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Parece que se passaram séculos desde que Diana Bishop
tocou pela primeira vez no manuscrito encontrado por acaso
na biblioteca de Oxford, local onde costumava passar horas
realizando suas pesquisas. Desde que se deparou com os
escritos do alquimista Elias Ashmole, a vida de Diana nunca
mais foi a mesma. Em O livro da vida, a Trilogia das Almas
chega ao fim, dando sequência aos bem-sucedidos A
descoberta das bruxas e de Sombra da noite. No livro,
Deborah Harkness se prova uma alquimista literária, ao
combinar de forma magistral elementos de magia, história,
amor e ciência, numa incrível narrativa que atravessa tempo,
espaço e geografia. O resultado é um romance de fantasia
para todas as idades, capaz de atrair leitores diversos, de
Harry Potter a Crepúsculo, passando por Game of Thrones.
A protagonista Diana Bishop está de volta ao presente –
depois da longa temporada em plena Era Elisabetana, onde
precisou se adequar aos costumes da época e aprender a
conviver com uma nova personalidade de seu marido. Quando
retorna, a historiadora não está sozinha. Matthew Clairmont a
acompanha mais uma vez – e está mais cuidadoso do que nunca com a amada. Não apenas por ser
um vampiro e esta ser uma característica inevitável, mas por Diana Bishop estar grávida. Mais que
isso, a renomada cientista está à espera de gêmeos.
Diana nem bem retorna e já tem que confrontar mais uma consequência de sua descoberta, o famoso
e amaldiçoado manuscrito Ashmole 782. Matthew e ela retornam à casa secular da família em SeptTours, onde reencontraram boa parte dos companheiros da primeira parte da história. O grupo,
porém, está desfalcado e Diana precisará de muita força para enfrentar a nova realidade. Após
tomar conhecimento da situação atual, a cientista só quer uma coisa: vingança.
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Furacão Anitta
http://new.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...

[PDF]

The Seven Deadly Sins Capítulo 304
http://new.beebok.info/br-1456825064/the-seven-deadly-sins-capitulo-304.html

A Guerra Santa está sugando as energias dos nossos bravos guerreiros. Enquanto uns
lutam com os espíritos no Purgatório, outros travam uma dura batalha para proteger o
mundo real. Será que nossos heróis vão conseguir salvar Meliodas e Elizabeth? Confira...

[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 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]

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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Anagarika Boundless(2)
http://new.beebok.info/br-1456544090/anagarika-boundless-2.html

Of course there are immortals, there are many monks, our family itself is a family of
immortals. And you have water, wood, fire, three spiritual roots, although not good, but
not bad, but also little knowledge of the dangers and physical reasons in the alchemy, so
there is no practice, just...

[PDF]

Flood and seal the gods(1)
http://new.beebok.info/br-1456537546/flood-and-seal-the-gods-1.html

Between the heavens and the earth, there is no light and no heat, and there are confused
currents everywhere, one by one, which are almost thick. This is the vast world when the
heavens and the earth are not open, and the air current is chaotic.

[PDF]

Fairy land(3)
http://new.beebok.info/br-1456523192/fairy-land-3.html

He had a clean face under his disorderly hair and a moustache on his chin. Even though
his face was covered with wrinkles, it looked like a fairy wind tunnel at first sight.
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Enlightenment from heaven(2)
http://new.beebok.info/br-1456545958/enlightenment-from-heaven-2.html

Once indulged in Yi learning, one study lasts a whole day. But I don't feel tired. Generally
speaking, a person will feel tired if he concentrates for a long time. On the contrary, the
longer he watches, the more energetic he is
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Flood and seal the gods(2)
http://new.beebok.info/br-1456540410/flood-and-seal-the-gods-2.html

Between the heavens and the earth, there is no light and no heat, and there are confused
currents everywhere, one by one, which are almost thick. This is the vast world when the
heavens and the earth are not open, and the air current is chaotic.
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The most marginal planet in the divine realm, where there is no life, is deserted.
Suddenly, an elegant figure appeared here. A white robe, sword eyebrows and stars,
shawl hair flowing with the wind
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The most marginal planet in the divine realm, where there is no life, is deserted.
Suddenly, an elegant figure appeared here. A white robe, sword eyebrows and stars,
shawl hair flowing with the wind

[PDF]

Cyan cloud gate(2)
http://new.beebok.info/br-1456550932/cyan-cloud-gate-2.html

This day is the most important day of Tiancang City every year. The Yunjia family was
founded on this day five hundred years ago, and this day of every year for five hundred
years is a big proportion of the day
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Enlightenment from heaven(1)
http://new.beebok.info/br-1456545657/enlightenment-from-heaven-1.html

Once indulged in Yi learning, one study lasts a whole day. But I don't feel tired. Generally
speaking, a person will feel tired if he concentrates for a long time. On the contrary, the
longer he watches, the more energetic he is
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Of course there are immortals, there are many monks, our family itself is a family of
immortals. And you have water, wood, fire, three spiritual roots, although not good, but
not bad, but also little knowledge of the dangers and physical reasons in the alchemy, so
there is no practice, just...
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