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Maquiavel da era moderna, político foi considerado por
Balzac um dos personagens mais interessantes da história da
França
Com imbatível talento narrativo, Stefan Zweig oferece um
perfil psicológico do homem político, investigando essa
carreira construída atrás do palco principal e buscando
descobrir o segredo de sua força. Capaz de abraçar qualquer
ideologia e aceitar qualquer cargo, amoral, urdidor, que traiu
a Igreja e todas as instituições da Revolução Francesa, que
derrubou, entre outros, Robespierre, Lafayette e até
Napoleão. Fouché só não traiu a viciosa e insaciável sede de
poder que o colocou no papel do mais abjeto governante da
era moderna.
Um único partido mereceu sua lealdade até o fim da vida: o
mais forte, o da maioria. Durante o combate, Fouché não
definia posição; no final do combate, alinhava-se ao vencedor.
Os girondinos caíram, ele ficou; os jacobinos foram expulsos,
ele ficou; o Diretório, o Consulado, o Império, o Reinado e outro Império desabaram, e Fouché ficou sempre disposto a abrir mão de qualquer caráter ou convicção.
Complementa essa edição um afiado posfácio de Alberto Dines, maior especialista em Zweig, que
contextualiza o livro e aponta perigosas semelhanças com a atualidade.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Um cavalheiro a bordo
http://new.beebok.info/br-1467020017/um-cavalheiro-a-bordo.html

Ela estava no lugar errado… Durante um passeio pela costa, a independente e
aventureira Poppy Bridgerton fica agradavelmente surpresa ao descobrir um esconderijo
de contrabandistas dentro de uma caverna. Mas seu deleite se transforma em desespero
quando dois piratas a sequestram e a levam 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]

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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The Seven Deadly Sins Capítulo 319
http://new.beebok.info/br-1473057111/the-seven-deadly-sins-capitulo-319.html

Meliodas e Elizabeth seguem lutando contra o Rei dos Demônios, mas em uma tentativa
desesperada de se comunicar com Zeldris, o mais velho dos irmãos contém suas forças e
isso poderá lhe custar muito mais do que espera... The Seven Deadly Sins (Nanatsu no
Taizai)...
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Do mil ao milhão
http://new.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...
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A Revelação krinar
http://new.beebok.info/br-1464572951/a-revelacao-krinar.html

O que acontece em um clube de sexo alienígena fica em um clube de sexo alienígena,
certo? Bem... não se você decidir revelar tudo sobre o lugar. E certamente não se você
omitir o fato de que as experiências no artigo são suas. Ou se o Krinar com...
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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...
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A economia das crises
http://new.beebok.info/br-854570908/a-economia-das-crises.html

Conhecido como ‘Dr. Apocalipse', Nouriel Roubini eletrizou a comunidade financeira
mundial ao antever a última crise muito antes de qualquer outro especialista. Ao
contrário de outrosexperts, ele não trata os desastres econômicos como eventos
extravagantes,...

[PDF]

Mundos paralelos
http://new.beebok.info/br-935297265/mundos-paralelos.html

Como surgiu o nosso universo? Ele morrerá algum dia? Existem outros universos? Seria
possível, em um futuro distante, escapar do nosso universo e ocupar outro mais propício
à vida? A simples ideia de universos paralelos já foi vista com desconfiança pelos...

The Happiest Baby on the Block; Fully Revised and Updated Second
Edition
[PDF]

http://new.beebok.info/br-989620409/the-happiest-baby-on-the-block-fully-revised-and-update
d-second-edition.html

Never again will you have to stand by helplessly while your little baby cries and cries.
There is a way to calm most crying babies . . . usually in minutes!&#xa0; &#xa0;
Thousands of parents, from regular moms and dads to Hollywood superstars, have come
to baby expert Dr. Harvey Karp to...
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http://new.beebok.info/br-1222436003/her.html

"Her" is a collection of poetry and prose about women, their strengths and beauty. Every
woman should know the feelings of being loved and radiating those feelings back to her
mate. This is a beautiful expression of heartfelt emotion using short, gratifying
sentiments. If there is a lover...
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Francisco Félix de Souza, mercador de escravos
http://new.beebok.info/br-657030504/francisco-felix-de-souza-mercador-de-escravos.html

AUTOR VENCEDOR DO PRÊMIO CAMÕES 2014! Em `Francisco Félix de Souza,
mercador de escravos` , Alberto da Costa e Silva dá vida à história de um traficante de
escravos do século XIX, um baiano que, tendo chegado à África sem um...
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As cinco linguagens do amor - 3ª edição
http://new.beebok.info/br-1033551876/as-cinco-linguagens-do-amor-3ª-edicao.html

As diferenças gritantes no jeito de ser e de agir de homens e mulheres já não são
novidade há tempos. O que continua sendo um dilema é como fazer dar certo uma
relação entre duas pessoas que às vezes parecem ter vindo de planetas...
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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...
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Mais Esperto que o Diabo
http://new.beebok.info/br-1038252285/mais-esperto-que-o-diabo.html

Neste livro, inédito no Brasil, você vai descobrir, após 75 anos de segredo, por meio
dessa entrevista exclusiva que Napoleon Hill fez, quebrando o código secreto da mente
do Diabo: Quem é o Diabo? Onde ele habita? Quais suas principais armas mentais?
Quem...
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