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Esse livro trata da questão do amor
“Uma obra-prima de thriller e mistério! O autor fez um trabalho magnífico no desenvolvimento das personagens com um
lado psicológico tão bem trabalhado que temos a sensação de estar dentro das suas mentes, sentindo os seus medos e
aplaudindo os seus sucessos. A história é muito inteligente e mantém-nos interessados durante todo o livro. Pleno de
reviravoltas, este livro obriga-nos a ficar acordados até à última página.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(re Sem Pistas) ATRAÍDAS é o livro #4 na série de mistério de Riley Paige que começou com o bestseller SEM PISTAS
(Livro #1) – um livro de download gratuito com mais de 100 opiniões com cinco estrelas! Estão a aparecer mulheres
mortas numa extensão solitária de uma autoestrada no Delaware. Algumas desaparecem durante muito tempo e outras
aparecem mortas, sendo os corpos exibidos de formas estranhas e misteriosas. Quando é detetado um padrão, torna-se
óbvio para o FBI que um assassino em série está à solta – atraindo mulheres em esquemas duvidosos – e que nunca
parará de matar. Desesperado para resolver o caso, o FBI pede a ajuda da Agente Especial Riley Paige. Mas a brilhante
Riley, ainda a recuperar de casos recentes, encontrou finalmente a paz na sua vida familiar e está determinada a ajudar
a filha April a reerguer-se. Mas quando os homicídios se tornam demasiado perturbadores, demasiado urgentes – e
quando o antigo parceiro lhe implora para intervir – Riley finalmente compreende que não pode recusar este pedido de
ajuda. A caçada de Riley leva-a até ao âmago do perturbador mundo de caroneiros, de pessoas à deriva, de mulheres a
quem ninguém dá qualquer importância. Quando descobre que várias mulheres são mantidas vivas e que há tempo
para as salvar, Riley sabe que nada a impedirá de ir até ao limite num caso que a obceca. Entretanto a sua vida parece
colapsar e a sua mente frágil mal consegue aguentar a pressão. Numa frenética corrida contra o tempo, ela terá que
mergulhar fundo na mente do assassino para salvar aquelas mulheres – e a si própria – do colapso total. Um thriller
psicológico negro com suspense de cortar a respiração, ATRAÍDAS é o livro #4 de uma nova série alucinante – com
uma inesquecível nova personagem – que o obrigará a não largar o livro até o terminar. O Livro #5 da série de Riley
Paige estará em breve disponível.
Ela era a filha de um vigário... e ele era o malvado Duquesne... Num momento de desespero, Lily Bradshaw soube que
lorde Guy era a sua única esperança para não ficar louca e proteger o seu filho, ainda que isso implicasse voltar a sentir
desejos adormecidos desde há muito tempo. O visconde Guy Duquesne estava habituado a proteger-se do perigo e
alguma coisa lhe dizia que a corajosa Lily Bradshaw era um espírito parecido com o dele. Sobrevivera a um rapto, à
prisão e a uma terrível perseguição antes de recorrer a ele para lhe pedir que a ajudasse... e que se casasse com ela.
PLACAR: a maior revista brasileira de futebol. Notícias, perfis, entrevistas, fotos exclusivas.
Este estudo é um contributo para a redução da incerteza na gestão da comunicação social e das redações dos diferentes meios
que hoje dão corpo ao sector constituído por "Telcos", Legacy Media, Novos Media e Start-ups jornalísticas. Foi produzido tendo
por base inquéritos, bases de dados, análise de relatórios e, ainda, de um conjunto de entrevistas a personalidades do mundo da
comunicação social portuguesa, tais como Afonso Camões, Alberto da Ponte, António Granado, Bessa Tavares, Fátima Barros,
Helena Garrido, Henrique Granadeiro, João Couto, João Marcelino, José Alberto de Carvalho, José Manuel Portugal, Luís Cunha
Velho, Mário Vaz, Miguel Almeida, Octávio Ribeiro, Paulo Azevedo, Paulo Fernandes, Pedro Esteves, Pedro Norton, Pedro
Santos Guerreiro, Pinto Balsemão, Proença de Carvalho, Rosa Cullell e Zeinal Bava. A nossa expectativa é que este estudo
contribua para ajudar tanto o sector quanto os investigadores e alunos de ciências da comunicação que pretendem conhecer
melhor os cenários que se estão a desenhar em Portugal e noutras geografias.
Para aqueles que não se intimidam em confessar que gostam de "xeretar" e se divertir, até mesmo com palavras, e
consequentemente, com línguas. Dividido em seis capítulos sendo que cada um deles corresponde a um fenômeno linguístico.
Assim temos: expressões idiomáticas; provérbios ou ditos populares; falsos cognatos; como o português e o espanhol se utilizam
de nomes de cores em suas expressões linguísticas; a linguagem peculiar dos jovens; a linguagem vulgar ou obscena.
É certo que realmente há uma batalha espiritual invisível, sendo travada talvez nesse exato momento. Espíritos lutando por almas, não do
jeito que ouvimos nas igrejas, ou nos filmes a balança não pende para o mal como eles mostram, Deus esta no controle, existe uma batalha
também em nossas mentes, pois elas fornecem o maior acesso a nosso espírito e o apagam, mas o Pai segundo seu amor pergunta:
“Agindo Eu quem impedirá?” É hora de conhecermos o poder da oração. Nós damos mais atenção ao que vemos por estar condicionados a
olhar o que esta a nossa volta, mas Paulo diz que nossa luta não é com as pessoas e os problemas, mas contra os reinos e espíritos
invisíveis, também diz que as armas que temos para lutar são armas as mais poderosas a Espada do Espírito e o Escuda da Fé, a Couraça
da Justiça e através dessas armas derrotaremos potestades sem sair de casa, mas antes precisamos nos preencher da palavra para lacrar
nossa mente contra as astutas ciladas do inimigo, pois a maior das guerras se passa em nossa mente, se renovarmos nossa mente com a
palavra de Deus conhecerá o coração de Deus. Não se conforme com as coisas deste mundo antes “lutai” pela renovação da vossa mente
para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2
Se você quer ser um empreendedor de sucesso, não se iluda: o mundo dos negócios é duro, não acredite em quem lhe disser o contrário.
Não bastam boas intenções, entusiasmo e um sonho nas mãos. É preciso preparação, conhecimento, prática, persistência e uma grande
capacidade de... ligar o foda-se e não desistir, apesar dos fracassos. Sim, porque, com toda a certeza, você vai falhar algumas vezes antes
de, enfim, acertar. A boa notícia é que, neste livro, você pode aprender um método simples, eficaz e inesquecível para minimizar os erros e
transformar os tropeços do caminho em força e solidez. Então prepare-se para se tornar um empresário bem-sucedido.
Sentes que vives para agradar os outros? Que estás condicionado pelas opiniões dos amigos ou da família? Que, por mais que te esforces,
parece que só atrais relacionamentos tóxicos que te sugam energia e te causam sofrimento e angústia? Tens receio do que os outros vão
pensar? Em onze passos, a psicóloga Diana Gaspar ensina-nos neste livro a atrair pessoas fantásticas para as nossas vidas. Relações
saudáveis, baseadas no respeito mútuo, onde vale a pena investir o nosso tempo e energia. Para isso, antes de mais, é preciso limpar e
arrumar a nossa vida, repensar as nossas crenças, porque aquilo em que acreditamos condiciona a nossa energia para viver e aquilo que
atraímos. Depois é fundamental identificar o caminho que queremos seguir, construindo um amor-próprio sólido e imune à manipulação, à
inveja e à toxicidade dos outros. Atrai Pessoas Fantásticas para a Tua Vida é um livro indispensável, com exercícios e reflexões, para
viveres a tua vida de forma mais autêntica, livre das expetativas dos outros, rodeado de pessoas fantásticas.
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Catherine Morland. Em meio aos passeios e bailes, a moça conhece outros jovens da cidade, entre eles John Thorpe e Henry Tillney,
inseridos no mundo da literatura e da história, revelando assim à ingênua Morland os deleites de grandes romances. O general Tillney, pai
de Henry, convida o grupo para uma visita em uma de suas propriedades, a Abadia de Northanger, estadia aceita prontamente pela moça
animada com o clima de mistério e conhecimento. Com os delírios da produção gótica, Catherine entra em um conflito entre ficção e
realidade durante suas experiências literárias e estadia na casa, cujo ambiente a remete ao antigo, ao sombrio e ao fantástico.
Análise filosófica do bem viver (eu zen), bem pensar (eu légein) e bem agir (eu prátein) do patrono dos filósofos, Sócrates, segundo as obras
socráticas de Xenofonte, com vistas ao processo de transformação (solução) dos maiores desafios da vida humana (a enfermidade, a
miséria e a violência). Complementando tal abordagem, a obra traz capítulos dedicados às obras não-socráticas de Xenofonte, à Apologia
de Sócrates de Platão; à reflexão sobre as críticas ao socratismo – à busca de reconciliação com o adversário maior, Nietzsche; bem como
o capítulo conclusivo e final sobre a estratégia mais eficaz aos maiores problemas / desafios humanos.
Quem disser o contrário é porque tem razãoletras sem tretas : guia prático de escrita de ficçãoPlacar Magazine

Mais um ano, mais um TUBO DE ENSAIO. Um livro onde, uma vez mais, esta fantástica dupla dá-nos a conhecer, em
jeito de stand-up comedy, os temas e eventos mais marcantes do país e do mundo. Um livro que deriva do programa
humorístico que anima as manhãs dos ouvintes da TSF.
A obra completa de contos de amor, romance e humor. Este é o primeiro volume desta nova série deste autor.
Alguns dizem que não é possível viver sem mentir. Se todo mundo sempre falasse a verdade, teríamos não apenas
conflitos, mas possivelmente até a Terceira Guerra Mundial. Outros, porém, como o filósofo Immanuel Kant, consideram
a honestidade a mais importante das virtudes. Em uma sociedade que não só tolera como muitas vezes recompensa a
mentira, pode um homem sobreviver se disser apenas a verdade? Segundo estudos, mentimos até duzentas vezes por
dia – por educação, por diplomacia ou porque é mais fácil. O jornalista Jürgen Schmieder tentou por quarenta dias ser
absolutamente sincero, no casamento, na declaração de imposto de renda e até no pôquer com os amigos – e, claro,
consigo mesmo. O resultado foram hematomas, noites dormidas no sofá, vários insultos e uma amizade quase perdida.
Algumas vezes ele se sentiu livre e corajoso; outras, deprimido e inseguro. Na vida particular e profissional, envolveu-se
em situações constrangedoras, mas também divertidas e muito esclarecedoras. Sincero é um livro hilário, que nos leva
a refletir sobre as pequenas mentiras que todos nós contamos no dia a dia.
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