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CONTEÚDO EXCLUSIVO: ENTREVISTA COM UM
HISTORIADOR SOBRE O QUE FOI A UNIÃO SOVIÉTICA
E A SITUAÇÃO ATUAL DOS PAÍSES CITADOS NO
LIVRO.
Em sua jornada pela União Soviética/Rússia dos anos 1990 e
2000, o escritor de guias de viagem Zizo Asnis bebeu vodca
com nativos no café da manhã, por pouco não perdeu alguns
embarques por conta da dificuldade com o idioma, visitou a
usina nuclear de Chernobyl, dormiu uma noite no gelado
deserto de Gobi e viveu imprevistos bastante assustadores
para um viajante solitário totalmente longe de casa. Essa
trajetória começa em Frankfurt, na Alemanha, passa pela
Bielorrússia, Moldávia, Ucrânia, Sibéria, Cazaquistão,
Mongólia e China, e termina com uma volta ao mundo, em
Nova York. O percurso foi pela lendária ferrovia
Transiberiana, onde ele pôde interagir com outros viajantes e
observar detalhes que, em outro meio de transporte,
certamente passariam despercebidos. Um passeio para
desfrutar sem pressa
Transiberiana: uma grande viagem
A União Soviética se desintegrou em 1991, mas os países que formavam o enorme bloco comunista
ainda são pouco conhecidos. Zizo Asnis, escritor de guias de viagem, aventura-se por essa misteriosa
região, começando pela Bielorrússia e seguindo por Moldávia, Ucrânia, Rússia – onde toma o
lendário trem da ferrovia Transiberiana –, Mongólia e China.
Zizo, sob o aguçado olhar de viajante experiente, compartilha conosco suas percepções sobre a
última ditadura da Europa e toda a sua jornada pelo pequeno país que é o mais pobre do continente
europeu, pelos momentos politicamente conturbados que afetam a região desde o fim da URSS, pela
nação que é territorialmente a maior do planeta, pela outra que já foi o maior império do mundo e
hoje vive isolada entre duas potências e pelo país emergente que impõe uma forte censura.
O livro, porém, não tem a pretensão de se aprofundar em história ou política. Antes de tudo, é uma
narrativa de viagem. Assim, conhecemos locais onde nunca imaginávamos estar, nos transportamos
à trágica região de Chernobyl, espiamos a última prisão do regime soviético, mergulhamos no frio
quase invernal da Sibéria, somos indagados em fronteiras sem saber se conseguiremos entrar no
país, nos perdemos num distante deserto mongol, descobrimos como é o sistema de vistos da Coreia
do Norte, nos afligimos ao sermos presos numa cadeia russa, viajamos na maior de todas as
ferrovias – e a bordo dos trens, nos deparamos com paisagens surpreendentes, situações inusitadas
e personagens tão comuns quanto excepcionais. Tudo contado com boas doses de humor, emoção,
reflexão e suspense – como invariavelmente são as boas viagens.
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Atlas de Oftalmologia
http://media.beebok.info/br-1460067204/atlas-de-oftalmologia.html

Quem não sabe o que procura não é capaz de reconhecer aquilo que encontra - dizia
Claude Bernard.&#xa0; A Oftalmologia é sem dúvida alguma uma especialidade
dependente da capacidade do médico em reconhecer aquilo que observa durante o
exame...

[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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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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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...

[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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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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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]

Em busca de nós mesmos
http://media.beebok.info/br-1322621597/em-busca-de-nos-mesmos.html

Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Perguntas manjadas, é verdade. Mas
quem nunca pensou nisso pelo menos uma vez na vida? O questionamento sobre nossa
existência, origem e destino tem sido tema de profunda reflexão dos maiores pensadores
da humanidade ao longo de...
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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...
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As regras de ouro dos casais saudáveis
http://media.beebok.info/br-1391846078/as-regras-de-ouro-dos-casais-saudaveis.html

De Augusto Cury, autor mais lido da década: 22 milhões de livros vendidos no Brasil,
publicado em 70 países. Casais saudáveis constroem pontes. Casais desinteligentes vivem
ilhados. Tudo o que você precisa saber para uma relação saudável e...
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Do mil ao milhão
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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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看珠成碧3
http://media.beebok.info/br-1459933873/看珠成碧3.html
家人忙去相请,御林军校尉严史走了进来,随同后面的竟是有镇京师之称的右御林军大将军玉林,
庄近看了心中一凛,再想回避已经是往来不及。
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看珠成碧2
http://media.beebok.info/br-1459933624/看珠成碧2.html
家人忙去相请,御林军校尉严史走了进来,随同后面的竟是有镇京师之称的右御林军大将军玉林,
庄近看了心中一凛,再想回避已经是往来不及。
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看珠成碧1
http://media.beebok.info/br-1459933243/看珠成碧1.html
家人忙去相请,御林军校尉严史走了进来,随同后面的竟是有镇京师之称的右御林军大将军玉林,
庄近看了心中一凛,再想回避已经是往来不及。
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A villa
http://media.beebok.info/br-1459865844/a-villa.html

Clássico de Nora Roberts em edição revista. &#xa0;Quando o vinhedo Giambelli se funde
ao MacMillan, Sophia e Tyler precisam unir forças para dar continuidade ao império das
duas famílias. Ela, uma relações-públicas apaixonada pelo...
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