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Livro Todo Mundo Sente Raiva
After Marcelo began to tell stories of his monsters in the book In this new book, Marcelo grew up and tells stories with his newest monsters, a little more than the previous ones: love, loneliness, envy, shame, longing, anxiety, guilt and frustration.
Neste roteiro de leitura fundamentado em conceitos e procedimentos educacionais atuais, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), são apresentados aspectos centrais da produção ficcional de Monteiro Lobato por meio da análise de três de seus livros para crianças e jovens: Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho e A Chave do Tamanho. Esta obra se direciona a professores, bibliotecários e todos os que se envolvem com formação de
leitores, e tem o intuito de colaborar com o aprofundamento da leitura de quem já conhece os livros de Monteiro Lobato e também se dirige a quem esteja buscando uma porta de entrada para a obra do escritor.
Helena acorda e vê através dos olhos de um estranho. Ao tentar entender quem é esse estranho, por que e quando isso acontece, entra no universo alheio. A busca pelo outro passa pelo encontro com ela mesma. Seria esse "outro" alguém desconhecido? Se sim, como poderia achá-lo? João é um sujeito tímido. Na infância, preferia a conversa com animais ao relacionamento com seus pais e irmãos. Crescido, um acontecimento foi decisivo para sua ida a São Paulo, onde
trabalha. Na metrópole, encontros casuais marcam sua vida afetiva, permeados pela sensação de estar sendo observado. O romance Através (Editora Folhas de Relva, 184 páginas) é ambientado nas agitadas ruas da capital paulista. Mas também percorre o caminho das gotas de chuva que passam através das ranhuras do concreto das calçadas e se alojam nos rios subterrâneos. Para onde levará a busca por este outro, estranho? A resposta pode estar na trama, mas
também em Aladina e Madalena, que, ao lado de Helena, formam a tríade de mulheres que atravessa a vida de João. Ou em Anton, Joaquim, Ermenegildo e Jeová que, matando, morrendo, amando ou simplesmente apontando caminhos, recheiam a história com reflexões e aventuras. "Nas páginas deste livro nos vemos em ruas centrais de São Paulo, percorrendo tramas que acontecem nas esquinas, em bares, numa escrita que dialoga com a linguagem do cinema. Esses
territórios da cidade, ora vazios, ora tomados de pessoas, nos ajudam a compreender as ações e motivações dos personagens, na maioria bastante misteriosa", observa o editor da obra, Alexandre Staut. "Através, romance de estreia de Ricardo Assumpção Fernandes, ocupa a categoria das obras ricas em sucessão de acontecimentos, ação, diálogos, ingredientes capazes de nos fisgarem imediatamente", afirma Ricardo Ramos Filho, que escreveu a orelha do livro. Ele
completa: "narrativas ricas como a que estão prestes a atravessar, exigem personagens bem delineadas.". De fato, ao conduzir o livro com narrativas em primeira e terceira pessoas intercaladas, o autor guia o leitor a descobrir personagens de várias partes do Brasil e do mundo, que ambientam o enredo, reproduzem a pluralidade cultural da cidade e enriquecem a história.
O Livro da Empatia: Caminhos para Compreender e Lidar com a AdolescênciaEditora Appris
A maldição dos bonzinhos
Pense como um imperador
Ensinando comunidade
Illuminati - O Livro da Vida
OS SEGREDOS DO LIVRO ETERNO
I Have More Monsters in My Tummy

"O ANEL DO FEITICEIRO tem todos os ingredientes para um sucesso instantâneo: intrigas, conspirações, mistério, cavaleiros e relacionamentos repletos de corações partidos, traições e desilusões. Ele vai deixar você entretido por horas, e vai satisfazer públicos de todas as idades. Recomendado para a biblioteca permanente de todos os leitores do gênero de
fantasia." --Books e Movie Reviews, Roberto Mattos UM REINADO DE RAINHAS é o Livro n 13 da série best-seller O ANEL DO FEITICEIRO, que começa com EM BUSCA DE HERÓIS (Livro n 1). Em UM REINADO DE RAINHAS, Gwendolyn lidera o que ainda resta de sua nação em exílio enquanto eles navegam pelas terras hostis do Império. Refugiados pelo povo
de Sandara, eles tentam se recuperar escondidos, construindo um novo lar à sombra de Volúsia. Thor, determinado a resgatar Guwayne, continua a busca junto com seus irmãos da Legião do outro lado do oceano, dentro da enorme caverna que guardam a Terra dos Espíritos, enfrentando territórios e monstros inimagináveis. Nas Ilhas do Sul, Alistair se sacrifica por
Erec - mas uma reviravolta inesperada por acabar salvando ambos. Darius arrisca tudo para salvar o amor de sua vida, mesmo que para isso ele tenha que encarar o Império sozinho. Mas ele acabará descobrindo que seu conflito com o Império está apenas começando. E Volúsia continua sua ascensão, após ter assassinado Romulus, consolidando-se como líder do
Império e tornando-se a rainha impiedosa que sempre esteve destinada a ser. O povo de Gwen conseguirá sobreviver? Guwayne será encontrado? Alistair e Erec irão sobreviver? Darius conseguirá resgatar Loti? Thorgrin e seus companheiros sairão desta vivos? Com uma ambientação e construção de personagens sofisticada, UM REINADO DE RAINHAS é um
conto épico de amizades e amantes, rivais e pretendentes, cavaleiros e dragões, intrigas e maquinações políticas, do processo de tornar-se adulto, de corações partidos, de enganos, ambições e traições. É um conto de honra e coragem, de destino e magia. É uma fantasia que nos leva até um mundo que jamais esqueceremos, e que atrai leitores de todas as idades
e gêneros. "Prendeu minha atenção desde o início e não consegui soltar o livro... Essa estória é uma aventura incrível com um ótimo ritmo, recheada de ação desde o começo. Não há um único momento entediante." --Paranormal Romance Guild {em relação a Transformada}
Sometimes I feel silly. Sometimes I feel like eating pizza for breakfast. Sometimes I feel brave. Sometimes I feel like trying something new... The Feelings Book vibrantly illustrates the wide range of moods we all experience. Kids and adults will appreciate Todd Parr's quirky intelligence as he pays special attention to the ever-changing, sometimes nonsensical emotions
that we all feel. Targeted to young children first beginning to read, this book will inspire kids to discuss their multitude of feelings in a kid-friendly, accessible format, told through Parr's trademark bold, bright colors and silly scenes.
Descubra como temos sido comandados pelas noções impostas pela sociedade, que ditam que devemos ser cada vez melhores do que todos à nossa volta Em O livro do ego, Osho compartilha seus ensinamentos através de perguntas e respostas, proporcionando ao leitor a libertação da prisão representada pelo ego. O livro aborda temas como política, poder,
violência e amor, relacionando a influência do ego em cada um desses elementos. O autor ensina que a autoaceitação só é possível quando nos despimos de toda a vaidade que carregamos. Juntamente com O livro das mulheres, O livro dos homens e O livro do ego, esta valiosa obra contribui de maneira imprescindível para o autoconhecimento e para a criação de
um mundo melhor.
A vingança está entre nós. Sempre esteve presente em diferentes domínios e contextos das relações humanas. Na filosofia, talvez um dos ensaios mais completos sobre a essência da vingança pertence ao alemão Friedrich Nietzsche. Segundo ele, o gatilho do revide é acionado quando o ressentimento, alimentado cadenciadamente pelo ódio e a inveja, é canalizado
para uma ação prática para punir o outro. Um novo olhar sobre esse tema está sendo proposto pelo autor com a mesma intensidade do volume 1, esta sequência colocará o leitor diante de situações em que a maldade, motivada pela vingança, desencadeia uma série de acontecimentos que fogem ao controle dos envolvidos na trama. "É que ele quer... ele está
diferente, anda tão frio, me pareceu meio aéreo. Marcou uma sessão do ritual e está ansioso, quer o elixir. Eu conheço muito bem o meu menino, ele está tramando algo, sei lá, contra mim!" "Este é um livro cuidadosamente elaborado por um autor com talento de arquiteto. É um ir e vir de cenas e cenários que aprisionam o leitor na boa armadilha da leitura: o que vem
na sequência nunca é o que se esperava. A narrativa é corajosa e forte. Como um soco na boca do estômago." Joaquim Maria Botelho, jornalista e escritor "Assim como o primeiro livro, esta sequência é viciante e imperdível. Você não conseguirá parar de ler enquanto não chegar ao final. E que final!" Jaqueline Guerreiro, influenciadora
As cinco linguagens do amor das crianças
O livro dos homens
Emotional Intelligence
Why It Can Matter More Than IQ
Mindfulness: Como encontrar seu autêntico Eu através da Meditação Mindfulness
Stop Motion - Tradução Da 2a Edição
Resiliência é a capacidade de lidar da melhor forma possível com adversidades e sofrimentos inevitáveis Desde lidar com o trânsito engarrafado até uma dor crônica ou a morte, este livro é um guia prático para aumentar a resiliência e entender que não adianta preocupar-se com acontecimentos que estão além da sua capacidade. Não sofra com aquilo que não pode mudar. Foque no que depende
de você e aja como um verdadeiro imperador romano. Donald Robertson organizou um kit de ferramentas, combinando técnicas e estratégias de mindfulness e aceitação com abordagens de prevenção e gerenciamento do estresse. Robertson ensina exercícios simples, apresenta os conceitos teóricos e as pesquisas que servem de base para as práticas e ainda oferece uma visão da resiliência a partir
do estoicismo, que tem o imperador romano Marco Aurélio e suas meditações como grandes referências. Combinando histórias notáveis da vida de Marco Aurélio com insights da psicologia moderna e a sabedoria perene de um líder romano, Pense como um imperador dá um rosto ao estoicismo e proporciona orientação essencial para lidarmos com os desfios éticos e psicológicos atuais.
Você acredita que as pessoas são ricas somente porque herdaram uma fortuna, ganharam na loteria ou fizeram algo ilícito? Já que nasceu pobre você acha que está fadado a morrer pobre? E se eu te disser que você não precisa seguir assim pelo resto da vida? Há uma maneira de enriquecer que está ao alcance de qualquer pessoa. Foi justamente a que eu usei para conquistar a minha liberdade
financeira. Neste livro você terá um verdadeiro passo a passo para chegar lá também. Chegou a hora de você crescer, aparecer e enriquecer!
Sitting at his desk, Bernardo Soares imagined himself free forever of Rua dos Douradores, of his boss Vasques, of Moreira the book-keeper, of all the other employees, the errand boy, the post boy, even the cat. But if he left them all tomorrow and discarded the suit of clothes he wears, what else would he do? Because he would have to do something. And what suit would he wear? Because he
would have to wear another suit. A self-deprecating reflection on the sheer distance between the loftiness of his feelings and the humdrum reality of his life, The Book of Disquiet is a classic of existentialist literature.
Reunindo a experiência de trinta anos como professora dentro e fora da sala de aula, além da própria vivência como estudante em meio ao contexto de segregação racial nos Estados Unidos, bell hooks discorre sobre os desafios que se impõem aos docentes efetivamente interessados em colaborar com a luta antirracista e com a quebra dos paradigmas da dominação. Com uma afetuosa
combinação de teoria e prática, os dezesseis "ensinamentos" deste livro — último volume de sua Trilogia do Ensino a ser publicado no Brasil — abordam temas como espiritualidade, racismo, machismo, sexualidade, autoestima e superação do medo e da vergonha. O objetivo, aqui, é resgatar o espírito de comunidade, essencial para manter vivo, em estudantes e professores, o desejo de aprender.
Descobrir o que nos conecta uns aos outros e fazer com que as diferenças sejam pontes, não barreiras, é a proposta de bell hooks para trilhar o caminho de uma educação libertadora.
A irmã do sol (As Sete Irmãs – Livro 6)
Diferenças e preconceito na escola
Everybody Feels Happy
alternativas teóricas e práticas
Um céu de feitiços (Livro #9 Da Série O Anel Do Feiticeiro)
Devocionais
PROMOÇÃO RELÂMPAGO ”””””””””””””””””””””””””””Todo mundo se compara a outras pessoas e faz isso desde criança. É algo natural para as pessoas fazerem, porque fornece um quadro de referência para quem elas são e onde estão na vida.O problema é que a maioria das comparações é negativa e baseada em inseguranças e medo. Isso pode levar uma pessoa a se tornar muito amarga com outra
pessoa e até com raiva. Comparações negativas como essas geralmente prejudicam a autoestima de uma pessoa porque acreditam que não são boas o suficiente.Algumas pessoas usam comparações para aumentar seu ego e validar que são ótimas. Isso muitas vezes pode sair pela culatra e, quando isso acontece, a pessoa fica com raiva e amarga, e sua auto-estima leva um grande golpe. As pessoas fazem
comparações de validação para impulsionar rapidamente o ego, mas elas não são à prova de falhas de forma alguma.Muitas pessoas idolatram os outros e acabam sendo excessivamente dependentes deles. Eles dedicam suas vidas a tornar essas pessoas felizes e só podem ser felizes se sentirem que fizeram o suficiente. Nesta situação, a pessoa que está sendo idolatrada tem muito controle da outra pessoa.Nem todas
as comparações são ruins, como você aprenderá neste guia. Você pode usar comparações para melhorar sua vida e aprenderá exatamente como fazer isso aqui. O objetivo deste guia é afastá-lo das comparações negativas e começar a usar comparações positivas para melhorar sua vida. É natural que os seres humanos se comparem aos outros. Todos fazemos isso e o fazemos desde tenra idade. Mas a questão
realmente é sobre como essas comparações fazem você se sentir. Se eles o capacitarem e o estimularem a coisas maiores, as comparações serão muito úteis.Mas se, quando se compara aos outros, você se sente indigno e deprimido, é aqui que precisa mudar sua abordagem. Neste livro, você aprenderá exatamente como parar de se comparar com os outros para evitar esses sentimentos de inutilidade e também como
você pode realmente se beneficiar de uma comparação.Depois de dominar o bom uso das comparações, você descobrirá que pode eliminar automaticamente as comparações negativas. Não vai incomodá-lo que alguém tenha algo que você não tem. Você estará focado em melhorar a si mesmo e a sua própria vida.
Os segredos do Livro Eterno decodifica algumas das épocas mais enigmáticas, mais citadas da Bíblia. Em estilo animado e descontraído o autor faz uma entrada suave nas profundezas da percepção,onde uma pessoa pode mudar seu mundo através da contemplação e do desejo. Ao ler , você gentilmente se elevará acima dos eventos físicos como estão descritos na bíblia e encontrara o faraó, Moisés , Adão e Eva
que existem dentro de você.
Se você luta com emoções difíceis, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas se sentem tristes, preocupadas ou estressadas – seja por depressão, ansiedade ou simplesmente por lidar com problemas comuns da vida diária. As emoções são parte natural e saudável do ser humano, e como lidamos com as emoções difíceis revela nossa verdadeira capacidade de felicidade, amor e alegria. Não acredite em tudo que
você sente traz uma abordagem inovadora, combinando terapia cognitivo-comportamental e terapia de esquema emocional para ajudá-lo a explorar suas crenças pessoais sobre emoções, determinar se essas crenças são úteis ou prejudiciais e encontrar a motivação para adotar estratégias alternativas e mais saudáveis de enfrentamento.
Como conciliar a necessidade de expressar as emoções como o desejo de proteger os outros? Muitas vezes ficamos no dilema entre a expressão e a repressão. Osho, um dos mais provocativos e inspiradores mestres espirituais dos nosso tempo, apresenta nesse livro uma abordagem prática e abrangente para resolvermos esse conflito definitivamente. Saúde Emocional nos ajuda a entender as raízes das nossas
emoções, a reagir às situações de maneira que possamos nos ensinar mais acerca de nós mesmos e das outras pessoas, e a encarar os altos e baixos inevitáveis da vida com mais confiança e equilíbrio. A visão única e original de Osho, da mente e do coração humanos, vai muito além da psicologia convencional. Ele nos ensina a viver as nossas emoções de maneira mais plena e criativa, para termos uma vida muito
mais plena e gratificante.
The Feelings Book
Através
Moiara, filha da Terra
Não Acredite em Tudo Que Você Sente
segredos de Ana C.
Zara segue em busca da sua paz interior, e percebe a beleza do caminho a ser trilhado através das adversidades da vida.
O livro dos homens contém uma seleção de respostas a perguntas que homens das mais variadas idades e procedências costumam formular. Osho define o homem através de diferentes tipos — o Sacerdote, o Pai, o Filho, o Namorado, o Marido, o Político, o Robô, o Playboy, entre outros —, que são explicados em detalhes ao longo de 31 capítulos. Além disso, o autor explica como as energias normalmente canalizadas para a
destruição e a negatividade podem ser transformadas em criatividade e evolução pessoal, fornecendo técnicas de meditação como um auxílio prático para se chegar a esse objetivo.
Não há nada pior do que se sentir paralisado pelo medo. Pela vergonha. Pela culpa. É aquela sensação de ter inúmeras ideias na cabeça, mas não conseguir colocá-las em prática, simplesmente por se sentir travado e incapaz. É ter aquele pensamento rondando nossa cabeça: "Vai lá, pode tentar, mas você sabe que no fim as coisas vão acontecer exatamente como já foi no passado, e você vai voltar pra estaca zero." E quando
você chega nesse ponto, parece que está fadado a (sobre)viver assim para o resto da vida, pois não há mais esperança ou vontade de tentar algo novo e se decepcionar novamente, não é verdade? Porém, ficar se lamentando ou reclamando da falta de sorte não vai fazer as coisas mudarem. Pelo contrário: só vai piorar a situação, e você só irá cavar cada vez mais fundo nesse buraco onde se enfiou. Então, que tal aproveitar
melhor o seu tempo, se concentrar naquilo que irá mudar o seu jogo e procurar formas de alcançar os seus sonhos, um por um, num processo que te leva pra cima, em vez de te afundar? Este livro é o caminho para você domar a autossabotagem e destravar sua vida, para finalmente seguir em direção aos seus sonhos. É um método simples, que qualquer pessoa pode aplicar, que não toma quase nada do seu tempo diário e
atua na limpeza de suas crenças limitantes, medos, traumas e todos os impeditivos emocionais que fazem você agir de forma irracional. Vem com a gente! Nós vamos ajudar você a destravar a sua vida de uma vez por todas.
Daniel Goleman offers a vital new curriculum for life that can change the future for us and for our children
Livro Do Viver E Do Morrer, O
O Contra-ataque
SOBREVIVER Aprenda a construir uma vida sem culpas
Todas as estações - segundo livro
Bliss & blue

Mindfulness: Como encontrar seu autêntico Eu através da Meditação Mindfulness por Jen Solis Descubra seu autêntico Eu através da meditação mindfulness hoje mesmo! Você frequentemente se encontra sem propósito? Você está buscando pelo seu verdadeiro propósito de vida? Você tem estado tão engajado em sua
rotina diária e em suas responsabilidades que parece ter perdido o seu autêntico Eu? Qualquer que seja o caso, fique tranquilo, mindfulness pode te ajudar. Com este livro você vai aprender como descobrir o seu autêntico Eu através da meditação mindfulness. Você aprenderá como o mindfulness pode te beneficiar e como
você pode tornar-se verdadeiramente motivado a praticá-lo todos os dias. Você também ganhará conhecimentos sobre como cultivar uma atitude consciente, que é a chave para a prática do mindfulness. São oferecidos guias passo-a-passo sobre como praticar uma variedade de técnicas de meditação mindfulness, desde
as básicas (como meditação sentada consciente) até as mais complexas (como a aplicação do mindfulness mesmo quando se está com raiva). O melhor de tudo é que qualquer pessoa pode escolher realizar estas técnicas de meditação em qualquer lugar e a qualquer momento do dia. Pessoas por todo o mundo, há
centenas de anos, chegaram ao entendimento sobre a importância da prática do mindfulness em seu dia-a-dia. Você também pode iniciar sua jornada ao encontro de seu autêntico Eu através do mindfulness, antes que a vida passe por você. Neste livro, você descobrirá: A vida através do Mindfulness Como nutrir uma
atitude consciente Como confiar no Mindfulness Técnicas básicas de Meditação Mindfulness Lidando com o estresse e a raiva de forma consciente Como usar o mindfulness para alívio da ansiedade e da depressão Como usar o Mindfulness para a produtividade no trabalho E muito mais! Baixe o livro
To make great animation, you need to know how to control a whole world: how to make a character, how to make that character live and be happy or sad. You need to create four walls around them, a landscape, the sun and moon - a whole life for them. You have to get inside that puppet and first make it live, then make it
perform. Susannah Shaw provides the first truly practical introduction to the craft skills of model animation. This is a vital book in the development of model animation which, following the success of Aardman's first full-length film, Chicken Run, is now at the forefront of modern animation. Illustrated in full colour throughout
you are shown step by step how to create successful model animation. Starting with some basic exercises, you will learn about developing a story, making models, creating set and props, the mechanics of movement, filming, postproduction and how to set about finding that elusive first job in a modern studio. Susannah
Shaw is Programme Development Manager for the Animated Exeter festival. She was head of the Bristol Animation Course from 1996 to 2000 at the University of the West of England and former camera assistant at Aardman (working on 'A Close Shave' among other films).
Estou muito feliz por este volume ter chegado até você! O livro da empatia: caminhos para compreender e lidar com a adolescência, foi escrito com muito carinho e com a intenção de colaborar não só na educação do adolescente, mas de todos que lidam com essa etapa da vida! O livro está dividido em duas partes, além
da introdução, em que abordo aspectos da neurociência e desenvolvimento adolescente. Na primeira etapa são apresentados depoimentos de jovens provenientes de um projeto social em que atuei como educadora em Florianópolis/SC. Meu papel era informá-los e sensibilizá-los sobre a violência doméstica, para tanto, no
intuito de conhecer suas histórias, pedi que escrevessem um texto relatando o que aprenderam com seus pais. Nos depoimentos, pude perceber a carga emocional que as palavras carregam e reforcei uma certeza: precisamos ouvi-los! São esses registros que compartilho com vocês. Nesta obra, entraremos gentilmente no
coração de alguns jovens, ouviremos seus sentimentos e necessidades, escutaremos o que muitos pais e professores não escutam e pensaremos a respeito. A segunda parte do livro busca responder a duas perguntas: de que forma posso conectar-me com meus filhos adolescentes? Como escola, de que maneira acolher
demandas geradas tanto dentro da instituição quanto em outros espaços, mas que se manifestam na instituição escolar? A palavra-chave é conexão! Assim, ela é composta por sugestões práticas, no intuito de aprimorar as relações cotidianas. Escolhi, nesta etapa, apresentar a Comunicação Não Violenta e a Disciplina
Positiva como caminhos que ajudam a compreender o outro e a nós mesmos. Ficarei muito feliz se uma ou mais técnicas e reflexões ajudarem a melhorar seu relacionamento, promovendo conexão entre todos. Desejo uma excelente leitura.
Você sabe falar a linguagem de amor de seu filho? Cada criança possui uma linguagem de amor principal e específica, uma maneira através da qual ela compreende melhor o amor do pai e mãe. Este livro ensinará você a reconhecer e falar a linguagem de amor fundamental de seu filho, e o informará sobre as outras quatro
linguagens de amor utilizadas entre os seres humanos. Um Plano de Ação incluído no final do livro o ajudará a conseguir isto. Para tornar-se um adulto responsável, seu filho precisa ter certeza de que é amado. E ele só poderá obter essa certeza através de uma dessas cinco linguagens: qualidade de tempo; contato físico;
presentes; atitudes de serviço; palavras de afirmação. Descubra a principal linguagem de amor de seu filho para que ele possa sentir melhor o amor que você tem por ele.
Cresça, Apareça e Enriqueça
O Livro da Empatia: Caminhos para Compreender e Lidar com a Adolescência
Destrave sua Vida
Como Não se Preocupar Com a Opinião dos Outros
Identifique seus Esquemas Emocionais e Liberte-se da Ansiedade e da Depressão
O livro do ego
Em UM REINADO DE AÇO (LIVRO N º11 DA SÉRIE O ANEL DO FEITICEIRO), Gwendolyn deve proteger o seu povo ao ver seu reino dominado. Ela luta para evacuar o Anel – mas há um problema: seu povo se recusa a partir. Quando uma batalha de vontades se segue, Gwen vê seu reinado colocado à prova pela primeira vez – enquanto a
maior ameaça ao Anel se aproxima. Além dos McCloud existe a ameaça de Romulus e seus dragões que, com o Escudo destruído, começam uma invasão catastrófica que não deixa nada entre eles e a destruição completa do Anel. Romulus, com o apoio de Luanda, está invencível até o final do ciclo da lua, e Gwen deve lutar pela
sobrevivência – sua, de seu filho e de todos os seus súditos – em meio a uma batalha épica entre homens e dragões. Kendrick lidera os Prata em uma batalha corajosa, e recebe a ajuda de Elden e dos novos recrutas da Legião juntamente com seu irmão Godfrey, que surpreende a todos, incluindo ele mesmo, com seus atos de
bravura. Mas, mesmo assim, tudo isso pode não ser o suficiente. Enquanto isso, Thor embarca na viagem de sua vida na Terra dos Druidas, atravessando uma região assustadora e mágica, diferente de todas as outras e regida por suas próprias leis. Atravessar aquela terra exigirá todas as habilidades e experiência de
Thor, forçando-o a buscar dentro de si a força para se tornar o guerreiro – e druida – que ele está destinado a ser. Ao encontrar monstros e desafios maiores do que nunca, Thor terá que colocar sua vida em risco para encontrar sua mãe. Erec e Alistair viajam para as Ilhas do Sul, onde são recebidos pelos
conterrâneos dele, incluindo seu competitivo irmão e sua irmã invejosa. Erec tem um dramático último encontro com seu pai, e a ilha se prepara para levá-lo ao trono. Mas, nas Ilhas do Sul, deve-se lutar pelo direito ao trono, e Erec é coloca à prova como nunca antes. Em uma reviravolta dramática, descobrimos que
existe traição também no mundo dos nobres guerreiros. Reece, cercado nas Ilhas Superiores, deve lutar por sua vida após sua vingança contra Tirus. Desesperado, ele se vê unido a Stara, ambos mutuamente receosos, embora unidos na luta pela sobrevivência – uma luta que terminará com uma batalha naval épica que
colocará toda a ilha em risco. Gwen conseguirá atravessar o mar em segurança? Será que Romulus conseguirá destruir o Anel? Reece e Stara ficarão juntos? Erec será coroado Rei? E Thor, será que ele vai encontrar sua mãe? O quê acontecerá com Guwayne? Alguém sobreviverá à tudo isso? Com um enredo e caracterização
sofisticados, UM REINADO DE AÇO é uma estória épica de amigos e amantes, rivais e interesses românticos, cavaleiros e dragões, intrigas e manipulações políticas e da mudança para a vida adulta, de corações partidos, decepções, ambição e traição. Uma estória de honra e coragem, de destino e magia. Uma fantasia que
nos leva a um mundo inesquecível, e que atrai leitores de todas as idades e gêneros. Livros Nº 12 - 15 também estão disponíveis!
O sexto livro da consagrada série As Sete Irmãs, que já vendeu 15 milhões de exemplares no mundo. “A irmã do sol é um livro brilhante e maravilhoso. A série das Sete Irmãs fica cada vez melhor e mais ambiciosa.” – Bookliterati “Como em todas as suas obras, Lucinda revela uma grande paixão pela pesquisa histórica,
levando o leitor por diversas culturas e épocas.” – NRK “Todo livro de Lucinda é uma vívida jornada através do espaço e do tempo.” – La Stampa. Em A irmã do sol, sexto livro da série As Sete Irmãs, Lucinda Riley leva o leitor das movimentadas ruas de Nova York às magníficas planícies do Quênia para contar uma
história de luta e independência, sobre os sacrifícios que fazemos por amor. Electra D’Aplièse parece ter a vida perfeita: uma carreira de sucesso como modelo, uma beleza inegável e uma vida amorosa agitada com homens bonitos e influentes. No entanto, longe dos holofotes, Electra está desmoronando. Com a morte do
pai adotivo, Pa Salt, e o recente término de um relacionamento, ela afunda em seus vícios, incapaz de pedir ajuda à família e aos amigos. É nesse momento conturbado que Electra recebe uma carta inesperada. Uma mulher chamada Stella Jackson afirma ser sua avó... e ela tem uma longa história para contar. É assim que
Electra mergulha numa saga emocionante que envolve as turbulências da guerra, a militância por direitos civis e um amor que ultrapassa barreiras sociais. Todo o seu passado se revela para ajudá-la a entender o presente e, quem sabe, mudar seu futuro.
Em UMA TERRA DE FOGO (LIVRO Nº. 12 DA SÉRIE O ANEL DO FEITICEIRO), Gwendolyn e seu povo se encontram cercados nas Ilhas Superiores, sitiados pelos dragões de Romulus e seu exército de um milhão de homens. Tudo parece perdido, quando a salvação surge de uma fonte improvável. Gwendolyn está determinada a encontrar seu
bebê, perdido no mar, e a levar sua nação do exílio para um novo lar. Ela viaja através dos mares estrangeiros e exóticos, enfrentando perigos inimagináveis, rebelião e fome, enquanto navega em direção ao sonho de um porto seguro. Thorgrin finalmente encontra sua mãe na Terra dos Druidas, e seu encontro vai mudar
sua vida para sempre, tornando-o mais forte do que nunca. Com uma nova missão, ele embarca, determinado a resgatar Gwendolyn, a encontrar seu bebê e cumprir seu destino. Em uma batalha épica entre dragões e homens, Thor vai ser testado em todos os sentidos; enquanto ele luta contra monstros e dá a vida por seus
irmãos, ele vai ainda mais fundo para se tornar o grande guerreiro que sempre esteve destinado a ser. Nas Ilhas do Sul, Erec está morrendo, e Alistair, acusada de seu assassinato, deve fazer o que pode para salvar Erec e absolver-se da culpa. Uma guerra civil irrompe em uma luta pela conquista do trono, e Alistair
se vê presa no meio, com o seu destino - e o de Erec, pendurado na balança. Romulus permanece firme na intenção de destruir Gwendolyn, Thorgrin, e o que ainda resta do Anel; mas o ciclo da lua está chegando ao fim, e seu poder será severamente testado. Enquanto isso, na província do Norte do Império, um novo herói
está para surgir: Darius, um guerreiro de 15 anos, está determinado a romper as correntes da escravidão e a se levantar entre seu povo. Mas o Capitólio do Norte é comandado por Volusia, uma jovem garota de 18 anos, famosa por sua beleza - e também por sua crueldade bárbara. Será que Gwen e seu povo sobreviverão?
Será que Guwayne vai ser encontrado? Romulus conseguirá esmagar o Anel? Erec irá sobreviver? Thorgrin conseguirá retornar a tempo? Com sua sofisticada construção de mundo e caracterização, UMA TERRA DE FOGO é um conto épico de amigos e amantes, de rivais e pretendentes, de cavaleiros e dragões, de intrigas e
maquinações políticas, do processe de se tornar adulto, de corações quebrados, de mentiras, ambição e traição. É um conto de honra e coragem, de sorte e destino e de magia. É uma fantasia que nos leva a um mundo que nunca seremos capazes de esquecer, interessante para todas as idades e sexos.
Em UM CÉU DE FEITIÇOS (LIVRO #9 DA SÉRIE O ANEL DO FEITICEIRO), Thorgrin finalmente volta a ser ele mesmo e deve enfrentar seu pai de uma vez por todas. Uma batalha épica ocorre, quando dois titãs se enfrentam e Rafi usa seu poder para convocar um exército de mortos vivos. Com a espada Destino destruída e o destino
do Anel em risco, Argon e Alistair terão de convocar seus poderes mágicos para ajudar os bravos guerreiros de Gwendolyn. No entanto, mesmo com a ajuda deles, tudo poderia estar perdido se não fosse pelo retorno de Mycoples e seu novo companheiro, Ralibar. Luanda luta para prevalecer contra seu captor, Romulus,
enquanto o destino do escudo está ameaçado. Enquanto isso, Reece se esforça para levar seus homens de volta até as paredes do Canyon, com a ajuda de Selese. Seu amor por Selese se aprofunda; mas com a chegada de um antigo amor de Reece, sua prima, um triângulo amoroso trágico e muitos mal-entendidos se geram. Quando
as forças do Império são finalmente expulsas do Anel e Gwendolyn tem a chance de obter sua vingança pessoal contra McCloud, há grandes motivos para comemorar. Como a nova Rainha do Anel, Gwen usa seu poder para unir os MacGils e McClouds pela primeira vez na história e começa a reconstrução épica de sua terra, de
seu exército e da Legião. A Corte do Rei volta lentamente à vida, mais uma vez, enquanto todos eles começam juntar suas peças. Ela está destinada a se tornar uma cidade mais gloriosa do que até mesmo o Rei MacGil havia sonhado, e no meio desse processo, a justiça finalmente encontra Gareth. Tirus também deve ser
levado à justiça e Gwen terá de decidir que tipo de líder ela será. Surge um grande conflito entre os filhos de Tirus, os quais não veem as coisas da mesma maneira e a luta pelo poder irrompe mais uma vez enquanto Gwen decide se aceitará um convite para visitar as Ilhas superiores, tornando assim o clã MacGil
completo novamente. Erec é convocado para retornar ao seu povo nas Ilhas Austrais e visitar seu pai moribundo, Alistair se junta a ele, ambos se preparam para o seu casamento. Futuramente, Thorgrin e Gwendolyn poderão realizar os preparativos do seu casamento também. Thor se torna mais achegado a sua irmã e quando
tudo se acalma no interior do Anel, ele é convocado para embarcar em sua missão, a maior de todas: procurar sua misteriosa mãe em uma terra distante e descobrir quem ele realmente é. Com vários preparativos de casamento no ar; o retorno da primavera; a reconstrução da Corte do Rei e os festivais em andamento, a paz
parece resolver restabelecer-se no Anel. Mas o perigo espreita nos lugares mais inusitados e grandes tribulações ainda podem sobrevir a todos esses personagens. Com sua ambientação em um mundo sofisticado e sua caracterização de época, UM CÉU DE FEITIÇOS é um conto épico sobre amigos e amantes, rivais e
pretendentes, sobre cavaleiros e dragões, intrigas e maquinações políticas, sobre atingir a maioridade, corações partidos, decepção, ambição e traição. É uma história de honra e coragem, de destinos, de feitiçaria. É uma fantasia que nos leva a um mundo que nunca esqueceremos e que vai interessar a todas as idades e
gêneros. Os livros #10 a #14 da série já estão disponíveis!
Zara Imperfeito
Uma Terra De Fogo (Livro N. 12 Da Série O Anel Do Feiticeiro)
Um Reinado de Rainhas (Livro N 13 Da Série O Anel Do Feiticeiro)
Lobato na Escola - Livro I
Se você já tem a vida dos seus sonhos, ignore este livro
A Contrapartida - Livro 2

Desfilar por aí com um cabelão bem bonito, uma roupa nova, unhas bem cuidadas e um perfume maravilhoso é arrasar? Em um certo sentido pode até ser, mas você pode ir muito além disso e arrasar ainda mais. Uma pessoa que arrasa é exemplo para outras pessoas. E para você ser um bom exemplo a ponto de suas amigas sentirem vontade de segui-la, nada melhor do que contar com a ajuda de quem conhece você melhor do que todo
mundo: Deus. Neste livro você vai encontrar 90 dicas sobre vários assuntos, todos eles tudo a ver com você: amizades, relacionamento com os pais, namoro, medos, sonhos, comportamento, sentimento e muitas outras coisas que vão fazer diferença na sua vida e das pessoas que estão à sua volta. Você está pronta para arrasar?
Rosa tem 15 anos e está naquela fase intensa da adolescência, cheia de impulsos rebeldes, certezas absolutas e desejos inconfessáveis. Ou nem tão inconfessáveis assim, já que em uma das muitas brigas que tem com Julieta, sua mãe excessivamente presente, um pensamento reprimido escapa: "Acho que a minha vida seria muito mais fácil se você morresse de uma vez". Até aí, normal. Provavelmente nove entre dez meninas que estão
nesse momento de construir a própria identidade e de se libertar das expectativas familiares já desejaram a morte da mãe pelo menos uma vez na vida. A história explica e a psicanálise também. Então, com o tempo, as brigas diminuem e a relação se transforma. Mas, para Rosa, o impensável acontece: logo após o último conflito com a mãe, logo após Rosa desejar sua morte, Julieta sofre um aneurisma fatal. Agora, a jovem terá que
atravessar uma das fases mais complexas da vida sem a mãe, sua maior referência. Sozinha é uma jornada emocional de transformação e amadurecimento que toca em importantes questões da juventude contemporânea, trazendo à tona a delicada – e às vezes simbiótica – relação entre as meninas adolescentes e suas mães.
Ljluka Vargas, príncipe imortal e sicário frio da Dinástia Vargas, deve ir contra o seu inimigo mais intrigante, a misteriosa Nalini. Ela pretende chegar antes dele ao sítio arqueológico secreto de O Livro da Vida que contem os segredos genéticos dos seus ancestrais. A fim de escapar do domínio cruel da sua família e ganhar a liberdade para a sua mãe, Nalini assume o papel de assassina. Em seu rival, o elegante e mortal Luc, ela encontra
um tipo diferente de perigo. Ela deveria eliminá-lo, mas isto frustraria o plano do destino para eles ficarem juntos. É uma corrida dos gabinetes com fome de poder de D.C. através dos reinos secretos do Vaticano, das florestas de nuvens e areias do deserto para as cavernas do Submundo enquanto a humanidade fica na balança. Seja quem for que possuir O Livro da Vida tem o potencial para controlar o mundo, oferecendo ou negando a
imortalidade à raça humana.
O caminho para a liberdade é o perdão, em todas as suas dimensões. O autor best-seller José Roberto Marques nos mostra, neste livro, as vias para essa emancipação: aprenda a perdoar a si mesmo pelas culpas que carrega; aprenda a perdoar os outros por não terem conseguido agir da forma adequada ou esperada e aprenda a pedir o perdão, o mais difícil de todos. Quando você não perdoa, é como se carregasse um peso que não é seu. No
Livro do perdão, você será convidado a trilhar seu caminho rumo à leveza proporcionada pelos inúmeros benefícios do ato de perdoar.
Como se libertar das exigências dos outros e aprender a dizer não
Sozinha
Como usar a "crise da masculinidade" como uma oportunidade para a autodescoberta
uma pedagogia da esperança
Transforme o Medo, a Raiva e o Ciúme em Energia Criativa
Se não deseja essas 3 coisas se afaste deste livro
Fifty years after its first publication, the multimillion-copy international bestseller is available again in English, sharing the heartbreaking tale of a gifted, mischievous, direly misunderstood boy growing up in Rio de Janeiro. When Zezé grows up, he wants to be a poet in a bow tie. For now the precocious young
boy entertains himself by playing clever pranks on the residents of his Rio de Janeiro neighborhood, stunts for which his parents and siblings punish him severely. Lately, with his father out of work, the beatings have become harsher. Zezé’s only solace comes from his time at school, his hours secretly spent singing
with a street musician, and the refuge he finds with his precious magical orange tree. When Zezé finally makes a real friend, his life begins to change, opening him up to human tenderness but also wrenching sorrow. Never out of print in Brazil since it was first published in 1968, My Sweet Orange Tree, inspired by
the author’s own childhood, has been translated into many languages and has won the hearts of millions of young readers across the globe.
Você sabe dizer não? Antes de responder, pense um pouco: quantas vezes abriu mão do que realmente queria ou precisava para seguir um comportamento que teria a aprovação de alguém? Baseada na própria experiência, Jacqui Marson escreve um manual que ensina a reconhecer e evitar esse tipo de atitude, vivendo de forma
mais completa e satisfatória. Mais do que um livro de autoajuda, A maldição dos bonzinhos apresenta dicas para abandonar a postura subserviente em relação ao mundo e libertar-se da armadilha de corresponder sempre às expectativas dos outros, deixando as próprias vontades de lado. Ao longo de 11 capítulos, a autora
descreve um dia na vida de uma pessoa boazinha, ensina a identificar os diferentes tipos e investiga as origens desse comportamento aparentemente inocente, mas, no fundo, bastante destrutivo. Além disso, ela mostra como desafiar o medo e ousar desapontar os outros, eliminando velhos padrões e deixando que o mundo
saiba quem você realmente é. Jacqui Marson ressalta que uma jornada de mudança não é fácil e exige uma boa dose de paciência. Quem decidir tomar esse caminho precisa ter em mente que as novas posturas devem ser adotadas aos poucos, levando em consideração tanto os avanços quanto os retrocessos. Segundo a autora, não
é preciso seguir a ordem apresentada no livro: cada pessoa tem seu tempo e sabe por onde é mais confortável começar. Partindo do pressuposto de que muitos bonzinhos evitam a raiva e fogem de confrontos, A maldição dos bonzinhos também apresenta técnicas para lidar com situações em que acontecem embates inesperados.
Quebrar a maldição dos bonzinhos não significa abandonar as características que fazem parte da própria personalidade, mas sim trabalhá-las para que não se transformem em algo prejudicial.
Looks at situations that might make children happy, like having a birthday party or spending a day at the beach, and suggests ways to share the emotion with others.
Moiara se sente diferente dos demais membros de sua família e quer muito saber sobre seu passado. Um trabalho escolar ajudará a menina a percorrer sua história e, mais que isso, a ensinará uma importante lição sobre orgulho e respeito. Suas raízes italianas e indígenas são a confirmação de que ela é filha legítima
desta terra.
Um Reinado De Aço (Livro N 11 Da Série O Anel Do Feiticeiro)
O livro do perdão
Liberte-se da ilusão
The Book of Disquiet
Roteiro de leitura da obra infantil e juvenil
Arrase!
SobreViver, de Claudia Riecken, é o resultado de oito anos de pesquisa e entrevistas com pessoas que sobrepujaram sua capacidade de viver e sobreviveram às mais tremendas adversidades que a vida pode reservar a alguém. Com alma de repórter incansável, esta terapeuta de renome internacional relata as práticas
objetivas e subjetivas dos melhores sobreviventes, aqueles que são competentes para enfrentar os reveses inerentes à vida atual. Como cientista atenta, reconhecida pela autoria do incomum teste comportamental o Método Quantum , Claudia Riecken revolucionou a leitura objetiva da nossa subjetividade e mostrou que a dor
é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você encontrará histórias inspiradoras em SobreViver. Em comum, todos os personagens deste livro são pessoas como você. Pessoas que passaram por todo o tipo de adversidade, levantaram-se e conseguiram recuperar-se ainda mais fortes. Em geral, as pessoas não têm um bom
treinamento para reagir aos obstáculos da vida de forma RESILIENTE, ou seja, com a capacidade elástica de se recompor fortalecidas. Um livro para a cabeceira. Para a poltrona do avião. Para leitura na praça. Em casa. Mas, principalmente, um companheiro que vai lhe mostrar mecanismos para a vitória pessoal. Um
estímulo de vida, uma visão vasta e profunda sobre viver .
My Sweet Orange Tree
Saúde Emocional
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