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Um dos livros mais sangrentos e horripilantes do mestre do
terror. Stephen King captura o leitor desde as primeiras
páginas, sem oferecer qualquer chance para que recupere
o fôlego antes do final devastador. Em “Celular”, King leva o
medo da tecnologia e do terrorismo digital às últimas
consequências. De uma hora para outra, telefones celulares
se tornam os responsáveis pelo apocalipse, ao apagar do
cérebro de milhões de pessoas qualquer traço de
humanidade, deixando no lugar apenas violência e
impulsos destrutivos. Aqueles que não possuem um celular,
como o artista gráfico Clayton Riddell e seu pequeno grupo
de normies ― pessoas que não sofreram o ataque ―,
agora lutam por sobrevivência. Enquanto batalha para
chegar a um lugar seguro e reencontrar sua família, Riddell
se vê cada vez mais rodeado por caos, carnificina e uma
horda terrível de humanos que foram reduzidos aos
instintos mais básicos... mas que parecem estar começando
a evoluir.
Fonte: Skoob.

Nietzsche considerava "Além do Bem e do Mal" seu
livro mais importante e mais abrangente. Quase
todos os temas de sua filosofia madura estão
presentes aqui: o perspectivismo, a vontade de
poder e suas ramificações, a crítica da moralidade, a
psicologia da religião e a definição de um tipo de
homem nobre. Há também aforismos sobre arte e
sexualidade, caracterizações de vários povos e
países e muitas opiniões sobre personalidades
históricas e artísticas. Tudo num estilo de grande
beleza e precisão, a que não faltam humor, poesia e
dramaticidade. Terminada a leitura, o leitor
compreenderá por que as principais correntes de
pensamento do século XX - como o existencialismo,
a filosofia analítica e a psicanálise - reconheceram
em Nietzsche um precursor.
Fonte: Skoob.

Na fronteira do Reino das Ilhas existe uma vila
tranquila chamada Crydee. É lá que vive Pug, um
órfão franzino que sonha ser um guerreiro
destemido a serviço do rei. Mas a vida dá voltas
e Pug acaba se tornando aprendiz do misterioso
mago Kulgan. Nesse dia, o destino de dois
mundos se altera para sempre. Com sua
coragem, Pug conquista um lugar na corte e no
coração de uma princesa, mas subitamente a
paz do reino é desfeita por misteriosos inimigos
que devastam cidade após cidade. Ele, então, é
arrastado para o conflito e, sem saber, inicia
uma odisseia pelo desconhecido: terá de
dominar os poderes inimagináveis de uma nova
e estranha forma de magia… ou morrer.
Fonte: Skoob.

Mrs. Dalloway caminha pelas ruas de Londres em
busca de flores para decorar sua festa, enquanto
o ex-combatente Septimus Warren Smith é
levado, a contragosto, para seu passeio diário.
Durante um dia inteiro, os pensamentos desses
personagens, e daqueles à sua volta, com seus
sonhos, angústias e paixões, são expostos ao
leitor, que tem a experiência única de um
vislumbre íntimo da mente humana. Uma das
obras-primas de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway foi
publicado pela primeira vez em 1925 e se
manteve relevante na literatura britânica e
mundial ao tratar de assuntos que abrangem
desde as nuances dos relacionamentos em nosso
dia a dia até transtornos decorrentes de traumas
de guerra.
Fonte: Skoob.

"Meninas inseparáveis" é uma autobiografia
ficcional das irmãs siamesas Rose e Ruby
Darlen. Às vésperas de completarem 30
anos, Rose resolve escrever sua história, na
qual é acompanhada pela irmã. Uma não lê o
que a outra escreve e o resultado são
capítulos que se mesclam com pensamentos
e memórias. Juntos, eles apresentam uma
visão única da vida das duas irmãs. O livro
ficou semanas na lista dos dez mais vendidos
no Reino Unido e ganhou o Richard and Judy
Award como uma das três melhores obras
publicadas na Inglaterra em 2006.
Fonte: Skoob.

No verão de 1954, o xerife Teddy Daniels chega a Shutter Island
com seu novo parceiro Chuck Aule. A dupla deverá investigar a
fuga de uma interna do Hospital Psiquiátrico Ashecliffe, reservado
a pacientes criminosos. Sem deixar vestígios, a assassina Rachel
Solando escapou descalça de um quarto vigiado e trancado à
chave. Os médicos, funcionários e enfermeiras da instituição não
parecem dispostos a colaborar com a investigação. E as mentiras
vêm diretamente do enigmático médico-chefe do hospital. O
desaparecimento de Rachel traz à tona uma série de suspeitas
sobre o hospital: com suas cercas eletrificadas e guardas
armados, talvez ele não seja apenas mais um sanatório para
criminosos. Surgem rumores de que uma abordagem radical e
violenta da psiquiatria seria lá praticada - as suspeitas incluem
desde terríveis experiências com drogas e cirurgias
experimentais, até o desenvolvimento de instrumentos a serem
usados na Guerra Fria. Enquanto isso, um furacão se aproxima da
ilha, precipitando uma revolta entre os presos. Quanto mais
perto da verdade Teddy e Chuck chegam, mais enganosa ela se
torna.
Fonte: Skoob.

"O Outro" é uma bela e austera narrativa sobre o esforço para
preencher o vazio da perda. Numa linguagem limpa e concisa, Schlink
questiona sobre assuntos como a culpa, a moral, a natureza do amor, o
luto. E mostra porque junto com W. G. Sebald é considerado uma das
vozes mais fortes da atual literatura alemã. Uma geração que mesmo
não tendo vivido os horrores da Segunda Guerra cresceram no clima
caótico e turbulento pós-conflito. Em "O Outro", Sclink conta a história
de Bengt, que após a morte da esposa, tenta se acostumar à vida
solitária, desenvolvendo e mantendo novos hábitos. A rotina é até
reconfortante em certos aspectos: manter a casa limpa, alimentar-se,
verificar o correio. E justamente algo tão inofensivo quanto buscar a
correspondência será capaz de mudar sua vida para sempre. A carta
parece ser de um amigo desavisado, que não recebeu o convite do
funeral. Já ensaiando o comunicado do falecimento, Bengt abre o
envelope. Uma caligrafia trabalhada, a assinatura de um homem,
palavras de amor para Lisa, sua falecida mulher. Durante todo o tempo
que em foram casados, Lisa tinha um amante? Como ele nunca
desconfiou? Logo Bengt percebe que talvez a história não seja o que
parece. Determinado a descobrir a verdade e a não deixar que esse
incidente destrua a memória da esposa, ele começa a se corresponder
com o estranho usando o nome dela.
Fonte: Skoob.

Durante a vida inteira, o pequeno e frágil Will sonhou
em ser um forte e bravo guerreiro, como o pai, que ele
nunca conheceu. Por isso, ficou arrasado quando não
conseguiu entrar para a Escola de Guerra. A partir daí,
sua vida tomou um rumo inesperado: ele se tornou o
aprendiz de Halt, o misterioso arqueiro, que muitos
acreditam ter habilidades que só podem ser resultado
de alguma feitiçaria.Relutante, Will aprendeu a usar as
armas secretas dos arqueiros: o arco, a flecha, uma
capa manchada e... um pequeno pônei muito teimoso.
Podem não ser a espada e o cavalo que ele desejava,
mas foi com eles que Will e Halt partiram em uma
perigosa missão: impedir o assassinato do rei. Essa
será uma viagem de descobertas e aventuras
fantásticas, na qual Will aprenderá que as armas dos
arqueiros são muito mais valiosas do que ele
imaginava.
Fonte: Skoob.

"Certa manhã, ao abrir a janela do
quarto, Aurelinho, mais conhecido
por Mentirinha, deu de cara com
uma baita coisa estranha na janela
do seu quarto."
A sabedoria popular diz que "quem
conta um conto aumenta um
ponto". Ainda mais quando,
dependendo da região em que se
mora, as coisas têm nomes
diferentes!
Fonte: Skoob.

A partir dos personagens do aclamado jogo de
videogame, Raymond Benson desenvolve uma
narrativa com o melhor assassino do mundo,
um homem geneticamente criado e
aprimorado para matar e que atende pelo
nome de 47. Nessa história, passada no
intervalo entre os dois games, Hitman: Blood
Money e Hitman: Absolution, o Agente 47 vai
viajar para lugares exóticos como Nepal,
Chipre e Caribe, conhecer chefões do crime,
negociar acordos obscuros com contatos
enigmáticos e eliminar grandes figuras
políticas dos Estados Unidos. Balas vão voar e
corpos irão cair enquanto 47 tenta finalizar
aquilo que foi programado para fazer.
Fonte: Skoob.
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1. A baleia / Cláudio Feldman
2. A casa dos espíritos / Isabel Allende
3. A era do capital 1848-1875 / Eric J. Hobsbawm
4. A escrava Isaura / Bernardo Guimarães e Guila Azevedo (Adaptação)
5. A fúria do lobo / Patricia Briggs
6. A galinha de Angola / Regina Vieira
7. A língua de Eulália: novela sociolinguística / Marcos Bagno
8. A luz através da janela / Lucinda Riley
9. A maldição do silêncio / Marcia Kupstas
10. A mão esquerda de Deus / Paul Hoffman
11. Além do bem e do mal / Friedrich Nietzsche
12. Amarga herança de Leo / Isabel Vieira
13. Ame o que é seu / Emily Giffin

14. Amor nos tempos do cólera / Gabriel García Márquez
15. Ana Botafogo na ponta dos pés: a trajetória de uma estrela / Ana Botafogo
16. Araras, retratos da história / Alcyr Matthiensen
17. As fofocas da Celeste / Flávio de Souza
18. As últimas quatro coisas / Paul Hoffman
19. Atração / Barbara Delinsky
20. Budismo: significados profundos / Hsing Yün
21. Celular / Stephen King
22. Contos de aprendiz / Carlos Drummond de Andrade
23. Contos dos irmãos Grimm / Irmãos Grimm
24. Cuidado: garoto apaixonado / Toni Brandão
25. Desaparecidas / Chris Mooney
26. Donos das ruas / Ilsa Lima Monteiro
27. Histórias da gente alegre: contos, crônicas e reportagens da "Belle-Époque" carioca / João do Rio

28. Hitman: a condenação / Raymond Benson
29. Lira dos vinte anos / Álvares de Azevedo
30. Mago aprendi / Raymond E. Feist
31. Mago as trevas de Sethanon / Raymond E. Feist
32. Mago espinho de prata / Raymond E. Feist
33. Mago mestre / Raymond E. Feist
34. Meninas inseparáveis / Lori Lansens
35. Mico Maneco / Ana Maria Machado e Claudius
36. Mrs. Dalloway / Virginia Woolf
37. Murilo Rubião – obra completa / Murilo Rubião
38. Novos poemas (II) (1949-1956) / Vinicius de Moraes
39. O ateneu / Raul Pompeia
40. O bater de suas asas / Paul Hoffman
41. O cadáver vivo / Liev Tolstói

42. O doador de memórias / Lois Lowry
43. O estrangeiro / Albert Camus
44. O fantasma de Canterville / Oscar Wilde
45. O jogo de não jogar / Julieta de Godoy Ladeira
46. O menino, o dinheiro e os três porquinhos / Reinaldo Domingos e Simone Paulino
47. O mundo é pra ser voado / Vivina de Assis Viana
48. O mundo que virá / Dara Horn
49. O outro / Bernhard Schlink
50. O pintor das sombras / Jane Urquhart
51. O portal do corvo / Anthony Horowitz
52. O silêncio dos amantes / Lya Luft
53. O tesouro de Ilhabela / Isabel Vieira
54. Ordem dos arqueiros - Rangers: arqueiro do rei / John Flanagan
55. Ordem dos arqueiros - Rangers: cerco a Macidaw / John Flanagan

56. Ordem dos arqueiros - Rangers: feiticeiro do norte / John Flanagan
57. Ordem dos arqueiros - Rangers: folha de carvalho / John Flanagan
58. Ordem dos arqueiros - Rangers: Halt em perigo / John Flanagan
59. Ordem dos arqueiros - Rangers: Histórias perdidas / John Flanagan
60. Ordem dos arqueiros - Rangers: Imperador de Nihon-Já / John Flanagan
61. Ordem dos arqueiros - Rangers: ponte em chamas / John Flanagan
62. Ordem dos arqueiros - Rangers: reis de Clonmel / John Flanagan
63. Ordem dos arqueiros - Rangers: resgate de Erak / John Flanagan
64. Ordem dos arqueiros - Rangers: ruínas de Gorlan / John Flanagan
65. Ordem dos arqueiros - Rangers: terra do gelo / John Flanagan
66. Ou isto ou aquilo / Cecília Meireles
67. Paciente 67 / Dennis Lehane
68. Poderosa / Sérgio Klein
69. Poemas / W. B. Yeats

70. Por um sentido na vida / Amy Purdy
71. Princípios da lealdade: como os líderes atuais constroem relacionamentos duradouros e lucrativos / Frederick
F. Reichheld
72. Professor milionário! / Domingos Pellegrini
73. Ritos de adeus / Hannah Kent
74. Segundas chances / Barbara Delinsky
75. Sobre meninos e lobos / Dennis Lehane

76. Socorro! Tem uma bruxa na minha janela! / Márcia Paschoallin
77. Superar é viver / Pedro Pimenta
78. Um dia do outro mundo / Marcia Kupstas

79. Um solitário à espreita: crônicas / Milton Hatoum
80. Várias histórias / Machado de Assis
81. Vírus / Robin Cook

82. Ela disse, ele disse / Thalita Rebouças
83. Emma / Jane Austen
84. Entre a razão e o coração / Maria Gertrudes
85. Garbo: o espião que derrotou Hitler / Jabier Juárez
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