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Finalista do Baileys Women's Prize for Fiction, este romance
de estreia inesquecível ambientado na Nigéria dá voz a
marido e esposa enquanto eles contam a história de seu
casamento — e as forças que ameaçam destruí-lo.
Yejide e Akin se apaixonaram na faculdade e logo se casaram.
Apesar de muitos terem esperado que Akin tivesse várias
esposas, ele e Yejide sempre concordaram que o marido não
seria poligâmico. Porém, após quatro anos de casamento — e
de se consultar com médicos especialistas em fertilidade e
curandeiros, tomar chás estranhos e buscar outras curas
improváveis —, Yejide não consegue engravidar. Ela está
certa de que ainda há tempo, mas então a família do marido
aparece na sua casa com uma jovem moça que eles
apresentam como a segunda esposa de Akin. Furiosa, chocada
e lívida de ciúmes, Yejide sabe que o único modo de salvar seu
casamento é engravidar. O que, enfim, ela consegue — mas a
um custo muito maior do que poderia ter imaginado.
Um romance eletrizante e de enorme poder emocional, Fique
comigo não apenas debate as questões familiares da
sociedade nigeriana, como também demostra com realismo as mazelas e as dificuldades políticas
enfrentadas pela população desse país nos anos 1980. No entanto, acima de tudo, o livro faz a
pergunta: o quanto estamos dispostos a sacrificar em nome da nossa família?
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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...

[PDF]

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]

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...
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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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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...

[PDF]

Professor feelgood
http://media.beebok.info/br-1441944710/professor-feelgood.html

Romântico e atual, o aguardado segundo livro da série de Mr. Romance (Masters of Love)
traz o humor e os personagens envolventes característicos de Leisa Rayven. Asha Tate é
uma ambiciosa assistente editorial. Romântica ao extremo, ela sonha com um amor que a
leve...
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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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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

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 simples e acessível a todas as inteligências,...

[PDF]

Amor Errante
http://media.beebok.info/br-564711810/amor-errante.html

Emily Longesley casou-se com o amor de sua vida e tinha esperança de que ele pudesse
amá-la com o tempo. Ao invés disso, ele abandonou subitamente a bela casa em que
moravam no campo e partiu para Londres. Emily suportou o desprezo com dignidade,
mas três anos já...
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O demônio do meio-dia
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http://media.beebok.info/br-1093714163/o-demonio-do-meio-dia.html

Partindo de sua própria batalha contra a depressão, Andrew Solomon constrói um retrato
monumental da doença que assola nossos tempos. Com epílogo inédito à reedição
brasileira. Lançado em 2000, O demônio do meio-dia...
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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 —...

[PDF]

Freddie Mercury
http://media.beebok.info/br-605345562/freddie-mercury.html

Freddie Mercury dispensa apresentações. Mas o que há por trás desse mito do rock?
Como ele era nos bastidores? Como foi sua infância e por que ele a escondeu tão bem?
Freddie era uma figura pouco convencional no meio do showbiz. Carente, inseguro, com
uma...
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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 conto da aia
http://media.beebok.info/br-1293554466/o-conto-da-aia.html

O romance distópico O conto da aia, de Margaret Atwood, se passa num futuro muito
próximo e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros
nem filmes. As universidades foram extintas. Também já não há...
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