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O Pequeno Príncipe (em francês: Le Petit Prince), publicado
pela primeira vez em 1943, é a mais famosa obra do francês,
aristocrata, escritor, poeta, e pioneiro aviador Antoine de
Saint-Exupéry (1900-1944).
Por meio de uma narrativa poética, o livro busca apresentar
uma visão diferente de mundo, levando o leitor a mergulhar
no próprio inconsciente, reencontrando sua criança.
À primeira vista, um livro para crianças. Na definição de
Antoine Saint-Exupéry, seu autor, "um livro urgentíssimo para
adultos", o que talvez explique a extraordinária sobrevivência
literária de O Pequeno Príncipe. Publicado pela primeira vez
em 1943 na Nova York em que foi escrito e, no ano seguinte,
na França, a versão brasileira chegou às livrarias em 1952.
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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]

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 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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O Livro dos Espíritos
http://new.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

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 marca o nascimento da Doutrina Espírita e...

[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...

[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]

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...

[PDF]

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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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...

[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...
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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...

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]

Laços do passado
http://new.beebok.info/br-1181724670/lacos-do-passado.html

Dívidas do passado! Nervosa e trêmula, a estilista Rose Cavalliero encara o homem que
jamais imaginou ver novamente. Alto, lindo e perigoso, Nairo Moreno lhe proporcionou
noites inesquecíveis de prazer, dez anos atrás. Contudo, devido a um grande malentendido, Rose quase...
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