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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Livro No Mundo Da Luna
Carina Rissi by online. You might not require more era to spend to go to the ebook initiation as skillfully
as search for them. In some cases, you likewise complete not discover the pronouncement Livro No
Mundo Da Luna Carina Rissi that you are looking for. It will unquestionably squander the time.
However below, in the manner of you visit this web page, it will be hence unquestionably easy to get as
well as download lead Livro No Mundo Da Luna Carina Rissi
It will not undertake many become old as we run by before. You can reach it while produce a result
something else at house and even in your workplace. as a result easy! So, are you question? Just
exercise just what we pay for under as skillfully as evaluation Livro No Mundo Da Luna Carina Rissi what
you behind to read!

O falso príncipe - Trilogia do reino - vol. 1 Jennifer A. Nielsen 2013-04-02 Quando uma guerra civil está
prestes a explodir num reino muito distante, um nobre chamado Conner tem uma ideia ousada para
tentar unificá-lo: procurar por um garoto que se passe pelo filho desaparecido do rei para assumir o
trono. Esta é a trama de O falso príncipe, primeiro volume da Trilogia do Reino que a Verus Editora
lança em novembro. Quatro órfãos são, então, forçados a competir pelo papel. Dentre eles, está o

rebelde e esperto Sage. O menino sabe que os motivos do nobre Conner são questionáveis, mas sua
vida está por um fio. Se ele não for o escolhido, será morto. Seus rivais têm suas próprias táticas na
batalha e Sage sabe que não pode confiar em ninguém. Após se mudar do orfanato miserável em que
vivia para o suntuoso palácio de Conner, os planos de seu novo mestre vão ficando cada vez mais
evidentes até que finalmente a terrível verdade é revelada, mostrando-se muito mais perigosa do que o
menino poderia supor.
Prometida - Perdida - vol. 4 Carina Rissi 2016-10-21 Elisa Clarke anda um pouco entediada. Seus dias
parecem iguais e os bailes há muito deixaram de trazer algum prazer a ela. Não que seja uma surpresa,
pois sempre que ela está presente os eventos se tornam um desastre! E é injusto, já que ela foi uma boa
moça a vida toda. Nascida em uma das famílias mais influentes, a jovem aprendeu desde pequena a
respeitar as normas sociais e se manter longe de escândalos. Na única vez em que ignorou uma dessas
regras acabou noiva. E foi apenas um beijo, ora bolas! Um beijo com o qual Elisa fantasiou desde que
conheceu e se apaixonou irrevogavelmente pelo belo e gentil jovem médico e que, como acontece nos
contos de fadas, mudou sua vida para sempre. Mas não da maneira que ela esperava. Como
consequência, agora está prometida a alguém que a despreza tanto que preferiu viver em outro
continente. Tudo o que ela deseja é que as coisas permaneçam assim. Mas Elisa não sabe que seu
noivo está a caminho do Brasil, e ela terá de enfrentar o homem cujo coração um dia se viu forçada a
partir. Destinados a ficar juntos, mas separados por seus corações, eles se envolverão em uma sinuosa
dança marcada por segredos, mágoas do passado, intrigas e uma arrebatadora paixão que colocará em
perigo não apenas seus sentimentos, mas a vida de ambos.
O líder sem status Robin Sharma 2011-07-14 "Há mais de quinze anos, Robin Sharma vem
compartilhando com as maiores empresas do mundo uma fórmula de sucesso que fez do autor um dos
mais requisitados especialistas em liderança do planeta. Agora, pela primeira vez, Sharma torna esse
impressionante processo disponível ao público, para que você possa atingir o seu melhor enquanto

ajuda sua empresa a alcançar um novo nível de excelência nestes tempos incertos em que vivemos. Em
O Líder Sem Status, entre outras coisas, você vai aprender: - como trabalhar com as pessoas e
influenciá-las de maneira positiva, independentemente do cargo que ocupa na empresa; - um método
para identificar e aproveitar as melhores oportunidades em períodos de profundas mudanças; - os reais
segredos da inovação espetacular; - estratégias rápidas para construir uma equipe excelente e cativar
seus clientes; - táticas poderosas para se tornar mentalmente forte e fisicamente vigoroso a fim de
liderar em sua área de atuação; - maneiras concretas de superar o estresse, construir uma força de
vontade invencível, elevar seu nível de energia e equilibrar sua vida pessoal. Não importa que função
você desempenha em seu local de trabalho e quais são as circunstâncias atuais de sua vida, a única
coisa que você precisa saber é que tem o poder de ser líder. Em qualquer nível que esteja na carreira ou
na vida, você deve ter um desempenho que utilize seu máximo potencial. Este livro vai mostrar como
fazer isso e, no processo, transformar sua vida e o mundo ao seu redor."
Indomada Carina Rissi 2021-10-20 Acompanhe a tragetória de Marina e Ana Laura, filhas de Ian e Sofia,
conforme elas lutam para tomar as rédeas do próprio destino em um mundo — e um tempo — de
mulheres belas e recatadas. Indomada é o arrebatador volume final da série Perdida, que conquistou
corações pelo Brasil inteiro. A pré-venda acompanha brindes incríveis e livro autografado. Duas décadas
se passaram e Sofia ainda vive seu "felizes para sempre" no século XIX. Ela e Ian seguem loucamente
apaixonados, para o constrangimento das filhas, duas jovens mulheres opiniosas e obstinadas. A vida
não poderia ser melhor! Ou assim ela pensava. Um problema na fábrica ameaça enviar Sofia para a
prisão, distraindo-a das ações do marido. Ela jamais desconfiou de que Ian fosse capaz de esconder
algo tão grave. Se tivesse percebido antes... Marina aprendeu a ocultar seus sentimentos até de si
mesma. As exceções são seus amados cavalos, o melhor amigo (que a trocou pela estúpida Europa!) e
a irmã caçula. Não há o que ela não faça por Ana Laura, e estava certa de que a dedicação era
recíproca. Então por que Ana ficou tão horrorizada ao saber de seu noivado? Como Ana Laura poderia

não estar aos pedaços, se o noivo da irmã permeia todas as suas fantasias românticas? Desesperada
para manter seus sentimentos em segredo, a saída que ela encontra é se afastar do casal. Sua
resolução evapora quando um homem misterioso a procura e alerta que Marina corre perigo. A única
capaz de ajudá-la é Ana. Mas quem vai salvar seu coração? Entre segredos do presente e do passado,
novas e antigas paixões, traições e lealdade, mãe e filhas farão o impossível umas pelas outras — e
acabarão descobrindo que, algumas vezes, os laços inquebráveis do amor podem, sim, se partir...
Carina Rissi também é autora de Procura-se um marido, Mentira perfeita, No mundo da Luna, Quando a
noite cai, Amor sob encomenda, Menina veneno e coautora de O livro dos vilões. Juntos, seus livros
ultrapassam a marca de 600 mil exemplares vendidos. Suas histórias românticas e envolventes, com
protagonistas inesquecíveis e contadas em uma linguagem ágil e bem-humorada, fazem de Carina uma
das autoras mais lidas e apreciadas por quem adora um bom romance.
O harém de Kadafi Annick Cojean 2013-07-01 Soraya tinha apenas quinze anos quando Muamar Kadafi
foi visitar a escola onde ela estudava. No momento em que ela lhe estendeu um buquê de flores, ele
colocou a mão na cabeça da menina e acariciou seus cabelos. Era o gesto secreto que sinalizava a
suas guarda-costas que ele a havia escolhido. Soraya foi raptada e viu sua infância chegar ao fim.
Durante sete anos, foi estuprada, espancada, forçada a consumir álcool e cocaína e depois integrada às
tropas das "amazonas" de Kadafi. Neste livro, a conceituada jornalista Annick Cojean dá voz a Soraya,
desvelando um aspecto pouco conhecido da ditadura de Kadafi - o abuso de drogas que estimulava a
megalomania sangrenta do ditador e o cruel abuso sexual de jovens líbias, escolhidas entre aquelas que
lhe chamassem atenção. Inúmeras mulheres tiveram o mesmo destino de Soraya, centenas
provavelmente. Talvez nunca se saiba ao certo, pois o assunto ainda é tabu na Líbia. Annick Cojean
arriscou sua vida ao ir a Trípoli investigar essa história. Ali, encontrou uma sociedade hipócrita e
decadente, dilacerada pela prostituição, pela corrupção, pelo terror, por estupros e assassinatos. Em O
harém de Kadafi, Annick Cojean possibilita que as vítimas do ditador líbio contem sua história para o

mundo, devolvendo um pouco de dignidade a mulheres cuja vida foi destruída por um monstro.
A esperança de uma mãe Francine Rivers 2016-06-13 O primeiro volume de uma saga familiar
emocionante. Com uma prosa envolvente e personagens emocionantes, A esperança de uma mãe é a
primeira parte de uma saga familiar inesquecível sobre os sacrifícios que toda mãe faz por seus filhos e
a natureza do amor incondicional, além das relações complicadas entre mães e filhas ao longo dos
tempos. Em meio ao drama da Segunda Guerra Mundial, eventos trágicos e inesperados forçam mãe e
filha a encarar os próprios defeitos e o abismo cada vez mais profundo que ameaça separá-las para
sempre.
No mundo da Luna Carina Rissi 2015-02-27 A vida de Luna está uma bagunça! O namorado a traiu com
a vizinha, seu carro passa mais tempo na oficina do que com ela e seu chefe idiota vive trocando seu
nome. Recém-formada em jornalismo, ela trabalha como recepcionista na renomada Fatos. Mas, em
tempos de internet e notícias instantâneas, a revista enfrenta problemas e o quadro de jornalistas
diminuiu drasticamente. É assim que a coluna do horóscopo semanal cai em seu colo. Embora não
tenha a menor ideia de como fazer um mapa astral e não acredite em nenhum tipo de magia, Luna
aceita o desafio sem pestanejar. Afinal, quão complicado pode ser criar um texto em que ninguém presta
atenção? Mas a garota nem desconfia dos perigos que a aguardam e, entre muitas confusões, surge
uma indesejada, porém irresistível paixão que vai abalar o seu mundo. O romance perfeito — não fosse
com o homem errado. Sem saída, Luna terá que lutar com todas as forças contra a magia mais
poderosa de todas, que até então ela desconhecia: o amor.
Que tal esta noite? - Pense rápido - vol. 1 Bridie Clark 2015-03-06 Esta noite vai acontecer a melhor
festa do ano, a Sonho de uma Noite de Inverno, nos bosques gelados nos arredores da Academia
Kings, a escola de elite onde você foi admitida com uma bolsa de estudos. Suas amigas também vão, e
vocês precisam estar impecáveis! Mas o que você vai fazer com a sua paixão secreta pelo namorado da
sua melhor amiga? E quando o seu melhor amigo se declara para você, que atitude tomar? Nesta

história cheia de festas, amizades e glamour, você é a personagem principal e deve decidir que caminho
seguir. Você prefere ser uma baladeira e se divertir com suas amigas sem pensar nas consequências,
ou a estudante responsável que tira as melhores notas e garante um futuro brilhante? Escolhas devem
ser feitas rapidamente, e você terá de decidir que riscos correr para conseguir status social, aventuras,
sucesso e amor.
No mundo da Luna: a entrevista Carina Rissi 2015-12-16 Sucesso de público, No mundo da Luna acaba
de ganhar um conto exclusivo no formato digital. Este eBook é dado de presente a todos os leitores que
procuram saber um pouquinho mais sobre a vida de Luna Braga. Ela já tinha um emprego quando sua
história começa. Mas como foi que conseguiu entrar na tão sonhada revista Fatos&Furos;? Sua divertida
entrevista de emprego é uma das cenas favoritas da Carina Rissi. "Assim como bons autores do gênero,
a exemplo de Helen Fielding (da saga Bridget Jones), Marian Keyes (Melancia) e Cecelia Ahern (P.S. Eu
te amo), Carina Rissi consegue equilibrar romance, humor e uma boa dose de pesquisa nos seus livros."
— Raquel Lima, Diário de Pernambuco
Para que o amor aconteça Ceci Akamatsu 2011-12-12 Se estamos sozinhos, questionamos por que é
tão difícil conseguir um par romântico e estabelecer um relacionamento estável. Se estamos em uma
relação, temos mil reclamações sobre o parceiro e nos queixamos sobre como é complicado viver a
dois. Já reparou como todos têm sempre alguma questão sobre a vida afetiva?É muito frustrante não
conseguir entender ou encontrar uma solução para fazer de nossa situação amorosa algo mais
harmonioso. Bate um sentimento de impotência, medo e cansaço diante de tantas experiências
negativas, muitas vezes até traumáticas. Às vezes resta apenas a pergunta: "O que há de errado
comigo e como posso ser feliz no amor?" Depois de muitas interrogações e questionamentos, mas
nenhuma resposta, começamos a achar que simplesmente não temos sorte no amor. Revoltados diante
dos acontecimentos, acabamos desistindo e passamos a esperar por um milagre.Podemos
simplesmente entregar nossa felicidade à sorte e esperar que, quem sabe, algo positivo aconteça e

transforme nossa vida romântica. Mas podemos também escolher trabalhar para que os milagres se
tornem realidade e para que nossa vida afetiva seja cada vez mais harmoniosa. .
Toda a minha ira Sabaa Tahir 2022-08-15 De uma das autoras juvenis mais queridas da atualidade,
Toda a minha ira é um romance de tirar o fôlego sobre amor jovem, arrependimentos antigos e perdão
— ao mesmo tempo trágico e emocionante em sua terna ferocidade. Lahore, Paquistão. Passado.
Misbah é uma sonhadora e contadora de histórias, recém-casada com Toufiq em um casamento
arranjado. Depois de ter a vida abalada por uma tragédia, eles emigram para os Estados Unidos e
abrem o Clouds' Rest Inn Motel, com a esperança de um recomeço. Juniper, Califórnia. Presente.
Salahudin e Noor são mais que melhores amigos; eles são família. Crescendo como párias numa
cidadezinha em pleno deserto de Mojave, eles entendem um ao outro como ninguém mais consegue.
Até a Briga, que destrói o vínculo entre eles com a fúria de uma explosão. Agora, Sal luta para
administrar o motel da família conforme a saúde de sua mãe, Misbah, se deteriora e seu pai se perde no
alcoolismo. Noor, por sua vez, anda numa corda bamba angustiante, trabalhando na loja de bebidas de
seu tio violento enquanto esconde o fato de que está se candidatando em várias universidades para
poder escapar dele — e de Juniper — para sempre. Quando as tentativas de Sal de salvar o motel saem
de controle, ele e Noor precisam se perguntar quanto vale a amizade entre eles — e o que é preciso
para derrotar os monstros do passado e também os do presente. Um romance juvenil contemporâneo
brilhante, inesquecível e comovente sobre família e perdão, amor e perda, em uma história arrebatadora
que atravessa gerações e continentes. "A prosa em primeira pessoa vibra com intensidade adolescente
— com tristeza, desejo e, acima de tudo, raiva lancinante — enquanto os jovens heróis de Tahir são
confrontados com escolhas que se sentem despreparados para fazer. Mas preparados eles estão: com
poesia, música, tradição e sua capacidade de amar." — Entertainment Weekly "Toda a minha ira é uma
força profunda e inabalável que vai sacudir o seu coração e endurecer a sua alma. A escrita afiada de
Sabaa Tahir nunca se esquiva da crueldade do mundo, mas sempre encontra a luz na escuridão para os

nossos narradores especiais e inesquecíveis." — Adam Silvera, autor de Os dois morrem no final "Toda
a minha ira é uma história de amor, uma tragédia e um sonho adolescente contagiante sobre o
significado de lar quando você sente que não se encaixa." — New York Times Book Review "Este é o
tipo de livro que definitivamente entra sob a sua pele e rouba o seu fôlego da melhor maneira." —
Buzzfeed "Uma história intergeracional profundamente comovente. Uma viagem emocional
inesquecível." — Kirkus Reviews "Um romance poderoso, narrado de maneira visceral." — Publishers
Weekly
Confusões de um garoto Patrícia Barboza 2016-07-29 Após as férias de verão, Zeca se olhou no
espelho e não reconheceu o garoto ali refletido. Ele tinha crescido e mudado muito. Parecia outra
pessoa! Estava mais alto, com a voz mais grave, e o que mais causava espanto: seu repentino sucesso
com as garotas! Então veio uma descoberta bastante confusa: ser adolescente não é nada fácil. Além
de lidar com a nova aparência e a popularidade, algumas perguntas começaram a provocar confusões
na cabeça de Zeca. Por que suas irmãs gêmeas viviam se arrumando, tiravam selfies e falavam sem
parar? Por que certas coisas que antes eram tão legais não tinham mais a mesma graça? Por que o
perfume que Júlia deixou no rosto de Zeca mexeu tanto com ele? E a principal questão: por que ele não
consegue parar de pensar nela? Nesta história divertida, você vai acompanhar Zeca enquanto ele
navega pelos altos e baixos que surgem com a adolescência.
Menina veneno Carina Rissi 2017-09-15 Da mesma autora da série best-seller Perdida. Uma história
surpreendente contada sob a perspectiva ferina e cheia de humor ácido de Malvina, a madrasta: "Você
conhece a história uma princesa que sofreu inúmeras tentativas de assassinato por sua madrasta, uma
delas com uma maçã envenenada. O bem contra o mal, a indefesa donzela ameaçada pela perversa
rainha. Francamente, me embrulha o estômago só de falar dessa história da carochinha. Eu não sou
uma bruxa, não sou má e eu nunca planejei matar ninguém. Por anos, fui a maior modelo do planeta, o
nome mais poderoso do mundo da moda. Até o dia em que a insossa da minha enteada, Bianca, roubou

a minha maior campanha. Dá pra acreditar? Ela é tão sonsa e avoada que me dá vontade de voar no
pescoço dela. Eu sei, parece mesmo que eu fiz tudo o que me acusam de ter feito. Mas não foi bem
assim. Depois de me ouvir, me diga se acha mesmo que mereço o título de Rainha Má. Talvez só
Rainha seja muito melhor."
O guia do herói para salvar o seu reino - Liga dos príncipes - vol. 1 Christopher Healy 2016-05-04
Príncipe Liam. Príncipe Frederico. Príncipe Duncan. Príncipe Gustavo. Você nunca ouviu falar deles,
certo? Esses são os príncipes que salvaram Bela Adormecida, Cinderela, Branca de Neve e Rapunzel,
e, mesmo assim, graças aos bardos preguiçosos que escreveram os contos, você provavelmente só os
conhece como o "Príncipe Encantado". Isso está prestes a mudar. Rejeitados pelas princesas e
expulsos de seus castelos, os príncipes se deparam com uma trama diabólica que pode colocar seus
reinos em perigo. Agora, cabe a eles vencer todos os obstáculos, derrotar trolls, bandidos, dragões,
bruxas e outros perigos para se tornarem os heróis que ninguém imaginou que eles poderiam ser. Em O
guia do herói para salvar o seu reino, primeiro volume da saga O guia do herói, Christopher Healy nos
conduz por uma jornada com quatro príncipes imperfeitos e suas princesas improváveis, em um mundo
onde nada é o que parece ser — nem mesmo nossos clássicos contos de fadas.
Espanha - Culture Smart! Marian Meaney 2015-06-26 Culture Smart! Espanha é um guia prático e
esclarecedor para você entender a cultura e a sociedade espanholas. Quer você esteja viajando a lazer
ou a negócios, este guia vai ajudar a transformar sua estada em uma experiência memorável e
enriquecedora. Os assuntos abordados incluem: - costumes e tradições locais; - o impacto da história,
da religião e da política no país; - os espanhóis em casa, no trabalho e nos passeios; - comer e beber ao
estilo espanhol; - o que fazer, o que evitar e os tabus; - etiqueta nos negócios; - comunicação explícita e
implícita; - e muitas dicas práticas para que você consiga lidar com o inesperado. Conheça os guias da
série: França Itália Reino Unido Estados Unidos Alemanha
Destinado - Perdida - vol. 3 Carina Rissi 2015-09-28 Um novo capítulo da história de amor de Ian e Sofia

pela perspectiva do cavalheiro que conquista corações por onde passa Ian Clarke é um homem de sorte
e sabe muito bem disso. Ele encontrou a felicidade que tanto almejava ao lado de sua amada (e
complicada) Sofia. Não que tenha sido fácil — mas o que é simples quando o assunto é sua esposa? O
destino tem sido gentil, e por essa razão Ian se esforça tanto para ser um bom marido, um bom pai, um
bom irmão. Entretanto sua felicidade começa a ruir no baile de aniversário de sua irmã, Elisa. Ian
assiste, impotente, enquanto sua vida perfeita se transforma em uma terrível catástrofe. A noite é
desastrosa, e Elisa, a menina que ele jurou proteger, se torna alvo de um escândalo. Mas o pior ainda
está por vir. Um assunto do passado, um pesadelo que há muito o persegue, retorna para assombrá-lo.
Aterrorizado com a possibilidade de perder Sofia outra vez, Ian segue seu coração na tentativa de
proteger a mulher que ama, sem se importar com as consequências. Ele só não suspeitava de que o
preço a pagar seria tão alto...
Palavras de fogo Osho 2014-06-24 Osho reflete sobre passagens da Bíblia e medita sobre as
mensagens de Jesus. Utilizando os evangelhos de Mateus, Lucas e João, ele apresenta Jesus como
homem, místico e mestre. O autor faz distinção entre o rebelde chamado Jesus Cristo e a religião
fundada em seu nome, o cristianismo. Além de Jesus, Osho pretende resgatar o núcleo essencial das
mensagens de Buda, Mahavira e Los-Tsé.
A garota do calendário: Dezembro Audrey Carlan 2016-10-28 O ano chega ao fim. Será que Mia
Saunders vai conseguir cumprir sua missão e quitar a dívida de seu pai? Em dezembro, a Garota do
calendário irá a Aspen, a estação de esqui mais celebrada pelos milionários norte-americanos. Um
homem misterioso pagou uma bolada para que ela fosse até lá. Neste último volume da série que é
sucesso editorial nos Estados Unidos, Mia vai encontrar algo nas montanhas geladas que vai mudar sua
vida para sempre.
O guia do herói para invadir o castelo - Liga dos príncipes - vol. 2 Christopher Healy 2014-09-05 SEUS
PRÍNCIPES E PRINCESAS FAVORITOS ESTÃO DE VOLTA NESTA DIVERTIDA E EMOCIONANTE

AVENTURA! Príncipe Liam. Príncipe Frederico. Príncipe Duncan. Príncipe Gustavo. Você se lembra
deles, não? São os Príncipes Encantados, que finalmente receberam algum crédito depois que saíram
da sombra de suas princesas - Bela Adormecida, Cinderela, Branca de Neve e Rapunzel - para derrotar
uma bruxa maligna que pretendia destruir todos os reinos. Mas, infelizmente, a fama e o reconhecimento
não duraram tanto assim. E, quando os príncipes descobrem que um artefato de grande poder pode cair
em mãos erradas, mais uma vez eles terão de se unir para impedir que o pior aconteça, mesmo que
ninguém nunca venha a saber que foram eles que salvaram os reinos! Em O guia do herói para invadir o
castelo, Christopher Healy nos leva de volta a seu louco mundo de conto de fadas para mais uma
aventura medieval. Nossos heróis terão de enfrentar enguias dentes de aço, um misterioso Espectro
Cinzento e dois déspotas maníacos determinados a dominar o mundo - afinal, é apenas mais um dia de
trabalho para a Liga dos Príncipes.
Piadas nerds Ivan Baroni 2011-12-27 O livro é uma compilação das melhores piadas já postadas online
pelo perfil de twitter @PiadasNerds. Abrange assuntos como séries de TV, matemática, ciências
humanas, química, física, biologia, informática e cultura nerd. Além de ilustrações de Carlos Ruas, cada
assunto contém uma introdução, de autoria de Marcos Castro, Carol Zoccoli, Fernanda Poletto, Dulcidio
Braz Jr., Atila Iamarino, Henrique Fedorowicz e Fernando Caruso. Trata-se de um livro de piadas
diferente: antes de um livro de humor, é um livro NERD!
Mentira perfeita Carina Rissi 2016-04-15 Com Mentira perfeita, Carina Rissi prova mais uma vez que o
seu forte é contar boas histórias, com ritmo acelerado e repletas de paixão, humor e reviravoltas Júlia
não tem tempo para distrações. Ela é brilhante e sempre se esforça para ser a melhor naquilo que faz;
por essa razão, sua vida pessoal acabou ficando de lado. Algo que sempre preocupou sua tia Berenice.
Gravemente doente, a tia teme que Júlia acabe completamente sozinha quando ela se for. Júlia faria
qualquer coisa — qualquer coisa mesmo! — por tia Berê e, em seu desespero para agradar a única mãe
que já conheceu, inventa um noivo enquanto torce por um milagre... E então o milagre acontece:

Berenice se recupera — e, assim que deixa o hospital, gasta todas as suas economias com o
casamento dos sonhos para a sobrinha. Como Júlia pode contar a ela que mentiu, com a saúde da tia
ainda tão frágil? É quando Júlia conhece Marcus Cassani. Ele é irritantemente cínico, mulherengo e
lindo de um jeito que a deixa desconfortável. Marcus também está enfrentando problemas, e um acordo
entre eles parece ser a solução. Tudo o que Júlia sabe é que deveria se afastar de Marcus. Mas seu
coração tem uma ideia muito diferente...
França - Culture Smart! Barry Tomalin 2014-03-10 Culture Smart! França" é um guia prático e
esclarecedor para você entender a cultura e a sociedade francesas. Quer você esteja viajando a lazer
ou a negócios, este guia vai ajudar a transformar sua estada em uma experiência memorável e
enriquecedora. Os assuntos abordados incluem: - costumes e tradições locais; - o impacto da história,
da religião e da política no país; - os franceses em casa, no trabalho e nos passeios; - comer e beber ao
estilo francês; - o que fazer, o que evitar e os tabus; - etiqueta nos negócios; - comunicação explícita e
implícita; - e muitas dicas práticas para que você consiga lidar com o inesperado.
3096 dias Natascha Kampusch 2011-07-14 "Em 2006, o mundo parou para acompanhar o desfecho de
um dos seqüestros mais longos da História Moradora de Viena, a austríaca Natascha Kampusch havia
desaparecido aos dez anos de idade, após sair de casa para ir à escola. Inúmeras buscas foram
realizadas pela polícia, sem resultado. Devido a problemas de relacionamento com a menina, sua
família chegou a ser acusada de ter tramado o sumiço da garota. O mistério se dissolveu de forma
surpreendente. Após passar oito anos sob o poder de um desconhecido, vivendo em um porão de
quatro metros por três de largura, Natascha conseguiu fugir. Em depoimentos à polícia, contou que seu
captor, o também austríaco Wolfgang Priklopil, a maltratava e a obrigava a realizar tarefas domésticas.
Seus únicos momentos de lazer eram assistindo televisão, ouvindo rádio e lendo. Do cativeiro, restaram
apenas lembranças e um diário escrito ao longo dos anos, que serviu de base para o livro 3096 DIAS.
Nele, Natascha contra como aprendeu a viver com seu captor e tenta encontrar uma justificativa para

seu rapto e maus tratos. A jovem fala ainda sobre a retomada de uma vida normal, agora sob os
holofotes do mundo inteiro. Lançado inicialmente na Alemanha, o livro já foi traduzido para mais de 20
idiomas e chega agora ao Brasil." A obra deu origem ao filme de mesmo nome.
Conversas iradas com Deus Susan E. Isaacs 2011-12-12 Desiludida, com a carreira estagnada e
desinteressada de qualquer coisa ligada à Igreja, Susan E. Isaacs chegou ao fundo do poço espiritual
aos 40 anos. Quando uma amiga diz que ela precisa encarar seu relacionamento com Deus como se
fosse um casamento, Susan decide levar o Todo-Poderoso para a terapia de casal. Nestas memórias
profundamente comoventes – e ao mesmo tempo agudamente cômicas –, Susan conta sua espinhosa
relação com o Criador. Colocando-se no papel de esposa negligenciada, ela critica o "igrejismo" da
sociedade moderna, mas logo se vê obrigada a admitir que o deus em sua cabeça não é o real. Será
que ela está disposta a amar o Deus verdadeiro, na alegria ou na tristeza? Conversas iradas com Deus
é um relato irreverente e sincero que, mesmo em seus momentos mais tumultuados, faz uma afirmação
de fé original e inspiradora.
Perdida - Perdida - vol. 1 Carina Rissi 2013-09-30 Sofia vive em uma metrópole e está acostumada com
a modernidade e as facilidades que ela traz. Ela é independente e tem pavor à mera menção da palavra
casamento. Os únicos romances em sua vida são aqueles que os livros proporcionam. Após comprar
um celular novo, algo misterioso acontece e Sofia descobre que está perdida no século dezenove, sem
ter ideia de como voltar para casa – ou se isso sequer é possível. Enquanto tenta desesperadamente
encontrar um meio de retornar ao tempo presente, ela é acolhida pela família Clarke. Com a ajuda do
prestativo – e lindo – Ian Clarke, Sofia embarca numa busca frenética e acaba encontrando pistas que
talvez possam ajudá-la a resolver esse mistério e voltar para sua tão amada vida moderna. O que ela
não sabia era que seu coração tinha outros planos... "Perdida" é uma história apaixonante com um ritmo
intenso, que vai fazer você devorar até a última página.
Pule, Kim Joo So Gaby Brandalise 2017-12-01 O que você faria se precisasse escapar de sua própria

vida? Uma história inspirada em dramas coreanos. Marina vive em Curitiba, atormentada pelas
agressões do ex-namorado. So vive em Seul, preso a uma culpa da qual não consegue se livrar. Em
mundos tão distantes, mas carregando dores parecidas, as histórias dos dois se cruzam e fazem com
que eles finalmente tomem o controle das próprias vidas, encontrando o ponto de virada que sempre
buscaram. Pule, Kim Joo So é uma história ágil e original, que vai surpreender e divertir da primeira à
última linha.
Dagen van verlating Elena Ferrante 2015-10-12 Van de ene op de andere dag wordt de
achtendertigjarige Olga door haar man verlaten voor een jongere vrouw. Met haar twee kleine kinderen
blijft ze achter in het appartement waar ze zich jarenlang gelukkig waande. Als ze de deur van dat
appartement niet meer van het slot krijgt, stort ze volledig in. Het dwingt haar tot een pijnlijk
zelfonderzoek. Tot haar ontzetting begint ze in te zien dat ook zij, een moderne zelfstandige vrouw, haar
identiteit grotendeels heeft ontleend aan haar man. Wanhopig zoekt ze naar een manier om haar leven
weer op te pakken. Scherp en genadeloos beschrijft Elena Ferrante Olga’s gevoelens: het ongeloof, de
wanhoop, het vluchtgedrag, de eenzaamheid, het besef van haar afgeslotenheid. Maar ook de kracht
waarmee ze zich voorzichtig herneemt.
Encontrada - Perdida - vol. 2 Carina Rissi 2014-08-26 Segundo volume da aclamada série Perdida. Sofia
está de volta ao século XIX e mais do que animada para começar a viver o seu final feliz ao lado de Ian
Clarke. No entanto, em meio à loucura dos preparativos para o casamento, ela percebe que se tornar a
sra. Clarke não vai ser tão simples quanto imaginava. As confusões encontram a garota antes mesmo
de ela chegar ao altar — e uma tia intrometida que quer atrapalhar o relacionamento é apenas uma
delas. Além disso, coisas estranhas estão acontecendo na vila e Ian parece estar enfrentando alguns
problemas que prefere não dividir com a noiva. Decidida, Sofia fará o que estiver ao seu alcance para
ajudar o homem que ama. Ela não está disposta a permitir que nada nem ninguém atrapalhe seu futuro.
Porém, suas ações podem pôr tudo a perder, e Sofia descobre que a única pessoa capaz de destruir o

seu "felizes para sempre" é ela própria.
Espelho, espelho nosso Hans Jellouschek 2013-04-02 Considerado uma obra-prima da terapia de
casais, Espelho, espelho nosso nos transmite uma sabedoria passada de geração a geração. Segundo
o psicoterapeuta alemão Hans Jellouschek, a observação de mitos e contos de fadas possibilita um
vislumbre mais profundo do que está por trás dos conflitos entre um casal. Um homem e uma mulher
que passam a viver como João e Maria têm uma experiência de vida totalmente diferente de casais cujo
arquétipo corresponde a Orfeu e Eurídice, Otelo e Desdêmona ou Merlin e Viviane. As narrativas
tradicionais funcionariam, assim, como espelhos em que os casais reconhecem seus problemas e
oportunidades de crescimento, podendo desse modo melhorar a convivência e a vida afetiva.
Procura-se um marido Carina Rissi 2013-08-15 Protagonista de Procura-se um marido, Alicia sabe curtir
a vida. Já viajou o mundo, é inconsequente, adora uma balada e é louca pelo avô, um rico empresário,
dono de um patrimônio incalculável e sua única família. A morte do querido familiar muda
completamente o rumo da história criada pela autora Carina Rissi. Vô Narciso a excluiu da herança,
alegando que a neta não tem maturidade suficiente para assumir seu império – a não ser, é claro, que
esteja devidamente casada. Era algo inimaginável para Alicia que, então, decide burlar o testamento
com um plano maluco e audacioso: colocar um anúncio no jornal para encontrar um marido de aluguel.
Diversos candidatos respondem ao anúncio, mas apenas um deles será capaz de fazer o coração de
Alicia bater mais rápido, transformando sua vida de maneiras que ela jamais imaginou. Carina Rissi é
uma leitora voraz, sempre lê a última página de um livro antes de comprá-lo e tem um fascínio
inexplicável pelo tema "amores impossíveis". Vê nas obras de Jane Austen uma fonte de inspiração. Ela
nasceu em Ariranha, interior de São Paulo, onde mora atualmente com o marido e a filha, após ter vivido
uma curta temporada na capital paulista.
Vier plus één Jojo Moyes 2014-09-30 Jess, dochter Tanzie en stiefzoon Nicky moeten dringend naar
Schotland, maar hun auto krijgt pech. Toevallige voorbijganger Ed biedt hen een lift aan. Het begin van

een roadtrip die alles verandert! Na de wereldwijde bestseller Voor jou komt auteur Jojo Moyes met een
nieuwe roman: Vier plus één. Jess is een alleenstaande moeder van twee kinderen. Haar dochtertje
Tanzie is briljant in wiskunde, haar stiefzoon Nicky wordt genadeloos gepest. Hoezeer Jess ook probeert
de eindjes aan elkaar te knopen, het lukt elke keer net niet. Als Tanzie mee mag doen aan een
wiskundewedstrijd in Schotland met een flinke prijzenpot, grijpt Jess de mogelijkheid om haar daarmee
naar een betere school te sturen met beide handen aan. Maar als hun auto het begeeft, lijkt ook die kans
verkeken. Tot Ed langsrijdt, en stopt, en hun een lift aanbiedt. ‘Anders dan anders: dit boek blijft je nog
lang bij.’ Red ‘Rauw, grappig, oprecht en verdrietig. Dit is verhalenvertellen op zijn best.’ Marie Claire
Jojo Moyes heeft een aantal romans op haar naam staan. Met Voor jou bereikte ze een ongekend
succes over de hele wereld: het boek ging meer dan 3 miljoen keer over de toonbank en is inmiddels
verfilmd. Ook Vier plus één is een internationaal succes.
O homem que amava as gaivotas Osho 2014-06-24 São dez histórias que apresentam alguns dos
ensinamentos difundidos por Osho ao longo de sua vida. Através de uma história ou de uma parábola,
Osho trata de assuntos como amor, crença, liberdade, confiança, inocência, conhecimento, vida e morte.
Os capítulos são recheados de bom humor em "estorietas" que levam à reflexão, propondo, ao mesmo
tempo, uma visão mais criativa do mundo e da própria vida. "O homem que amava as gaivotas" (história
que dá o título ao livro) é um capítulo particular no qual Osho fala sobre o ser humano e sua busca
constante da felicidade. Ele mostra que não é preciso persegui-la, pois ela é dada a todos naturalmente.
O que se faz necessário é viver o momento presente, deixando-se guiar pela percepção. Assim cada um
descobre, por si só, sem mestres ou instituições, o seu próprio caminho. Em "O homem que amava as
gaivotas" Osho apresenta ferramentas práticas que podem Levar cada um à realização pessoal no dia-adia.
Box Perdida Carina Rissi 2022-07-18 Com mais de 400 mil exemplares vendidos e uma adaptação
cinematográfica estrelando Giovanna Grigio, A série Perdida é sem dúvidas o maior sucesso de Carina

Rissi. Nesta edição, a história completa de Sofia chega reunida em um box que vai deixar os leitores
ainda mais encantados! Ao longo de duas décadas — que rendem duas filhas, grandes amigos e muitas
histórias —, Sofia e Ian vão enfrentar desafios enormes e provar mais uma vez que o verdadeiro amor
ultrapassa todas as barreiras. Até a do tempo.
Pequeno livro de decoração Elaine Hipólito 2013-03-01 Adornar a casa de uma maneira harmoniosa e
planejada pode ser mais simples do que se imagina. O Pequeno livro de decoração, escrito pela
jornalista pós-graduada em Arquitetura e Urbanismo pela USP Elaine Hipólito, dá dicas valiosas de
como escolher desde a cor das paredes até o revestimento do piso. Ela mostra o quão vasto é o
universo do designer de interiores e as possibilidades a serem exploradas pelo leitor para deixar sua
casa mais aconchegante e equilibrada. As escolhas são feitas por quem vai decorar, mas entender qual
é o melhor estilo, a melhor cor, o equilíbrio e a proporção ajuda muito a quem pretende a decorar a
casa. O leitor vai descobrir o uso mais equilibrado de papéis, tecidos, obras de arte, peças de design e
antiguidades, além de receber dicas bem fáceis de serem postas em prática e que poderão abrir uma
nova perspectiva de realização pessoal dentro do universo da decoração. "Não existe nada melhor do
que desfrutar do ambiente em que se vive". A frase é citada por Eliane Hipólito na introdução do
Pequeno livro de decoração como exemplo que algo primordial e insubstituível. E, é com essa premissa
que a autora simplifica as tarefas e ajuda ao leitor decorar sua casa.
Weg van liefde Alain de Botton 2016-04-05 Rabih en Kirsten ontmoeten elkaar op het werk; ze worden
verliefd, ze trouwen en krijgen kinderen - 'en ze leefden nog lang en gelukkig.' Helaas, geen enkele
relatie is zo simpel. In 'Weg van liefde' onderzoekt Alain de Botton wat er gebeurt als twee mensen
verliefd worden, wat ervoor nodig is om de liefde te behouden en waarom het vaak toch misgaat. Met
filosofisch inzicht en psychologische scherpzinnigheid toont De Botton dat onze huidige romantische
idealen ons veel schade kunnen berokkenen en geeft alternatieven voor een nieuwe romantiek. De
conclusie is - zoals de personages in dit boek zullen ondervinden - dat langdurige liefde vooral een

'vaardigheid' is die wij ons langzaam en met de nodige moeite eigen maken. 'Weg van liefde' is een
herkenbaar, verhelderend en hoopgevend verhaal over hoe een liefdesrelatie in de eenentwintigste eeuw
kan standhouden en tot bloei kan komen.
A batalha do Apocalipse Eduardo Spohr 2011-08-15 Há muitos e muitos anos, tantos quanto o número
de estrelas no céu, o paraíso celeste foi palco de um terrível levante. Um grupo de anjos guerreiros,
amantes da justiça e da liberdade, desafiou a tirania dos poderosos arcanjos, levantando armas contra
seus opressores. Expulsos, os renegados foram forçados ao exílio e condenados a vagar pelo mundo
dos homens até o Dia do Juízo Final. Mas eis que chega o momento do Apocalipse, o tempo do ajuste
de contas. Único sobrevivente do expurgo, Ablon, o líder dos renegados, é convidado por Lúcifer, o
Arcanjo Negro, a se juntar às suas legiões na Batalha do Armagedon, o embate final entre o céu e o
inferno, a guerra que decidirá não só o destino do mundo, mas o futuro da humanidade. Das ruínas da
Babilônia ao esplendor do Império Romano, das vastas planícies da China aos gelados castelos da
Inglaterra medieval, A Batalha do Apocalipse não é apenas uma viagem pela história humana – é
também uma jornada de conhecimento, um épico empolgante, repleto de lutas heroicas, magia,
romance e suspense.
Segredos de cozinha Rick Rodgers 2014-05-20 Suas horas na cozinha serão muito mais produtivas com
este livro, que apresenta mais de 500 dicas, técnicas e truques. Este manual de fácil consulta é
organizado em ordem alfabética, para que você possa localizar rapidamente a informação que procura.
Ele inclui dicas sobre ingredientes, utensílios, equipamentos, métodos e inúmeras outras informações
úteis para quem gosta de cozinhar. Este livro também apresente algumas receitas, acompanhadas de
truques inteligentes para você aperfeiçoar suas habilidades culinárias. Uma seção de "dicas divinas"
oferece explicações detalhadas sobre técnicas que podem apresentar dificuldades, como assar pães e
bolos ou fazer um churrasco perfeito. Segredos de cozinha inclui ainda tabelas de equivalência de
temperaturas em Celsius e Farenheit, informações sobre alimentos orgânicos e instruções para

converter medidas nos diferentes sistemas de medição. Segredos de cozinha foi feito para facilitar sua
vida e ajudar você a preparar, com facilidade e rapidez, refeições que farão sucesso com toda a família!
Pequeno livro de beleza Daniela Leal 2013-03-14 Com o Pequeno livro de beleza, você vai solucionar
todas as suas dúvidas sobre os cuidados com o rosto, o corpo, os cabelos e as unhas. Neste guia, a
médica Daniela Leal, pós-graduada em dermatologia e medicina estética, vai mostrar que se cuidar e
criar uma rotina de limpeza e hidratação não é tão complicado ou dispendioso quanto parece. O
Pequeno livro de beleza traz, entre muitos outros assuntos, dicas e respostas às dúvidas mais comuns
sobre os seguintes temas: - os alimentos que contribuem para manter pele e cabelos viçosos; - o que
procurar na hora de comprar cosméticos; - como ter unhas sempre bonitas e fortes; - a maneira correta
de usar o secador e a chapinha, para evitar danos aos cabelos; - como prevenir e tratar celulite, estrias,
gordura localizada e flacidez; - os melhores procedimentos estéticos para cada tipo de problema.
Consultando o Pequeno livro de beleza, você não vai mais ter dúvidas sobre a melhor maneira de se
cuidar e conquistar uma pele e um cabelo dignos de cinema. Descubra que é possível se sentir linda em
qualquer idade.
Maré vermelha - Crônicas dos senhores de castelo - vol. 3 G. Brasman 2014-09-12 MERGULHE
FUNDO NO MULTIVERSO NA NOVA AVENTURA DA SAGA DOS SENHORES DE CASTELO O
planeta Kynis está em crise. Diante da guerra iminente entre as duas nações irmãs, o rei Dragão ora
para Seath, o Deus Verdadeiro, enquanto dragões e soldados transformados patrulham com apreensão
os limites da ilha-reino. No continente, os treze distritos formam um poderoso conglomerado industrial
movido a vapor, cujas máquinas fumegantes de guerra estão prontas para lutar em nome do lucro. No
meio desse embate da força do vapor contra a fúria da natureza, o Bobo e o Ladrão seguem a pista de
um objeto valioso e acabam pondo a própria vida em risco. Sem saída, só lhes resta buscar a ajuda de
Kullat. Mas um indício do paradeiro de Volgo faz com que Kullat enfrente um dilema: cumprir sua missão
de evitar a guerra em Kynis, capturar o mago rubro ou salvar seus amigos? Em uma corrida contra o

tempo, Kullat se unirá a uma exótica Senhora de Castelo, um guerrin com o poder de manipular água e
outros companheiros para enfrentar esses imensos desafios — mesmo sem saber que a vida de seus
amigos Laryssa, Azio e Thagir está conectada a essa missão de maneiras que ele nunca imaginou.
Embarque nesta emocionante jornada e explore cada canto do Multiverso com os Senhores de Castelo!
Sincero Jürgen Schmieder 2011-11-29 Alguns dizem que não é possível viver sem mentir. Se todo
mundo sempre falasse a verdade, teríamos não apenas conflitos, mas possivelmente até a Terceira
Guerra Mundial. Outros, porém, como o filósofo Immanuel Kant, consideram a honestidade a mais
importante das virtudes. Em uma sociedade que não só tolera como muitas vezes recompensa a
mentira, pode um homem sobreviver se disser apenas a verdade? Segundo estudos, mentimos até
duzentas vezes por dia – por educação, por diplomacia ou porque é mais fácil. O jornalista Jürgen
Schmieder tentou por quarenta dias ser absolutamente sincero, no casamento, na declaração de
imposto de renda e até no pôquer com os amigos – e, claro, consigo mesmo. O resultado foram
hematomas, noites dormidas no sofá, vários insultos e uma amizade quase perdida. Algumas vezes ele
se sentiu livre e corajoso; outras, deprimido e inseguro. Na vida particular e profissional, envolveu-se em
situações constrangedoras, mas também divertidas e muito esclarecedoras. Sincero é um livro hilário,
que nos leva a refletir sobre as pequenas mentiras que todos nós contamos no dia a dia.
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