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Ao escutar sua filha de quatro anos gritar que há um homem
doente deitado no jardim da casa, Honor Gillette corre para
ajudá-lo. Mas este homem vem a ser Lee Coburn, um foragido
acusado de assassinar sete pessoas a sangue-frio na noite
anterior. Perigoso, desesperado e armado, ele promete não
machucar mãe e filha desde que Honor faça tudo o que ele
mandar.
Sem alternativa, Honor aceita sua palavra, até que
testemunha um chocante ato de brutalidade e descobre que
nem sequer pode confiar nas pessoas mais próximas dela.
Coburn afirma que Eddie, o falecido marido policial de Honor,
possuía algo extremamente valioso que deixa as duas – mãe e
filha – em grave perigo. Honor não faz a mínima ideia do que
o marido escondia, mas Coburn a convence de que tal coisa
precisa ser encontrada a qualquer custo, antes de cair nas
mãos do Contador, um impiedoso chefão do crime e assassino
cruel.
Dos escritórios do FBI em Washington até um velho barco camaroeiro no litoral da Louisiana,
Coburn e Honor fogem para salvar suas vidas das próprias pessoas que juraram defendê-los.
Arriscando-se a tudo, vão desvendando uma rede de crimes e perversidades que ameaçam não só a
eles, mas à própria sociedade.
Repleto de ação, suspense e fortes emoções, Letal é uma história eletrizante sobre corrupção,
traição e assassinato, em que os valores em jogo não poderiam ser maiores.
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重回14岁
http://new.beebok.info/br-1465158166/重回14岁.html

...
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错爱重生
http://new.beebok.info/br-1465159863/错爱重生.html

“咳咳……”他猛的从水里抬起头,湿淋淋的咳嗽不停,老天,他差点成为第一个在洗脸槽被淹
死的人。他几乎能想象社会版黑字标题:三十
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重生之花眠柳宿
http://new.beebok.info/br-1465157442/重生之花眠柳宿.html
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二次竹马
http://new.beebok.info/br-1465161870/二次竹马.html
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天下是谁家的
http://new.beebok.info/br-1465164722/天下是谁家的.html
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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...
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香残红藕
http://new.beebok.info/br-1465168269/香残红藕.html

“往年坐船,从没吐的这般厉害呢,你却总说不碍事。我看,还是去请大夫来瞧瞧罢。你便是爱
逞强,只说自己心里知道,却不说是什麽病,让人悬著心。”
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同赏花开
http://new.beebok.info/br-1465167040/同赏花开.html

...
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玄天之清尊
http://new.beebok.info/br-1465163343/玄天之清尊.html

...
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两个我
http://new.beebok.info/br-1465160921/两个我.html

崇则在一间普通得不能再普通的学校上校,他的成绩在班上一直在中上的位置,崇不笨,只是他
把太多的时间花在了其它地方。崇喜欢练武,他的梦想是当一名警察。遇上真之前,崇的时间多
半花在了练武上。
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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,...
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世外惊变(2)
http://new.beebok.info/br-1465195772/世外惊变-2.html

八百里太行,素来都是仙妖聚集之地,而在那飘渺的云雾遮掩的山谷里,有一个不为人知的世外
桃源。那里的人们过着与世无争的生活。
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无情无义1
http://new.beebok.info/br-1465021071/无情无义1.html

如果人生能重新开始,我不想再去爱了。如果到了最后人都会变得无情无意,麻木不仁、虚伪而
势利的人,那开始何必挣扎,死死守着那一点点良知?
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重新相遇
http://new.beebok.info/br-1465015521/重新相遇.html
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