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Em apenas um mês, a vida de Mickey Bolitar mudou
totalmente: conheceu seus melhores amigos, Ema e
Colherada, descobriu a existência do Abrigo Abeona, uma
organização secreta que resgata crianças e jovens, e
envolveu-se em uma série de encrencas que quase o mataram.
Ele ainda está abalado com as últimas desventuras, que
podem deixar Colherada paraplégico. Para piorar, Rachel, a
garota de quem gosta, não quer mais falar com ele e todos os
seus colegas do time de basquete o odeiam. Um verdadeiro
pesadelo.
Porém, seus problemas devem ficar em segundo plano quando
ele é convocado por Dona Morcega, líder do Abrigo Abeona.
Mickey, Ema, Colherada e Rachel têm que se juntar mais uma
vez para descobrir o paradeiro de Jared Lowell, um estudante
que Ema conheceu em uma sala de bate-papo.
Enquanto isso, Mickey persiste em sua busca pela verdade
sobre a morte do pai. Ao saber que o paramédico que levou o corpo de Brad Bolitar da cena do
acidente tem uma antiga ligação com o Abrigo Abeona, as peças do mistério parecem se encaixar
pouco a pouco. Mas, como sempre, nada será tão simples.
No fim de sua saga, Mickey precisará de uma determinação a toda prova para completar sua dura
missão.
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

Um marido de faz de conta
http://new.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...
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O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

As cinco linguagens do amor - 3ª edição
http://new.beebok.info/br-1033551876/as-cinco-linguagens-do-amor-3ª-edicao.html

As diferenças gritantes no jeito de ser e de agir de homens e mulheres já não são
novidade há tempos. O que continua sendo um dilema é como fazer dar certo uma
relação entre duas pessoas que às vezes parecem ter vindo de planetas...
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Seu Dom
http://new.beebok.info/br-1329332444/seu-dom.html

Meu nome é Dominic Powers. Minha empresa de engenharia de software, DPS, é uma das
500 melhores empresas do mundo. Realizar uma busca pela minha Assistente Pessoal
trouxe&#xa0;uma candidata inesperada direto para mim. Eu sabia que ela era diferente
assim que ela entrou no meu...
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Seja foda!
http://new.beebok.info/br-1343814022/seja-foda.html

Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração
cheio de felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha
vida foi FODA. Mas calma, encontrar este livro é só o...
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Uma dama fora dos padrões
http://new.beebok.info/br-1411544663/uma-dama-fora-dos-padroes.html

Às vezes você encontra o amor nos lugares mais inesperados... Esta não é uma dessas
vezes.&#xa0;&#xa0;&#xa0; Todos esperam que Billie Bridgerton se case com um dos
irmãos Rokesbys. As duas famílias são vizinhas há séculos e,...
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O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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Almas gêmeas
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http://new.beebok.info/br-1413435648/almas-gemeas.html

Hope Anderson está numa encruzilhada. Aos 36 anos, namora o mesmo homem há seis,
mas não tem perspectivas de casamento. Quando seu pai é diagnosticado com uma
&#xa0;grave doença degenerativa, ela resolve passar uma semana na casa de praia da
família, na...
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Perigo para um inglês
http://new.beebok.info/br-1438706119/perigo-para-um-ingles.html

&#34;O que ele viu ali, misturado ao desejo e à surpresa, foi seu futuro. Sua
esposa.&#34; Seraphina Talbolt é a mais velha entre as &#34;Irmãs Perigosas&#34; –
título que ela e suas irmãs ganharam da Sociedade pela fama de fazerem de tudo...
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Contos de Grimm (Coleção Completa - 200+ Contos)
http://new.beebok.info/br-1437131032/contos-de-grimm-colecao-completa-200-contos.html

O rei sapo ou Henrique de ferro Gato e rato em companhia A protegida de Maria A
história do jovem em busca de saber o que é o medo O Lobo e os Sete Cabritinhos O fiel
João A boa troca O músico maravilhoso Os doze irmãos O bando de maltrapilhos...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Terceira obra da Codificação Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado
pela primeira vez em 1864, na&#xa0; França, sendo hoje o livro espírita mais lido no
Brasil.Escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências,...
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Consciência Quântica
http://new.beebok.info/br-1440354970/consciencia-quantica.html

Desde a antiguidade, temas como Deus, a morte e o sentido da vida são contemplados por
diversas religiões e, mais recentemente, enquadrados pelo materialismo científico. No
entanto, as duas visões de mundo parecem incapazes de dar um sentido satisfatório aos...
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