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«Gente Pobre» marca a estreia de Dostoiévski na literatura,
em 1846, e estabelece desde logo os fundamentos para uma
abordagem social, psicológica e profundamente corrosiva da
compreensão humana. A análise pormenorizada das
personagens e suas convicções, enquadradas por um pano de
fundo de crítica subtil, ganha em Dostoiévski uma força e um
poder imagéticos que extravasam as páginas dos seus livros.
Em «Gente Pobre», o autor transporta-nos para um dos
bairros mais miseráveis de São Petersburgo, onde um
funcionário de meia-idade troca correspondência com uma
jovem costureira. Demasiado pobres para se casarem, o seu
amor passa todo e apenas por cartas mantidas ao longo do
tempo, que refletem a cruel realidade do dia a dia passado
num ambiente de extrema precariedade.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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]

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]

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]

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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Ponto de inflexão
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...

[PDF]

After – Depois da verdade
http://media.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....

[PDF]

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...

[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,...
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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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Um estranho irresistível
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http://media.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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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...
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Até você chegar
http://media.beebok.info/br-1439719575/ate-voce-chegar.html

Um romance da dinastia Westmoreland A romântica Sheridan Bromleigh sonha em
encontrar o homem de sua vida. Mas sua realidade como professora de etiqueta para
damas da alta sociedade americana sempre a obrigou a colocar seus sonhos de lado. Até
o dia em que precisou levar uma de suas...
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A casa da praia
http://media.beebok.info/br-1437013566/a-casa-da-praia.html

Quem disse que a história de Elle e Noah acabou? Para a sorte de todos nós, que amamos
A Barraca do Beijo, Beth Reekles decidiu contar mais um pouco da história deles.
Namorar o maior bad boy da escola jamais esteve nos planos de ELLE EVANS, mas
aconteceu. Porém, isso...
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O príncipe
http://media.beebok.info/br-665714646/o-principe.html

A presente tratado filosófico é um livro de orientação prática de algumas medidas
políticas que o Príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder.
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