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Com seu humor irônico e curiosidade insaciável, a jornalista
Mary Roach explora o universo incrível da viagem ao espaço e
da vida sem gravidade a partir de uma viagem investigativa às
agências espaciais, que criam testes e simulações
surpreendentemente bizarras.
O espaço é um lugar desprovido de absolutamente tudo que
precisamos para viver e prosperar: gravidade, oxigênio,
banhos quentes, produtos frescos, privacidade...
A exploração do espaço é, de certa forma, uma exploração dos
limites humanos e do que, de fato, significa ser humano. De
que luxos podemos abrir mão? Por quanto tempo? O que
acontece com nosso corpo se ficarmos sem andar por um ano?
Nem ter relações sexuais?
Para responder a essas perguntas, as agências espaciais
criam todo tipo de testes e simulações surpreendentemente
bizarras. Com seu humor irônico e sua curiosidade insaciável,
Mary Roach nos guia em uma viagem investigativa, provando
- sem margem para dúvidas - que é possível ir ao espaço sem
sair da Terra. Próxima parada: Marte é um livro para adultos que ainda sonham secretamente em
ser astronautas. Afinal, quem nunca quis ser um?
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

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...

[PDF]

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...

[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]

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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[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]

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...

[PDF]

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...

[PDF]

Sou péssimo em português
http://media.beebok.info/br-1409863354/sou-pessimo-em-portugues.html

Imagine-se fazendo uma prova e tendo de escolher a opção certa: a longo prazo ou em
longo prazo? Assistir o ou assistir ao? Bastante ou bastantes? Ficou em dúvida? Então
este livro é para você. Em Sou péssimo em português, a professora...

[PDF]

Freddie Mercury
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...

[PDF]

O poder do hábito
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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]

Falling In Love All Over Again: The Sullivans (Babymoon Novella)
http://media.beebok.info/br-1435125822/falling-in-love-all-over-again-the-sullivans-babymoonnovella.html

Catch up with the Sullivan family in this funny, sizzling hot, heartwarming novella! Lori
“Naughty” Sullivan has always been a force of nature—and marriage to Grayson Tyler,
her sexy cowboy, hasn’t mellowed her out one bit. She’s still dancing in stilettos,
laughing...

[PDF]

Nudge
http://media.beebok.info/br-563307305/nudge.html

From the winner of the 2017 Nobel Prize in Economics, Richard H. Thaler, and Cass R.
Sunstein: a revelatory look at how we make decisions—for fans of Malcolm
Gladwell’s&#xa0; Blink&#xa0; and Daniel Kahneman’s&#xa0; Thinking Fast and Slow
New York Times&#xa0;...

[PDF]

Mr. Romance
http://media.beebok.info/br-1441740771/mr-romance.html

Max Riley pode fazer com que as fantasias mais incríveis ganhem vida: sob o alter-ego de
Mr. Romance, ele pode ser um bilionário dominador, um bad boy inocente, um geek sexy
ou qualquer outro homem que satisfaça os desejos das mulheres solitárias da alta
sociedade de...

[PDF]

A livraria mágica de Paris
http://media.beebok.info/br-1222675028/a-livraria-magica-de-paris.html

Uma história emocionante sobre amor, perda e o poder dos livros. O livreiro parisiense
Jean Perdu sabe exatamente que livro cada cliente deve ler para amenizar os sofrimentos
da alma. Em seu barco-livraria, ele vende romances como se fossem remédios.
Infelizmente, o único...
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