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"Roberto Marinho, o poder está no ar" mergulha na vida do
criador do maior império de comunicação da América Latina,
o brasileiro mais poderoso de seu tempo. Ao herdar na
juventude um jornal criado havia 23 dias pelo pai, Marinho
buscou a sobrevivência do negócio que sustentava a mãe
viúva e os irmãos menores. Era véspera da ditadura Vargas.
Teve de aprender logo a se movimentar num Rio de Janeiro de
agentes da repressão, espiões estrangeiros, militares afoitos,
agitadores da direita e da esquerda, capitalistas em formação,
lobistas, dançarinas de cassinos e compositores dos primeiros
sambas. Aos 60 anos, criou a TV Globo sem apoio dos irmãos.
Quando levou ao ar o Jornal Nacional, a 1º de setembro de
1969, tinha vivido bem de perto 18 golpes ou tentativas de
tomada à força dos palácios do governo. Uma aventura épica
para erguer e expandir, nas ventanias da instabilidade, a obra
que até hoje desperta sentimentos distintos entre os
brasileiros. Com documentos inéditos colhidos em arquivos do
país e do exterior e depoimentos de figuras dos bastidores
que por décadas se mantiveram em silêncio, o livro descreve a
intimidade do biografado e o Brasil da transição do rural para
o urbano, tempo de sucessivas rupturas das regras do jogo
político.
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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,...

[PDF]

轨迹天使
http://new.beebok.info/br-1462040622/轨迹天使.html

满脸红霞,不好意思再朝台下那么多头颅多看一眼,羞答答的样子却一点也不造作和扭捏,看上
去就跟一穿着粗衣的下凡仙子一样干净可人。

[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...
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小鸟同在
http://new.beebok.info/br-1462053490/小鸟同在.html

小鸟说话倒也干脆:回吧,男人应该以事业为重,偶不喜欢整天拴在女人裤腰带上的男人。

[PDF]

水晶许墨
http://new.beebok.info/br-1462050342/水晶许墨.html

许墨,二十三岁,大学毕业任职于一家金融公司,目前是一家著名金融机构的投资经理的助理,看
似一个颇为瞩目的位子,那个投资经理在业界名声也颇为响亮
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三江五湖
http://new.beebok.info/br-1462049640/三江五湖.html
某日来了个白面书生,干干净净的尔雅相貌,根本没有半点江湖阅历的模样。怎知这男子一开口,
说的竟然是近年来轰动武林、惊动万教,却是人人不知内情的大事。

[PDF]

夏沫和洛熙
http://new.beebok.info/br-1462046778/夏沫和洛熙.html

少年坐在盛开的樱花树下,头发黑玉般有淡淡的光泽,脖颈处的肌肤细致如美瓷。一阵微风,花
瓣轻盈飘落,晶莹如雪,细细碎碎,仿佛听到了她的脚步声,少年轻轻侧转回头来。

[PDF]

琥珀色的梦
http://new.beebok.info/br-1462044720/琥珀色的梦.html
明亮得晃眼的白色小屋里什么都没有。空气是被净化过的,绝少尘埃。只有人工制造出的宁静。
看到房间里有一把孤零零的铝制金属椅子,于是她走过去坐下。
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迎风破浪
http://new.beebok.info/br-1462043354/迎风破浪.html

能够在这里兴建别墅的,都是昔日最显赫的人物。我们刚才一路走过来,已经参观了五六座老别
墅,现在最后的一座,虽然保存最差,破坏最大,但却有一段最吸引人的神秘传说

[PDF]

天使替我爱你
http://new.beebok.info/br-1462043008/天使替我爱你.html

“为什么喜欢我?”她总是爱问这个问题,从春天问到夏天,从秋天问到冬天。而无论在哪个季
节,他的笑容都温柔得如同从树荫洒落的阳光。
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误入桃园
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http://new.beebok.info/br-1462039821/误入桃园.html

...
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杏林深处
http://new.beebok.info/br-1462038818/杏林深处.html

案台上烛火摇曳,映着他的眉眼,清弱、深邃,像夜色下的白雾、白雾中的星光,泫然一点,便璀
璨了整个空间。
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Gêmeos
http://new.beebok.info/br-791357307/gemeos.html

Kellie Petralia, em breve ex-esposa do bilionário grego Leandros, milagrosamente fica
grávida de gêmeos! Mas a dor de ser incapaz de conceber por tanto tempo fora um preço
alto demais. Quando Kellie surpreende Leandros com a maravilhosa notícia, já é...
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淘气校花
http://new.beebok.info/br-1462052234/淘气校花.html

柔柔的晚风拂过脸颊,皎洁的月光洒在喧闹的城市,人群。市中心花花绿绿的霓虹灯照在满面春
风的少女脸上,少女有着如洋娃娃般粉嫩白皙的脸颊,一双仿佛会说话的黑瞳大眼睛更如SD娃
娃般可爱。
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The Seven Deadly Sins Capítulo 310
http://new.beebok.info/br-1463566377/the-seven-deadly-sins-capitulo-310.html

Com o fim da Guerra Santa, outras questões entram em discussão quando se trata do
futuro dos bravos guerreiros de Lyonesse. Após tantas decisões difíceis, é hora de todos
os Sete Pecados Capitais enfrentarem o destino e se reunirem uma última vez.
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