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Em um domingo de sol, a publicitária Lau Patrón corria pelo
parque tentando alcançar o seu filho João Vicente, um
menininho alegre e destemido de um ano e meio, que ela
sempre chamou de Leãozinho. No outro dia, assistia ele sofrer
uma crise violenta e misteriosa. Um fio de vida escorrendo
para longe do seu colo de mãe. E tudo virou do avesso.
Diagnosticado com uma síndrome raríssima, João estava
morrendo. Este livro é um diário intenso e sincero dos setenta
e um dias que Lau morou no hospital, muitos ao lado de seu
filho em coma em um box de UTI, esperando a vida ou a
morte. Um relato comovente e poderoso onde Lau nos dá uma
dimensão real das pessoas, das emoções fluidas, da não
existência de heróis. Do amor, como fonte de escolhas. Do
olhar para a dor, sem medo, e com alguma ternura. De não
matar leões por dia e, sim, recebê-los com reverência. Um por dia, um a mais na matilha. Para
avançar. Para ir avante.

"Agora sei: ninguém nunca está pronto pra maternidade. Medo é parte da viagem. Ser mãe é
construir um foguete em pleno voo. Esse é um livro sobre a coragem."
Maria Rezende
"Este livro provoca espasmos. Espasmos de choro, riso, espasmos de reconhecimento. Daquilo que
escondíamos de nós mesmos. Uma travessia da qual saímos do outro lado mais vivos. E mais alegres
também."
Petra Costa
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Faça o download ou leia online 71 leões Lau Patrón PDF grátis para e-book / ePub / Mobi /
Mp3 / Txt, Are you looking for 71 leões PDF?. If you are areader who likes to download 71 leões 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 71 leões Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading 71 leões Pdf? You may think better just
to read 71 leões 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 71 leões 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, 71 leões Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download 71 leões 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 71 leões Pdf from our online library.
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