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5 histórias reais

Clique aqui para ver a notícia no site
Nem sempre os livros contam histórias inventadas. Confira cinco sugestões de obras baseadas em fatos reais e incríveis: Cãozinho único! O livro Meu Amigo
Lucky (Frank Robson, Editora Fundamento) é um relato apaixonante de um homem sobre o cachorro dele. Lucky, o cão, sofria de paralisia e tinha sido
abandonado pelos antigos donos. Mas recebeu todo o carinho ao encontrar um novo amigo humano – ainda ensinou a ele lições sobre amizade e sobrevivência. -> http://amzn.to/2wTm6ti Data importante Os brasileiros de Antes e Depois (Flavio de Souza, Companhia das Letrinhas), como dom Pedro II e Monteiro Lobato,
têm histórias que até hoje servem de exemplo. No livro, você vai descobrir qual foi o dia mais importante na vida de cada um e por que esse momento mudou a
realidade de todos nós. --> http://amzn.to/2ymx0eq Símbolo de coragem Nelson Mandela (Alain Serres, Pequena Zahar) é admirado no mundo inteiro por ter
lutado contra o racismo na África do Sul. Conheça um pouco mais da vida dele e entenda melhor essa história. --> http://amzn.to/2xE2xoB Mulher inspiradora
Frida Kahlo (Nadia Fink, Editora Chirimbote) foi uma pintora mexicana cheia de talento e de vida, apesar das dificuldades que enfrentou. No livro, você vai
descobrir que, mesmo não sendo uma princesa, ela tem muito a ensinar. --> http://amzn.to/2zlZm6S Um novo artista Acompanhando meu Pincel (Gita Wolf,
Editora WMF Martins Fontes) conta a trajetória de Dulari Devi, que, ao começar a trabalhar na casa de uma artista plástica, descobre o próprio talento. Aproveite
para saber mais sobre a riqueza cultural indiana. --> http://amzn.to/2xEicnI Os links externos fazem parte do Programa de Afiliados da Amazon, em parceria com
a Revista Recreio.

