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Uma obscura princesa alemã é levada para a Rússia aos 14
anos de idade para casar-se com Pedro III, herdeiro do trono.
Prisioneira de um casamento infeliz, Catarina conduz um
golpe que irá depor o marido, além de levá-la à coroação,
dando o primeiro passo para entrar na história como uma das
mais poderosas e marcantes personalidades femininas de
todos os tempos.
Dona de uma mente brilhante e de uma curiosidade
insaciável, Catarina governou por 34 anos, desvendando os
mistérios e intrigas da corte. Grande leitora dos pensadores
iluministas, manteve uma correspondência com Voltaire e
buscou pôr em prática os ideais de um despotismo
benevolente, como pregava Montesquieu. Enfrentou rebeliões
domésticas, guerras e as mudanças políticas que culminaram
na Revolução Francesa. Catarina foi determinante na
modernização do império russo, na promoção das artes, no
ensino e no alargamento de fronteiras.
Sua família, amigos, damas de companhia, inimigos e diversos amantes são vivamente retratados
nesta biografia, assim como as amarguras do casamento com Pedro, mais interessado em
brinquedos e fardas do que na mulher, que por nove anos permaneceu intocada por ele.
Historiador e pesquisador, Robert K. Massie soma anos de dedicação à história russa. Famoso pela
biografia de Nicolau e Alexandra, os últimos Romanov, neste livro ele revela passagens dos diários e
de cartas da czarina, pintando um retrato fascinante de Catarina, a Grande.
Vencedor do Prêmio Pen/Jacqueline Bograd Weld 2012 de melhor biografia.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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]

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]

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...

[PDF]

Fingindo - Série Bilionário Impostor
http://media.beebok.info/br-1341356507/fingindo-serie-bilionario-impostor.html

A autora best seller do USA Today, Lexy Timms, traz para você um romance doce e sexy
que fará com que você torça pelo azarão até o fim! Ele gemeu. Isto era tortura. Estar
preso em uma sala com uma linda mulher era praticamente a fantasia de qualquer
homem,...

[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...
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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]

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,...

[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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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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Os Sacramentos e os Dons do Espírito
http://media.beebok.info/br-1377714188/os-sacramentos-e-os-dons-do-espirito.html

Com o objetivo de tornar mais acessíveis as catequeses do papa Francisco ao público
brasileiro, a PAULUS Editora reuniu nesta obra os ensinamentos do sumo pontífice a
respeito dos sete sacramentos e dos sete dons do Espírito Santo. Com seu jeito simples,...
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Coração de Esmeralda
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http://media.beebok.info/br-743849715/coracao-de-esmeralda.html

Uma herança inesperada coloca novamente Rafael Cavaliere na vida de Harriet.
Aproveitando-se de todo o seu charme para tomar posse de metade da herança dela,
Rafael a envolve em um inebriante caso.
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Predestinadas
http://media.beebok.info/br-996976770/predestinadas.html

Cate Cahill acabou de ser apagada da memória de Finn, o grande amor de sua vida. A
responsável por essa traição foi Maura, uma de suas irmãs, e Cate está certa de que
nunca vai conseguir perdoá-la. Enquanto isso, Tess, a caçula, está...
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Sem medo de vencer
http://media.beebok.info/br-1098936318/sem-medo-de-vencer.html

Este livro analisa os motivos pelos quais muitas pessoas não conseguem atingir metas
profissionais, afetivas e espirituais que elas mesmas se impuseram e mostra como
superar os bloqueios para realizar-se na vida pessoal e profissional. Para Roberto
Shinyashiki, o principal fator determinante...
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Ed & Lorraine Warren: Demonologistas
http://media.beebok.info/br-1294203520/ed-lorraine-warren-demonologistas.html

Eles enfrentaram os mistérios mais sinistros dos últimos sessenta anos, sempre em busca
da verdade. Agora é a sua vez de entrar em contato com o sobrenatural. Você tem
coragem? Então leia Ed &amp; Lorraine Warren: Demonologistas, a biografia definitiva
dos mais...
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CEO Temporário
http://media.beebok.info/br-1433835206/ceo-temporario.html

A autora best seller do USA Today, Lexy Timms, traz para você um romance doce e sexy
que fará com que você torça pelo azarão até o fim! Ele gemeu. Isto era tortura. Estar
preso em uma sala com uma linda mulher era praticamente a fantasia de qualquer
homem,...
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