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The first book in New York Times bestselling author Tina
Reber’s The Love Series, a sexy, romantic read.
An A-List Movie Star. . .
Ryan Christensen just wanted to be an actor. Never in his
wildest dreams did he imagine a life where fans would chase
him, paparazzi would stalk him, and Hollywood studios would
want to own him. While filming in Seaport, Rhode Island,
Ryan ducks into a neighborhood bar for a quick escape from
legions of screaming fans . . . and finds much more than he
expected.
A Small-Town Girl. . .
Nursing a recent heartbreak, Taryn Mitchell believes men are
best kept at a safe distance. But when Ryan Christensen
unexpectedly bursts through the front door of her pub, she
can’t help but be drawn in by his humor, charm, and
undeniable good looks. At six foot two, with dirty blond hair,
blue eyes, and an incredible body, Ryan has every girl in
Seaport swooning. But Taryn isn’t every other girl.
A Relationship That Doesn’t Follow the Script. . .
Despite her better judgment, Taryn soon finds herself falling hard for Ryan. But is their bond strong
enough to survive the tabloid headlines, the relentless paparazzi, and the jealous fans who seem
determined to tear them apart?
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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]

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]

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...

[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]

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...
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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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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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A irmã da lua
http://new.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...
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Seja foda!
http://new.beebok.info/br-1343814022/seja-foda.html

Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração
cheio de felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha
vida foi FODA. Mas calma, encontrar este livro é só o...
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Uma dama fora dos padrões
http://new.beebok.info/br-1411544663/uma-dama-fora-dos-padroes.html

Às vezes você encontra o amor nos lugares mais inesperados... Esta não é uma dessas
vezes.&#xa0;&#xa0;&#xa0; Todos esperam que Billie Bridgerton se case com um dos
irmãos Rokesbys. As duas famílias são vizinhas há séculos e,...
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O poder do hábito
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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...
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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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Prisioneiros da mente
http://new.beebok.info/br-1437188027/prisioneiros-da-mente.html

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente? Theo Fester é um inteligente e
poderoso magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três
filhos orgulhosos, frios e bem-sucedidos – mas sua história inicial foi...
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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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O Mínimo que Você Precisa Saber Para Não Ser um Idiota
http://new.beebok.info/br-692071801/o-minimo-que-voce-precisa-saber-para-nao-ser-um-idiota
.html

Escritos entre 1997 e 2013 e publicados em diferentes jornais e revistas do país, os 193
textos aqui selecionados esmiúçam os fatos do cotidiano – as notícias, o que nelas fica
subentendido, ou que delas passa omitido – para afinal destrinchar, sem dó,...
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