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Quarto livro da minissérie "Legados do Amor ".
Autora best-seller do USA TODAY
ANEL DA UNIÃO - Jennifer Hayward
Uma consequência encantadora.
O magnata Nate Brunswick não acredita em casamentos.
Porém, durante a busca pelo artefato de seu adorado avô, o Di
Sione ilegítimo acaba ficando noivo! A estonteante dona do
anel, Mina Mastrantino só conseguirá pôr a mão na joia
depois de casada. O plano era trocar os votos rapidamente e
assinar a anulação ainda mais depressa. Contudo, a
inesquecível noite de núpcias resultará em uma consequência
inesperada, que os unirá para sempre!
Autora best-seller do The New York Times.
PINTURA DO AMOR PERDIDO - Maisey Yates
Uma chance para o amor?
Alessandro Di Sione é conhecido por sua frieza. Mas nem
mesmo ele consegue negar o desejo do avô de recuperar uma
obra de arte que está envolvida em um escândalo da realeza.
E a chave para encontrá-la é a extrovertida princesa
Gabriella. Ao viajarem juntos para Isola D'Oro a fim de
localizar a misteriosa pintura, Gabby se vê completamente
atraída por esse poderoso magnata. Porém, ele é torturado pela culpa, e se recusa a deixá-la se
aproximar, acreditando que a corromperia. Será que o amor de Gabby é forte o bastante para
penetrar a fachada dura de Alex e tocar seu coração?
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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...

[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 poder do hábito
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...

[PDF]

Mais Esperto que o Diabo
http://new.beebok.info/br-1038252285/mais-esperto-que-o-diabo.html

Neste livro, inédito no Brasil, você vai descobrir, após 75 anos de segredo, por meio
dessa entrevista exclusiva que Napoleon Hill fez, quebrando o código secreto da mente
do Diabo: Quem é o Diabo? Onde ele habita? Quais suas principais armas mentais?
Quem...

[PDF]

500 dias sem você
http://new.beebok.info/br-1466236165/500-dias-sem-voce.html

Todo mundo tem alguém para quem não consegue dizer não. Aquela pessoa que, não
importa o tempo que passar, ainda dá uma pontada certeira no peito que te desnorteia.
Aquela pessoa que ao menor sinal de reaproximação já te deixa com a boca seca...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://new.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...
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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]

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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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...
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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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Para Todo o Sempre (A Pousada em Sunset Harbor—Livro 2)
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http://new.beebok.info/br-1316288740/para-todo-o-sempre-a-pousada-em-sunset-harbor-livro2.html

“A capacidade de Sophie Love de encantar seus leitores é delicadamente trabalhada em
poderosas e inspiradoras frases e descrições... AGORA E PARA SEMPRE é o romance
perfeito para ler na praia, com uma diferença: seu entusiasmo e belas...
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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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1984
http://new.beebok.info/br-1093684983/1984.html

Publicada originalmente em 1949, a distopia futurista 1984 é um dos romances mais
influentes do século XX, um inquestionável clássico moderno. Lançada poucos meses
antes da morte do autor, é uma obra magistral que ainda se impõe como uma poderosa...
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Pai Rico, Pai Pobre - Edição de 20 anos atualizada e ampliada
http://new.beebok.info/br-1435521720/pai-rico-pai-pobre-edicao-de-20-anos-atualizada-e-ampl
iada.html

A escola prepara as crianças para o mundo real? Essa é a primeira pergunta com a qual o
leitor se depara neste livro. O recado é ousado e direto: boa formação e notas altas não
bastam para assegurar o sucesso de alguém. O mundo mudou; a maioria dos...
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The Seven Deadly Sins Capítulo 318
http://new.beebok.info/br-1472080118/the-seven-deadly-sins-capitulo-318.html

Escanor recupera a Sunshine e retorna à linha de frente pronto para o combate!
Enquanto isso, a situação da batalha contra Zeldris, o Rei dos Demônios, em Salisbury
também se desenrola, quebrando o breve momento de calmaria. Não perca o capítulo
318...
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