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O Pequeno Príncipe Antoine de Saint-Exupéry ler ebook,
Há mais de 70 anos encantando gerações de leitores de todas
as idades, O Pequeno Príncipe sai agora pela Autêntica, em
tradução que buscou uma linguagem - tanto verbal quanto
visual - mais próxima do leitor brasileiro de nossos dias. A
intenção era criar coloquialidade e, ao mesmo tempo,
respeitar o tom clássico de uma das obras literárias mais
importantes da literatura universal para o público infantil e
juvenil, mas também para todos os adultos que conseguem
enxergar a essência humana.
O livro narra o encontro, no deserto do Saara, de um piloto
francês, cujo avião sofrera uma pane, com um menino "de
cabelos de ouro".
Num longo diálogo, o narrador descobre um pouco da vida do
pequeno príncipe, percebe seu olhar infantil sobre a vida e o
mundo; o pequeno príncipe, por sua vez, se vê diante de
questões da vida dos adultos, e aquele encontro se transforma
numa ligação forte, um dependendo do outro, compreendendo a importância que têm todos aqueles
que cruzam nossa vida.
Considerado uma das maiores obras do século XX, O Pequeno Príncipe é um dos livros mais
traduzidos do mundo, não se sabe exatamente para quantos idiomas - o site oficial da obra fala em
cerca de 253 idiomas e dialetos -, e revela uma visão filosófica e poética do mundo, da vida e da
morte, das relações.
Esta edição valoriza as ilustrações do autor, que fazem parte do imaginário de todos nós, em projeto
gráfico leve, arejado, de leitura confortável, e acabamento cuidadoso, que reforça as cores e suaviza
o conjunto. O texto apresenta uma linguagem mais próxima do leitor brasileiro contemporâneo, mas
sem perder a entonação clássica de uma das obras mais importantes da literatura universal.
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O Pequeno Príncipe Antoine de Saint-Exupéry ler ebook, Are you looking for o pequeno
príncipe PDF?. If you are areader who likes to download o pequeno príncipe 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 o pequeno príncipe Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading o pequeno príncipe Pdf? You may think
better just to read o pequeno príncipe 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 o pequeno príncipe 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, o pequeno
príncipe Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download o pequeno príncipe 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 o pequeno príncipe Pdf from our online library.
Download: O PEQUENO PRíNCIPE PDF

PDF File: O Pequeno Príncipe

