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O que acontece quando você se apaixona pelo guitarrista mais
assediado e garanhão do momento? Essa é a história
apaixonante e encantadora que fecha a série After Dark com
chave de ouro. Nos três primeiros livros da série, conhecemos
os fascinantes encontros e desencontros dos casais Daniel e
Julie, Zach e Johanna, e Rafe e a doutora Jenny. Mas faltava
ainda um par nessa grande família… Alan é um rockstar com
um passado que preferia esquecer, e que o fez prometer a si
mesmo não mais se envolver profundamente com ninguém
além de seu irmão Jude. Livy, uma garota do interior em meio
à cidade grande, caiu no charme de Alan uma vez, mas recuou
quando percebeu que ele não buscava nada além de diversão.
Só há um problema, porém: nenhum dos dois consegue parar
de pensar no outro. O que só fica mais forte quando Livy é
escalada para uma difícil missão: acompanhar a turnê da The
Band para tentar colocar um pouco de juízo na cabeça dos
músicos fascinados pela vida boêmia da estrada. Será que
Alan conseguirá vencer seu trauma, de maneira a vivenciar
um sentimento que jamais nutriu por uma mulher, ou vai
preferir continuar sua fuga eterna em noites de prazer infindável e fútil? E Livy, conseguirá superar
o desapontamento com a sedução vazia de Alan e cuidar das profundas feridas remanescentes de
seu passado?
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
Why Not:Como os irmãos Joesley e Wesley, da JBS, transformaram um
açougue em Goiás na maior empresa de carnes do mundo
[PDF]

http://new.beebok.info/br-1463062504/why-not-como-os-irmaos-joesley-e-wesley-da-jbs-transf
ormaram-um-acougue-em-goias-na-maior-empresa-de.html

O Brasil assistiu nos últimos anos ao rápido crescimento da JBS, que, nas mãos dos
irmãos Wesley e Joesley Batista, saiu da condição de pequena empresa familiar para
transformar-se em gigante mundial. Já no auge do sucesso, Joesley trocou seu...

[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]

O Livro dos Espíritos
http://new.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...

[PDF]

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...

[PDF]

A coragem de ser imperfeito
http://new.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...
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Fogo & Sangue – Volume 1
http://new.beebok.info/br-1437035638/fogo-sangue-volume-1.html

A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida neste novo livro de George R.R.
Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, série que inspirou a adaptação de sucesso
da HBO, "Game of Thrones". Séculos antes dos eventos de A guerra dos tronos , a...

[PDF]

The Seven Deadly Sins Capítulo 310
http://new.beebok.info/br-1463566377/the-seven-deadly-sins-capitulo-310.html

Com o fim da Guerra Santa, outras questões entram em discussão quando se trata do
futuro dos bravos guerreiros de Lyonesse. Após tantas decisões difíceis, é hora de todos
os Sete Pecados Capitais enfrentarem o destino e se reunirem uma última vez.

[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]

Quem tem medo do feminismo negro?
http://new.beebok.info/br-1363272112/quem-tem-medo-do-feminismo-negro.html

Um livro essencial e urgente, pois enquanto mulheres negras seguirem sendo alvo de
constantes ataques, a humanidade toda corre perigo. Quem tem medo do feminismo
negro? reúne um longo ensaio autobiográfico inédito e uma seleção de artigos publicados
por Djamila...

[PDF]

Os segredos da mente milionária
http://new.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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轨迹天使
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http://new.beebok.info/br-1462040622/轨迹天使.html

满脸红霞,不好意思再朝台下那么多头颅多看一眼,羞答答的样子却一点也不造作和扭捏,看上
去就跟一穿着粗衣的下凡仙子一样干净可人。
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野狼
http://new.beebok.info/br-1461704317/野狼.html

一到年关,京城里就特别的热闹。什么人都有,都往大街上凑合。有钱人是来图热闹的,顺便显
显阔。做买卖的自然是为了赚钱。
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葵花
http://new.beebok.info/br-1461704128/葵花.html

七岁女孩葵花走向大河边时,雨季已经结束,多日不见的阳光,正像清澈的流水一样,哗啦啦漫泻
于天空。一直低垂而阴沉的天空,忽然飘飘然扶摇直上,变得高远而明亮。
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闌珊花意
http://new.beebok.info/br-1461703636/闌珊花意.html

...

[PDF]

浪漫桃花
http://new.beebok.info/br-1461703274/浪漫桃花.html

从窗子里望出去,湖面上已经结上了幽蓝的冰。在一望无际的冰层之上,只有几处因为湖下暗流
的压力而鼓起的冰凸,在那里,冰层布满了微小的裂纹。
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