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Revista universal Lisbonense
A poesia Ã© a vida em verso e prosa, Ã© o
sentimento de cada momento, traduzidos pela nossa
alma. NÃ£o sÃ£o sÃ³ belas palavras, sÃ£o
ensinamentos. SÃ£o os momentos bons e ruins, Ã© a
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felicidade e a tristeza, sÃ£o os seres humanos em
contato com seus sentimentos, vendo o mundo de
outra forma. Este Ã© um pequeno livro de poesias
selecionadas para inspirar, emocionar e proporcionar
um novo modo de ver o mundo. Comece a ver o
mundo de uma forma mais poÃ©tica e aproveite mais
os seus dias lendo e relendo este conjunto de poesias
que proporcionam o relaxamento e paz.

A Frozen Heart
"Um amor dividido entre dois mundos"Holly e Celino,
apesar de se amarem, precisam aprender a lidar com
as diferenças entre os seus respectivos mundos.
Afinal, ela é humana e ele um anjo. Ao buscar os
pertences deixados por John no Museu da Quinta da
Boa Vista, Holly conhecerá Pedro, um atraente
estudante de arqueologia. Esse encontro reacende o
desejo de Holly de fazer a viagem que planejara com
John, o falecido pai que ela tanto amava. Quando
Celino se afasta de Holly para desvendar um mistério
do Mundo Angelical envolvendo Helena, anjo do
Templo do Amor, a situação entre ele e Holly piora.
Celino precisará da ajuda do anjo Lavínia, que está
detida no Templo da Rendição, por ter se aliado a
Bérberus, servidor fiel do Senhor das Trevas. Nesta
história, amor, lealdade, desejo e traição se
entrelaçam, despertando sentimentos que poderão
abrir ou selar feridas há muito adormecidas. Cada ser
deve fazer sua escolha e o mal pode estar em
qualquer lugar Então, cuidado para não despertá-lo.

Antártica
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George R. R. Martin estreia na literatura infantil com o
encantador "Dragão de Gelo". O dragão de gelo era
uma criatura lendária e temida, pois nenhum homem
jamais havia domado um. Quando sobrevoava o
mundo, deixava um rastro de frio desolador e terras
congeladas. Mas Adara não tinha medo. Pois Adara
era uma criança do inverno, nascida durante o frio
mais intenso de que alguém tinha memória. Adara
não se lembrava de quando viu o dragão de gelo pela
primeira vez. Parecia que a criatura sempre estivera
em sua vida, avistada de longe enquanto ela brincava
na neve gelada durante muito tempo depois de as
outras crianças terem fugido do frio. Aos quatro anos
ela o tocou, e aos cinco montou no dorso imenso e
gelado do dragão pela primeira vez. Então, aos sete
anos, em um dia calmo de verão, dragões de fogo
vindos do norte desceram sobre a fazenda pacífica
que era o lar de Adara. E apenas uma criança do
inverno – e o dragão de gelo que a amava – poderiam
salvar o seu mundo da completa destruição. O dragão
de gelo marca a muito esperada estreia na literatura
infantil de George R. R. Martin, o premiado autor da
série As Crônicas de Gelo e Fogo, e se passa no
mesmo mundo. Com ilustrações fantásticas do
aclamado artista Luis Royo, O dragão de gelo é uma
história inesquecível de coragem, amor e sacrifício,
escrita por um dos autores de fantasia mais
celebrados de todos os tempos. "A encantadora
história de Martin é repleta de paixão e poder uma
aventura emocionante com toda a precisão narrativa
que seria de se esperar desse premiado autor." —
January Magazine "O dragão de gelo transborda com
a magia e a beleza da prosa rica Martin. [] Leitores de
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todas as idades ficarão encantados com a narrativa
fantástica desta história atemporal de heróis e
dragões, da força de uma família e do
amadurecimento de uma garotinha muito especial. É
um excelente livro para se compartilhar.

CRONICAS DE GELO E FOGO, V.1 - A
GUERRA DOS TRONOS
Cinza, carvão, fumaça e quatro pedras
de gelo
Duzentos anos após a Conquista, a dinastia Targaryen
vive seu auge. Os Sete Reinos de Westeros
atravessam um tempo de relativa paz, nos últimos
anos do reinado do Bom Rei Daeron.É neste cenário
que Dunk, um menino pobre da Baixada das Pulgas,
tem uma chance única: deixar a vida miserável em
Porto Real para se tornar escudeiro de um cavaleiro
andante. Quando adulto, o cavaleiro morre e Dunk
decide tomar seu lugar e fazer fama no torneio de
Campina de Vaufreixo.É quando conhece Egg, um
menino de dez anos, cabeça totalmente raspada, que
é muito mais do que aparenta ser. Dunk aceita Egg
como seu escudeiro e, juntos, viajam por Westeros
em busca de trabalho e aventuras. Uma grande
amizade nasce entre eles uma amizade pela vida
toda, mesmo quando, anos mais tarde, os dois
personagens assumem papéis centrais na estrutura
de poder dos Sete Reinos.As aventuras de Dunk e Egg
trazem para os fãs de As Crônicas de Gelo e Fogo a
oportunidade única de vivenciar outro momento da
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história de Westeros, de conhecer e analisar fatos que
teriam desdobramentos noventa anos depois, na
guerra dos tronos.

Dangerous Women
Um conto sobre rubis, sombras e romance Quando os
mineiros do rei descobrem um rubi estranho cheio de
fogo nas profundezas da montanha, o rei fica muito
feliz. Mas há um problema, é claro. A gema pertence
às sombras que habitam a mina. No entanto, o rei
fará qualquer coisa para colocar suas mãos
gananciosas no rubi, mesmo que isso cause uma
tragédia no reino. O filho do mineiro chefe, Peter
Snow, se vê forçado a salvar o dia.

Escrita
Anna is a princess of Arendelle. Locked away from the
outside world for years, Anna is desperate to leave
her lonely life behind. Her parents are gone, and her
sister, Elsa—the only person who might show her an
ounce of love—is cold and distant. Hans is a prince of
the Southern Isles. As thirteenth in line to the throne,
Hans is desperate to escape the tyranny of his father
and older brothers and find a kingdom of his own to
rule. Their worlds collide at Elsa's coronation. At first,
it seems as if all Anna's dreams have come true. At
last she has found someone to love. But as Hans's
true motivations come to light, their fairy-tale
romance begins to melt away and Anna discovers that
love is a more mysterious—and powerful—force than
she ever could have imagined. Files have been
Page 5/25

Read Free Livro O Mundo De Gelo E Fogo George
R R Martin El O M Garcia Junior E Linda
Antonsson
updated to reflect a change in Anna's horse's name.
Gelo e fogo
The Ice Twins
Durante sua infância, Luke Skywalker viveu em uma
fazenda simples em Tatooine e se considerava órfão.
Sonhando com o dia em que encontraria seu lugar em
um mundo mais vasto, ele vê seus amigos partirem
em busca de uma vida melhor. Como sua origem e
seu destino sempre foram incertos, ele conta com a
ajuda do Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi – para ele um
misterioso eremita –, para finalmente descobrir a
verdade sobre seu pai, sua irmã gêmea e seu futuro.

O livro de memórias do entregador de
gelo
Edição comemorativa. Novo formato 23x16 e nova
capa, criada pelo ilustrador frânces Marc Simonetti. A
Guerra dos Tronos Em uma terra onde o verão pode
durar décadas e o inverno toda uma vida, os
problemas estão apenas começando. O frio está de
volta e, nas florestas ao norte de Winterfell, forças
sobrenaturais se espalham por trás da Muralha que
protege a região. No centro do conflito estão os Stark
do reino de Winterfell, uma família tão áspera quanto
as terras que lhe pertencem. Dos lugares onde o frio
é brutal até os distantes reinos de plenitude e sol,
George R. R. Martin narra uma história de lordes e
damas, cavaleiros e mercenários, assassinos e
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bastardos, que se juntam em um tempo de presságios
malignos. Entre disputas por reinos, tragédias e
traições, vitória e terror, o destino dos Stark, seus
aliados e seus inimigos é incerto. Mas cada um está
se esforçando para ganhar este conflito mortal: a
guerra dos tronos.

Amigos em todo o mundo
A phenomenally unusual three-way murder mystery.
With a murder at its heart, Roberto Bolano’s The
Skating Rink is, among other things, a crime novel.
Murder seems to have exerted a fascination for the
endlessly talented Bolano, who in his last interview,
according to The Observer, “declared, in all apparent
seriousness, that what he would most like to have
been was a homicide detective.” Set in the seaside
town of Z, north of Barcelona, The Skating Rink is told
in short, suspenseful chapters by three male
narrators, and revolves around a beautiful figure
skating champion, Nuria Martí. A ruined mansion,
knife-wielding women, political corruption, sex, and
jealousy all appear in this atmospheric chronicle of a
single summer season in a seaside town, with its
vacationers, businessmen, immigrants, bureaucrats,
social workers, and drifters.

Genio da lingua portugueza
Combo - As Crônicas de Gelo e Fogo
In the late sixteenth century, an English boy finds
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adventure when he joins a fleet of ships on a voyage,
commanded by the celebrated navigator Thomas
Cavendish, to circumnavigate the world.

Eu no mundo dos livros
Aos nos propocionar este livro, Jorge Chierighini
presta um serviço à memória histórica de
Florianópolis. Não é um historiador, nem pretende sêlo, porém nos transmite as impressões, lembranças,
reminiscências e recordações de um passado que a
velocidade da vida moderna esmaece e empurra para
o esquecimento. Nesse aspecto é muito mais do que
aquele que apenas narra fatos e acontecimentos, pois
através da memória de 'o entregador de gelo', o seu
pai Reguieri Chierighini, produziu um texto históricoliterário que entretém o leitor e resgata o passado.

BANQUETE DE GELO E FOGO - O livro
oficial de receitas da série Game of
Thrones
Um reino renascido. Uma misteriosa magia. Uma
jornada pelo mundo. Será Meira capaz de ser
guerreira e rainha? "Estilo e trama superlativos.
Altamente recomendado." — School Library Journal
Segundo volume da série NEVE E CINZAS Faz três
meses que os invernianos foram libertados e o rei de
Primavera, Angra, desapareceu — graças, em grande
parte, à ajuda de Cordell. Meira só quer que seu povo
esteja a salvo. Quando a dívida com Cordell força os
invernianos a cavarem nas minas em busca de
pagamento, o que eles encontram é algo poderoso e
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possivelmente perigoso: o abismo de magia perdido
de Primoria. Para Theron, isso é motivo para alegria e
esperança — com essa imensa fonte de magia, seria
possível finalmente se armar contra ameaças como
Angra. Mas Meira sabe que, da última vez que o
mundo teve acesso a tanta magia, os resultados
foram dramáticos. Então, quando o rei de Cordell
manda os dois em uma missão para atravessar os
reinos de Primoria e desvendar os segredos do
abismo, Meira planeja usar a viagem para conseguir
apoio para destruí-lo, o que faria Inverno permanecer
em segurança e Theron ficar furioso. Mas ela será
capaz de completar sua missão sem colocar em risco
aqueles que ama? Mather só quer ser livre. Os
horrores infligidos aos invernianos permanecem
frescos na memória e em Jannuari, o que deixa o
reino de Inverno vulnerável à opressão crescente de
Cordell. Quando Meira deixa o reino em busca de
aliados, Mather decide tomar a iniciativa e defender a
segurança de seu povo. Será ele capaz de reconstruir
seu reino e protegê-lo de novas ameaças? Conforme
a teia de mentiras e a batalha pelo poder se fecha,
Theron luta pela magia; Mather, pela liberdade — e
Meira começa a se perguntar se não deveria estar
lutando não por Inverno mas, sim, por toda a
humanidade.

O livro negro de Thomas Kyd
In the tradition of The Girl on the Train comes the UK
bestseller THE ICE TWINS, a terrifying psychological
thriller with a twisting plot worthy of Gillian Flynn. One
of Sarah's daughters died. But can she be sure which
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one? A year after one of their identical twin
daughters, Lydia, dies in an accident, Angus and
Sarah Moorcroft move to the tiny Scottish island
Angus inherited from his grandmother, hoping to put
together the pieces of their shattered lives. But when
their surviving daughter, Kirstie, claims they have
mistaken her identity--that she, in fact, is Lydia--their
world comes crashing down once again. As winter
encroaches, Angus is forced to travel away from the
island for work, Sarah is feeling isolated, and Kirstie
(or is it Lydia?) is growing more disturbed. When a
violent storm leaves Sarah and her daughter
stranded, they are forced to confront what really
happened on that fateful day.

O cavaleiro dos Sete Reinos
A History of the World
A series of maps to illustrating the lands and cities of
George R. R. Martin's A Song of Ice and Fire series.

Vow of Thieves
NEW YORK TIMES BESTSELLER * Taking place nearly a
century before the events of A Game of Thrones, A
Knight of the Seven Kingdoms compiles the first three
official prequel novellas to George R. R. Martin's
ongoing masterwork, A Song of Ice and Fire. NAMED
ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY LOS
ANGELES TIMES AND BUZZFEED These never-beforecollected adventures recount an age when the
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Targaryen line still holds the Iron Throne, and the
memory of the last dragon has not yet passed from
living consciousness. Before Tyrion Lannister and
Podrick Payne, there was Dunk and Egg. A young,
naïve but ultimately courageous hedge knight, Ser
Duncan the Tall towers above his rivals--in stature if
not experience. Tagging along is his diminutive
squire, a boy called Egg--whose true name is hidden
from all he and Dunk encounter. Though more
improbable heroes may not be found in all of
Westeros, great destinies lay ahead for these two . . .
as do powerful foes, royal intrigue, and outrageous
exploits. Featuring more than 160 all-new illustrations
by Gary Gianni, A Knight of the Seven Kingdoms is a
must-have collection that proves chivalry isn't
dead--yet. Praise for A Knight of the Seven Kingdoms
"Readers who already love Martin and his ability to
bring visceral human drama out of any story will be
thrilled to find this trilogy brought together and
injected with extra life."--Booklist "The real reason to
check out this collection is that it's simply great
storytelling. Martin crafts a living, breathing world in a
way few authors can. . . . [Gianni's illustrations] really
bring the events of the novellas to life in beautiful
fashion."--Tech Times "Stirring . . . As Tolkien has his
Silmarillion, so [George R. R.] Martin has this trilogy of
foundational tales. They succeed on their own, but in
addition, they succeed in making fans want
more."--Kirkus Reviews (starred review) "Pure fantasy
adventure, with two of the most likable protagonists
George R. R. Martin has ever penned."--Bustle "A
must-read for Martin's legion of fans . . . a rousing
prelude to [his] bestselling Song of Ice and Fire saga .
. . rich in human drama and the colorful worldbuilding
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that distinguishes other books in the
series."--Publishers Weekly

Star Wars: Uma nova esperança – A vida
de Luke Skywalker
Entre livros
O Mundo dos Corações
This book showcases the best and most humorous
quotes from George R.R. Martin's favourite character
Tyrion Lannister, the worldly, jaded, funny, highly
intelligent, cynical, womanizing star of the books. A
perfect stocking-filler for every fan of the books, and
of HBO's award-winning television series.

Irmão de gelo
A Pulitzer Prize–winning author examines South Pole
expeditions, “wrapping the science in plenty of
dangerous drama to keep readers engaged”
(Booklist). An Empire of Ice presents a fascinating
new take on Antarctic exploration—placing the famed
voyages of Norwegian explorer Roald Amundsen, his
British rivals Robert Scott and Ernest Shackleton, and
others in a larger scientific, social, and geopolitical
context. Recounting the Antarctic expeditions of the
early twentieth century, the author reveals the British
efforts for what they actually were: massive scientific
enterprises in which reaching the South Pole was but
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a spectacular sideshow. By focusing on the larger
purpose of these legendary adventures, Edward J.
Larson deepens our appreciation of the explorers’
achievements, shares little-known stories, and shows
what the Heroic Age of Antarctic discovery was really
about. “Rather than recounting the story of the race
to the pole chronologically, Larson concentrates on
various scientific disciplines (like meteorology,
glaciology and paleontology) and elucidates the
advances made by the polar explorers . . . Covers a
lot of ground—science, politics, history, adventure.”
—The New York Times Book Review

A Knight of the Seven Kingdoms
Gelo E Fogo
A última noite no botequim: t. 1-2. Um
dia no mundo : ou o livro mais comum do
mundo
Vow of Thieves is the thrilling sequel to Dance of
Thieves, set in the same world as Mary E. Pearson's
New York Times-bestselling Remnant Chronicles. Kazi
and Jase have survived, stronger and more in love
than ever. Their new life now lies before them—the
Ballengers will be outlaws no longer, Tor's Watch will
be a kingdom, and Kazi and Jase will meet all
challenges side by side, together at last. But an
ominous warning mars their journey back, and they
soon find themselves captured in a tangled web of
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deceit woven by their greatest enemies and
unlikeliest allies, a place where betrayals run deeper
and more deadly than either had thought possible,
and where timeless ambitions threaten to destroy
them both.

The Skating Rink
In 1868, teenaged Sherlock Holmes faces danger in a
train station for the dead, a museum of curiousities,
and downtown Moscow as he helps his brother,
Mycroft, who has been framed for murder.

O Fantástico Mundo dos Vinhos
Desde o lançamento de As crônicas de gelo e fogo,
George R.R. Martin tem ouvido de fãs e críticos a
mesma ladainha: ?Você escreve tanto sobre comida,
deveria escrever um livro de receitas!?. O pedido não
é de todo descabido, já que as histórias de Westeros
contêm inúmeras descrições detalhadas de
banquetes deliciosos ? que, da Muralha à região Além
do Mar Estreito, deixam milhões de fãs com água na
boca. Porém, poucos sabem que, na verdade, o autor
não é dos melhores na cozinha. Como ele mesmo
confessa: ?Sei escrever bem. Cozinhar, nem tanto?. É
exatamente aí que Chelsea Monroe-Cassel e Sariann
Lehrer entram na nossa história. Unindo seu talento
na gastronomia ao conhecimento histórico, elas
criaram este Banquete de gelo e fogo, livro que
explica passo a passo como preparar alguns pratos
mencionados na série, criando, para cada um,
versões adaptadas para os mortais cozinheiros do
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século XXI. Agora até você será capaz de preparar as
deliciosas tortinhas de Sor Amory, que Arya teve de
roubar para experimentar! Comam bem e bastante,
meus amigos. ? George R.R. Martin

The Lands of Ice and Fire
Black Ice
Cora Goode has woken up in a fairytale world where
she can understand what birds are saying to her, men
ride horses and have fluffy feathers in their hats and
furniture zigs, zags and whirls in miracles of
construction. The problem is, she thinks she's in a
dream but she's actually taken the place of the
parallel universe Cora and without realizing it, our
Cora does something that starts a centuries old curse
that will sweep the land if she gets captured by the
evil Minerva. At this point, her dream world becomes
a nightmare. Luckily, hot guy, fantasyland Noctorno is
there to save her from the clutches of the grotesque
vickrants sent by Minerva to capture her.
Unfortunately, hot guy, fantasyland Noctorno doesn't
like the Cora of his world all that much (to say the
least) and he thinks our Cora is her. And no matter
what our Cora says or does to try to convince him, he
won't be convinced. But Cora needs Tor to keep her
safe and guide her through this fantastical world as
she hopes one day to wake up in her not-so-great
apartment in her not-so-great life in her world. The
problem is, the more time she spends with the
gorgeous warrior Tor, the faster she falls in love with
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him.
The Wit & Wisdom of Tyrion Lannister
Um homem acorda gravemente ferido no meio de um
lixão. Ao que parece, tentaram matá-lo, mas ele não
se recorda dos fatos que o levaram até ali. Muito
menos de seu passado recente. Seria dado como
desaparecido, se houvesse alguém para sentir sua
falta. Essa dolorosa ausência imperceptível é a brecha
para dar vazão à sua revolta com o mundo
contemporâneo e começar uma nova vida. Adota uma
nova identidade, falsificada. Entre seus planos:
executar criminosos intocados pela Justiça e escrever
um best-seller. Mas uma paixão verdadeira e
arrebatadora coloca tudo em xeque. Em Cinza,
carvão, fumaça e quatro pedras de gelo, Luis Erlanger
nos faz assistir a uma luta irracional contra os
obstáculos no caminho que leva à felicidade
individual e social no mundo em que vivemos.
Elementos a partir dos quais tudo começa e onde
tudo se acaba.

O Panorama
«É mais fácil chegar ao Ártico do que a certas regiões
de si mesmo.» Um magistral romance de estreia que
tem no gelo o seu eixo central: o gelo real, das
regiões mais frias do planeta; e o gelo metafórico, das
relações com os outros e com o mundo. Prémio
Documenta * Prémio Llibreter * Prémio Ojo Crítico *
Prémio Cálamo Esta é a história de uma artista em
busca de um caminho. É ainda a história do seu
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fascínio pelo gelo, da obsessão pelos pólos da Terra e
por quem teve a coragem de os desbravar: heróis
como Scott, Amundsen e Shackleton, que pela
primeira vez pisaram as regiões geladas do planeta.
Mas há outros gelos neste romance, talvez ainda mais
frios do que os gelos reais: o irmão de gelo da
narradora, que vive congelado dentro de si mesmo,
aprisionado pelo autismo; e o gelo das relações
familiares, um espaço de convivência frio, carregado
de silêncios e mutismos, marcado por amores
falhados. Num romance lírico e comovente que
desafia todos os géneros, Alicia Kopf traça a ténue
linha de separação entre dois mundos - o da realidade
e o do desejo; o do afecto e o da distância - para pôr
a nu o abismo entre o que somos e a marca que
deixamos no mundo. Romance de estreia assinalável,
Irmão de gelo conquistou a crítica e venceu quatro
prémios literários. Os elogios da crítica: «O gelo como
metáfora, como aventura épica, como presença
quotidiana. Escrita depurada, cristalina, de rara
beleza. Expedições polares, relações familiares,
autismo, arte, amizades, Islândia Poucas vezes um
primeiro romance nos comoveu tanto.» Júri do XVI
Prémio Cálamo) «Um livro lindo. Kopf é uma
importante ave rara na literatura espanhola. Fria e
quentíssima. Simultaneamente íntima e distante.»
ABC «Uma história cativante que maravilha e se
revela um manual de sobrevivência milagroso,
altamente recomendado para mentes inquietas.»
Nació Digital «Um dos melhores livros do ano. Um
livro que está destinado a ser importante para alguns
leitores, em primeiro lugar porque coloca perguntas
oportunas. () Na sua viagem introspectiva e abismal,
não se permite nada que não seja aventura, nada que
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não seja incómodo e verdadeiro.» Ali Smith, The
Sunday Telegraph «Assombroso. A força narrativa é
torrencial: desde o arranque deslumbrante, que
desenha o conflito do narrador e protagonista, aos
círculos sucessivos em que se desdobra o romance. É
uma obra de ficção que perdura.» El Cultural «Neste
assombroso Irmão de gelo, Kopf narra como nos
expomos ao risco e à solidão de uma expedição polar
quando tentamos abrir novos caminhos na escrita.
Para Kopf, a arte contemporânea distingue-se pela
necessidade de ampliação de fronteiras e limites; algo
que não acontece, por exemplo, no limitado âmbito
narrativo espanhol.» Enrique Vila-Matas «Kopf expõe
diante dos nossos olhos um amplo catálogo de
emoções que, como os pólos, são móveis e
necessitam de uma épica para existir.» Agustín
Fernández Mallo «Irmão de gelo é, indiscutivelmente,
uma das pérolas da temporada, o livro geracional de
que o panorama narrativo espanhol precisava. Um
romance que é muitos romances ao mesmo tempo.»
SModa «Mais do que apenas ler-se, Irmão de gelo
devora-se, com a emoção de quem pensa que a
escrita fala directamente com o leitor.» Charles
Baxter

CoraÃ§Ãµes De Gelo
The Ice Dragon is an enchanting tale of courage and
sacrifice for young readers and adults by the wildly
popular author of the #1 New York Times bestselling
Song of Ice and Fire series, George R.R. Martin. Lavish
illustrations by acclaimed artist Luis Royo enrich this
captivating and heartwarming story of a young girl
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and her dragon. In the world of A Song of Ice and Fire
the ice dragon was a creature of legend and fear, for
no man had ever tamed one. When it flew overhead,
it left in its wake desolate cold and frozen land. But
Adara was not afraid. For Adara was a winter child,
born during the worst freeze that anyone, even the
Old Ones, could remember. Adara could not
remember the first time she had seen the ice dragon.
It seemed that it had always been in her life, glimpsed
from afar as she played in the frigid snow long after
the other children had fled the cold. In her fourth year
she touched it, and in her fifth year she rode upon its
broad, chilled back for the first time. Then, in her
seventh year, on a calm summer day, fiery dragons
from the North swooped down upon the peaceful farm
that was Adara's home. And only a winter child—and
the ice dragon who loved her—could save her world
from utter destruction. This new edition of The Ice
Dragon is sure to become a collector's item for fans of
HBO's megahit Game of Thrones. At the Publisher's
request, this title is being sold without Digital Rights
Management Software (DRM) applied.

Herança de Gelo
All new and original to this volume, the 21 stories in
Dangerous Women include work by twelve New York
Times bestsellers, and seven stories set in the
authors' bestselling continuities-including a new
"Outlander" story by Diana Gabaldon, a tale of Harry
Dresden's world by Jim Butcher, a story from Lev
Grossman set in the world of The Magicians, and a
35,000-word novella by George R. R. Martin about the
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Dance of the Dragons, the vast civil war that tore
Westeros apart nearly two centuries before the
events of A Game of Thrones. Also included are
original stories of dangerous women--heroines and
villains alike--by Brandon Sanderson, Joe
Abercrombie, Sherrilyn Kenyon, Lawrence Block,
Carrie Vaughn, S. M. Stirling, Sharon Kay Penman, and
many others. Writes Gardner Dozois in his
Introduction, "Here you'll find no hapless victims who
stand by whimpering in dread while the male hero
fights the monster or clashes swords with the villain,
and if you want to tie these women to the railroad
tracks, you'll find you have a real fight on your hands.
Instead, you will find sword-wielding women warriors,
intrepid women fighter pilots and far-ranging
spacewomen, deadly female serial killers, formidable
female superheroes, sly and seductive femmes fatale,
female wizards, hard-living Bad Girls, female bandits
and rebels, embattled survivors in Post-Apocalyptic
futures, female Private Investigators, stern female
hanging judges, haughty queens who rule nations and
whose jealousies and ambitions send thousands to
grisly deaths, daring dragonriders, and many more."
At the Publisher's request, this title is being sold
without Digital Rights Management Software (DRM)
applied.

The Ice Dragon
A maior saga de fantasia dos últimos tempos e que já
conquistou milhões de fãs ao redor do mundo chega
agora às livrarias em uma caixa de luxo e com os
cinco livros já escritos - "A Guerra dos Tronos, A Fúria
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dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Festim dos
Corvos e A Dança dos Dragões" - em versão pocket.
Quando Eddard Stark, lorde do castelo de Winterfell,
recebe a visita do velho amigo, o rei Robert
Baratheon, está longe de adivinhar que a sua vida, e
a da sua família, está prestes a entrar numa espiral
de tragédia, conspiração e morte. Durante a estadia,
o rei convida Eddard a mudar-se para a corte e a
assumir a prestigiada posição de Mão do Rei. Este
aceita, mas apenas porque desconfia que o anterior
detentor desse título foi envenenado pela própria
rainha - uma cruel manipuladora do clã Lannister.
Assim, perto do rei, Eddard tem esperança de protegêlo da rainha. Mas ter os Lannister como inimigos é
fatal - a ambição dessa família não tem limites e o rei
corre um perigo muito maior do que Eddard temia.
Sozinho na corte, Eddard também se apercebe que a
sua vida nada vale. E até a sua família, longe no
norte, pode estar em perigo.

Fantastical
Quando as tempestades do Inverno varrem a Irlanda,
toda a gente fica dentro de casa e os turistas deixam
de aparecer. Como tal, até a acolhedora estalagem de
Brianna Concannon se transforma num lugar frio e
vazio. Mas isso não é um problema para ela, pois se
há coisa que Brianna adora é paz e sossego, mesmo
quando o vento gelado uiva nas janelas. Grayson
Thane é um escritor norte-americano que cresceu
num orfanato e sempre viveu sozinho. Assombrado
por um passado que anseia esquecer, chega à
estalagem de Brianna à procura de isolamento e
Page 21/25

Read Free Livro O Mundo De Gelo E Fogo George
R R Martin El O M Garcia Junior E Linda
Antonsson
inspiração para o próximo romance. Mas o destino
oferece-lhe muito mais do que isso. A beleza de
Brianna conquista o seu olhar, e a serenidade dela
apazigua a sua alma irrequieta. Mas poderá o fogo
nascer em dois corações tão gelados?

Templo de Gelo
Fresh, exciting and vividly readable, this is popular
history at its very best. Our understanding of world
history is changing, as new discoveries are made on
all the continents and old prejudices are being
challenged. In this truly global journey Andrew Marr
revisits some of the traditional epic stories, from
classical Greece and Rome to the rise of Napoleon,
but surrounds them with less familiar material, from
Peru to the Ukraine, China to the Caribbean. He looks
at cultures that have failed and vanished, as well as
the origins of today’s superpowers, and finds
surprising echoes and parallels across vast distances
and epochs. A History of the World is a book about
the great change-makers of history and their times,
people such as Cleopatra, Genghis Khan, Galileo and
Mao, but it is also a book about us. For ‘the better we
understand how rulers lose touch with reality, or why
revolutions produce dictators more often than they
produce happiness, or why some parts of the world
are richer than others, the easier it is to understand
our own times.’

Um livro
A Antártica parece estar pra lá do fim do mundo,
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longe demais. Para encurtar essa idéia, um dia a
fotógrafa Maristela Colucci decidiu passar as férias de
verão nesse lugar inusitado e desconhecido - um
continente coberto de gelo que ocupa o extremo Sul
do planeta. Durante mais de dois meses, o veleiro
Kotic avançou por águas frias onde nadam diversas
espécies de focas, pingüins e baleias em busca do
krill, e onde icebergs flutuantes dificultam a
navegação. Além de visitar a costa da Antártica, a
pequena expedição fez também uma escala na
Geórgia do Sul, ilha na qual ainda existem ruínas de
bases de caça à baleia, que hoje mais parecem
cenários de filmes de terror. As peripécias da
tripulação do Kotic ficaram registradas neste diário de
bordo, com muitas das coisas interessantes que
Maristela viu em sua viagem. Repleto de fotos, esse
livro traz ainda um glossário com informações sobre a
Antártica, e algumas dicas para quem algum dia
pretende visitar o continente branco.

O dragão de gelo
Este livro foi escrito por Sara Costa, com apenas nove
anos de idade. Ao longo de sua infância, Sara foi
estimulada a realizar várias atividades que se
encontram no livro. Desde então, ela não parou mais
de escrever. Esse paradidático é uma forte
ferramenta de incentivo à formação de jovens
escritores. Sylvania Silva Professora e mãe da
escritora

An Empire of Ice
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São 112 histórias, curiosidades e informações sobre o
fantástico mundo dos vinhos, distribuídas por cinco
partes – “E por falar em amenidades”, “Entre vinhas e
vinhos europeus”, “Enquanto isso, no Novo Mundo”,
“De uvas, aromas, sabores e harmonia”, “Outros
conceitos, novas opiniões”. Os artigos têm linguagem
clara e acessível e apresentam títulos atraentes.
Alguns exemplos: “Os barris mais famosos do
mundo”, “Francis Ford Coppola, entre filmes e
vinhos”, “Não só de fondue vive a Suíça”, “Uma aura
de magia na Borgonha”, “Tintos e brancos do
Nordeste brasileiro”, “Personagens femininos nos
vinhedos da Trapiche”, “Lendas e mistérios da
Syrah”, “Comida chinesa e vinho”, “Novo Mundo
versus Velho Mundo” e “Vinho e comida: oposição
versus composição”. Como diz o autor, o que não
falta no mundo do vinho são histórias pitorescas,
informações surpreendentes e conclusões
inesperadas.
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