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Um imigrante reconta suas histórias entre o fato e a ficção
neste romance hilário e tocante sobre fronteiras, identidades
culturais, política e (muito) amor. Jovem acadêmico
desembarcado nos Estados Unidos vindo da Índia, Kailash
parece reverberar ecos da própria vida de Amitava Kumar.
"Este é um trabalho de ficção, bem como de não ficção", anota
o autor ao fim do livro. E de fato: a relação entre verdade e
criação literária fornece uma tensão irresistível à história de
um universitário às voltas com pesquisas e encontros sexuais
num ambiente a um só tempo puritano e teoricamente aberto
às diferenças. Em sua narrativa, Kailash descreve as alegrias
e decepções da experiência de imigrante; as texturas políticas
e sociais da vida no campus; a influência de um professor
carismático – também como ele um imigrante–; a natureza das
mulheres que ama pelo caminho; e a imagem que constrói de
si mesmo a partir do olhar de cada uma delas. Contando sua
própria história, personifica o entusiasmo da juventude em
seu idealismo e desejos caóticos. A brilhante fusão de história
e reportagem, anedota e anotação, imagem e texto, dão a Os
amantes uma temperatura envolvente, perspicaz, tocante e
ligeiramente transgressiva.
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[PDF]

The Seven Deadly Sins Capítulo 311
http://media.beebok.info/br-1464688328/the-seven-deadly-sins-capitulo-311.html

Para os Sete Pecados Capitais, as vitórias têm sempre um sabor agridoce... Um fantasma
que todos acharam ter sido deixado no passado se levanta, e medo, terror e destruição
estão a caminho. Ainda não acabou. A batalha interminável continua...

[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]

Duquesa Por Engano
http://media.beebok.info/br-1459006946/duquesa-por-engano.html

Outra das clássicas estórias de casamento por conveniência escrita por Cheryl Bolen Uma
inocente visita ao Duque de Aldridge para pedir uma doação para suas viúvas de guerra,
coloca Lady Elizabeth Upton no meio de um enorme escândalo... O Duque de...

[PDF]

O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. 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...
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黑暗社会
http://media.beebok.info/br-1463853415/黑暗社会.html

...

[PDF]

F*deu Geral
http://media.beebok.info/br-1459175328/f-deu-geral.html

Do autor do mega-seller A sutil arte de ligar o f*da-se Vivemos em uma época
interessante. Materialmente, nunca estivemos melhor — temos mais liberdade, mais
saúde e mais riqueza do que em qualquer momento da história da humanidade. No
entanto, tudo ao redor parece...

[PDF]

Dama por Acaso (Os Haverstocks, Livro 1)
http://media.beebok.info/br-1444463810/dama-por-acaso-os-haverstocks-livro-1.html

Manipulados a se casarem por conveniência para provar que são patriotas, Anna e
Charles, o Marquês de Haverstock, questionam a lealdade um do outro. No entanto, não
há dúvidas de que o toque macio de Anna enfeitiçou o poderoso aristocrata que se
tornou...

[PDF]

那年相识
http://media.beebok.info/br-1461084775/那年相识.html

说到与她的初识,时光要流回我十八岁那年的春天。那是在紧挨着校园后门的一条国道上。她
就站在人行横道路口。
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灵界之修仙
http://media.beebok.info/br-1463857422/灵界之修仙.html

...
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家世辉煌
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http://media.beebok.info/br-1461054075/家世辉煌.html

车子平稳地向前滑行,外面下着雨,雨点敲在车窗上的声音听着都觉得冷,倒也很催眠,徐衍闭眼
靠在椅背上,在开足暖气的车内有些昏昏欲睡。

[PDF]

猎人之光明
http://media.beebok.info/br-1463865063/猎人之光明.html

胡夫金字塔究竟是何人建造?尼斯湖水怪是什么生物? 百年难解百慕大三角之谜;爱琴海边的神
秘古堡;地下迷宫中的上古怪兽;希腊王者骑乘过的巨龙…… 大陆漂移学说竟源自古魔法时代
的禁咒战争……...

[PDF]

风月天子2
http://media.beebok.info/br-1463850721/风月天子2.html

由于生下的龙子,赐封为才人,李才人,并且赐这庆褔宫,由于宫女身份太过底下,皇帝有那么多
女人,儿子也一大把,自从赐了这个庆福庆之后,就派两个宫女侍候着,之后整个王宫,对于有他
们母子两,大概根本没多少人知道吧。

[PDF]

英雄探险队2
http://media.beebok.info/br-1463849034/英雄探险队2.html

洞穴似乎感受到外人的入侵,四周的颜色在众人的步伐中越来越深,黄绿色的浆汁也沁泌得更是
浓烈,不远处的地上,赫然出现了九个浅色的盘状痕迹,慢慢的,每个浅痕之上都出现一个盘腿而
坐的青年身影。
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风月天子1
http://media.beebok.info/br-1463845373/风月天子1.html

由于生下的龙子,赐封为才人,李才人,并且赐这庆褔宫,由于宫女身份太过底下,皇帝有那么多
女人,儿子也一大把,自从赐了这个庆福庆之后,就派两个宫女侍候着,之后整个王宫,对于有他
们母子两,大概根本没多少人知道吧。
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