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Nova edição com conteúdo inédito do clássico da literatura
marginal, com 100 mil exemplares vendidos
Capão pecado não é só um cartão-postal do fim do mundo, é
um divisor de águas. Foi com esta narrativa original que, em
2000, Ferréz estreou na literatura, provocando o leitor ao
revelar o cotidiano da periferia.
Exemplo de literatura oral, com escrita rápida, espontânea,
crua e seca, o romance mostra o amor que nasce escondido e
cresce proibido, colocando em xeque a amizade de dois
rapazes que convivem com a violência do bairro do Capão
Redondo, em São Paulo.
O livro foi escrito para a periferia e tem aí o seu maior trunfo
– foi a partir dela, onde circula até hoje de mão em mão, que
chegou à classe média e a milhares de escolas.
Marco da literatura marginal, Capão pecado transformou
Ferréz numa referência da luta por uma voz que sempre fala,
mas nunca é ouvida. E agora pode ser lida. Esta nova edição
inclui todas as participações que o livro já teve e um novo
texto de abertura, ampliando o poderoso alcance da sua
narrativa.
"Um retrato do lado 'sem lei' da grande cidade, em que as pessoas querem trabalhar, amar, dançar,
nadar no lago, ouvir um som, jogar games, bater uma bola, e temem acordar no dia seguinte com
uma ou mais balas alojadas no corpo [...]. Um livro que causa espanto." MARCELO RUBENS PAIVA
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
Why Not:Como os irmãos Joesley e Wesley, da JBS, transformaram um
açougue em Goiás na maior empresa de carnes do mundo
[PDF]

http://new.beebok.info/br-1463062504/why-not-como-os-irmaos-joesley-e-wesley-da-jbs-transf
ormaram-um-acougue-em-goias-na-maior-empresa-de.html

O Brasil assistiu nos últimos anos ao rápido crescimento da JBS, que, nas mãos dos
irmãos Wesley e Joesley Batista, saiu da condição de pequena empresa familiar para
transformar-se em gigante mundial. Já no auge do sucesso, Joesley trocou seu...

[PDF]

Fogo & Sangue – Volume 1
http://new.beebok.info/br-1437035638/fogo-sangue-volume-1.html

A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida neste novo livro de George R.R.
Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, série que inspirou a adaptação de sucesso
da HBO, "Game of Thrones". Séculos antes dos eventos de A guerra dos tronos , a...

[PDF]

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,...

[PDF]

The Seven Deadly Sins Capítulo 310
http://new.beebok.info/br-1463566377/the-seven-deadly-sins-capitulo-310.html

Com o fim da Guerra Santa, outras questões entram em discussão quando se trata do
futuro dos bravos guerreiros de Lyonesse. Após tantas decisões difíceis, é hora de todos
os Sete Pecados Capitais enfrentarem o destino e se reunirem uma última vez.

[PDF]

Duquesa Por Engano
http://new.beebok.info/br-1459006946/duquesa-por-engano.html

Outra das clássicas estórias de casamento por conveniência escrita por Cheryl Bolen Uma
inocente visita ao Duque de Aldridge para pedir uma doação para suas viúvas de guerra,
coloca Lady Elizabeth Upton no meio de um enorme escândalo... O Duque de...
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O Livro dos Espíritos
http://new.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://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...

[PDF]

A coragem de ser imperfeito
http://new.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...

[PDF]

O jogo do amor/ódio
http://new.beebok.info/br-1316342379/o-jogo-do-amor-odio.html

Lucy Hutton e Joshua Templeman se odeiam. Não é desgostar. Não é tolerar. É odiar. E
eles não têm nenhum problema em demonstrar esses sentimentos em uma série de
manobras ritualísticas passivo-agressivas enquanto permanecem sentados um...

[PDF]

野狼
http://new.beebok.info/br-1461704317/野狼.html

一到年关,京城里就特别的热闹。什么人都有,都往大街上凑合。有钱人是来图热闹的,顺便显
显阔。做买卖的自然是为了赚钱。
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葵花
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http://new.beebok.info/br-1461704128/葵花.html

七岁女孩葵花走向大河边时,雨季已经结束,多日不见的阳光,正像清澈的流水一样,哗啦啦漫泻
于天空。一直低垂而阴沉的天空,忽然飘飘然扶摇直上,变得高远而明亮。

[PDF]

闌珊花意
http://new.beebok.info/br-1461703636/闌珊花意.html

...

[PDF]

浪漫桃花
http://new.beebok.info/br-1461703274/浪漫桃花.html

从窗子里望出去,湖面上已经结上了幽蓝的冰。在一望无际的冰层之上,只有几处因为湖下暗流
的压力而鼓起的冰凸,在那里,冰层布满了微小的裂纹。
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千江月
http://new.beebok.info/br-1461703196/千江月.html

林沉袖在下课铃声响起的瞬间冲了出去,一边走一边往嘴里塞面包。林沉袖捏着纸片,心怀忐忑
的站在一扇铁门之外,做完了三次深呼吸,抖抖豁豁的按响了门铃。
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.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...
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