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Uma releitura corajosa e atual da trajetória de Circe, a
poderosa – e incompreendida – feiticeira da Odisseia de
Homero.
Na casa do grande Hélio, divindade do Sol e o mais poderoso
da raça dos titãs, nasce uma menina. Circe é uma garotinha
estranha: não parece ter herdado uma fração sequer do
enorme poder de seu pai, muito menos da beleza estonteante
de sua mãe, a ninfa Perseis. Deslocada entre deuses e seus
pares, os titãs, Circe procura companhia no mundo dos
homens, onde enfim descobre possuir o poder da feitiçaria,
sendo capaz de transformar seus rivais em monstros e de
aterrorizar os próprios deuses.
Sentindo-se ameaçado, Zeus decide bani-la a uma ilha
deserta, onde Circe aprimora suas habilidades de bruxa,
domando perigosas feras e cruzando caminho com as mais famosas figuras de toda a mitologia
grega: o engenhoso Dédalo e Ícaro, seu filho imprudente, a sanguinária Medeia, o terrível Minotauro
e, é claro, Odisseu. E os perigos são muitos para uma mulher condenada a viver sozinha em uma ilha
isolada. Para proteger o que mais ama, Circe deverá usar toda a sua força e decidir, de uma vez por
todas, se pertence ao reino dos deuses ou ao dos mortais que ela aprendeu a amar.
Personagens vívidos e extremamente cativantes, aliados a uma linguagem fascinante e um suspense
de tirar o fôlego, fazem de Circe um triunfo da ficção, um épico repleto de dramas familiares,
intrigas palacianas, amor e perda. Acima de tudo, é uma celebração da força indomável de uma
mulher em meio a um mundo comandado pelos homens.
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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,...

[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...

Why Not:Como os irmãos Joesley e Wesley, da JBS, transformaram um
açougue em Goiás na maior empresa de carnes do mundo
[PDF]

http://media.beebok.info/br-1463062504/why-not-como-os-irmaos-joesley-e-wesley-da-jbs-tran
sformaram-um-acougue-em-goias-na-maior-empresa-de.html

O Brasil assistiu nos últimos anos ao rápido crescimento da JBS, que, nas mãos dos
irmãos Wesley e Joesley Batista, saiu da condição de pequena empresa familiar para
transformar-se em gigante mundial. Já no auge do sucesso, Joesley trocou seu...
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天之玄策
http://media.beebok.info/br-1463776936/天之玄策.html
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特级重犯
http://media.beebok.info/br-1463775543/特级重犯.html
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情之花
http://media.beebok.info/br-1463770894/情之花.html
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绝地非凡人生
http://media.beebok.info/br-1463769166/绝地非凡人生.html
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灵之神海
http://media.beebok.info/br-1463767552/灵之神海.html
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网游少年
http://media.beebok.info/br-1463766107/网游少年.html

有人说婴儿都一个样,皱皱的红红的,根本看不出什么漂亮不漂亮,可是季家这个小婴儿,生出来
就是少见的白玉可爱,随着他渐渐长开,惊人的漂亮更是明显。 &#xa0; &#xa0; &#xa0;...
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Everything Is Figureoutable
http://media.beebok.info/br-1450754399/everything-is-figureoutable.html

"Millions of young women look to Marie Forleo as their inspiration for empowerment and
achievement." --Oprah Winfrey "This book delivers a knock-out punch to whatever is
holding you back." --Cheryl Strayed, author of Wild Let's be honest--none of us were given
an owner's manual...
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狂风之暴雨1
http://media.beebok.info/br-1463784254/狂风之暴雨1.html
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枫无征途
http://media.beebok.info/br-1463779883/枫无征途.html
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红之彼岸
http://media.beebok.info/br-1463773772/红之彼岸.html

由于被拒婚,提坦的王弟一气之下攻破奈奎斯特的王都,亡国的公主被迫逃亡。 旅途中,她遇见
了两个与她命运终身缠绕的男人,王弟竟赫然其中……...
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天使地狱
http://media.beebok.info/br-1463764793/天使地狱.html

不知从什么时候开始。号称黄金之土的人间,开始有了无奈,悲伤和苦涩。 受神魔惩罚而苦苦
挣扎的生灵。死亡,是他们最后的避风港。当他们再也无法承担生命之轻时,来自枉死城的冥觋,
将给其悲凉的解脱。 冥觋,是慈悲的死神。...
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