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Eles podem tirar tudo de mim, mas não ela.
Sr. Black estará de volta. Com sua vingança.
“Eu preciso que você assine um contrato.”
“Mas... que tipo de contrato?”
“Um contrato que fará de você minha.”
Dessa vez, ela fará tudo que eu mandar.
Ela irá odiar, e então, irá implorar por mais.
Esse é o jogo que jogamos. É o nosso jogo.
Mas o que acontece quando todo mundo descobre?
Perderemos tudo?
Elogios a Charlotte Byrd
“Emocionante, delicioso e perigosamente viciante!” - ★★★★★
“Tão excitante que nenhum leitor conseguirá resistir. Na
minha lista de compras!” - Bobbi Koe, ★★★★★
“Cativante!” - Crystal Jones, ★★★★★
"Emocionante, intenso, sexy.” - Rock, ★★★★★
“Com uma química sexy, secreta e vibrante…” - Mrs. K,
★★★★★
“Charlotte Byrd é uma autora briliante. Li muito, ri e chorei. Ela escreve com maestria e
personagens brilhantes. Muito bom!” - ★★★★★
“Fluido, sombrio, viciante e convincente.” - ★★★★★
“Sensual, fogoso, e com um enredo maravilhoso.” - Christine Reese ★★★★★
“Meu Deus... agora sou fã de Charlotte para o resto da vida.” - JJ, ★★★★★
"A tensão e a química entre os personagens são alarmantes.” - Sharon, ★★★★★
“Viagem atraente, sexy e intrigante de Ellie e Sr. Aiden Black.” - Robin Langelier ★★★★★
“Uau. Uau! Charlotte Byrd me deixa sem palavras… Definitivamente me manteve sentado por muito
tempo. Uma vez que você começa a ler, não vai querer mais largar.” – ★★★★★
“Sexy, fluido e cativante!” - Charmaine, ★★★★★
“Intrigante, com pitadas de luxúria, e ótimos personagens... pelo que mais você poderia pedir?!” Dragonfly Lady ★★★★★
“Um livro maravilhoso. Uma leitura extremamente agradável, cativante, interessante e sexy que eu
não conseguia largar. - Kim F, ★★★★★
“A melhor história. Adorei ler e reler tudo. Um enredo tão bom que lerei de novo e de novo!!” Wendy Ballard ★★★★★
“A quantidade perfeita de rodeios. Criei um vínculo imetiato com a protagonista e, claro, com o Sr.
Black! O romance é sexy, I instantaneously bonded with the heroine and of course Mr. Black.
YUM. It's sexy, atrevido, é fumegante. É tudo de bom.” - Khardine Gray, autora de bestseller ★★★★★
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

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...

[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]

Do mil ao milhão
http://new.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...

[PDF]

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]

Inteligência emocional
http://new.beebok.info/br-1254027562/inteligencia-emocional.html

Polêmico, inovador e provocador, este livro é um grito de alerta aos que ainda pensam
que a razão é a única responsável pelo caminho da vida. Publicado pela primeira vez em
1995, nos Estados Unidos, este livro transformou a maneira de pensar a...
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O melhor guia de Nova York
http://new.beebok.info/br-1465038182/o-melhor-guia-de-nova-york.html

Indispensável — como Nova York. Nova York é uma cidade superlativa, sinônimo de
grande metrópole, que o resto do mundo observa com olhar atento e reverente. Ao
mesmo tempo, é um lugar tratado por seus moradores como membro da família ou até...

Medicina Dos Horrores: A história de Joseph Lister, o homem que
revolucionou o apavorante mundo das cirurgias do século XIX
[PDF]

http://new.beebok.info/br-1467769308/medicina-dos-horrores-a-historia-de-joseph-lister-o-ho
mem-que-revolucionou-o-apavorante-mundo-das-ci.html

Uma viagem assombrosa pela história da cirurgia Em Medicina dos horrores , a
historiadora Lindsey Fitzharris narra como era o chocante mundo da cirurgia do século
XIX, que estava às vésperas de uma profunda transformação. A autora evoca os
primeiros...
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The Seven Deadly Sins Capítulo 319
http://new.beebok.info/br-1473057111/the-seven-deadly-sins-capitulo-319.html

Meliodas e Elizabeth seguem lutando contra o Rei dos Demônios, mas em uma tentativa
desesperada de se comunicar com Zeldris, o mais velho dos irmãos contém suas forças e
isso poderá lhe custar muito mais do que espera... The Seven Deadly Sins (Nanatsu no
Taizai)...
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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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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...
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O poder do hábito
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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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After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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Sapiens
http://new.beebok.info/br-1391758854/sapiens.html

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna
capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das
mais horripilantes guerras? Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas
outras...
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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. O livro
que já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo e está há mais de 16 semanas
na lista de mais vendidos da Veja . Com uma vida repleta de realizações...
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Se eu tivesse você
http://new.beebok.info/br-1329332311/se-eu-tivesse-voce.html

Ela tomou uma decisão irreversível que os separou. Ele nunca esqueceu a garota que
mudou seu mundo inteiro. Seu futuro irá incluir uma segunda chance para o amor?
Quando Darcy percebe que vê o que ela acredita ser seu querido Zacarias da escola,
aquele cujo...
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