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No aguardado desfecho da série O Amor Não Tem Leis,
finalmente conhecemos a história de Diego, o
personagem mais amado pelas fãs da Camila Moreira!
Desde o começo de sua carreira como promotor, Diego Ferraz
sempre foi guiado pelo seu senso de justiça. Implacável com
os criminosos e gentil com os injustiçados, este jovem de
coração valente está satisfeito em viver sacrificando-se pelo
bem de todos à sua volta.
Quando Diego se depara com o caso de Larissa — vítima de
abuso doméstico e mãe de Malu, uma adorável menina de 4
anos — sua vida vira de cabeça para baixo. Ele não consegue
parar de pensar nessa linda mulher — que mesmo depois de
ter sofrido tanto nas mãos de seu ex-marido, ainda consegue
manter sua força, dignidade e, acima de tudo, doçura.
Mais que um mero defensor da lei, Diego quer ser o protetor
de Larissa e Malu. Quer passar o resto de seus dias ao lado
delas, e mostrar o quão boa a vida pode ser quando nos
permitimos amar e ser amados.
Mas o coração de Larissa já foi machucado antes, e ela conhece melhor do que ninguém os perigos
de se apaixonar perdidamente por aparentes príncipes encantados. É melhor se fechar, se proteger,
e assim evitar mais dor. Afinal, contos de fada não são reais... certo?
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Mister
http://new.beebok.info/br-1459426526/mister.html

Uma nova história de amor apaixonante escrita pela autora que arrebatou milhões de
corações no mundo todo com a Trilogia Cinquenta tons de cinza Depois de vender 7
milhões de livros só no Brasil e de ter três de suas obras transformadas em filmes de...

[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]

Resurrection Corps(2)
http://new.beebok.info/br-1467786028/resurrection-corps-2.html

The wind runs through here, taking the dust around it to vent its anger. The cleaner
sweeps the floor attentively.

[PDF]

Resurrection Corps(1)
http://new.beebok.info/br-1467784203/resurrection-corps-1.html

The wind runs through here, taking the dust around it to vent its anger. The cleaner
sweeps the floor attentively.

[PDF]

Elite Force(2)
http://new.beebok.info/br-1467788816/elite-force-2.html

The metal synthesized sound of a smart computer reads out the Commission on the big
screen in an orderly manner in the spacious hall.
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Elite Force(1)
http://new.beebok.info/br-1467787451/elite-force-1.html

The metal synthesized sound of a smart computer reads out the Commission on the big
screen in an orderly manner in the spacious hall.

[PDF]

Patron saint(2)
http://new.beebok.info/br-1467772695/patron-saint-2.html

The mountain is thousands of miles high, covered with fog all the year round, and it is
extremely difficult for ordinary people to climb to the summit. On the top of the hill, a
small temple was built in a relatively flat area, guarded by a deaf and dumb old monk.
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Patron saint(1)
http://new.beebok.info/br-1467757358/patron-saint-1.html

The mountain is thousands of miles high, covered with fog all the year round, and it is
extremely difficult for ordinary people to climb to the summit. On the top of the hill, a
small temple was built in a relatively flat area, guarded by a deaf and dumb old monk.

[PDF]

Meteor flash(1)
http://new.beebok.info/br-1467778195/meteor-flash-1.html

I lay on the roof and looked at the stars. An incomparable kindness hung over my whole
body, like the feeling of my mother stroking my face.
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Toss and turn restlessly(2)
http://new.beebok.info/br-1467791886/toss-and-turn-restlessly-2.html

The night became more and more intense, so rich that almost no fingers could be seen.
Fortunately, the existence of electricity, a magical substance in the world, added some
brilliant colours to the rich night.
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The night became more and more intense, so rich that almost no fingers could be seen.
Fortunately, the existence of electricity, a magical substance in the world, added some
brilliant colours to the rich night.

[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...
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Como aprendi a pensar
http://new.beebok.info/br-1465913544/como-aprendi-a-pensar.html

Um dos pensadores pop mais respeitados pelo público e pela crítica, Luiz Felipe Pondé
apresenta neste livro uma história da filosofia diferente – a história dele com a filosofia. E
não só: ele cita romancistas como Nelson Rodrigues, cientistas...
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O amor de um duque
http://new.beebok.info/br-1458753222/o-amor-de-um-duque.html

Gillie Trewlove sabe o valor da bondade de desconhecidos, já que foi abandonada ainda
bebê na porta da mulher que a criou. Quando se depara com um homem sendo agredido
em sua própria porta — ou melhor, no beco próximo da sua taverna —, ela não hesita
em...
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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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