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Ao longo dos últimos quinhentos milhões de anos, o mundo
passou por cinco brutais extinções em massa, nas quais sua
biodiversidade caiu de maneira abrupta. Dessas, a mais
conhecida foi a que eliminou, entre outros seres vivos, os
dinossauros, quando um asteroide colidiu com o planeta há 65
milhões de anos. Atualmente, vem sendo monitorada a sexta
extinção, que tem potencial para ser a mais devastadora da
história da Terra. Mas, dessa vez, a causa não é um asteroide
ou algo semelhante. Nós somos a causa.
Em A sexta extinção, a jornalista Elizabeth Kolbert explica de
que maneira e por que o ser humano alterou a vida no planeta
como absolutamente nenhuma espécie o fizera até hoje. Para
isso, a autora lança mão de trabalhos de dezenas de cientistas
nas searas mais diversas e vai aos lugares mais remotos em
busca de respostas: de ilhas quase inacessíveis na Islândia até
a vastidão da cordilheira dos Andes.
Neste livro, Kolbert apresenta ao leitor doze espécies —
algumas desaparecidas, outras em vias de extinção — e, partir
daí, chega à conclusão assustadora de que uma quantidade
inigualável de animais está desaparecendo bem diante de nossos olhos. Ao mesmo tempo, a
jornalista traça um panorama de como a extinção tem sido entendida pelo homem nos últimos
séculos, desde os primeiros artigos sobre o tema, do naturalista francês Georges Cuvier, passando
por Charles Lyell e Charles Darwin, até os dias de hoje.
Kolbert mostra que a sexta extinção corre o risco de ser o legado final da humanidade e nos convida
a repensar uma questão fundamental: o que significa ser humano?
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Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[PDF]

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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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...
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A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...
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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...

[PDF]

Professor feelgood
http://media.beebok.info/br-1441944710/professor-feelgood.html

Romântico e atual, o aguardado segundo livro da série de Mr. Romance (Masters of Love)
traz o humor e os personagens envolventes característicos de Leisa Rayven. Asha Tate é
uma ambiciosa assistente editorial. Romântica ao extremo, ela sonha com um amor que a
leve...
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o
mundo invisível ou espiritual,&#xa0; isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em
1857, O livro dos espíritos marca o nascimento da Doutrina Espírita e...
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Amor Errante
http://media.beebok.info/br-564711810/amor-errante.html

Emily Longesley casou-se com o amor de sua vida e tinha esperança de que ele pudesse
amá-la com o tempo. Ao invés disso, ele abandonou subitamente a bela casa em que
moravam no campo e partiu para Londres. Emily suportou o desprezo com dignidade,
mas três anos já...
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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 —...
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http://media.beebok.info/br-605345562/freddie-mercury.html

Freddie Mercury dispensa apresentações. Mas o que há por trás desse mito do rock?
Como ele era nos bastidores? Como foi sua infância e por que ele a escondeu tão bem?
Freddie era uma figura pouco convencional no meio do showbiz. Carente, inseguro, com
uma...
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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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E ela acordou casada...
http://media.beebok.info/br-936673152/e-ela-acordou-casada.html

E ELA ACORDOU CASADA – MIRA LYN KELLY Na manhã seguinte à despedida de
solteira de sua prima, Megan Scott acorda coma pior ressaca do mundo. E não é só isso!
Além de estar em uma cobertura desconhecida, ao seu lado há um lindo, sensual e...

[PDF]

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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Uma breve história do tempo
http://media.beebok.info/br-955505615/uma-breve-historia-do-tempo.html

Uma das mentes mais geniais do mundo moderno, Stephen Hawking guia o leitor na
busca por respostas a algumas das maiores dúvidas da humanidade: Qual a origem do
universo? Ele é infinito? E o tempo? Sempre existiu, ou houve um começo e haverá um
fim? Existem outras...
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