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â€œUm Conto de Natalâ€• do britÃ¢nico Charles Dickens (1812-1870) Ã© uma das histÃ³rias mais famosas
da literatura ocidental. O enredo nos traz a figura de Ebenezer Scrooge, um avarento homem de negÃ³cios
londrino, rabugento e solitÃ¡rio, que nÃ£o demonstra um pingo de bons sentimentos e compaixÃ£o para com
os outros.
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um mÃªs originalmente para pagar dÃ-vidas, mas tornou-se um dos maiores clÃ¡ssicos natalinos de todos os
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O rico e avarento Ebenezer Scrooge detesta o Natal e o comportamento das pessoas nessa Ã©poca do ano.
Mas, ao se aproximar mais um perÃ-odo natalino, ele recebe a visita do espÃ-rito de seu ex-sÃ³cio, que
nÃ£o consegue encontrar paz por nÃ£o ter sido bom n em generoso em vida.
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DescriÃ§Ã£o do livro. Neste conto breve e melancÃ³lico, John Boyne (autor do best-seller O menino do
pijama listrado) acompanha o dia de folga de um jovem soldado inglÃªs e seus companheiros, que passam a
vÃ©spera de Natal em uma das trincheiras da Primeira Guerra Mundial.
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delas Um CÃ¢ntico de Natal, o livro foi escrito em menos de um mÃªs originalmente para pagar dÃ-vidas,
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mas tornou-se um dos maiores clÃ¡ssicos natalinos de todos os tempos.
Um conto de natal por Charles DickensConto de Natal - Fialho de Almeida Lenda do Madeiro - da tradiÃ§Ã£o popular portuguesa As Janeiras Brito Camacho O Pai Natal - Pina de Morais ... Uma tarde um homem de olhos ardentes e deslumbrados
passou no fresco vale, e anunciou que um novo profeta, um rabi formoso, percorria os campos ...
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CONTO DE NATAL Gian Danton EdiÃ§Ã£o especial para distribuiÃ§Ã£o gratuita pela Internet, atravÃ©s da
Virtualbooks, com autorizaÃ§Ã£o do Autor. Gian Danton gostaria imensamente de receber um e-mail de
vocÃª com seus comentÃ¡rios e crÃ-ticas sobre o livro. A VirtualBooks gostaria tambÃ©m de receber suas
crÃ-ticas e sugestÃµes.
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