Resumo de O Alquimista - Edição
Comemorativa Exclusiva
Edição especial em comemoração aos 30 anos de publicação de O
Alquimista – um clássico que segue ainda hoje inspirando novas gerações
no Brasil e no mundo. Nesses anos, O Alquimista se tornou o livro
brasileiro mais lido em todo o planeta e também marco na formação dos
jovens.
Uma referência para personalidades que vão de Barack Obama e Malala
ao jogador de basquete LeBron James e à apresentadora Oprah. “ O
Alquimista é esperançoso e inspirador. Sua história ensina que devemos
acreditar em nós mesmo e continuar nossa jornada” – Malala Yousafzai,
Prêmio Nobel da Paz e autora de Eu sou Malala “Acreditemos nas
palavras de Paulo Coelho: ‘Com a força de nosso amor, de nossa
vontade, podemos mudar nosso destino e o destino de muita gente.’” –
Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos Paulo Coelho já
inspirou mais de 200 milhões de leitores por todo o mundo com este
romance encantador.
Esta história, brilhante em sua simplicidade e com uma sabedoria que nos
estimula, é sobre um jovem pastor da Andaluzia chamado Santiago, que
viaja de sua cidade natal na Espanha para o deserto do Egito em busca
de um tesouro escondido perto das Pirâmides.
Ao longo do caminho, ele encontra uma cigana, um homem que se diz rei
e um alquimista, que lhe indicam a direção para a sua busca. Ninguém
sabe que tesouro é esse, ou se Santiago será capaz de ultrapassar os
obstáculos de seu trajeto.
Mas o que começa como uma jornada para encontrar bens mundanos se
transforma na descoberta do tesouro que se encontra dentro dele mesmo.
Emocionante e profundamente humano, este clássico contemporâneo é
um testamento eterno do poder transformador dos nossos sonhos e da
importância de ouvirmos nossos corações.
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