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John Green , Publicado pela primeira vez em 2005, nos
Estados Unidos, o romance ganha agora uma edição especial
comemorativa que inclui:
- um texto de apresentação pessoal e revelador assinado por
John
- Cenas cortadas do manuscrito original
- Detalhes do processo de edição do romance
- Respostas de John às perguntas dos fãs
Miles Halter estava em busca de um Grande Talvez. Alasca
Young queria saber como sair do labirinto. Suas vidas se
colidiram na Escola Culver Creek, e nada nunca mais foi o
mesmo.
Mas antes, um breve resumo de como tudo aconteceu:
Miles Halter vivia uma vidinha sem graça e sem muitas
emoções (ou amizades) na Flórida. Ele tinha um gosto
peculiar: memorizar as últimas palavras de grandes personalidades da história. Uma dessas
personalidades, François Rabelais, um escritor do século XV, disse no leito de morte que ia em
“busca de um Grande Talvez”. Para não ter que esperar a morte para encontrar seu Grande Talvez,
Miles decide fazer as malas e partir. Ele vai para a Escola Culver Creek, um internato no ensolarado
Alabama.
Lá, ele conhece Alasca Young. Ela tem em seu livro preferido, O general em seu labirinto, de Gabriel
García Márquez, a pergunta para a qual busca incessantemente uma resposta: “Como vou sair desse
labirinto?” Inteligente, engraçada, louca e incrivelmente sexy, Alasca vai arrastar Miles para seu
labirinto e catapultá-lo sem misericórdia na direção do Grande Talvez. Miles se apaixona por Alasca,
mesmo sem entendê-la, mesmo tentando sem sucesso decifrar o enigma indecifrável de seus olhos
verde-esmeralda.
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Faça o download ou leia online Quem é você, Alasca? John Green , The regular type of help
documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because quem é você, alasca? are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your quem é você, alasca? so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
quem é você, alasca? are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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