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Um homem muito velho está num leito de hospital. Membro
de uma tradicional família brasileira, ele desfia, num
monólogo dirigido à filha, às enfermeiras e a quem quiser
ouvir, a história de sua linhagem desde os ancestrais
portugueses, passando por um barão do Império, um senador
da Primeira República, até o tataraneto, garotão do Rio de
Janeiro atual. A fala desarticulada do ancião cria dúvidas e
suspenses que prendem o leitor. O discurso da personagem
parece espontâneo, mas o escritor domina com mão firme as
associações livres, as falsidades e os não ditos, de modo que o
leitor pode ler nas entrelinhas, partilhando a ironia do autor,
verdades que a personagem não consegue enfrentar. Tudo,
neste texto, é conciso e preciso; como num quebra-cabeça
bem concebido, nenhum elemento é supérfluo.
Percorre todo o livro a paixão mal vivida e mal compreendida
do narrador por uma
mulher. Os múltiplos traços de Matilde, seu "olhar em pinguepongue", suas corridas a cavalo ou na praia, suas danças, seus
vestidos espalhafatosos, ao mesmo tempo que determinam a
paixão do marido e impregnam indelevelmente sua lembrança, ocasionam a infelicidade de ambos.
Embora vista de forma indireta e em breves flashes Matilde se torna, também para o leitor,
inesquecível.
Outras figuras, fixadas a partir de mínimos traços, circulam pela memória do protagonista: o
arrogante engenheiro francês Dubosc; a mãe do narrador, que, de tão reprimida e repressora, "toca"
piano sem emitir nenhum som; a namorada do garotão com seus piercings e gírias. É espantoso
como tantas personagens ganham vida neste breve romance. Leite derramado é obra de um escritor
em plena posse de seu talento e de sua linguagem.

título

: Leite derramado

Autor

: Chico Buarque

Categoria

: Literário

Publicado

: 25/03/2009

Editora

: Companhia das Letras

Vendedor

: Bookwire Brazil Distribuicao de Livros Digitais LTDA.

Páginas impressas

: 200 páginas

Size

: 1.23MB

Leite derramado Baixar (PDF or ePub) Chico Buarque GRATIS

PDF File: Leite derramado

Ler ou baixar Online Leite derramado PDF, ePub, Mobi Gratis Chico Buarque Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Um homem muito velho está num leito de hospital. Membro de uma...

Leite derramado Baixar (PDF or ePub) Chico
Buarque GRATIS
Leite derramado Baixar (PDF or ePub) Chico Buarque GRATIS
LEITE DERRAMADO PDF - Are you looking for eBook Leite derramado PDF? You will be glad to
know that right now Leite derramado PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Leite derramado or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Leite
derramado PDF may not make exciting reading, but Leite derramado is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Leite derramado PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Leite derramado
PDF. To get started finding Leite derramado, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of LEITE DERRAMADO PDF, click this link to download or read
online:

Leite derramado Baixar (PDF or ePub) Chico Buarque GRATIS

PDF File: Leite derramado

Ler ou baixar Online Leite derramado PDF, ePub, Mobi Gratis Chico Buarque Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Um homem muito velho está num leito de hospital. Membro de uma...

Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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]

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...

[PDF]

Um marido de faz de conta
http://new.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...

[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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A mentira mora ao lado (Um mistério psicológico de Chloe Fine –
Livro 2)
[PDF]

http://new.beebok.info/br-1439131077/a-mentira-mora-ao-lado-um-misterio-psicologico-de-chl
oe-fine-livro-2.html

“Uma obra-prima de suspense e mistério. Blake Pierce fez um trabalho magnífico criando
personagens com lados psicológicos tão bem descritos que nos fazem sentir dentro de
suas mentes, acompanhando seus medos e celebrando seu sucesso. Cheio de reviravoltas,
este...

[PDF]

A mágica da arrumação
http://new.beebok.info/br-986814410/a-magica-da-arrumacao.html

Prepare-se para conhecer o&#xa0;método de arrumação que vem conquistando milhões
de adeptos pelo mundo afora. A&#xa0;japonesa Marie Kondo, consultora e especialista
no assunto, vai ajudar&#xa0;você&#xa0;a organizar sua casa e sua&#xa0;vida...

[PDF]

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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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://new.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...

[PDF]

Os segredos da mente milionária
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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A menina da montanha
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http://new.beebok.info/br-1427786090/a-menina-da-montanha.html

Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira vez em uma sala de aula.
Nascida nas montanhas de Idaho, Estados Unidos, era a caçula de sete irmãos. Guiados
pelo fanatismo do pai, todos estavam sempre se preparando para o fim do mundo,
estocando conservas e dormindo com uma...
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10% mais feliz
http://new.beebok.info/br-1007681175/10-mais-feliz.html

Dan Harris era um jornalista promissor, que construía com garra sua carreira de
apresentador na rede de televisão americana ABC News. Mas a obsessão pelo trabalho, a
autocrítica exagerada e a extrema competitividade o levaram a um ponto sem volta: o dia
em que teve um...
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A coragem de não agradar
http://new.beebok.info/br-1339630031/a-coragem-de-nao-agradar.html

Na periferia de uma cidade milenar vivia um filósofo que ensinava&#xa0;que o mundo
era simples e que a felicidade estava ao&#xa0;alcance de todos. Certo dia, um jovem
insatisfeito com a vida&#xa0;foi&#xa0;desafiá-lo a provar sua tese. Com mais de 3
milhões de...
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Misbehaving
http://new.beebok.info/br-1445588486/misbehaving.html

Vencedor do Nobel de economia publica sua obra mais fundamental Um dos paisfundadores da economia comportamental, Richard H. Thaler remonta neste livro a
história dessa disciplina, dos seus primórdios nos anos 1970 até suas aplicações na
atualidade. Com exemplos...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
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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