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Com boas notas, e a estudar num dos melhores colégios de Lisboa, Gonçalo é o filho que todos os pais gostariam de ter. Desde cedo, ele e o grupo de amigos são bombardeados com
imagens sexuais em filmes, séries, videoclips, anúncios e celebridades levando a uma erotização precoce. A ausência de educação sexual por parte dos pais e colégio leva-os a investigar o
extenso mundo da pornografia na internet. Em simultâneo, a sua impreparação para lidarem com as redes sociais leva-os a serem participantes e vítimas na busca vertiginosa de likes para
ultrapassarem a mítica marca dos 1000 amigos. Eles apenas pensam nos desafios e nunca nas consequências. As drogas legais, o sexting, a masturbação online com estranhos, serem
paparazzi da vida uns dos outros e a prostituição com mulheres mais velhas fazem parte do seu estilo de vida, onde o futuro não existe, apenas o logo à noite. Depois do best-seller que
abalou a sociedade portuguesa, Francisco Salgueiro regressa com uma nova história sobre os adolescentes portugueses do século 21.
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Aos olhos do mundo, Inês é a menina perfeita. Frequenta um dos melhores colégios nos arredores de Lisboa e relaciona-se com filhos de embaixadores e presidentes de grandes empresas.
Por detrás das aparências, a realidade é outra, e bem distinta. Inês e os seus amigos são consumidores regulares de drogas, participam em arriscados jogos sexuais e utilizam
desregradamente a internet, transformando as suas vidas numa espiral marcada pelo descontrolo físico e emocional. Francisco Salgueiro dá voz à história real e chocante de uma
adolescente portuguesa, contada na primeira pessoa. Um aviso para os pais estarem mais atentos ao que se passa nas suas casas.
Ben shu shou lu le kan te wei jia de gui hun, a seSa wei er xun jue de zui xing, mei you mi mi de si fen ke si san pian duan pian xiao shuo.

Uma busca, uma investigacao, uma situacao de excepcional absurdo: desapareceram dos dados oficiais e das enciclopedias distintas todas as referencias a um poeta
canonico, morto ha cem anos, e as suas obras nao podem ser encontradas em quaisquer livrarias ou bibliotecas. Cilantro, contudo, tem uma vaga memoria desses versos que
ajudaram a construir uma ideia de Nacao, e sabe que tentar recria-los e tambem clarificar essa memoria e reinstaurar essa fundacao. Mas criar e recriar? Lembrar e plagiar?
Recuperar e roubar? Onde o poeta canonico, se so Cilantro dele se pode recordar?"
?????Theories of mass communication
?????????17?????????,??????????“??”????????????????????????????
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Gonçalo. Aos 17 anos, a poucos dias de partir com os pais para Paris e tentar recomeçar uma nova vida longe dos excessos, entra em coma devido a uma overdose de drogas
legais. O Gonçalo e o seu grupo de amigos, miúdos normais e de famílias equilibradas, começaram desde cedo a envolver-se em perigosos jogos sexuais e drogas, assim
como uma adição descontrolada com a internet. Eles fazem parte de uma nova geração de adolescentes para quem não existe o amanhã, apenas o logo à noite. Um inédito
com novas e dramáticas revelações não incluídas no livro O Fim da Inocência II, e onde é respondida a pergunta que todos querem saber: terá o Gonçalo sobrevivido? Baseado
numa história real e surpreendente que revela a verdade escondida da vida dupla de um adolescente português. 30 mil pais já leram. E você? "Uma noite foi boa quando não
nos lembramos de tudo o que se passou"
Jack London tinha um jeito muito particular de escrever seus livros: só conseguia colocar no papel as aventuras que vivia na própria pele. Por isso, sua vida sempre se misturou com a ficção e vice-versa.
Sua viagem para o Alasca em busca de ouro, por exemplo, serviu de base para Caninos brancos e O chamado selvagem, dois clássicos da literatura norte-americana. Jack London era fascinado pela
natureza, por ideias e por uma mulher em especial. Compulsivo, comia, bebia, lia e escrevia em quantidades colossais. Quando resolveu comprar uma fazenda, almejava ter uma propriedade imensa e a
mais moderna. Ao investir em um barco, assumiu dívidas que não podia pagar. Escrevia para ganhar dinheiro e o fazia sem olhar para trás ? produzia com a mesma gana que o levou a cruzar o Pacífico. No
fim, sua compulsão era por drogas analgésicas que remediavam as dores causadas por uma doença nos rins. Por tudo isso, ler sua biografia é como mergulhar na sua mais audaciosa peça literária. Ele
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morreu com 40 anos em 22 de dezembro de 1916. Teve uma vida curta, coerente com suas palavras: ?Não desperdiçarei meus dias tentando prolongá-los. Usarei meu tempo?.
??????????????????, ?????????????????, ????????????????????????.
?SINOPSE?O Livro ?INOCÊNCIA PERDIDA? relata com detalhes os perigos existentes escondidos nas salas de relacionamento da internet. Conta a história de cinco garotas jovens, que se envolveram
num relacionamento através das salas de bate-papo e foram convencidas a se encontrarem com um desconhecido. Uma a uma foram vítimas de violência, estupros e até tentativa de assassinato. Enquanto
somente os estupros são cometidos, por vergonha, por medo das cobranças e das discriminações da sociedade, as jovens convivem com suas dores, suas frustrações e suas vergonhas, até que uma das
jovens estupradas resolveu investigar por conta própria, e junto com seu namorado e as outras vítimas descobre o verdadeiro maníaco que se escondia no dia a dia passando por um bom cidadão. Uma
história emocionante e de um final surpreendente. Um livro imperdível que todo usuário da internet deve ler.
A presente coletânea reúne resultados de pesquisas empíricas realizadas por antropólogos, sociólogos, historiadores e outros profissionais apresentados no “I Seminário de Segurança Pública: controle
social, democracia e gênero” e no “I Fórum de Pesquisa sobre Vitimização de Mulheres no Sistema de Justiça Criminal”, organizados pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Departamento
de Sociologia e Antropologia, Grupo de Estudos em Segurança Pública (GESP/UNESP) e o Observatório de Segurança Pública da UNESP (UNESP/CNPq), na Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP,
Campus de Marília-SP.
Pierre Bourdieu zhu; Liu Hui yi.

O fim da inocênciadiário secreto de uma adolescente portuguesa
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Aos olhos do mundo, Inês é a menina perfeita. Frequenta um dos melhores colégios nos arredores de Lisboa e relaciona-se com filhos de embaixadores e presidentes de grandes empresas.
Por detrás das aparências, a realidade é outra, e bem distinta. Inês e os seus amigos são consumidores regulares de drogas, participam em arriscados jogos sexuais e utilizam
desregradamente a internet, transformando as suas vidas numa espiral marcada pelo descontrolo físico e emocional.Francisco Salgueiro dá voz à história real e chocante de uma
adolescente portuguesa, contada na primeira pessoa. Um aviso para os pais estarem mais atentos ao que se passa nas suas casas.Francisco Salgueiro é sócio da primeira empresa
portuguesa de assessoria mediática e digital de celebridades, Naughty Boys. Fotógrafo premiado internacionalmente.
"António Leite, casado com Maria Pereira, e morador na vila de Guimarães, em 1634, era o cutileiro de maior voga em Portugal. Naquele ano, tinham um filho, de nome Domingos, com
dezessete anos de idade. Quisera o pai ensinar-lhe a arte que lhe dera fama e dinheiro. A mãe desejava que o rapaz fosse frade, consoante à vontade de seu irmão Fr. Gaspar de Santa
Teresa, leitor apostólico de moral no convento de S. Francisco de Lisboa. Ora o rapaz não queria ser frade nem cutileiro, aspirava ardentemente um ofício mais prestado ao género humano
enfermiço: queria ser boticário. Era esperto o moço, não só porque apetecia ser boticário, mas porque realmente era agudo do entendimento, ladino, sedento de saber tudo e propenso a
correr mundo, tendência, na verdade, incompatível com a quietação da almejada botica, Aos quinze anos, Domingos sabia latim, cursava filosofia de Aristóteles com um insigne mestre da
ordem franciscana, e lia os cartapácios farmacêuticos do frade boticário do mesmo convento."
Traditional Chinese edition of Paper Towns by John Green, a science fiction thriller. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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