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de a melhor fantasia de 2018
Uma releitura corajosa e atual da trajetória de Circe, a
poderosa – e incompreendida – feiticeira da Odisseia de
Homero.
Na casa do grande Hélio, divindade do Sol e o mais poderoso
da raça dos titãs, nasce uma menina. Circe é uma garotinha
estranha: não parece ter herdado uma fração sequer do
enorme poder de seu pai, muito menos da beleza estonteante
de sua mãe, a ninfa Perseis. Deslocada entre deuses e seus
pares, os titãs, Circe procura companhia no mundo dos
homens, onde enfim descobre possuir o poder da feitiçaria,
sendo capaz de transformar seus rivais em monstros e de
aterrorizar os próprios deuses.
Sentindo-se ameaçado, Zeus decide bani-la a uma ilha
deserta, onde Circe aprimora suas habilidades de bruxa,
domando perigosas feras e cruzando caminho com as mais famosas figuras de toda a mitologia
grega: o engenhoso Dédalo e Ícaro, seu filho imprudente, a sanguinária Medeia, o terrível Minotauro
e, é claro, Odisseu. E os perigos são muitos para uma mulher condenada a viver sozinha em uma ilha
isolada. Para proteger o que mais ama, Circe deverá usar toda a sua força e decidir, de uma vez por
todas, se pertence ao reino dos deuses ou ao dos mortais que ela aprendeu a amar.
Personagens vívidos e extremamente cativantes, aliados a uma linguagem fascinante e um suspense
de tirar o fôlego, fazem de Circe um triunfo da ficção, um épico repleto de dramas familiares,
intrigas palacianas, amor e perda. Acima de tudo, é uma celebração da força indomável de uma
mulher em meio a um mundo comandado pelos homens.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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 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]

A menina da montanha
http://new.beebok.info/br-1427786090/a-menina-da-montanha.html

Eleito o livro do ano (2018) pela Amazon. Escolhido como um dos livros do ano pelo Bill
Gates e indicado pelo ex-presidente americano Barack Obama, além de figurar entre a
lista dos mais vendidos do NYT Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira
vez em uma sala de aula. Nascida...

[PDF]

雅望天堂
http://new.beebok.info/br-1461753770/雅望天堂.html

晚上十一点四十,舒雅望还在钱柜和一帮人K着歌,说K歌,其实舒雅望也就是一个听众,整个晚
上她连一首也没唱,不是因为她不会唱,而是因为麦霸太多。

[PDF]

准点时刻
http://new.beebok.info/br-1461752651/准点时刻.html

闹钟在准点时刻铃声大作,很不客气地干扰被窝里正好眠的人儿。一只雪白的手臂缓慢探出被
窝,优雅地按掉了干扰物,翻个身继续睡。
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浅雨大陆
http://new.beebok.info/br-1461752384/浅雨大陆.html

每一个金发的少女和红发的少年都希冀着他们能有机会哪怕只是看一眼浅雨大陆的终极BOSS,
那长着一对黑玉一般的翅膀,仅仅靠一个眼神或是一丝微笑就能颠倒众生的男人。

[PDF]

O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[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]

龙岩的心
http://new.beebok.info/br-1461754469/龙岩的心.html

龙岩多情,风流又多金,身边当然不乏仰慕者,虽然他有一位原配夫人,却没有替他生下一男半
女;盼子心切、传宗接代便成了他在外头搞七捻三的最佳借口。
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都蓝武士
http://new.beebok.info/br-1461754377/都蓝武士.html

多罗森林里传来刀剑相碰的声响,身着轻装铠甲的武士正在彼此厮杀。唯一能够分辨敌我的,只
有铠甲内外露的戎装。看着两边的阵势,都是训练津良的队伍,一时间可说是胜负难分。
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http://new.beebok.info/br-1461753984/醉情.html

向晚时分,西天残阳未尽,便给那层峦云峰掩去了光华。浓重阴翳的天色昭示了将至的风雨,也
为初春方转暖的天候重添了几丝凉意。

[PDF]

蒸炉江春
http://new.beebok.info/br-1461753185/蒸炉江春.html

西蜀的夏天蒸炉一般,康王府的下人静悄悄的来去匆匆,主子们则聚在池边的纳凉亭消夏。

[PDF]

恶魔爱恋
http://new.beebok.info/br-1461752775/恶魔爱恋.html

个集所有优点于一身的超有钱、超个性、超英俊的绝版帅哥,他外表俊酷,但却十分的冷漠,因
此有“冰山王子”之称。
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生离死别
http://new.beebok.info/br-1461752080/生离死别.html

我们从小到大,经历过多少生离死别,但我的心里自始至终就只有你,也只要你,现在你怎么还问
我是不是真的爱你
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燕小双
http://new.beebok.info/br-1461751995/燕小双.html

燕小双今年十七岁,自襁褓时就被丢弃在路旁,幸遇上天机老人经过,将她带回压云山,收为孙女
兼徒弟。
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