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Mia Couto é um escritor sobretudo generoso.
Neste livro que reúne onze contos, publicado
originalmente em 1990, ele prova isso mais
uma vez. Os indivíduos são sempre objeto de
fascínio e a descrição de suas vidas jamais traz
qualquer julgamento. Com sua escrita poética
inconfundível, que resulta num português com a
melodia das línguas africanas, ele apresenta um
rico universo de vivências de figuras
moçambicanas. Se no conto “A Rosa Caramela”
acompanhamos os dissabores de uma mulher
corcunda que enlouqueceu depois de ter sido
abandonada ao pé do altar, em “A princesa
russa” a situação é de uma estrangeira que se vê
num país desconhecido e com um marido hostil,
e se alia a um de seus empregados nativos para
sobreviver. “A lenda da noiva e do forasteiro” e
“O embondeiro que sonhava pássaros” são
exemplos dos contos mágicos e exuberantes de
Mia, ao passo que “O apocalipse privado do tio
Geguê” e “Os mastros de Paralém” têm um
cunho político mais claro.
Fonte: Skoob.

Na 2ª temporada de "Minha vida fora de
série", Priscila agora está com 16 anos e
começa a lidar com questões mais sérias
da adolescência: a proximidade do
vestibular e, com ele, todos os receios
desta fase; amizades que parecem sólidas e
que de repente se perdem; o aprendizado
de que um namoro tem de ser
constantemente cuidado para não se
desgastar. Ela também descobre que atos
sem pensar, que parecem estar esquecidos
no
passado,
podem
marcar
irreversivelmente o presente. Nossos
queridos personagens - já conhecidos pela
série "Fazendo meu filme" estão de volta,
para não deixar ninguém com saudade.
Não perca os próximos episódios da vida
fora de série de Priscila. Você não vai
conseguir desgrudar até terminar de ler.
Fonte: Skoob.

Em Julho de 1209: na cidade francesa de
Carcassonne, uma moça de 17 anos recebe do pai
um misterioso livro, que ele diz conter o segredo do
verdadeiro Graal. Embora Alaïs não consiga
entender as estranhas palavras e símbolos
escondidos naquelas páginas, sabe que seu destino
é proteger o livro. Será preciso grandes sacrifícios e
muita fé para garantir a segurança do segredo do
labirinto - um segredo que remonta a milhares de
anos, e aos desertos do antigo Egito...
Julho de 2005: durante uma escavação arqueológica
nas montanhas ao redor de Carcassonne, Alice
Tanner descobre por acaso dois esqueletos. Dentro
da tumba escondida onde repousavam os antigos
ossos, experimenta uma sensação de malevolência
impressionante, e começa a entender que, por mais
impossível que pareça, de alguma forma ela é capaz
de entender as misteriosas palavras ancestrais
gravadas nas pedras. Mas já é tarde demais, Alice
percebe que acaba de desencadear uma
aterrorizante seqüência de acontecimentos que é
incapaz de controlar, e que seu destino está
irremediavelmente ligado à sorte dos cátaros,
oitocentos anos antes.
Fonte: Skoob.

O propósito de nossa existência é buscar
a felicidade. Parece senso comum, e
pensadores ocidentais como Aristóteles
e William James concordaram com a
ideia. No entanto, a visão que se
apresenta nesta obra é uma visão de
felicidade
como
um
objetivo
verdadeiro, um objetivo para a
realização do qual podemos dar passos
positivos. Neste livro estão relatadas
longas conversas com o Dalai-Lama as
quais constituem a base desta obra, com
o objetivo expresso da colaboração num
projeto que apresentaria suas opiniões
sobre como levar uma vida mais feliz,
acrescidas das próprias observações do
autor a partir da perspectiva de um
psiquiatra ocidental.
Fonte: Skoob.

Esqueça a lenda. Unicórnios não são fofinhos. Nem
alados. Muito pelo contrário: são cruéis, carnívoros e
venenosos. É o que Astrid cansou de ouvir de sua,
digamos, "um pouco obcecada" mãe. Ao que parece,
as duas fazem parte de uma longa linhagem de
caçadoras de unicórnios, descendentes de Alexandre, o
Grande. Ah, e o Bucéfalo? O famoso cavalo do mais
temido conquistador da história? Sim, você
adivinhou... Unicórnio. Claro que Astrid costumava
zombar dessas excêntricas histórias - até que o
namorado foi atacado por um... pônei com chifre? E
salvo do estranho veneno por uma droga milenar, um
remédio mítico feito à base de unicórnios e guardado
com zelo insano pela mãe de Astrid. Por isso, agora ela
está indo para um claustro em Roma. Um antigo
centro de treinamento para caçadoras. No entanto, na
antiga Ordem da Leoa, nem tudo é o que parece. Fora
de seus muros, os unicórnios esperam para atacar. E
dentro, Astrid enfrenta outras ameaças inesperadas:
paredes cobertas de troféus de caça vibram com um
poder terrível, as outras caçadoras, e até mesmo seus
patrocinadores sugerem intenções escurssas; mas o
mais perigoso talvez seja a atração crescente por um
estudante de arte... uma atração que pode pôr tudo a
perder...
Fonte: Skoob.

Esqueça a lenda. Unicórnios não são fofinhos. Nem
alados. Muito pelo contrário: são cruéis, carnívoros e
venenosos. É o que Astrid cansou de ouvir de sua,
digamos, "um pouco obcecada" mãe. Ao que parece,
as duas fazem parte de uma longa linhagem de
caçadoras de unicórnios, descendentes de Alexandre, o
Grande. Ah, e o Bucéfalo? O famoso cavalo do mais
temido conquistador da história? Sim, você
adivinhou... Unicórnio. Claro que Astrid costumava
zombar dessas excêntricas histórias - até que o
namorado foi atacado por um... pônei com chifre? E
salvo do estranho veneno por uma droga milenar, um
remédio mítico feito à base de unicórnios e guardado
com zelo insano pela mãe de Astrid. Por isso, agora ela
está indo para um claustro em Roma. Um antigo
centro de treinamento para caçadoras. No entanto, na
antiga Ordem da Leoa, nem tudo é o que parece. Fora
de seus muros, os unicórnios esperam para atacar. E
dentro, Astrid enfrenta outras ameaças inesperadas:
paredes cobertas de troféus de caça vibram com um
poder terrível, as outras caçadoras, e até mesmo seus
patrocinadores sugerem intenções escurssas; mas o
mais perigoso talvez seja a atração crescente por um
estudante de arte... uma atração que pode pôr tudo a
perder...
Fonte: Skoob.

Situado na Europa do século XX, com elementos
das tramas policiais e de espionagem, mas com
um fundo de investigação filosófica sobre o
indivíduo e a história, o livro começa com uma
partida de xadrez a bordo de um trem, durante a
Primeira Guerra, em que uma inusitada aposta é
levada adiante. O vencedor assume o nome do
adversário e seu posto como guarda-chaves na
linha ferroviária; o perdedor deixa o conforto do
cargo burocrático para ingressar, também com
uma nova identidade, na sombria frente oriental
do Exército austro-húngaro. O mistério que cerca
esse pacto sinistro, com seus antecedentes
obscuros e suas conseqüências pelas sete décadas
seguintes, conduz uma trama em que nada é o que
parece à primeira vista. Numa sucessão de relatos
que se complementam e anulam, é descrita uma
saga de equívocos e trapaças que resume as
contradições políticas e morais de quase um
século. Personagens reais e ficcionais se misturam
num cenário que passa pelo caos nas trincheiras
de 1914, pelo anti-semitismo na Áustria do
entreguerras e pela ascensão nazista.
Fonte: Skoob.

Neste livro, Richard Rhodes
(ganhador do Pulitzer de 1987)
esclarece definitivamente o papel
desempenhado
pelos
Einsatzgruppen - grupos de
matadores
comandados
por
Himmles - na Segunda Guerra
Mundial. Esta obra contundente,
apoiada
em
pesquisas
relacionadas em campos de
extermínio na Polônia, Ucrânia e
Bielo-Rússia, é indispensável
para o verdadeiro conhecimento
da trágica história do Holocausto.
Fonte: Skoob.
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As cinco histórias que irá
encontrar aqui são baseadas
em lendas que contam a
origem dos deuses africanos.
Assim como as lendas
brasileiras, e como faziam os
nossos
antepassados,
os
contos africanos podem ser
uma maneira de transmitir e
expandir as culturas que
fazem parte das raízes da
cultura nacional.

Fonte: Skoob.

A Era dos Extremos é o
testemunho de Eric Hobsbawm
sobre o século XX. "Meu
tempo de vida coincide com a
maior parte da época de que
trata este livro", diz ele na
abertura, "por isso até agora
me abstive de falar sobre ele."
Neste livro fascinante, ele
abandona
seu
silêncio
voluntário para contar, em
linguagem
simples
e
envolvente, a história da "era
das ilusões perdidas".
Fonte: Skoob.
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