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Este livro narra a história de um patinho

chamado Taco que nasceu junto com mais

nove irmãos. Um dia o pai de Taco resolve

ensinar os filhos a voar. Enquanto seus

irmãos aprendem a voar Taco continuava

brincando pois queria aproveitar a vida.

Isso era um risco pois patos que não

aprendem a voar podem virar patos

domésticos que só fazem o que o dono

quer. Quando o inverno chegou a família de

Taco voou para procurar um lugar seguro

mas como ele não sabia voar teve de ficar e

seu pai resolveu ficar junto com ele. Um

dia o pai voou para buscar alimento os

caçadores chegaram e levaram Taco para

um sítio. No sítio apesar de ser bem

alimentado vivia triste cheio de saudade e

ele não podia fazer nada pois virou um pato

doméstico.

Fonte: Skoob.





A fuga da família real portuguesa para o

Rio de Janeiro ocorreu num dos momentos

mais apaixonantes e revolucionários do

Brasil, de Portugal e do mundo. Guerras

napoleônicas, revoluções republicanas,

escravidão formaram o caldo no qual se deu

a mudança da corte portuguesa e sua

instalação no Brasil. O propósito deste

maravilhoso livro, resultado de dez anos de

investigação jornalística, é resgatar e contar

de forma acessível a história da corte

lusitana no Brasil e tentar devolver seus

protagonistas à dimensão mais correta

possível dos papéis que desempenharam

duzentos anos atrás. Escrita por um dos

mais influentes jornalistas da atualidade,

1808 é o relato real e definitivo sobre um

dos principais momentos da história

brasileira.

Fonte: Skoob.





A viagem psicológica e

autodestrutiva em um dia

na vida de uma família

infeliz, formada por um

ator idoso, uma mulher

viciada em morfina, um

ator fracassado que é

alcoólatra e um jovem

escritor que está com

tuberculose.

Fonte: Skoob.





No livro "Cão de família", o

leitor pode aprender as mais

importantes informações sobre

comportamento, saúde, educação

e bem-estar dos cães. Escrito por

Alexandre Rossi e Alida Gerger,

esta é uma leitura considerada

fundamental para quem tem ou

quer ter um cão, seja ele filhote

ou adulto. O guia é indicado

para quem deseja entender a

essência e as necessidades dos

cães.

Fonte: Skoob.





Após perder os pais em um trágico

acidente, Victoria Elizabeth Seaton é

enviada para a Inglaterra, onde se espera

que reivindique seu lugar de direito na

sociedade inglesa. Assim que chega à

suntuosa propriedade de Jason Fielding, ela

é vista por seu tio Charles como a mulher

perfeita para o sobrinho. Assustada com a

má fama do marquês de Wakefield, Tory

jamais pensaria que sob a frieza e a

amargura de Jason haveria lembranças de

um passado doloroso a atormentá-lo. Ele,

por sua vez, acredita ser incapaz de amar de

verdade, quem quer que seja. Juntos,

Victoria e Jason descobrirão até que ponto

se pode conter um coração que quer se

entregar e todos os obstáculos que só um

amor verdadeiro é capaz de vencer.

Fonte: Skoob.





Schopenhauer escreveu seus aforismos em

1851, dentro da obra intitulada “Parerga e

Paralipomena” e mais de trinta anos depois

da sua obra máxima, "O Mundo Como

Vontade e Representação”, no qual

descreve sua metafísica. Aqui ele usa o

aforismo (ou máxima, sentença curta e

conceituosa) como forma artístico-

filosófica para falar sobre 53 temas

diversos (como amizade, simplicidade,

felicidade, vida e morte), ensinando-nos a

encarar as adversidades com serenidade.

Embora considerado um pessimista por

afirmar que todo viver é sofrer,

Schopenhauer mostra que a filosofia pode

ser consoladora. "Tomo aqui o conceito de

sabedoria de vida... no da arte de conduzir a

vida do modo mais agradável e feliz

possível", diz ele na introdução do livro.

Fonte: Skoob.





Em seu aniversário de quinze anos, Eva é

enviada para Auschwitz. Sua sobrevivência

depende da sorte, da sua própria determinação e

do amor de sua mãe, Fritzi. Quando Auschwitz é

extinto, mãe e filha iniciam a longa jornada de

volta para casa. Elas procuram

desesperadamente pelo pai e pelo irmão de Eva,

de quem haviam se separado. A notícia veio

alguns meses depois: tragicamente, os dois

foram mortos. Este é um depoimento honesto e

doloroso de uma pessoa que sobreviveu ao

Holocausto. As lembranças e descrições de Eva

são sensíveis e vívidas, e seu relato traz o horror

para tão perto quanto poderia estar. Mas também

traz a luta de Eva para viver carregando o peso

de seu terrível passado, ao mesmo tempo em

que inspira e motiva pessoas com sua mensagem

de perseverança e de respeito ao próximo – e

ainda dá continuidade ao trabalho de seu

padrasto Otto, pai de Anne Frank, garantindo

que o legado de Anne nunca seja esquecido.

Fonte: Skoob.





Um país onde os chefes políticos são decapitados ao

final de seu mandato. O camponês que foi

condecorado porque, na guerra, matou os inimigos

da pátria, mas recebeu a pena de morte porque, na

paz, matou o inimigo da aldeia. O homem que nunca

soube dar laço no sapato. Uma conversa com o

hilariante Homem de Neandertal. Um arquivo em

que estão fichados todos os habitantes do planeta.

Um corretor de seguros que se transforma em serial

killer. Os clãs escoceses que se enfrentam numa

guerra de religião. Os conjurados que matam o

imperador César num dia ensolarado, enquanto os

romanos fazem piquenique no campo. Selecionadas

por Esther Calvino, viúva do escritor, estas 32

narrativas foram escritas ao longo de quarenta anos -

entre 1943, quando Calvino tinha vinte anos, e 1984,

um ano antes de sua morte. Muitas são inéditas,

outras estavam esquecidas em publicações fora de

circulação. Com estilos e linguagens diferentes, elas

são como um roteiro da vasta obra do escritor, desde

o neorrealismo até as experiências de vanguarda.

Em todas elas Calvino exerce seu talento para fazer

literatura com ironia e leveza.

Fonte: Skoob.





Os artigos reunidos nesta

coletânea demonstram a

profundidade da convicção

de Winnicott de que a

estrutura da sociedade

reflete a natureza do

indivíduo e da família, e

também demonstram o

agudo senso de

responsabilidade do seu

autor pela sociedade

específica na qual ele viveu.

Fonte: Skoob.





Uma turma de adolescentes

enfrenta o mais diabólico dos

crimes! Num clima de muito

mistério e suspense, cinco

estudantes – os Karas – enfrentam

uma macabra trama internacional:

o sinistro Doutor Q.I. pretende

subjugar a humanidade aos seus

desígnios, aplicando na juventude

uma perigosa droga! E essa droga

já está sendo experimentada em

alunos dos melhores colégios de

São Paulo. Esse é um trabalho para

os Karas: o avesso dos coroas, o

contrário dos caretas!

Fonte: Skoob.





Pessoas morrem estranhamente.

As mortes ocorrem uma semana

depois de terem assistido a um

vídeo misterioso. Asakawa, uma

jornalista, começa a investigar

esses acontecimentos após

descobrir que uma sobrinha e seus

amigos faleceram no mesmo dia e

horário após terem visto o tal

vídeo. Durante a investigação, ela

também acaba assistindo à fita.

Agora, resta apenas uma semana

para desvendar o mistério, caso

queira continuar viva.

Fonte: Skoob.
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