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Comparada a Jogos Vorazes, trilogia Red Rising critica a
sociedade em ficção científica repleta de ação e
vingança
"Fúria Vermelha" é o primeiro volume da trilogia Red Rising.
A distopia, comparada a "Jogos vorazes" por misturar ação e
critica social, será adaptada para o cinema por Marc Forster,
diretor de "Guerra mundial Z". O romance se passa em um
futuro não tão distante, no qual o homem domina a tecnologia
das viagens interplanetárias e começa a colonizar outros
planetas. Marte é uma das primeiras colônias instaladas, e
possui uma sociedade estratificada, em que o papel de cada
indivíduo é definido pela hereditariedade e a ascensão social é
impossível. Um regime arcaico, de castas, contrasta com a
tecnologia do período.
Darrow é um dos jovens nascidos em Marte e sua vida está
bem longe da felicidade. Ele é um Vermelho, faz parte da base
da pirâmide social, composta por operários. Passa seus dias
escavando túneis subterrâneos a mando das autoridades, pois
essa seria a única forma de, um dia, as próximas gerações
habitarem a superfície do planeta. Dia após dia, ele cava, pensando em um futuro melhor e sem
jamais ver a luz do sol.
Até que Darrow percebe que o mundo em que vive é uma mentira, e decide desvendar o que há por
trás daquele sistema opressor. Com a ajuda de um misterioso grupo de rebeldes, ele descobre a
verdade: que a superfície de Marte já havia sido habitada, porém o privilégio de viver ao sol é
permitido apenas aos Ouros, a classe dominante. Os Vermelhos, na verdade, são usados como
escravos.
Tomado pela vingança e com a ajuda de outros rebeldes, Darrow vai para a superfície e se infiltra
entre os Ouros. Lá, ele tem que ser forte o suficiente para não se deixar levar pelos prazeres fáceis
de uma vida confortável, enquanto tenta proteger sua identidade, além de se envolver em intrigas
que darão início a uma guerra muito maior do que ele poderia esperar.
Um sucesso internacional, "Fúria Vermelha" figurou na lista de mais vendidos do New York Times,
foi considerado o livro do mês da Amazon em fevereiro de 2014 e seus direitos foram comprados
pela Universal Pictures.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Furacão Anitta
http://media.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...

[PDF]

The Seven Deadly Sins Capítulo 304
http://media.beebok.info/br-1456825064/the-seven-deadly-sins-capitulo-304.html

A Guerra Santa está sugando as energias dos nossos bravos guerreiros. Enquanto uns
lutam com os espíritos no Purgatório, outros travam uma dura batalha para proteger o
mundo real. Será que nossos heróis vão conseguir salvar Meliodas e Elizabeth? Confira...

[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...
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The Chase
http://media.beebok.info/br-1453554291/the-chase.html

Bem-vinda de volta aos jogos de hóquei e às festas da Universidade Briar! No primeiro
spin-off da série Amores Improváveis, conheça a apaixonante e misteriosa Summer, irmã
de Dean. Todo mundo diz que os opostos se atraem. E deve ser verdade, porque...
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Fairy land(3)
http://media.beebok.info/br-1456523192/fairy-land-3.html

He had a clean face under his disorderly hair and a moustache on his chin. Even though
his face was covered with wrinkles, it looked like a fairy wind tunnel at first sight.
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Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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Flood and seal the gods(3)
http://media.beebok.info/br-1456539585/flood-and-seal-the-gods-3.html

Between the heavens and the earth, there is no light and no heat, and there are confused
currents everywhere, one by one, which are almost thick. This is the vast world when the
heavens and the earth are not open, and the air current is chaotic.

[PDF]

Flood and seal the gods(1)
http://media.beebok.info/br-1456537546/flood-and-seal-the-gods-1.html

Between the heavens and the earth, there is no light and no heat, and there are confused
currents everywhere, one by one, which are almost thick. This is the vast world when the
heavens and the earth are not open, and the air current is chaotic.
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Repair needles(3)

PDF File: Fúria Vermelha

Ler ou baixar Online Fúria Vermelha PDF, ePub, Mobi Pierce Brown Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura.
Baixe agora!, Comparada a Jogos Vorazes, trilogia Red Rising critica a sociedade em...

http://media.beebok.info/br-1456534322/repair-needles-3.html

Legend has it that it is lonely to seek defeat alone, because he feels that life is better than
death because he can't find his opponent, and eventually he ends up depressed. This
feeling is generally not palatable to the human body, but Hao Wei feels the same,
because he thinks he is very unusual.
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Repair needles(2)
http://media.beebok.info/br-1456533150/repair-needles-2.html

Legend has it that it is lonely to seek defeat alone, because he feels that life is better than
death because he can't find his opponent, and eventually he ends up depressed. This
feeling is generally not palatable to the human body, but Hao Wei feels the same,
because he thinks he is very unusual.

[PDF]

Repair needles(1)
http://media.beebok.info/br-1456531220/repair-needles-1.html

Legend has it that it is lonely to seek defeat alone, because he feels that life is better than
death because he can't find his opponent, and eventually he ends up depressed. This
feeling is generally not palatable to the human body, but Hao Wei feels the same,
because he thinks he is very unusual.

[PDF]

Counter productive formula(1)
http://media.beebok.info/br-1456491490/counter-productive-formula-1.html

The most marginal planet in the divine realm, where there is no life, is deserted.
Suddenly, an elegant figure appeared here. A white robe, sword eyebrows and stars,
shawl hair flowing with the wind
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Dream come from heaven(1)
http://media.beebok.info/br-1456058930/dream-come-from-heaven-1.html

It is doubts in mind. It's unreasonable to call a dog hide-and-seek at lunchtime. Besides,
younger siblings usually know how to behave properly. How can they do this?
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