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De malas prontas Danuza Leão ler ebook, Um giro por
quatro das mais modernas cidades do mundo, pela autora de
Quase tudo e Na sala com Danuza.
Quando Danuza Leão faz as malas, é o leitor que pode se
aprontar para uma boa viagem. Foi assim quando a autora
visitou Sevilha, Lisboa, Paris e Roma no best-seller Fazendo
as malas, e não é diferente neste giro por algumas das
cidades mais modernas do mundo. Privilegiando um roteiro
enxuto, Danuza visitará São Paulo, Buenos Aires, Berlim e
Londres.
O primeiro destino é a capital paulista. Sem se intimidar pelas
centenas de lojas, museus, parques e hotéis, Danuza vai fundo
na rota do luxo e do moderno, e ainda arruma tempo para
desfrutar uma verdadeira madrugada paulistana, entre festas
e casas noturnas povoadas pelas muitas tribos da cidade.
Atenta às tendências, ela transforma este relato de viagem
numa saborosa crônica de costumes, que seus leitores
saberão reconhecer.
O mesmo ela fará em Buenos Aires e Berlim, as duas próximas paradas do roteiro, cidades tão
distintas quanto autênticas e originais. Na primeira, dá um vislumbre da cultura portenha, e passa
por museus e cafés, casas de dança, livrarias e cemitérios. Já em Berlim, encontra uma cidade em
ritmo de transformação, onde o impacto do fim do Muro se faz ver na moda e na noite, esta última
uma das mais agitadas e concorridas da Europa.
E nada mais apropriado do que terminar este giro em Londres, cidade referência em moda e
consumo, e um dos grandes centros cosmopolitas do mundo. Lá a autora encontra o que há de mais
elegante, porém tudo sempre dentro da fina discrição britânica. Com desenvoltura, Danuza circula
entre lojas de quatrocentos anos, sapatarias dignas de príncipes e reis e lendárias chapelarias.
Ao final, um pequeno guia oferece informações sobre os lugares citados, para quem deseja viajar
com sofisticação. Mas a sofisticação de Danuza, vale dizer, não é da ostentação e do luxo pelo luxo.
Conforme somos conduzidos por essas cidades, descobrimos que ser sofisticado é viver bem,
aproveitar as oportunidades e fugir do senso comum. E nada mal se for acompanhada de uma bolsa
bem bacana, porque, afinal, ninguém é de ferro. O que conta é estar entre amigos, e fazer tudo a
título de diversão.
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De malas prontas Danuza Leão ler ebook, Are you looking for de malas prontas PDF?. If you are
areader who likes to download de malas prontas Pdf to any kind of device,whether its your laptop,
Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing
popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is
now possible to get de malas prontas Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any
kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading de malas prontas Pdf? You may think
better just to read de malas prontas Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read de malas prontas electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, de malas
prontas Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
de malas prontas Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download de malas prontas Pdf from our online library.
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