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Passados mais de setenta anos, a Segunda Guerra Mundial
ainda é um assunto que fascina milhares de pessoas ao redor
do mundo. O Brasil não é diferente. Por isso mesmo pode ser
surpreendente que a participação do país no conflito seja
ignorada pela maior parte da população. É para preencher
essas lacunas na história brasileira que João Barone,
consagrado baterista da banda Os Paralamas do Sucesso,
apresenta 1942 – O Brasil e sua guerra quase desconhecida.
Nesta nova edição ampliada, Barone, cujo próprio pai foi um
pracinha, traz textos e fotos extras que iluminam ainda mais o
passado da Força Expedicionária Brasileira e fazem do seu
livro um documento indispensável para entender a
participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
"1942 é fundamental para quem quiser conhecer o assunto." Jô Soares
"Barone oferta aos leitores esse livro repleto de aventura,
ação e reflexão, num momento em que o país pegou em armas
e lutou do lado certo." Eduardo Bueno, Peninha , jornalista
e historiador "João Barone realiza um trabalho de relevo no
resgate da memória dos pracinhas, sensível aos anônimos e mais vulneráveis que se tornaram heróis
numa guerra assimétrica e cruel." - Marco Lucchesi , presidente da ABL
"O que se narra aqui não é apenas o relato da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
Apesar de o livro servir também como narrativa histórica impecável – e os historiadores que se
cuidem, pois um baterista da linha de frente do rock brasileiro decidiu se entrincheirar pelo terr
itório inconstante da História –, o que se revela é a odisseia particular de um filho em busca do pai."
- Tony Bellotto , músico e escritor
"Faça como o João Barone, não esqueça a Segunda Guerra Mundial. Somos filhos dela, independente
de nossas idades." - Alberto Dines , jornalista e escritor
"Este livro se ergue, como filho nos ombros do pai, contra um inimigo abominável – oponente mais
letal que o chumbo, mais destrutivo que a pólvora, mais humilhante que a derrota, mais ultrajante
que a mentira, mais injusto que a ingratidão, mais irremediável que a morte –, este livro se ergue,
memória de um pai nos ombros do filho, e diz não ao mais vil dos demônios: esquecimento. Depois
de vencer o nazifascismo, a guerra não acabou para os pracinhas brasileiros – seus descendentes
travam a luta contra as trevas do oblívio." - Pedro Bial
"Explicar a importância e o sacrifíciodos soldados brasileiros durante a Segunda Guerra não é tarefa
simples. Com clareza e conhecimento transmitidos em narrativa envolvente, Barone consegue
cumprir a missão." - Marina Amaral , colorista de fotos
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重回14岁
http://new.beebok.info/br-1465158166/重回14岁.html
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重生之花眠柳宿
http://new.beebok.info/br-1465157442/重生之花眠柳宿.html
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二次竹马
http://new.beebok.info/br-1465161870/二次竹马.html

...

[PDF]

天下是谁家的
http://new.beebok.info/br-1465164722/天下是谁家的.html
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O milagre da manhã
http://new.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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香残红藕
http://new.beebok.info/br-1465168269/香残红藕.html

“往年坐船,从没吐的这般厉害呢,你却总说不碍事。我看,还是去请大夫来瞧瞧罢。你便是爱
逞强,只说自己心里知道,却不说是什麽病,让人悬著心。”
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同赏花开
http://new.beebok.info/br-1465167040/同赏花开.html
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玄天之清尊
http://new.beebok.info/br-1465163343/玄天之清尊.html
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两个我
http://new.beebok.info/br-1465160921/两个我.html

崇则在一间普通得不能再普通的学校上校,他的成绩在班上一直在中上的位置,崇不笨,只是他
把太多的时间花在了其它地方。崇喜欢练武,他的梦想是当一名警察。遇上真之前,崇的时间多
半花在了练武上。
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错爱重生
http://new.beebok.info/br-1465159863/错爱重生.html

“咳咳……”他猛的从水里抬起头,湿淋淋的咳嗽不停,老天,他差点成为第一个在洗脸槽被淹
死的人。他几乎能想象社会版黑字标题:三十
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重生之醉花阴
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.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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世外惊变(2)
http://new.beebok.info/br-1465195772/世外惊变-2.html

八百里太行,素来都是仙妖聚集之地,而在那飘渺的云雾遮掩的山谷里,有一个不为人知的世外
桃源。那里的人们过着与世无争的生活。
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无情无义1
http://new.beebok.info/br-1465021071/无情无义1.html

如果人生能重新开始,我不想再去爱了。如果到了最后人都会变得无情无意,麻木不仁、虚伪而
势利的人,那开始何必挣扎,死死守着那一点点良知?
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