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O retorno triunfante de Salman Rushdie ao realismo,
em um épico moderno sobre amor e terrorismo, perda e
reinvenção.
No dia da posse de Barack Obama, um bilionário enigmático
chega do estrangeiro para se instalar em uma joia
arquitetônica que fica na comunidade fechada do Greenwich
Village. O bairro é uma bolha dentro da bolha de Manhattan,
e a vizinhança logo fica intrigada com o excêntrico recémchegado e sua família. Com seu nome inusitado, sotaque
indecifrável e envolto em uma névoa de perigo, Nero Golden
trouxe consigo seus três filhos adultos: Petya, sujeito
alcóolatra, recluso e torturado; Apu, o artista extravagante,
famoso por sua fome pansexual e espiritual; e D., o caçula de
22 anos, que guarda um segredo explosivo. Não há mãe e não
há esposa, até que surge Vasilisa, uma atraente expatriada
russa que captura o coração do septuagenário Nero,
tornando-se sua rainha.
O narrador é René, um cineasta jovem e ambicioso, vizinho de
Nero e espécie de guia para seu mundo. Com o propósito de fazer um filme sobre os Golden, ele dá
um jeito de cair nas graças da família. Seduzido pela mística deles, acaba inevitavelmente envolvido
nas disputas, infidelidades e, por fim, até nos crimes. Enquanto isso, como uma piada de mau gosto,
um vilão que parece saído dos quadrinhos entra numa acirrada corrida pela presidência dos Estados
Unidos, deixando a cidade em polvorosa.
O romance é uma história muito oportuna para o momento de trevas em que vivemos, contada com a
ousadia e a exuberância características da prosa de Rushdie.
"Uma espécie de O grande Gatsby dos nossos tempos: todos estão implicados, ninguém é inocente e
ninguém escapa ileso." — Kirkus Reviews
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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...
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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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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]

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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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 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,...
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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...
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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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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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Breves respostas para grandes questões
http://media.beebok.info/br-1439091044/breves-respostas-para-grandes-questoes.html

Em textos inéditos, o físico e autor do best-seller Uma breve história do tempo nos
presenteia com seus pensamentos finais sobre as maiores perguntas da humanidade
Desde Einstein, o mundo não via um cientista tão reverenciado quanto Stephen Hawking.
Com seu...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
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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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Medo: Trump na Casa Branca
http://media.beebok.info/br-1435503543/medo-trump-na-casa-branca.html

Com detalhes sobre a rotina de Trump, diálogos e documentação inédita, MEDO é o mais
íntimo retrato já publicado de um presidente em seus primeiros anos no cargo. MEDO:
TRUMP NA CASA BRANCA, de Bob Woodward – um dos mais destacados...
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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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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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Do mil ao milhão
http://media.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...
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