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Um relato acessível e divertido do intercâmbio entre o mundo
das apostas e a ciência
Houve um tempo em que a banca sempre ganhava. Agora,
cientistas e matemáticos estão dando aos jogadores uma
vantagem competitiva. Físicos domaram a aleatoriedade da
roleta, cientistas de computação estão transformando a
estratégia do pôquer e estatísticos sabem o que faz um cavalo
campeão. Matemática e ciência revolucionaram os jogos de
apostas.
Mas a recíproca é verdadeira: as apostas também
revolucionaram a ciência e a matemática. Fermat e Pascal
usaram jogos de dados para fixar as bases da teoria da
probabilidade; Von Neumann e Turing acharam inspiração no
pôquer; o jogo de paciência ajudou Stanis aw Ulam a
desenvolver a bomba de hidrogênio. A busca pela aposta
perfeita tem influenciado campos tão diversos quanto teoria
do caos, psicologia comportamental e inteligência artificial.
Em A ciência da sorte, o premiado escritor Adam Kucharski nos leva por mesas de roleta de Las
Vegas, loterias e pistas de corrida de cavalos de Hong Kong para contar a história de homens e
mulheres que venceram a banca — e mudaram as nossas ideias fundamentais sobre chance,
aleatoriedade e sorte. Num percurso que abrange matemática, psicologia, economia e física, você
conhecerá robôs capazes de blefar e manipular oponentes, o matemático que jogou uma moeda para
o alto 25.000 vezes para estudar probabilidade e universitários que lucraram explorando uma
brecha nas loterias.
***
"Sensacional: belamente escrito, solidamente pesquisado e cheio de surpresas." New York Times,
blog Numberplay
"Elegante e divertido... Se você planeja entrar num cassino ou apostar online, deveria manter esse
livro por perto." Wall Street Journal
"O que torna o livro tão bom de ler é a maneira como as histórias são contadas: sempre com um viés
humano que facilita acompanhar a narrativa e compreender os princípios por trás dela." Prospect
Magazine
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[PDF]

Um marido de faz de conta
http://media.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

A mentira mora ao lado (Um mistério psicológico de Chloe Fine –
Livro 2)
[PDF]

http://media.beebok.info/br-1439131077/a-mentira-mora-ao-lado-um-misterio-psicologico-de-c
hloe-fine-livro-2.html

“Uma obra-prima de suspense e mistério. Blake Pierce fez um trabalho magnífico criando
personagens com lados psicológicos tão bem descritos que nos fazem sentir dentro de
suas mentes, acompanhando seus medos e celebrando seu sucesso. Cheio de reviravoltas,
este...
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Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...

[PDF]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Terceira obra da Codificação Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado
pela primeira vez em 1864, na&#xa0; França, sendo hoje o livro espírita mais lido no
Brasil.Escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências,...
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A coragem de não agradar
http://media.beebok.info/br-1339630031/a-coragem-de-nao-agradar.html

Na periferia de uma cidade milenar vivia um filósofo que ensinava&#xa0;que o mundo
era simples e que a felicidade estava ao&#xa0;alcance de todos. Certo dia, um jovem
insatisfeito com a vida&#xa0;foi&#xa0;desafiá-lo a provar sua tese. Com mais de 3
milhões de...
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Uma dama fora dos padrões
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http://media.beebok.info/br-1411544663/uma-dama-fora-dos-padroes.html

Às vezes você encontra o amor nos lugares mais inesperados... Esta não é uma dessas
vezes.&#xa0;&#xa0;&#xa0; Todos esperam que Billie Bridgerton se case com um dos
irmãos Rokesbys. As duas famílias são vizinhas há séculos e,...
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21 lições para o século 21
http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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No meu sonho te amei
http://media.beebok.info/br-1446919143/no-meu-sonho-te-amei.html

Na noite da formatura, Vale McKinley sofre um terrível acidente de carro. Junto com ela
está Crawford, seu namorado, que acaba entrando em coma. Eles pretendiam aproveitar
o verão fazendo planos para a universidade, com um futuro brilhante cheio de
possibilidades. Agora, Vale...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...
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Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...
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