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A mais famosa das tragédias de William Shakespeare
em edição traduzida e anotada por José Francisco
Botelho.
Escrita e encenada pela primeira vez em 1599, Júlio César é a
mais famosa das tragédias romanas de Shakespeare e uma
das obras que tiveram melhor acolhida durante a vida do
dramaturgo.
Ao recriar a morte do grande ditador no Senado, a peça
oferece algumas das melhores cenas da literatura, como o
ardiloso discurso de Antônio incitando a plebe à revolta e a
briga e reconciliação de Cássio e Bruto diante da notícia da
morte de Pórcia, esposa do traidor.
Cuidadosamente traduzida e anotada pelo premiado José
Francisco Botelho, esta edição conta ainda com um prefácio
de Harold Bloom em que o crítico americano joga luz sobre a
personagem de Bruto, considerada por ele o primeiro
intelectual shakespeariano.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

The Seven Deadly Sins Capítulo 308
http://new.beebok.info/br-1460687005/the-seven-deadly-sins-capitulo-308.html

Com o final da Guerra Santa e o retorno de Ban e Meliodas do Purgatório, momentos de
decisão chegam sobre os Sete Pecados Capitais. Para Salvar Elizabeth um grande
sacrifício é necessário, como eles vão conseguir essa vitória?

[PDF]

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...

[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...

[PDF]

Imperfeitos
http://new.beebok.info/br-1452911372/imperfeitos.html

Será que Michael conseguirá encontrar um final feliz depois de ser rejeitado por Olivia?
Uma comédia romântica surpreendente sobre como recomeços podem ser a cura para um
coração partido. Quantas vezes um mesmo coração aguenta ser...
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After – Depois da verdade
http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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Você acredita mesmo em amor à primeira vista?
http://new.beebok.info/br-1435110108/voce-acredita-mesmo-em-amor-a-primeira-vista.html

Um romance sobre o amor verdadeiro e sobre a pessoa mais importante da sua vida: você
mesma! Quando nos deparamos com o amor pela primeira vez podemos perder as
estruturas, fazer loucuras, viver com mais intensidade e acabar até nos esquecendo de
nós mesmos. Não que amar...
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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. O livro
que já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo e está há mais de 16 semanas
na lista de mais vendidos da Veja . Com uma vida repleta de realizações...
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After
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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After – Depois do desencontro
http://new.beebok.info/br-1093573367/after-depois-do-desencontro.html

Tessa passa pelo momento mais difícil de sua vida. Enquanto luta para crescer na
carreira com a qual sempre sonhou, seu mundo é virado de ponta-cabeça: a inesperada
aparição de seu pai e uma traição imperdoável a deixam mais fragilizada do que...
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Os segredos da mente milionária
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http://new.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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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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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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Sapiens
http://new.beebok.info/br-1391758854/sapiens.html

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna
capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das
mais horripilantes guerras? Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas
outras...
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O Construtor De Pontes
http://new.beebok.info/br-1450393145/o-construtor-de-pontes.html

Mais de uma década após o sucesso de A menina que roubava livros ,&#xa0; Markus
Zusak traça a saga de uma família em busca de redenção Se em A menina que roubava
livros é a morte quem conta a história, em O construtor de pontes , novo...
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