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Matthias um rapaz que viveu isolado com a sua família,
lutando pela sobrevivência, dá os primeiros passos fora da sua
fazenda, numa sociedade que emerge das cinzas.
Sara uma jovem que, aparentemente, foge para leste, para
poder escapar das garras de um Estado opressor.
Gustavo, após 15 anos de poder, decidiu que está na hora de
encontrar um sucessor. No entanto, uma surpresa vinda do
passado poderá mudar os seus planos.
O destino dos três irá cruzar-se.
Excerto:
Gustavo dormiu mal durante a noite, com sonhos agitados,
sem encontrar postura, mexendo-se constantemente na cama,
olhava para a esposa e via como Rute dormia tranquilamente
como um bebé. Levantou-se e foi sentar-se, sozinho, às
escuras, na sala, em frente à televisão, mas com esta
apagada. A temperatura era bastante baixa, a habitação
estava gelada e a sua mente voou até à era antiga, quando era
uma criança e passava as férias do Natal com os seus avós
paternos, nos Lentiscais, quando esta era uma pequeníssima
aldeia. Recordou o seu avô a acordá-lo gentilmente.
- Gustavo, acorda, queres vir comigo à fonte buscar água?
- Mas ainda é de noite, avô!
- Não, já nasceu o sol, anda, vem, levo-te em cima do burro.
E lá iam os dois, Gustavo no lombo do burro, em cima da albarda, agarrado ao pelo áspero e branco
do animal, enquanto o seu avô ia à frente, de rédea na mão, guiando-os até à fonte. Passavam pelo
caminho de calçada romana, o burro balanceava e os cântaros de metal batiam uns nos outros
produzindo um ruído metálico, que os acompanhava até à nascente.
- Vá, salta daí, Gustavo. Vai lá dar a manivela da fonte, enquanto eu recolho a água.
Como era fria e pesada a manivela, Gustavo fazia um esforço para que a enorme roda começasse a
girar, então a água armazenada na nascente iniciava o processo de ascensão e o precioso líquido
brotava por um tubo pendurado e enchia os quatro cântaros que tinham trazido.
No caminho de volta, o velho sempre lhe perguntava:
- Então, não queres ir em cima do burro?
- Não, vou bem, avô, ele já vai muito carregado, coitado.
- Mas é ele um burro de carga! É para isso que ele serve.
- Não, deixa estar, avô, eu vou bem ao teu lado.
- És um bom menino, Gustavo. Tens um bom coração.
No escuro, Gustavo recordava todos os detalhes dessa história; sentiu saudades dos seus avós e dos
seus pais e perguntou-se a si mesmo se eles estariam orgulhosos dele. Certamente que não
poderiam estar de acordo com todas as suas ações, eles eram pessoas humildes e honestas que o
tinham educado com bons princípios e valores: deveria ser generoso, que mentir e roubar era feio e
que a família era sempre o mais importante.
- Mas se tudo isto fiz pela minha família, - falava baixinho, quase imperceptível, tentando justificar-se
a si mesmo – primeiro para salvar os meus filhos e pais e depois para que eles, os meus filhos,
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tivessem um futuro justo, um porvir mais digno.
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Furacão Anitta
http://new.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...
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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,...
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A cinco passos de você
http://new.beebok.info/br-1450252651/a-cinco-passos-de-voce.html

Agora uma superprodução cinematográfica estrelada por Cole Sprouse, de “Riverdale”.
21 de março nos cinemas. Stella Grant gosta de controle. Ela parece uma adolescente
típica, mas em sua rotina há listas de tarefas e inúmeros...
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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...
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Supreme way(2)
http://new.beebok.info/br-1456882372/supreme-way-2.html

Up to today, I was struck by lightning and talked with him for some time. From him, I
learned a lot of unknown things. For example, there are so-called genuine practitioners,
vampires and other things on earth
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Nine world rebirth(2)
http://new.beebok.info/br-1456834469/nine-world-rebirth-2.html

Old Jade Emperor is good at everything, but he loves face too much. The monkeys have
done so, he naturally can not bear to go on, immediately called Tianbing Tianjun, went to
the lower bounds to catch monkeys.

[PDF]

Vergonha
http://new.beebok.info/br-1453335789/vergonha.html

Um amor inesperado que surge de forma inusitada e arrebata a vida de Grace Harris.
&#xa0;Grace Harris está perdida e sozinha em sua casa em Atlanta depois que o homem
que ela pensou que ficaria a seu lado pelo resto da vida traiu sua confiança, partiu seu
coração e...
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Nine world rebirth(3)
http://new.beebok.info/br-1456833282/nine-world-rebirth-3.html

Old Jade Emperor is good at everything, but he loves face too much. The monkeys have
done so, he naturally can not bear to go on, immediately called Tianbing Tianjun, went to
the lower bounds to catch monkeys.
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The Seven Deadly Sins Capítulo 304
http://new.beebok.info/br-1456825064/the-seven-deadly-sins-capitulo-304.html

A Guerra Santa está sugando as energias dos nossos bravos guerreiros. Enquanto uns
lutam com os espíritos no Purgatório, outros travam uma dura batalha para proteger o
mundo real. Será que nossos heróis vão conseguir salvar Meliodas e Elizabeth? Confira...
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Supreme way(3)
http://new.beebok.info/br-1456888761/supreme-way-3.html

Up to today, I was struck by lightning and talked with him for some time. From him, I
learned a lot of unknown things. For example, there are so-called genuine practitioners,
vampires and other things on earth
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O poder do hábito
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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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Fierce blood curse(2)
http://new.beebok.info/br-1456873557/fierce-blood-curse-2.html

I dragged my luggage and walked aimlessly in this city. Although I finished my university
studies in this city, I never saw the city well, but now I have no mood to appreciate it
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Cheating on the contrary(2)
http://new.beebok.info/br-1456864566/cheating-on-the-contrary-2.html

Especially the five peaks around the main peak, there are many stars holding the moon.
But here is a unique green hill, there is no beautiful water, although it has the shape of a
dragon, but it is helpless to fly on the basis.
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Fierce blood curse(3)
http://new.beebok.info/br-1456859684/fierce-blood-curse-3.html

I dragged my luggage and walked aimlessly in this city. Although I finished my university
studies in this city, I never saw the city well, but now I have no mood to appreciate it
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