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Qual um existencialista dotado de senso de humor, Luis
Fernando Verissimo persegue em suas crônicas o absurdo que
marca a existência humana. Nos textos reunidos em "Diálogos
impossíveis", ganhador do Prêmio Jabuti 2013 de Melhor
Livro do Ano de Ficção, o autor escreve sobre
impossibilidade, incomunicabilidade e mal-entendidos.
Imagina como seria Don Juan tentando seduzir a própria
Morte ou a conversa cotidiana de um casal que se desentende
na hora de dormir. O homem – e, sejamos igualitários, a
mulher – parece falar o que não deve e calar no fundamental.
Para sorte do leitor, Verissimo está sempre por perto,
registrando os hilariantes momentos em que o ser humano
exerce sua vocação para a confusão.
Verissimo cria situações surreais, como o incorruptível
Robespierre tentando subornar o carrasco; Goya e Picasso
conversando sob o sol da Côte d'Azur. Há ainda o relato de
Juvenal que planeja matar a mulher, Marinei, que o despreza,
e da recém-casada Heleninha cujo urso de pelúcia é seu maior
conselheiro. Nas crônicas reunidas no livro, o autor escreve
enfim, sobre a vida.Prêmio Jabuti 2013 - Livro do Ano de
Ficção
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

Um acordo pecaminoso
http://new.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[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 irmã da lua
http://new.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...

PDF File: Diálogos impossíveis

Ler ou baixar Online Diálogos impossíveis PDF, ePub, Mobi Gratis Luis Fernando Verissimo Livre livros especiais para atender o seu
passatempo de leitura. Baixe agora!, Qual um existencialista dotado de senso de humor,...

[PDF]

21 lições para o século 21
http://new.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...

[PDF]

Mindset
http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...

[PDF]

Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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Aprender Inglês - Histórias extremamente engraçadas (1)
http://new.beebok.info/br-816012307/aprender-ingles-historias-extremamente-engracadas-1.h
tml

Aprender Inglês pode ser muito divertido! Com “Histórias Extremamente Engraçadas” de
Zac Eaton, irá aprender Inglês e ficar muito perto do famoso humor Inglês, irónico e
negro. E o audiolivro incluído ajuda-o a aprender a...
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Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
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http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

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 simples e acessível a todas as inteligências,...
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Professor feelgood
http://new.beebok.info/br-1441944710/professor-feelgood.html

Romântico e atual, o aguardado segundo livro da série de Mr. Romance (Masters of Love)
traz o humor e os personagens envolventes característicos de Leisa Rayven. Asha Tate é
uma ambiciosa assistente editorial. Romântica ao extremo, ela sonha com um amor que a
leve...
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O Livro dos Espíritos
http://new.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

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 marca o nascimento da Doutrina Espírita e...

[PDF]

Mr. Romance
http://new.beebok.info/br-1441740771/mr-romance.html

Max Riley pode fazer com que as fantasias mais incríveis ganhem vida: sob o alter-ego de
Mr. Romance, ele pode ser um bilionário dominador, um bad boy inocente, um geek sexy
ou qualquer outro homem que satisfaça os desejos das mulheres solitárias da alta
sociedade de...
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Freddie Mercury
http://new.beebok.info/br-605345562/freddie-mercury.html

Freddie Mercury dispensa apresentações. Mas o que há por trás desse mito do rock?
Como ele era nos bastidores? Como foi sua infância e por que ele a escondeu tão bem?
Freddie era uma figura pouco convencional no meio do showbiz. Carente, inseguro, com
uma...
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