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The Raven ("O Corvo") é um poema do escritor e poeta norteamericano Edgar Allan Poe. Ele foi publicado pela primeira
vez em 29 de Janeiro de 1845, no New York Evening Mirror. É
um poema notável por sua musicalidade, língua estilizada e
atmosfera sobrenatural provenientes tanto da métrica exata,
permeada de rimas internas e jogos fonéticos, quanto do
talento singular de Poe, um dos maiores expoentes tanto do
romantismo quanto da própria literatura americana.
Neste poema, que apresenta uma temática típica do
romantismo (ou, mais especificamente, do Ultrarromantismo),
a figura do misterioso corvo que pousa sobre o busto de Pallas
(ou Atena, na maioria das traduções feitas para o português
como a de Fernando Pessoa) representa a inexorabilidade da
morte e seu impacto sobre o personagem, o qual, no seu papel
de arquétipo correspondente às tendências da geração
literária de Poe, lamenta e sofre profundamente com a perda
de sua amada Leonora (Lenore, no original). No final do
poema, o corvo, que representa, como dito acima, a
inexorabilidade da morte, repousa sobre o busto de Pallas
simbolizando o pesar eterno que se abateu sobre a alma do
protagonista.
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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...

[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]

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 —...

[PDF]

O poder da ação
http://new.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...
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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....

[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...
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A coragem de ser imperfeito
http://new.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...
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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...

[PDF]

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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O Livro dos Espíritos
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Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...
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A tríade do tempo
http://new.beebok.info/br-1389352234/a-triade-do-tempo.html

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa
oferece uma solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para
a realização dos seus sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil
pessoas em...
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As coisas que você só vê quando desacelera
http://new.beebok.info/br-1285800182/as-coisas-que-voce-so-ve-quando-desacelera.html

De tempos em tempos, surge um livro que, com sua maneira original de iluminar
importantes temas espirituais, se torna um fenômeno tão grande em seu país de origem
que acaba chamando a atenção e encantando leitores de todo o mundo. Escrito pelo
mestre zen-budista...
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Investimentos em Bolsa de Valores Para Iniciantes
http://new.beebok.info/br-884963382/investimentos-em-bolsa-de-valores-para-iniciantes.html

Quer começar a investir no mercado de ações, mas não sabe como agir? O que são ações?
O que determina os preços de mercado? Por que eles sobem e caem? Como posso vencer
o mercado de ações? O que são fundos mútuos? O...
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O reizinho da casa
http://new.beebok.info/br-847725592/o-reizinho-da-casa.html

É com frequência que encontramos crianças que desafiam e se opõem à autoridade de
adultos , são agressivas, discutem, não aceitam regras e apresentam um desempenho
ruim na escola.&#xa0;É preciso ter muita atenção a esses casos...
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