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Traduzido para mais de 35 idiomas, Uma questão de 
química conta a história de uma brilhante cientista que 

vê sua vida mudar quando se torna a estrela de um 
programa de culinária na televisão.

E lizabeth Zott é uma talentosa química que só quer reali-

zar sua pesquisa em paz. Infelizmente, no início dos anos 

1960, a comunidade científi ca não tem uma visão muito iguali-

tária dos gêneros. No instituto em que ela trabalha, os homens 

a silenciam e sabotam diariamente. Parecem todos determina-

dos a ir às últimas consequências para atrapalhar sua carreira. 

Todos menos um. Calvin Evans, o introvertido e brilhante pes-

quisador idolatrado no instituto, é o único que vê Elizabeth 

além das aparências e a trata como igual. Contrariando todas 

as expectativas, ele se apaixona pela inteligência dela, e a quí-

mica que surge entre eles é avassaladora.

Mas a vida é imprevisível como a ciência. Por isso, alguns anos 

depois, Elizabeth se vê criando a fi lha pequena com a ajuda 

apenas de seu cachorro e de uma vizinha. E, por um capricho 

do destino, se torna a maior estrela do programa de televisão 

mais visto e adorado dos Estados Unidos, Hora do Jantar.

Sua abordagem incomum da culinária se mostra revolucioná-

ria e ela acaba virando o grande fenômeno da nação. Porém 

nem todos estão felizes com seu sucesso, porque, no fundo, 

 Elizabeth não está apenas ensinando a cozinhar, mas desafi an-

do as mulheres a pensar — e a transformar seu papel no mundo.

 B
O

N
N

IE
 G

A
R

M
U

S
um

a
 q

uestão
 de q

uím
ica

“Um sopro de ar fresco. Um 
romance espirituoso e otimista, 
repleto de personagens 
excepcionais.”  – Claire 
Lombardo, autora de The Most 
Fun We Ever Had

“Assim como a Beth 
Harmon de O gambito da 
rainha, Elizabeth Zott me 
arrebatou com sua inteligência, 
sua sinceridade e sua corajosa 
individualidade. Este é um 
romance para todas as mulheres 
que se recusam a emburrecer 
apesar de uma cultura que lhes 
exige isso.” – Rachel Yoder, 
autora de Nightbitch

“Nesta história, é o mundo 
contra Elizabeth Zott, uma mulher 
extraordinária e determinada 
a tomar as próprias decisões. 
Não foi difícil decidir para quem 
torcer.” – Maggie Shipstead, 
autora de Great Circle

“Um livro atemporal, com uma 
escrita elegante e um humor 
ácido. A protagonista é icônica: 
uma mulher que se recusa a ser 
massacrada, que acredita que a 
fi lha é um ser humano que deve 
ser acolhido em vez de moldado 
e que vai transformar você e a 
sua visão do mundo.” – Pandora 
Sykes, autora de How Do We 
Know We’re Doing It Right?  

“Original, revigorante, terno, 
engraçado e afetuoso. Elizabeth 
Zott é a personagem mais 
maravilhosa que existe.” 
– Sinead Moriarty, autora de 
Seven Letters

“Engraçadíssimo e cheio de 
vida, generosidade e coragem.” 
– Rachel Joyce, autora de 
A improvável jornada de Harold Fry

BONNIE GARMUS é revisora e 
diretora criativa. Trabalhou para 
muitos clientes nos campos da tec-
nologia, da medicina e da educa-
ção. É nadadora de águas abertas, 
remadora e mãe de duas fi lhas in-
críveis. Nascida na Califórnia e cria-
da em Seattle, hoje ela mora em 
Londres com o marido e o cachor-
ro, 99. Uma questão de química é 
seu livro de estreia e foi traduzido 
para mais de 35 idiomas.
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