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Historian Olivier Bernier draws an indelible portrait of the
man who represented, more than anyone else, the idea of
French nobility to all Americans of the early Republic and who
represented to the French the idea of freedom and its
American expression. Lafayette was, indeed, the hero of two
worlds.
Bernier's Lafayette - much of it based on previously
inaccessible documents - is a man who lived the liberal ideal
as few others have. In the war for American independence,
this twenty-year-old was a stubborn, tenacious, and ultimately
victorious commander, the favorite of George Washington
with whom he developed a unique father-son relationship.
Returning to Paris with yearnings for a liberalized
government, he was soon caught up in the 1789 revolution,
first as its champion, then as the guardian of the king, finally
as the only man capable of maintaining order in 1790 and
1791.
Once the king fled the capital, however, Lafayette's position became untenable, and he was forced to
escape to Belgium. But there, the right-wing emigres considered him a traitor, and he was arrested
and sent to Austria, where he languished in prison for years.
Finally, the diplomatic efforts of George Washington and other Americans led to his release and
return to France.
Now, Napoleon feared him as a potential rival, a fear heightened when Lafayette went into selfimposed exile to protest Napoleon's abuse of power. During the revolution that followed Napoleon's
downfall, Lafayette maintained his liberal principles as few others bothered to, and his position was
vindicated by the uprising that installed the July monarchy and France's first middle-class
constitution.
Enriching this chronicle of a man and his age are the stories of young "Gilbert's" many loves, as well
as the steadfast relationship with his adoring wife. And never far from the marquis's heart was his
love for his adopted home. He maintained it through a forty-year correspondence with the Founding
Fathers and an unrelenting, if often quixotic, defense of liberal ideals. For its part, the young
American republic knew no grander celebrations than those thrown in honor of his return in 1824.
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Um cavalheiro a bordo
http://media.beebok.info/br-1467020017/um-cavalheiro-a-bordo.html

Ela estava no lugar errado… Durante um passeio pela costa, a independente e
aventureira Poppy Bridgerton fica agradavelmente surpresa ao descobrir um esconderijo
de contrabandistas dentro de uma caverna. Mas seu deleite se transforma em desespero
quando dois piratas a sequestram e a levam a...
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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,...
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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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The Seven Deadly Sins Capítulo 319
http://media.beebok.info/br-1473057111/the-seven-deadly-sins-capitulo-319.html

Meliodas e Elizabeth seguem lutando contra o Rei dos Demônios, mas em uma tentativa
desesperada de se comunicar com Zeldris, o mais velho dos irmãos contém suas forças e
isso poderá lhe custar muito mais do que espera... The Seven Deadly Sins (Nanatsu no
Taizai)...
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Do mil ao milhão
http://media.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...
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A Revelação krinar
http://media.beebok.info/br-1464572951/a-revelacao-krinar.html

O que acontece em um clube de sexo alienígena fica em um clube de sexo alienígena,
certo? Bem... não se você decidir revelar tudo sobre o lugar. E certamente não se você
omitir o fato de que as experiências no artigo são suas. Ou se o Krinar com...
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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...
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As cinco linguagens do amor - 3ª edição
http://media.beebok.info/br-1033551876/as-cinco-linguagens-do-amor-3ª-edicao.html

As diferenças gritantes no jeito de ser e de agir de homens e mulheres já não são
novidade há tempos. O que continua sendo um dilema é como fazer dar certo uma
relação entre duas pessoas que às vezes parecem ter vindo de planetas...
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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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Mais Esperto que o Diabo
http://media.beebok.info/br-1038252285/mais-esperto-que-o-diabo.html

Neste livro, inédito no Brasil, você vai descobrir, após 75 anos de segredo, por meio
dessa entrevista exclusiva que Napoleon Hill fez, quebrando o código secreto da mente
do Diabo: Quem é o Diabo? Onde ele habita? Quais suas principais armas mentais?
Quem...
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After – Depois da verdade
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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....
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Sob sua Obsessão
http://media.beebok.info/br-1465630187/sob-sua-obsessao.html

Eu a sequestrei à noite. Aprisionei-a porque não posso viver sem ela.&#xa0; Ela é meu
amor, meu vício, minha obsessão. Eu farei qualquer coisa para manter Sara comigo.
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Destinos Entrelaçados
http://media.beebok.info/br-1473004097/destinos-entrelacados.html

O destino nos fez inimigos. Eu nos fiz amantes. Em um mundo diferente, seríamos
perfeitos um para o outro. Mas não estamos nesse mundo.
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O Pequeno Príncipe
http://media.beebok.info/br-980858596/o-pequeno-principe.html

O Pequeno Príncipe é uma obra do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, publicada
em 1943 nos Estados Unidos. Numa primeira leitura, aparenta ser um livro para crianças,
mas possui um grande teor poético e filosófico. O autor do livro foi...
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O Livro dos Médiuns
http://media.beebok.info/br-1143594176/o-livro-dos-mediuns.html

Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos. […]
Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns.? Publicado pela primeira vez
em 1861, O livro dos médiuns é a segunda obra da...
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