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O livro que inspirou o filme vencedor do Globo de Ouro
20152º e-book mais vendido no Brasil — Folha de São Paulo
11/04/2015"Um retrato comovente do Alzheimer. Um livro
inesquecível." — USA Today"`Para Sempre Alice` é
comovente e real, a ponto de tirar o sono: você vai querer lêlo noite adentro, sem parar, até o fim. É uma história que
precisa ser contada." — The New York Times"Minha vontade
quando acabei de ler `Para Sempre Alice` foi a de entrar num
trem lotado e gritar para quem quisesse ouvir: `Você precisa
ler este livro! `" — The Boston Globe"Este livro é a melhor
representação da jornada de uma pessoa com Alzheimer que
já li na vida." — Alzheimer's Daily News"Com graça e
compaixão, Lisa Genova escreve sobre o vazio deixado na vida
daqueles que convivem com Alzheimer." — The Improper
BostonianAlice Howland (Julianne Moore) sempre foi uma
mulher de certezas. Professora e pesquisadora bem-sucedida,
não havia referência bibliográfica que não guardasse de cor.
Ela passou a vida acreditando que poderia estar no controle,
mas tudo pode mudar.Perto dos cinquenta anos, Alice começa
a esquecer. No início, coisas sem importância, até que ela se perde na volta para casa. Estresse,
provavelmente, talvez a menopausa; nada que um médico não dê jeito. Mas não é o que acontece.
Ironicamente, a professora com a memória mais afiada de Harvard é diagnosticada com um caso
precoce de mal de Alzheimer, uma doença degenerativa incurável.Poucas certezas a aguardam. Ela
terá que se reinventar a cada dia, abrir mão do controle, aprender a se deixar cuidar e conviver com
uma única certeza: a de que não será mais a mesma.Enquanto tenta aprender a lidar com as
dificuldades, Alice começa a enxergar a si própria, o marido (Alec Baldwin), os filhos (Kristen
Stewart, Kate Bosworth, Hunter Parrish) e o mundo de forma diferente. Um sorriso, a voz, o toque, a
calma que a presença de alguém transmite podem lhe devolver uma lembrança — mesmo que por
instantes, ainda que ela não saiba quem é.
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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]

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...

[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]

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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Um estranho irresistível
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....

[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....
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Ricardo Serpa Art Collections
http://media.beebok.info/br-1453076702/ricardo-serpa-art-collections.html

A complete catalog from my fine art photography prints. My online gallery at
www.rsrtcollections.com offers these images in small Limited Editions, in three different
sizes, with a signed and numbered Certificate of Authenticity included for each print.
Select your favorite images, decide on sizes...
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Seja foda!
http://media.beebok.info/br-1343814022/seja-foda.html

Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração
cheio de felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha
vida foi FODA. Mas calma, encontrar este livro é só o...
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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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Seu Dom
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http://media.beebok.info/br-1329332444/seu-dom.html

Meu nome é Dominic Powers. Minha empresa de engenharia de software, DPS, é uma das
500 melhores empresas do mundo. Realizar uma busca pela minha Assistente Pessoal
trouxe&#xa0;uma candidata inesperada direto para mim. Eu sabia que ela era diferente
assim que ela entrou no meu...
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O poder da ação
http://media.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...

[PDF]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...

[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...
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Bíblia - A Mensagem
http://media.beebok.info/br-1374922581/biblia-a-mensagem.html

A Mensagem — tradução do texto The Message, de Eugene Peterson —&#xa0; é uma
tradução contemporânea da Bíblia com base nas línguas originais que procura preservar
na linguagem do dia a dia seus eventos e ideias. “Se...
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