, mas também, e acima de 

tudo, é a cidade que representa Aidan, seu 

marido. 

Só que nada na vida dela é simples... 

Sua volta para Manhattan se torna complicada 

não só por conta de suas cicatrizes físicas e 

emocionais, mas também porque Aidan parece 

ter desaparecido. 

Será que é hora de Anna tocar sua vida pra 

frente? Será que ela vai conseguir (tocar a gente 

sabe que sim; o negócio é pra frente)? 

Uma série de desencontros, uma revelação 

estarrecedora, dois recém-nascidos e um 

casamento muito esquisito talvez ajudem Anna a 

encontrar algumas respostas. E talvez 

transformem sua vida... para sempre. 

Fonte: Skoob. 





Tudo começa em um parque da cidade de 

Estocolmo, onde o corpo de um menino é 

encontrado. A detetive superintendente Jeanette 

Kihlberg lidera a investigação, lutando contra 

um promotor apático e uma força policial 

burocrática que não quer dedicar recursos para 

resolver o assassinato de uma criança imigrante. 

Todavia, com a descoberta dos cadáveres 

mutilados de mais duas crianças, fica claro que 

um serial killer está à solta. Kihlberg procura a 

psicóloga Sofia Zetterlund, uma especialista em 

recuperar crianças que sofreram violência, e as 

vidas das duas mulheres se entrelaçam de forma 

quase instantânea profissional e pessoalmente. 

À medida que se aproximam da verdade sobre 

os assassinatos, as duas vão aos poucos 

perceber que os crimes escondem um mal 

subterrâneo que parece abraçar toda sociedade 

sueca. Na veia da série Millenium, A Garota-

Corvo é um thriller sombrio e de tirar o fôlego, 

e uma investigação dos recantos mais sombrios 

da mente humana. 

Fonte: Skoob. 





O trabalho de Drauzio Varella como médico voluntário 

em penitenciárias começou em 1989, na extinta Casa de 

Detenção de São Paulo, o Carandiru. Os anos de clínica 

e as histórias dos presos, dos funcionários e da própria 

cadeia seriam retratados nos aclamados livros Estação 

Carandiru (1999) e Carcereiros (2014). Em 2017, 

Drauzio encerra sua trilogia literária sobre o sistema 

carcerário brasileiro com Prisioneiras. Alçando as 

mulheres encarceradas a protagonistas, o médico 

rememora os últimos onze anos de atendimento na 

Penitenciária Feminina da Capital, que abriga mais de 

duas mil detentas. São histórias de mulheres que não 

raro entram para o crime por conta de seus parceiros 

inclusive tentando levar drogas aos companheiros nas 

penitenciárias masculinas em dias de visita , porém que 

são esquecidas quando estão atrás das grades. As 

famílias conseguem tolerar um encarcerado, mas não 

uma mãe, irmã, filha ou esposa na cadeia. No ambiente 

carcerário feminino, há elementos comuns às 

penitenciárias masculinas.  

Nesse encerramento de ciclo, Drauzio Varella reafirma 

seu talento de escritor do cotidiano, retratando sua 

experiência e a vida dessas mulheres com a mesma 

disposição, coragem e sensibilidade que empreendeu ao 

iniciar seu trabalho nas prisões há quase três décadas. 

Fonte: Skoob. 





O mundo de Mare Barrow é dividido pelo 

sangue: vermelho ou prateado. Mare e sua 

família são vermelhos: plebeus, humildes, 

destinados a servir uma elite prateada cujos 

poderes sobrenaturais os tornam quase 

deuses. 

Mare rouba o que pode para ajudar sua 

família a sobreviver e não tem esperanças 

de escapar do vilarejo miserável onde 

mora. Entretanto, numa reviravolta do 

destino, ela consegue um emprego no 

palácio real, onde, em frente ao rei e a toda 

a nobreza, descobre que tem um poder 

misterioso Mas como isso seria possível, se 

seu sangue é Vermelho? 

Em meio às intrigas dos nobres prateados, 

as ações da garota vão desencadear uma 

dança violenta e fatal, que colocará 

príncipe contra príncipe - e Mare contra 

seu próprio coração. 

Fonte: Skoob. 





Nós, humanos, achamos que somos o 

máximo. Mas o que temos feito com o nosso 

mundo? SÓ OS ANIMAIS SALVAM é um 

livro que tenta responder a essa pergunta de 

maneira inusitada. Cada um de seus contos é 

uma fábula moderna — narrada pela alma de 

um animal envolvido em mais um dos 

incontáveis conflitos e guerras humanas ao 

longo do último século — e suas espantosas 

e formidáveis histórias de vida e morte. 

Ceridwen Dovey reúne fragmentos e 

personagens da obra de escritores imortais e 

nos faz sonhar o sonho dos inocentes. Só os 

animais salvam nos convida a questionar e 

procurar nosso caminho de volta à empatia, 

não apenas para com os animais, mas 

também com as outras pessoas. E a acreditar, 

uma vez mais, no poder e na força de 

redenção que apenas a ficção e a leitura têm 

nos mostrado ser capaz de alcançar. 

Fonte: Editora DARKSIDE. 
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