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A Mina dos Livros: Suas Reações a Saindo numa Exploração

Eis aqui as respostas e registros de Tyler, Ethan, e Sharlene de “A Mina dos Livros: Saindo numa Exploração.” Ótimo trabalho!
*
[India by Sharlene Moss (9).jpg] Por Sharlene Moss (9) Livro lido: Geografia Nacional da Índia
*
Crítica literária de Ethan
Livro lido: A História do Mundo (capítulos sobre Alexandre o Grande), por Susan Wise Bauer

Quando lemos sobre Alexandre o Grande, tem muita coisa sobre guerra e conquistar outros. Desde garoto, Alexandre era valente e não tinha medo de nada. Isso é uma característica boa, só que ele a usou para os objetivos errados. Apesar de não ter problema querer ser importante e poderoso, se você está perto de Deus e tentando fazer coisas boas para Ele, não é bom querer apenas se engrandecer. O orgulho precede a queda.

Naqueles tempos, as pessoas achavam que a guerra era algo bom e até tinham um deus da guerra. Felizmente, os gregos agora são mais pacíficos com a vinda de Jesus e seus discípulos.
*
Crítica literária de Tyler Lynch (11)
Livro lido: A Pior Viagem do Mundo por Apsley Cherry-Garrard

Cherry-Garrard foi o zoólogo auxiliar durante a expedição do Terra Nova de Robert Falcon Scott (Capitão Scott da Antártica) de 1911-1912. A “pior viagem” se refere a uma viagem de cinco semanas em escuridão intensa, passando por nevascas e condições de whiteouts em 40 graus abaixo de zero para recolher ovos de pinguins para pesquisa. Cherry-Garrard, Edward Wilson e Henry "Birdie" Bowers viajaram através de tempestades apavorantes, atravessaram fendas gigantescas, e se depararam com equipamentos defeituosos, a perda da sua barraca e temperaturas congelantes. Quando conseguiram retornar à base, Cherry-Garrard estava mais morto do que vivo. Mais tarde Cherry ajudou a colocar os depósitos de suprimentos cruciais para a investida de volta ao Polo Sul programada para acontecer mais tarde durante o ano. Quando R. Scott guiou o último grupo (que incluía Wilson e Bowers) na empreitada para chegar ao Polo, Cherry-Garrard estava entre os últimos a vê-los vivos. Pois o grupo inteiro faleceu na viagem de regresso. Cherry-Garrard morava do lado de George Bernard Shaw quando escreveu o livro, e ele é lindamente escrito. Você pode encontrar o livro online em vários sites, pois é um clássico. Scott e seus homens foram alguns dos últimos da extinta raça de heróis da época Vitoriana.  
* 
[Marco Polo, by Tyler Lynch (11).jpg] Por Tyler Lynch (11)
Livro lido: The Travels of Marco Polo, (As Viagens de Marco Polo) por Marco Polo. 

Este é um clássico intrigante que eu simplesmente não consegui parar de ler! Descobri que quando os Polos estavam viajando ficaram deslumbrados com a inteligência e a capacidade de invenção das civilizações encontradas. Repare que a Europa acabara de sair da escuridão da Idade Média, e intrépidos aventureiros como os Polos estavam trazendo de suas expedições novas tecnologias e conhecimento.

Outra coisa que descobri sobre um povo menos desenvolvido no mar da China meridional perto da Indonésia foi um país constituído por duas ilhas… A “Ilha dos Homens” e a “Ilha das Mulheres.” Os moradores ficavam em suas respectivas ilhas. Durante certa estação do ano os moradores de ambas as ilhas se misturavam, casavam e visitavam qualquer parente do sexo oposto. Bebês masculinos nascidos na Ilha das mulheres eram levados para a Ilha dos homens! Com a exceção dessa única estação, os moradores de cada uma das ilhas não podiam sequer conversar!

Então para voltar a traçar os passos dos Polos você teria que:
	Viajar uns 50 mil quilômetros …

Passar por 17 países…
8 zonas de guerra…
Obter 20 visas!

(Fim do arquivo.)


