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Uma ilha misteriosa, um poema infantil, dez soldadinhos de
porcelana e muito suspense são os ingredientes com que
Agatha Christie constrói seu romance mais importante. Na
ilha do Soldado, antiga propriedade de um milionário norteamericano, dez pessoas sem nenhuma ligação aparente são
confrontadas por uma voz misteriosa com fatos marcantes de
seus passados.
Convidados pelo misterioso mr. Owen, nenhum dos presentes
tem muita certeza de por que estão ali, a despeito de
conjecturas pouco convincentes que os leva a crer que
passariam um agradável período de descanso em mordomia.
Entretanto, já na primeira noite, o mistério e o suspense se
abatem sobre eles e, num instante, todos são suspeitos, todos
são vítimas e todos são culpados.
É neste clima de tensão e desconforto que as mortes
inexplicáveis começam e, sem comunicação com o continente
devido a uma forte tempestade, a estadia transforma-se em
um pesadelo. Todos se perguntam: quem é o misterioso
anfitrião, mr. Owen? Existe mais alguém na ilha? O assassino
pode ser um dos convidados? Que mente ardilosa teria preparado um crime tão complexo? E,
sobretudo, por quê?
São essas e outras perguntas que o leitor será desafiado a resolver neste fabuloso romance de
Agatha Christie, que envolve os espíritos mais perspicazes num complexo emaranhado de situações,
lembranças e acusações na busca deste sagaz assassino. Medo, confinamento e angústia: que o
leitor descubra por si mesmo porque E não sobrou nenhum foi eleito o melhor romance policial de
todos os tempos.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Furacão Anitta
http://new.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...
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The Seven Deadly Sins Capítulo 304
http://new.beebok.info/br-1456825064/the-seven-deadly-sins-capitulo-304.html

A Guerra Santa está sugando as energias dos nossos bravos guerreiros. Enquanto uns
lutam com os espíritos no Purgatório, outros travam uma dura batalha para proteger o
mundo real. Será que nossos heróis vão conseguir salvar Meliodas e Elizabeth? Confira...

[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]

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]

Fairy land(3)
http://new.beebok.info/br-1456523192/fairy-land-3.html

He had a clean face under his disorderly hair and a moustache on his chin. Even though
his face was covered with wrinkles, it looked like a fairy wind tunnel at first sight.
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Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

Flood and seal the gods(1)
http://new.beebok.info/br-1456537546/flood-and-seal-the-gods-1.html

Between the heavens and the earth, there is no light and no heat, and there are confused
currents everywhere, one by one, which are almost thick. This is the vast world when the
heavens and the earth are not open, and the air current is chaotic.
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Repair needles(3)
http://new.beebok.info/br-1456534322/repair-needles-3.html

Legend has it that it is lonely to seek defeat alone, because he feels that life is better than
death because he can't find his opponent, and eventually he ends up depressed. This
feeling is generally not palatable to the human body, but Hao Wei feels the same,
because he thinks he is very unusual.
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Repair needles(2)
http://new.beebok.info/br-1456533150/repair-needles-2.html

Legend has it that it is lonely to seek defeat alone, because he feels that life is better than
death because he can't find his opponent, and eventually he ends up depressed. This
feeling is generally not palatable to the human body, but Hao Wei feels the same,
because he thinks he is very unusual.

[PDF]

The Chase
http://new.beebok.info/br-1453554291/the-chase.html

Bem-vinda de volta aos jogos de hóquei e às festas da Universidade Briar! No primeiro
spin-off da série Amores Improváveis, conheça a apaixonante e misteriosa Summer, irmã
de Dean. Todo mundo diz que os opostos se atraem. E deve ser verdade, porque...
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Anagarika Boundless(3)
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http://new.beebok.info/br-1456543130/anagarika-boundless-3.html

Of course there are immortals, there are many monks, our family itself is a family of
immortals. And you have water, wood, fire, three spiritual roots, although not good, but
not bad, but also little knowledge of the dangers and physical reasons in the alchemy, so
there is no practice, just...
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Flood and seal the gods(3)
http://new.beebok.info/br-1456539585/flood-and-seal-the-gods-3.html

Between the heavens and the earth, there is no light and no heat, and there are confused
currents everywhere, one by one, which are almost thick. This is the vast world when the
heavens and the earth are not open, and the air current is chaotic.
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Repair needles(1)
http://new.beebok.info/br-1456531220/repair-needles-1.html

Legend has it that it is lonely to seek defeat alone, because he feels that life is better than
death because he can't find his opponent, and eventually he ends up depressed. This
feeling is generally not palatable to the human body, but Hao Wei feels the same,
because he thinks he is very unusual.
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Fairy land(2)
http://new.beebok.info/br-1456524957/fairy-land-2.html

He had a clean face under his disorderly hair and a moustache on his chin. Even though
his face was covered with wrinkles, it looked like a fairy wind tunnel at first sight.
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Fairy land(1)
http://new.beebok.info/br-1456521830/fairy-land-1.html

He had a clean face under his disorderly hair and a moustache on his chin. Even though
his face was covered with wrinkles, it looked like a fairy wind tunnel at first sight.
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