Resumo de Malala + Cidade do Sol Caixa
Neste Box exclusivo você conhecerá duas histórias extraordinárias que
vão mudar sua vida.MalalaMalala tinha apenas 11 anos de idade quando
decidiu levantar sua voz e lutar para que mulheres e meninas tivessem os
mesmos direitos que os homens em seu país, o Paquistão.
Com o apoio de sua família, Malala escolheu a gritar um basta às
diferenças. Lutou sem armas ou violência, com a coragem das palavras e
da educação, com a força da verdade e da inocência.
Aos quinze anos, em um dia como outro qualquer a caminho da escola,
Malala descobriu que o Taliban queria matá-la. De maneira grandiosa e
emocionante, este livro revela a trajetória, os medos e os sonhos da mais
jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.
A Cidade do SolMariam tem 33 anos. Sua mãe morreu quando ela tinha
15 anos e Jalil, o homem que deveria ser seu pai, a deu em casamento a
Rashid, um sapateiro de 45 anos.
Ela sempre soube que seu destino era servir seu marido e dar-lhe muitos
filhos. Mas as pessoas não controlam seus destinos. Laila tem 14 anos. É
filha de um professor que sempre lhe diz: "Você pode ser tudo o que
quiser." Ela vai à escola todos os dias, é considerada uma das melhores
alunas do colégio e sempre soube que seu destino era muito maior do que
casar e ter filhos.
Mas as pessoas não controlam seus destinos. Confrontadas pela história,
o que parecia impossível acontece: Mariam e Laila se encontram,
absolutamente sós. E a partir desse momento, embora a história continue
a decidir os destinos, uma outra história começa a ser contada, aquela
que ensina que todos nós fazemos parte do "todo humano", somos iguais
na diferença, com nossos pensamentos, sentimentos e mistérios.
Acesse aqui a versão completa deste livro

