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Nova tradução direto do russo, a cargo de Rubens Figueiredo,
de um dos romances mais importantes e influentes de todos
os tempos. Crime e castigo é a obra mais célebre de
Dostoiévski e um dos romances fundamentais da literatura
ocidental. Escrita entre 1865 e 1866, quando Dostoiévski
tinha 45 anos, foi publicada em partes na revista Rússki
Viéstnik [O Mensageiro Russo], a mesma que vinha
publicando, na época, o romance Guerra e paz, de Liev
Tolstói. A ideia do livro surgiu quando Dostoiévski propôs a
Katkóv, editor da revista, redigir um "relato psicológico de um
crime". Na obra, Raskólnikov, um rapaz sombrio e orgulhoso,
retraído mas também aberto à observação humana, precisa
interromper seus estudos por falta de dinheiro. Devendo o
aluguel à proprietária do cubículo desconfortável em que vive,
ele se sente esmagado pela pobreza. Ao mesmo tempo, acha
que está destinado a um grande futuro e, desdenhoso da
moralidade comum, julga ter plenos direitos para cometer um
crime – o que fará de uma maneira implacável. Por meio da
trajetória de Raskólnikov, Dostoiévski apresenta um
testemunho eloquente da pobreza, do alcoolismo e das condições degradantes que empurram para o
abismo anônimos nas grandes cidades. O personagem tem a convicção de que fins humanitários
podem justificar um crime, mas conviver com a culpa será um pesadelo permanente. Ainda assim, a
tragédia não exclui a perspectiva de uma vida luminosa, e o castigo pelo crime vai lhe abrir um
longo caminho em direção à verdade. Thomas Mann julgava Crime e castigo "o maior romance
policial de todos os tempos". Como ele, a crítica é unânime em considerar a obra um marco da
análise psicológica na ficção ocidental. Em nova tradução do russo por Rubens Figueiredo, o clássico
ressurge em todo seu esplendor, sua originalidade e seu inesgotável caráter moral.
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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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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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天下是谁家的
http://new.beebok.info/br-1465164722/天下是谁家的.html

...

[PDF]

重回14岁
http://new.beebok.info/br-1465158166/重回14岁.html
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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。

[PDF]

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

[PDF]

二次竹马
http://new.beebok.info/br-1465161870/二次竹马.html

...

[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,...
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世外惊变(2)
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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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重新相遇
http://new.beebok.info/br-1465015521/重新相遇.html

...
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风云再世(上)
http://new.beebok.info/br-1465004364/风云再世-上.html

...
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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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