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guardado para o final!
"O mundo está dividido e o tempo se esgotou completamente,
deixando-nos agarrado aos dias finais. Estes são os dias que
nos esperaram por todas as nossas vidas. Estes são os meus
dias. Eu vou estar diante da Centena e eles vão ouvir. Vou
tomar o trono, não importa quem está contra mim, se vivo ou
morto. E se eu devo ser o último imperador, farei disso um
final e tanto."
A aclamada Trilogia dos Espinhos chega ao seu grande final,
depois de termos acompanhado a dolorosa e supreendente
infância e adolescência de Jorg Ancrath em Prince of Thorns e
King of Thorns, com todo o brilhantismo, charme, violência
extrema e total crueldade deste egomaníaco romântico.
Conforme Jorg cresce, seu caráter muda e ele parece
encontrar algum equilíbrio em suas tendências sociopatas.
Em Emperor of Thorns, vamos novamente tomando contato
com as atribulações de Jorg e sua fixação em conquistar o
Império Destruído com saltos entre o presente e o passado, assim como Mark Lawrence já havia
feito no volume anterior. Com isso, vamos descobrindo, desvendando e nos surpreendendo com o
mundo onde a história se passa e com as saídas e escolhas nada tradicionais ou lógicas que Jorg se
vê obrigado a tomar em seu caminho ao trono.
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[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]

12 horas de sono com 12 semanas de vida
http://new.beebok.info/br-661354450/12-horas-de-sono-com-12-semanas-de-vida.html

Que pai nunca sofreu com dezenas de noites mal dormidas quando seus filhos eram
bebês? Para alguns, essas dezenas ainda se transformam em centenas, incontáveis noites
de sono entrecortado. A brasileira radicada nos Estados Unidos Suzy Giordano, mãe de
cinco filhos, está...

[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]

Mindset
http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...
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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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O príncipe
http://new.beebok.info/br-665714646/o-principe.html

A presente tratado filosófico é um livro de orientação prática de algumas medidas
políticas que o Príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder.
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A menina da montanha
http://new.beebok.info/br-1427786090/a-menina-da-montanha.html

Eleito o livro do ano (2018) pela Amazon. Escolhido como um dos livros do ano pelo Bill
Gates e indicado pelo ex-presidente americano Barack Obama, além de figurar entre a
lista dos mais vendidos do NYT Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira
vez em uma sala de aula. Nascida...
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O poder da autorresponsabilidade
http://new.beebok.info/br-1330971124/o-poder-da-autorresponsabilidade.html

Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida,
porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro traz ao leitor o conceito de
autorresponsabilidade. Trata-se de um manual que apresenta a metodologia das 6 leis...
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Quincas Borba
http://new.beebok.info/br-1243653185/quincas-borba.html

Publicado em 1891, este romance narra a história de Rubião, homem interiorano
ingênuo, que recebe uma grande herança do filósofo Quincas Borba, personagem que
também aparece em outro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. De posse da...

[PDF]

Me Poupe!
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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...
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After – Depois da verdade
http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. 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...
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Um acordo pecaminoso
http://new.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...
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A tríade do tempo
http://new.beebok.info/br-1389352234/a-triade-do-tempo.html

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa
oferece uma solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para
a realização dos seus sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil
pessoas em...
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