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"O Silmarillion" é um relato dos Dias Antigos da Primeira Era
do mundo criado por J.R.R. Tolkien. É a história longínqua
para a qual os personagens de "O Senhor dos Anéis" e "O
Hobbit" olham para trás, e em cujos eventos alguns deles,
como Elrond e Galadriel, tomaram parte. Os contos de "O
Silmarillion" se passam em uma época em que Morgoth, o
Primeiro Senhor Sombrio, habitava a Terra-média, e os AltosElfos guerreavam contra ele pela recuperação das Silmarils,
as joias que continham a pura luz de Valinor.
O livro começa com "O Ainulindalë", o mito da criação do
Universo, seguido pelo "Valaquenta", onde estão descritas a
natureza e os poderes de cada um dos deuses. O "Akallâbeth"
narra o apogeu e a queda do reino da grande ilha de Númenor
no final da Segunda Era e "Dos Anéis de Poder" fala dos
grandes eventos no final da Terceira Era, como narrado em
"O Senhor dos Anéis".
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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]

Legend of the earth Emperor(3)
http://new.beebok.info/br-1456276613/legend-of-the-earth-emperor-3.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves

[PDF]

Legend of the earth Emperor(1)
http://new.beebok.info/br-1456272995/legend-of-the-earth-emperor-1.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves

[PDF]

Seal off old gods(3)
http://new.beebok.info/br-1456285064/seal-off-old-gods-3.html

Suddenly, a vast expanse of dark and yellow air appeared between heaven and earth.
Sixty percent of them turned into a pagoda. This pagoda is the first one of merits and
virtues acquired from heaven and earth. Although it is the most precious pagoda acquired
from heaven, it can't stick to anything....
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Legend of the earth Emperor(2)
http://new.beebok.info/br-1456275006/legend-of-the-earth-emperor-2.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves
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Seal off old gods(1)
http://new.beebok.info/br-1456281440/seal-off-old-gods-1.html

Suddenly, a vast expanse of dark and yellow air appeared between heaven and earth.
Sixty percent of them turned into a pagoda. This pagoda is the first one of merits and
virtues acquired from heaven and earth. Although it is the most precious pagoda acquired
from heaven, it can't stick to anything....

[PDF]

The Chase
http://new.beebok.info/br-1453554291/the-chase.html

Bem-vinda de volta aos jogos de hóquei e às festas da Universidade Briar! No primeiro
spin-off da série Amores Improváveis, conheça a apaixonante e misteriosa Summer, irmã
de Dean. Todo mundo diz que os opostos se atraem. E deve ser verdade, porque...
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Verdades e mentiras
http://new.beebok.info/br-1445967849/verdades-e-mentiras.html

É senso comum dizer que todo político mente. Mas não seria a verdade uma ilusão, uma
impossibilidade que tornaria a mentira ética? Nesse livro, quatro respeitados pensadores
de nosso tempo – Gilberto Dimenstein, Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e...
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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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A cinco passos de você
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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 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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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...
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After – Depois do desencontro
http://new.beebok.info/br-1093573367/after-depois-do-desencontro.html

Tessa passa pelo momento mais difícil de sua vida. Enquanto luta para crescer na
carreira com a qual sempre sonhou, seu mundo é virado de ponta-cabeça: a inesperada
aparição de seu pai e uma traição imperdoável a deixam mais fragilizada do que...

[PDF]

His Moto
http://new.beebok.info/br-1456647884/his-moto.html

Tom Swift said nothing in reply. Slowly he remounted his wheel androde off, but his
thoughts toward Andy Foger were not very pleasantones. Andy was the son of a wealthy
man of the town, and his goodfortune in the matter of money seemed to have spoiled him,
for hewas a bully and a coward. Several...
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