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#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • Includes two new
essays!
NAMED ONE OF THE TEN BEST BOOKS OF THE YEAR
BY MICHIKO KAKUTANI, THE NEW YORK TIMES
• NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY
BUZZFEED, THE GLOBE AND MAIL, AND LIBRARY
JOURNAL
For readers of Nora Ephron, Tina Fey, and David
Sedaris, this hilarious, wise, and fiercely candid
collection of personal essays establishes Lena
Dunham—the acclaimed creator, producer, and star of
HBO’s Girls—as one of the most original young talents
writing today.
In Not That Kind of Girl, Dunham illuminates the experiences
that are part of making one’s way in the world: falling in love,
feeling alone, being ten pounds overweight despite eating
only health food, having to prove yourself in a room full of
men twice your age, finding true love, and most of all, having the guts to believe that your story is
one that deserves to be told.
“Take My Virginity (No Really, Take It)” is the account of Dunham’s first time, and how her
expectations of sex didn’t quite live up to the actual event (“No floodgate had been opened, no vault
of true womanhood unlocked”); “Girls & Jerks” explores her former attraction to less-than-nice
guys—guys who had perfected the “dynamic of disrespect” she found so intriguing; “Is This Even
Real?” is a meditation on her lifelong obsession with death and dying—what she calls her
“genetically predestined morbidity.” And in “I Didn’t F*** Them, but They Yelled at Me,” she
imagines the tell-all she will write when she is eighty and past caring, able to reflect honestly on the
sexism and condescension she has encountered in Hollywood, where women are “treated like the
paper thingies that protect glasses in hotel bathrooms—necessary but infinitely disposable.”
Exuberant, moving, and keenly observed, Not That Kind of Girl is a series of dispatches from the
frontlines of the struggle that is growing up. “I’m already predicting my future shame at thinking I
had anything to offer you,” Dunham writes. “But if I can take what I’ve learned and make one menial
job easier for you, or prevent you from having the kind of sex where you feel you must keep your
sneakers on in case you want to run away during the act, then every misstep of mine will have been
worthwhile.”
Praise for Not That Kind of Girl
“The gifted Ms. Dunham not only writes with observant precision, but also brings a measure of
perspective, nostalgia and an older person’s sort of wisdom to her portrait of her (not all that much)
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younger self and her world. . . . As acute and heartfelt as it is funny.”—Michiko Kakutani, The
New York Times
“It’s not Lena Dunham’s candor that makes me gasp. Rather, it’s her writing—which is full of
surprises where you least expect them. A fine, subversive book.”—David Sedaris
“This book should be required reading for anyone who thinks they understand the experience of
being a young woman in our culture. I thought I knew the author rather well, and I found many (not
altogether welcome) surprises.”—Carroll Dunham
“Witty, illuminating, maddening, bracingly bleak . . . [Dunham] is a genuine artist, and a disturber of
the order.”—The Atlantic
From the Trade Paperback edition.
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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]

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]

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]

História da vida privada no Brasil - vol. 1
http://new.beebok.info/br-1436282979/historia-da-vida-privada-no-brasil-vol-1.html

História da Vida Privada no Brasil traz um Brasil visto de perto, ano a ano, hora a hora.
Nova edição em formato de bolso, com texto integral. A coleção História da Vida Privada
no Brasil, em quatro volumes, tem por objetivo descrever e analisar os...
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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...

[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...
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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]

Seja foda!
http://new.beebok.info/br-1343814022/seja-foda.html

Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração
cheio de felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha
vida foi FODA. Mas calma, encontrar este livro é só o...
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Uma dama fora dos padrões
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http://new.beebok.info/br-1411544663/uma-dama-fora-dos-padroes.html

Às vezes você encontra o amor nos lugares mais inesperados... Esta não é uma dessas
vezes.&#xa0;&#xa0;&#xa0; Todos esperam que Billie Bridgerton se case com um dos
irmãos Rokesbys. As duas famílias são vizinhas há séculos e,...
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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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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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Prisioneiros da mente
http://new.beebok.info/br-1437188027/prisioneiros-da-mente.html

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente? Theo Fester é um inteligente e
poderoso magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três
filhos orgulhosos, frios e bem-sucedidos – mas sua história inicial foi...
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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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