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Em tradução de Rubens Figueiredo, com posfácio de
Janet Malcolm, a obra-prima de Liev Tolstói retrata o
caso de infidelidade da aristocrata Anna Kariênina,
tendo como cenário uma Rússia decadente.
"Toda a diversidade, todo o encanto, toda a beleza da vida é
feita de sombra e de luz", escreve Liev Tolstói no romance
que Fiódor Dostoiévski definiu como "impecável". Publicado
originalmente em forma de fascículos entre 1875 e 1877,
antes de finalmente ganhar corpo de livro em 1877, Anna
Kariênina continua a causar espanto. Como pode uma obra de
arte se parecer tanto com a vida? Com absoluta maestria,
Tolstói conduz o leitor por um salão repleto de música,
perfumes, vestidos de renda, num ambiente de imagens
vívidas e quase palpáveis que têm como pano de fundo a
Rússia czarista.
Nessa galeria de personagens excessivamente humanos,
ninguém está inteiramente a salvo de julgamento: não há
heróis, tampouco fracassados, e sim pessoas complexas,
ambíguas, que não se restringem a fórmulas prontas. Religião, família, política e classe social são
postas à prova no trágico percurso traçado por uma aristocrata casada que, ao se envolver em um
caso extraconjugal, experimenta as virtudes e as agruras de um amor profundamente conflituoso,
"feito de sombra e de luz".
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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...

[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,...
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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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O poder da autorresponsabilidade
http://media.beebok.info/br-1330971124/o-poder-da-autorresponsabilidade.html

Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida,
porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro traz ao leitor o conceito de
autorresponsabilidade. Trata-se de um manual que apresenta a metodologia das 6 leis...

[PDF]

Pra quem quiser visitar Paris
http://media.beebok.info/br-1453893109/pra-quem-quiser-visitar-paris.html

Este pequeno guia é uma espécie de percurso sentimental através do qual a autora
revisita seus endereços gastronômicos favoritos em Paris. Sem a pretensão de
estabelecer rankings e classificações ou fragmentar a cidade em categorias, sua...
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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...
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Este não é mais um livro de dieta
http://media.beebok.info/br-1446718759/este-nao-e-mais-um-livro-de-dieta.html

&#34;Emagreça de vez sem passar fome, comer menos, se exercitar ou pular de dieta em
dieta. Quantas vezes você já sacrificou seu bem-estar e se frustrou depois de passar
semanas comendo alimentos dos quais não gosta, passando fome, contando calorias, se
exercitando...
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Mindset
http://media.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...
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Até o fim
http://media.beebok.info/br-1452823843/ate-o-fim.html

O detetive Nap Dumas nunca mais foi o mesmo após o último ano do colégio, quando seu
irmão Leo e a namorada, Diana, foram encontrados mortos nos trilhos da ferrovia. Além
disso, Maura, o amor da sua vida, terminou com ele e desapareceu sem justificativa.
Por...
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Orgulho e Preconceito
http://media.beebok.info/br-1086469610/orgulho-e-preconceito.html

Pride and Prejudice (br/pt: Orgulho e Preconceito) é um romance da escritora britânica
Jane Austen. Publicado pela primeira vez em 1813, na verdade havia sido terminado em
1797,antes de ela completar 21 anos, em Steventon, Hampshire, onde Jane morava com
os pais. Originalmente...
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Ponto de inflexão
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http://media.beebok.info/br-1450204802/ponto-de-inflexao.html

Um livro que vai te ajudar a fazer seu próprio caminho. &#34;Vou dispensar o
aprofundamento nas equações que geram um Ponto de Inflexão, mas vou apenas me
apropriar deste conceito para descrever momentos de nossa vida em que nossas decisões
vão...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
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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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...
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Poder sem limites
http://media.beebok.info/br-1292036667/poder-sem-limites.html

O grande sucesso de Tony Robbins em nova edição. "A estrada do sucesso está sempre
em construção": é o que afirma o autor em Poder sem limites, um dos grandes sucessos
de venda do escritor, empresário e pai do método coaching. Neste...
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Queen - Original Keys for Singers
http://media.beebok.info/br-1414922581/queen-original-keys-for-singers.html

13 hits arranged for singers exactly how Freddie Mercury sang them, also with piano
accompaniment. Includes: Bicycle Race * Bohemian Rhapsody * Crazy Little Thing Called
Love * Don't Stop Me Now * Fat Bottomed Girls * Good Old-Fashioned Lover Boy * Killer
Queen * Now I'm Here * Play the Game * Save...
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