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"¡Dios mío, ese grito!"
Un piolet y un grito desgarrador son los elementos que
cargan de dramatismo el instante en el que Ramón Mercader
acabó con la vida de Trotsky, una historia condenada a ser
reconstruida mil veces, porque se ha convertido en uno de los
mitos de nuestro tiempo. Pero ese momento es sólo un
episodio más del fascinante devenir de la familia Mercader,
narrado aquí como si de una de las grandes odiseas que
caracterizan la novela moderna se tratara, y en el que no es
Ramón, sino su madre Caridad, quien emerge como la figura
principal de esta convulsa crónica del siglo XX.
Nacida en Cuba, Caridad fue una mujer deslumbrante y
seductora, cruel y encantadora, perfecto arquetipo del
antihéroe clásico, una Lady Macbeth capaz de mover los hilos
de la historia. Se casó joven con un miembro de la misma alta
burguesía contra la que acabaría combatiendo. Vivió en París,
donde participó en la lucha clandestina, luego en Moscú,
donde jugaría el rol de una agente doble al servicio del
espionaje soviético, y posteriormente en México, al cargo de
su misión más personal e importante: lograr que su hijo se
fugara de la prisión en la que había sido recluido por su
crimen. Compleja y fascinante, Caridad Mercader es el hilo conductor de este libro, a medio camino
entre la biografía novelada y el ensayo, por el que se cruzan algunos de los personajes y sucesos más
relevantes del último siglo y que nos permite ahondar y reflexionar sobre las paradojas de la
condición humana desde las ruinas de la fe y del idealismo.
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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...

[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]

12 horas de sono com 12 semanas de vida
http://new.beebok.info/br-661354450/12-horas-de-sono-com-12-semanas-de-vida.html

Que pai nunca sofreu com dezenas de noites mal dormidas quando seus filhos eram
bebês? Para alguns, essas dezenas ainda se transformam em centenas, incontáveis noites
de sono entrecortado. A brasileira radicada nos Estados Unidos Suzy Giordano, mãe de
cinco filhos, está...
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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 —...

[PDF]

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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Como chegar ao sim
http://new.beebok.info/br-1398334770/como-chegar-ao-sim.html

Uma das mais importantes obras da área de negócios, Como chegar ao sim já ajudou
milhões de pessoas a adotar uma forma mais inteligente, amistosa e eficaz de negociar.
Baseado no trabalho do Projeto de Negociação de Harvard, grupo que estuda e atua em
todos...

[PDF]

Quincas Borba
http://new.beebok.info/br-1243653185/quincas-borba.html

Publicado em 1891, este romance narra a história de Rubião, homem interiorano
ingênuo, que recebe uma grande herança do filósofo Quincas Borba, personagem que
também aparece em outro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. De posse da...
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A tríade do tempo
http://new.beebok.info/br-1389352234/a-triade-do-tempo.html

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa
oferece uma solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para
a realização dos seus sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil
pessoas em...
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O príncipe
http://new.beebok.info/br-665714646/o-principe.html

A presente tratado filosófico é um livro de orientação prática de algumas medidas
políticas que o Príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder.
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Um estranho irresistível
http://new.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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After
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http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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Minutos de Sabedoria
http://new.beebok.info/br-1441414584/minutos-de-sabedoria.html

Minutos de Sabedoria é uma obra de filosofia motivacional e inspiratória, escrita para as
pessoas que buscam elevar-se moral, intelectual e espiritualmente. Neste livro estão
reunidos pequenos pensamentos de sabedoria, que nos transmitem luz, paz, amor e
serenidade, elevando...
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Tudo por você
http://new.beebok.info/br-1171294107/tudo-por-voce.html

Autora Best-seller do The New York Times e do USA TODAY Quarto livro da família
Kowalski! O maior desafio de suas vidas! Estar sempre viajando a trabalho é a desculpa
perfeita para Mitch Kowalski se livrar de mulheres que desejam prendê-lo. Contudo, ele
fica extremamente...
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O Dever e a Paixão
http://new.beebok.info/br-594480771/o-dever-e-a-paixao.html

A princesa Aisha é obrigada a se casar com Zoltan, um bárbaro, para que ele possa ser
coroado. Apesar de sua rebeldia, Aisha se sente cada vez mais atraída por ele!
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Encontro de Desejos
http://new.beebok.info/br-972620830/encontro-de-desejos.html

RAINHAS DO ROMANCE 099 – ENCONTRO DE DESEJOS – SARAH MORGAN Libby
Westerling colocou-se a venda em um leilão beneficente no intuito de arrecadar fundos
para a ala infantil do hospital onde é enfermeira. Ela não estava em busca de romance,
por isso, pediu para que...
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