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"A glorious book . . . A spirited defense of science . . . From
the first page to the last, this book is a manifesto for clear
thought."
*Los Angeles Times
"POWERFUL . . . A stirring defense of informed rationality. . .
Rich in surprising information and beautiful writing."
*The Washington Post Book World
How can we make intelligent decisions about our increasingly
technology-driven lives if we don't understand the difference
between the myths of pseudoscience and the testable
hypotheses of science? Pulitzer Prize-winning author and
distinguished astronomer Carl Sagan argues that scientific
thinking is critical not only to the pursuit of truth but to the
very well-being of our democratic institutions.
Casting a wide net through history and culture, Sagan examines and authoritatively debunks such
celebrated fallacies of the past as witchcraft, faith healing, demons, and UFOs. And yet, disturbingly,
in today's so-called information age, pseudoscience is burgeoning with stories of alien abduction,
channeling past lives, and communal hallucinations commanding growing attention and respect. As
Sagan demonstrates with lucid eloquence, the siren song of unreason is not just a cultural wrong
turn but a dangerous plunge into darkness that threatens our most basic freedoms.
"COMPELLING."
*USA Today
"A clear vision of what good science means and why it makes a difference. . . . A testimonial to the
power of science and a warning of the dangers of unrestrained credulity."
*The Sciences
"PASSIONATE."
*San Francisco Examiner-Chronicle
From the Trade Paperback edition.
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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]

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]

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]

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]

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...
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Fogo & Sangue – Volume 1
http://media.beebok.info/br-1437035638/fogo-sangue-volume-1.html

A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida neste novo livro de George R.R.
Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, série que inspirou a adaptação de sucesso
da HBO, "Game of Thrones". Séculos antes dos eventos de A guerra dos tronos , a...
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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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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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Tambores de Angola
http://media.beebok.info/br-1440596093/tambores-de-angola.html

Preconceito, medo, discriminação. É assim que o protagonista Erasmino se vê levado a
uma tenda de umbanda, após ter seu quadro agravado, imune ao socorro da psiquiatria.
&#34;Saravá, zinfio!&#34;, recebe-o a nega-velha Vovó Catarina....
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O Mínimo que Você Precisa Saber Para Não Ser um Idiota
http://media.beebok.info/br-692071801/o-minimo-que-voce-precisa-saber-para-nao-ser-um-idio
ta.html

Escritos entre 1997 e 2013 e publicados em diferentes jornais e revistas do país, os 193
textos aqui selecionados esmiúçam os fatos do cotidiano – as notícias, o que nelas fica
subentendido, ou que delas passa omitido – para afinal destrinchar, sem dó,...
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Me Poupe!
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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...
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Diário de um Banana 13
http://media.beebok.info/br-1429072889/diario-de-um-banana-13.html

Quando a neve fecha a escola, o bairro se transforma num verdadeiro campo de batalha
invernal. Grupos rivais lutam por território, constroem enormes fortes de gelo e se
envolvem em épicas guerras de bola de neve. Na linha de tiro estão Greg Heffley e seu
fiel amigo Rowley...
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Maturidade
http://media.beebok.info/br-1441647686/maturidade.html

Neste livro, destaco uma das várias virtudes que precisam ser acrescentadas à fé: a
maturidade. Atualmente, é fácil constatar que há grande deficiência nessa área. Cristãos
com anos de caminhada cristã, mas com a mentalidade...
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A classe média no espelho
http://media.beebok.info/br-1440037010/a-classe-media-no-espelho.html

Em sua primeira obra inédita depois do sucesso de A elite do atraso , de 2017, Jessé
Souza se dedica a compreender a classe média brasileira. Com o mesmo estilo claro e
acessível, mas sem fazer concessões à superficialidade, ele agora apresenta uma...
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O seminarista
http://media.beebok.info/br-652341977/o-seminarista.html

Ex-seminarista que vive lembrando frases latinas, o matador de aluguel José gosta de ler
poesia e de assistir filmes, e recebe os serviços de um personagem misterioso chamado
Despachante. Disposto a iniciar uma vida nova, ele começa a receber dicas de que seria
alvo de um...
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