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<b>A maternidade é revolucionária</b>
<b>E-BOOK COM TEXTO EXCLUSIVO DE DUCA
LEINDECKER</b>
Este livro é o registro afetivo de uma mulher, mãe de uma
criança de dois anos, que aceitou o desafio de concorrer à
presidência do Brasil em novembro de 2017 e que, em agosto
de 2018, tornou-se candidata a vice-presidente, chegando ao
segundo turno. Uma mulher que percorreu um país
continental, amamentando sua filha e construindo uma nova
forma de ocupação do espaço político. Também é uma
conversa, sobre uma jornada de aprendizado e acolhimento.
Sobre privilégios; sobre as lutas para que privilégios não
existam mais. É sobre direitos. É sobre feminismo e liberdade.
É sobre afeto, carreira e amor, porque não tem sentido ser
pela metade. É sobre estar e não estar; presença e ausência.
Sobre ser mãe e mulher; ser madrasta e não ser bruxa. Sobre
acolher, sonhar um outro mundo e ser o outro mundo sonhado. E, profundamente, é sobre uma
revolução chamada Laura. Uma revolução de amor, de amor próprio, de potência. Porque depois de
gerar um filho não há nada, nadica de nada que uma mulher não possa fazer.
<i>
Filha, você me ensina a ser feliz quando não tenho controle de nada. Você me salva sendo amor em
tempos de ódio. Obrigada.
Certa vez, em uma das ocasiões em que ela não estava sendo bem acolhida, eu disse: se for mais
simples aceitar uma mulher na condição de primeira-dama, do que de uma criança de dois anos e
meio, digam a todos que Laura é minha primeira-dama. Ela é minha filha e precisa ser amada.
Maternidade em poucas palavras: chuva de cuspe. Passamos a vida julgando as maternagens de
outras mulheres. Quando chega a nossa vez percebemos que cuspíamos para cima. Quem nunca?
</i>
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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...

[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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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]

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]

Algo maravilhoso
http://media.beebok.info/br-1460314493/algo-maravilhoso.html

O mais aguardado romance de Judith McNaught com orelha assinada por Carina Rissi.
&#xa0;Alex sabe que é diferente das outras garotas. Após a morte do pai, viu a situação
financeira da família caminhar perigosamente rumo ao abismo, e coube a ela se tornar...
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After – Depois do desencontro
http://media.beebok.info/br-1093573367/after-depois-do-desencontro.html

Tessa passa pelo momento mais difícil de sua vida. Enquanto luta para crescer na
carreira com a qual sempre sonhou, seu mundo é virado de ponta-cabeça: a inesperada
aparição de seu pai e uma traição imperdoável a deixam mais fragilizada do que...
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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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The Chase
http://media.beebok.info/br-1453554291/the-chase.html

Bem-vinda de volta aos jogos de hóquei e às festas da Universidade Briar! No primeiro
spin-off da série Amores Improváveis, conheça a apaixonante e misteriosa Summer, irmã
de Dean. Todo mundo diz que os opostos se atraem. E deve ser verdade, porque...

[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,...

[PDF]

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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卢之仪(1)
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http://media.beebok.info/br-1460342760/卢之仪-1.html

一个高高帅帅的男生用点亮的蜡烛在地上围出一颗大心,他手里还捧着一大束玫瑰花。起初,观
察家以为男生是要向我们这幢楼里的哪个女生告白
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情缘(1)
http://media.beebok.info/br-1460336157/情缘-1.html

讲起来很玄妙是不是,那就说清楚一点儿。我生在现代,长在现代,标准新新人类,父母副业是医
生,正职是巫师,两口子恩恩爱爱,就是没小孩,掐指一算,原来命中无子。
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Esse Duque é Meu
http://media.beebok.info/br-1456482289/esse-duque-e-meu.html

Era uma vez... Para Olivia Lytton, seu noivado com o duque de Canterwick é mais uma
maldição do que uma promessa de felicidade para sempre. Pelo menos o título de
nobreza dele ajudará sua irmã, Georgiana, a garantir o próprio noivado com o
carrancudo...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. O livro
que já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo e está há mais de 16 semanas
na lista de mais vendidos da Veja . Com uma vida repleta de realizações...
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Agora e sempre
http://media.beebok.info/br-1458148121/agora-e-sempre.html

O premiado romance histórico da autora best-seller Judith McNaught com orelha
assinada por Carina Rissi. &#xa0;Após perder os pais em um trágico acidente, Victoria
Elizabeth Seaton é enviada para a Inglaterra, onde se espera que reivindique seu lugar
de direito na...
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