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QUANDO ESTE MUNDO ACABA, UM NOVO COMEÇA.
Tudo começa na noite de Ano-Novo. Uma doença se alastra
rapidamente. Em questão de semanas, a rede elétrica para de
funcionar, as leis e o sistema de governo entram em colapso e
mais da metade da população mundial é dizimada.
Enquanto a ciência e a tecnologia perdem influência, a magia
cresce. Por toda parte, pessoas descobrem em si poderes que
jamais imaginaram. Alguns procuram fazer o bem, como Lana
e o namorado, Max, mas a súbita onda de poder também
deturpa mesmo aqueles que pareciam incorruptíveis.
Fugindo das autoridades que patrulham as ruas devastadas,
Lana e Max resolvem deixar Nova York e rumar para um
lugar seguro. Outros viajantes também seguem esperançosos:
Chuck, um gênio da tecnologia que mantém o bom humor em
um mundo off-line; Arlys, uma jornalista que insiste em
buscar e registrar a verdade; Fredinha, uma jovem com
habilidades florescentes; Rachel e Jonah, uma médica e um paramédico determinados a proteger
uma mãe e seus três bebês recém-nascidos.
Em um mundo em que cada estranho no caminho pode representar a morte ou a salvação, uma
profecia ancestral é capaz de transformar a vida de todos os sobreviventes.
O fim chegou. O início é o que vem agora.
"Ano Um se equipara em intensidade a grandes clássicos apocalípticos como A dança da
morte, de Stephen King." – The New York Times
"Eletrizante e arrebatador… Um romance intenso, hipnotizante e intrigante que sem
dúvida vai ampliar ainda mais a legião de fãs de Nora Roberts." – Kirkus Reviews
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Mister
http://new.beebok.info/br-1459426526/mister.html

Uma nova história de amor apaixonante escrita pela autora que arrebatou milhões de
corações no mundo todo com a Trilogia Cinquenta tons de cinza Depois de vender 7
milhões de livros só no Brasil e de ter três de suas obras transformadas em filmes de...

[PDF]

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]

never gone(1)
http://new.beebok.info/br-1467480977/never-gone-1.html

Reading and learning sword from childhood, traveling the world's famous mountains and
rivers, brilliant talent, learning wealth, personal peace, prosperity and prosperity of the
prosperous situation, but the monarchs and nobles are happy, extravagant and eager, so
that the society behind the hidden...

[PDF]

Heaven and Earth Gods(2)
http://new.beebok.info/br-1467480724/heaven-and-earth-gods-2.html

Nearby residents regard it as the local patron saint, and there are many incredible
legends. One of the most exaggerated legends is that there is a disabled man who has
seen a man walk out of a stone. After exerting a little force on his joints, he only feels a
hot gas penetrate through the...

[PDF]

Legend of Star and Moon(2)
http://new.beebok.info/br-1467480112/legend-of-star-and-moon-2.html

For a moment, his eyes had not been able to adapt to the intense light penetrating
through the window into the room, and the still-faint smile on his face seemed to indicate
that he was still intoxicated in the illusion just now.
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Memory in Ash(2)
http://new.beebok.info/br-1467480011/memory-in-ash-2.html

There is no light in the dead space, no sound of the wind blowing through the wilderness,
no breathing of oneself.
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Return to Earth(2)
http://new.beebok.info/br-1467479356/return-to-earth-2.html

The house they live in is a three-storey building. The first floor is used as a shop opened
by Grandpa. It is an antique shop that has been operating for more than 40 years. The
second floor is a room to live in and the third floor is a sundry room.
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Return to Earth(1)
http://new.beebok.info/br-1467478815/return-to-earth-1.html

The house they live in is a three-storey building. The first floor is used as a shop opened
by Grandpa. It is an antique shop that has been operating for more than 40 years. The
second floor is a room to live in and the third floor is a sundry room.
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Memory in Ash(1)
http://new.beebok.info/br-1467477768/memory-in-ash-1.html

There is no light in the dead space, no sound of the wind blowing through the wilderness,
no breathing of oneself.
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Legend of Star and Moon(1)
http://new.beebok.info/br-1467479724/legend-of-star-and-moon-1.html

For a moment, his eyes had not been able to adapt to the intense light penetrating
through the window into the room, and the still-faint smile on his face seemed to indicate
that he was still intoxicated in the illusion just now.
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http://new.beebok.info/br-1467482945/online-games.html

Today is a cloudy day, there is sporadic rain, not cold or hot, it is a good time to play
games, I think bad heart, mouth can not help but show a smile.
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never gone(2)
http://new.beebok.info/br-1467481383/never-gone-2.html

Reading and learning sword from childhood, traveling the world's famous mountains and
rivers, brilliant talent, learning wealth, personal peace, prosperity and prosperity of the
prosperous situation, but the monarchs and nobles are happy, extravagant and eager, so
that the society behind the hidden...
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Heaven and Earth Gods(1)
http://new.beebok.info/br-1467480506/heaven-and-earth-gods-1.html

Nearby residents regard it as the local patron saint, and there are many incredible
legends. One of the most exaggerated legends is that there is a disabled man who has
seen a man walk out of a stone. After exerting a little force on his joints, he only feels a
hot gas penetrate through the...
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Um cavalheiro a bordo
http://new.beebok.info/br-1467020017/um-cavalheiro-a-bordo.html

Ela estava no lugar errado… Durante um passeio pela costa, a independente e
aventureira Poppy Bridgerton fica agradavelmente surpresa ao descobrir um esconderijo
de contrabandistas dentro de uma caverna. Mas seu deleite se transforma em desespero
quando dois piratas a sequestram e a levam a...
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Algo maravilhoso
http://new.beebok.info/br-1460314493/algo-maravilhoso.html

O mais aguardado romance de Judith McNaught com orelha assinada por Carina Rissi.
&#xa0;Alex sabe que é diferente das outras garotas. Após a morte do pai, viu a situação
financeira da família caminhar perigosamente rumo ao abismo, e coube a ela se tornar...
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