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O que teriam em comum o coronel inglês Fred Burnaby, a
atriz francesa Sarah Bernhardt e o fotógrafo Félix Nadar,
também francês? Os três viveram uma experiência audaciosa,
em diferentes anos do século 19: ver o mundo a bordo de um
balão. Cada uma a seu modo, suas histórias ilustram como a
aventura de se lançar aos céus, tão pioneira naquela época,
viria a transformar as perspectivas da cultura e da arte.
Em 2008, o premiado escritor inglês Julian Barnes também
experimentou algo que mudaria radicalmente as perspectivas
de seu dia a dia. Sua mulher, a agente literária Pat Kavanagh,
com quem vivera nos últimos 30 anos, morreu com um tumor
cerebral. Imerso num luto dilacerante, Barnes viu sua rotina
transtornada pela "nova geografia" da dor. Afastou-se dos
amigos e da vida social; pensou em suicídio. Se não o fez, foi
porque concluiu: ninguém mais conhecera tão bem sua
mulher. Logo, se ele morresse, a parte ainda preservada da
memória de Pat morreria também.
Essa é uma das confissões de Altos voos e quedas livres,
recebido pela crítica internacional como o livro mais
comovente de Barnes. Isso sem, porém, comprometer o estilo de narrativa contido e elegante –
inconfundível – deste que é um dos mais importantes autores contemporâneos.
Barnes parte de uma narrativa sobre os primórdios do balonismo para, de forma originalíssima,
mergulhar no relato de seu próprio luto. Com isso elabora, também ele, um voo audacioso,
desafiando mais uma vez os limites dos gêneros, ao entrelaçar relato histórico, memórias, ficção e
ensaísmo. Sua obra exibe um saboroso tratado sobre os dias de modernidade e entusiasmo em que
aeronautas de todos os tipos experimentavam a novidade de enxergar o mundo do alto. Ao mesmo
tempo, apresenta aquele que é talvez um dos mais contundentes e corajosos testemunhos da
literatura contemporânea sobre o luto.
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PDF? You will be glad to know that right now Altos voos e quedas livres PDF is available on our
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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]

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...

[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 —...

[PDF]

After
http://media.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. 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...

[PDF]

Um estranho irresistível
http://media.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....

[PDF]

A última grande lição
http://media.beebok.info/br-1360246056/a-ultima-grande-licao.html

Cada um de nós teve na juventude uma figura especial que, com paciência, afeto e
sabedoria, nos ajudou a escolher caminhos e olhar o mundo sob uma perspectiva
diferente. Talvez tenha sido um avô, um professor ou um amigo da família – uma pessoa
mais velha que nos...
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After – Depois da verdade
http://media.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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Ricardo Serpa Art Collections
http://media.beebok.info/br-1453076702/ricardo-serpa-art-collections.html

A complete catalog from my fine art photography prints. My online gallery at
www.rsrtcollections.com offers these images in small Limited Editions, in three different
sizes, with a signed and numbered Certificate of Authenticity included for each print.
Select your favorite images, decide on sizes...
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Do mil ao milhão
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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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Seja foda!
http://media.beebok.info/br-1343814022/seja-foda.html

Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração
cheio de felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha
vida foi FODA. Mas calma, encontrar este livro é só o...
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Startup: Manual do Empreendedor
http://media.beebok.info/br-1435523257/startup-manual-do-empreendedor.html

Anualmente, bilhões de dólares são investidos em empresas do mundo inteiro que estão
em seu estágio inicial de desenvolvimento. A expectativa é que este dinheiro retorne na
forma de negócios inovadores, participação de mercado, produtos...
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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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Seu Dom
http://media.beebok.info/br-1329332444/seu-dom.html

Meu nome é Dominic Powers. Minha empresa de engenharia de software, DPS, é uma das
500 melhores empresas do mundo. Realizar uma busca pela minha Assistente Pessoal
trouxe&#xa0;uma candidata inesperada direto para mim. Eu sabia que ela era diferente
assim que ela entrou no meu...
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