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Eram tempos difíceis para David Gilmour: sem trabalho fixo,
com o dinheiro curto e o filho de 15 anos colecionando
reprovações em todas as matérias do ensino médio. Diante da
desorientação e da infelicidade desse filho-problema, o pai faz
uma oferta fora dos padrões: o garoto poderia sair da escola
— e ficar sem trabalhar e sem pagar aluguel — desde que
assistisse semanalmente a três filmes escolhidos pelo pai.
Com essa aposta diferente na recuperação e na formação de
um rapaz que está “perdido”, formaram o clube do filme.
Semana a semana, lado a lado, pai e filho viam e discutiam o
melhor (e, ocasionalmente, o pior) do cinema: de A Doce Vida
(o clássico de Federico Fellini) a Instinto Selvagem (o thriller
sensual estrelado por Sharon Stone); de Os Reis do Iê, Iê, Iê
(hit cinematográfico da Beatlemania) a O Iluminado
(interpretação primorosa de Jack Nicholson, dirigido por
Stanley Kubrick); de O Poderoso Chefão (um dos integrantes
das listas de “melhores filmes de todos os tempos”) a Amores
Expressos (cult romântico e contemporâneo do chinês Wong Kar-Way). Essas sessões os mantinham
em constante diálogo — sobre mulheres, música, dor de cotovelo, trabalho, drogas, amor, amizade
—, e abriam as portas para o universo interior do adolescente, num momento em que os pais
geralmente as encontram fechadas. David Gilmour, crítico de cinema e escritor premiado, oferece
uma percepção singular sobre filmes, roteiros, diretores e atores inesquecíveis ao relatar essa
vivência com olho clínico e muita sinceridade. O autor emociona ao colocar os leitores diante da
descoberta da vida adulta pelos olhos de um jovem e dos dilemas da adolescência administrados por
um pai muito presente. Nas palavras de Gilmour: “É um exemplo do que o cinema é capaz, de como
os filmes podem vencer suas defesas e realmente atingir seu coração.”
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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,...
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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...

[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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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...

[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 —...
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Sapiens
http://media.beebok.info/br-1391758854/sapiens.html

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna
capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das
mais horripilantes guerras? Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas
outras...
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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 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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Me Poupe!
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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...

[PDF]

Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...
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Como mudar sua mente
http://media.beebok.info/br-1439497918/como-mudar-sua-mente.html

Michael Pollan relata como as drogas psicodélicas podem transformar vidas Nos anos
1940, quando o LSD foi descoberto, pesquisadores, cientistas e médicos acreditavam que
a sociedade se preparava para uma iminente revolução no campo da psicologia. A
substância...
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Uma breve história da ciência
http://media.beebok.info/br-1391682080/uma-breve-historia-da-ciencia.html

Este é, na verdade, um livro de aventura – é o que sentimos ao acompanhar os principais
episódios da evolução científica e seus protagonistas. Leva os leitores às estrelas por
meio do telescópio, quando o Sol substitui a Terra como o...
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Grande amor
http://media.beebok.info/br-1186909908/grande-amor.html

É fundamental que o leitor entenda que Grande Amor não traz dicas de como conquistar
ninguém na balada, manter um casamento, trazer de volta a pessoa amada depois de uma
separação. Trata-se de um sentimento maior do que o de posse. Mais significativo e
duradouro...
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