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Em O símbolo perdido, Robert Langdon é convidado às
pressas por seu amigo e mentor Peter Solomon – eminente
maçom e filantropo – a dar uma palestra no Capitólio dos
Estados Unidos. Ao chegar lá, descobre que caiu numa
armadilha. Não há palestra nenhuma, Solomon está
desaparecido e, ao que tudo indica, correndo grande perigo.
Mal'akh, o sequestrador, acredita que os fundadores de
Washington, a maioria deles mestres maçons, esconderam na
cidade um tesouro capaz de dar poderes sobre-humanos a
quem o encontrasse. E está convencido de que Langdon é a
única pessoa que pode localizá-lo.
Vendo que essa é sua única chance de salvar Solomon, o
simbologista se lança numa corrida alucinada pelos principais
pontos da capital americana: o Capitólio, a Biblioteca do
Congresso, a Catedral Nacional e o Centro de Apoio dos
Museus Smithsonian.
Neste labirinto de verdades ocultas, códigos maçônicos e símbolos escondidos, Langdon conta com a
ajuda de Katherine, irmã de Peter e renomada cientista que investiga o poder que a mente humana
tem de influenciar o mundo físico.
O tempo está contra eles. E muitas outras pessoas parecem envolvidas nesta trama que ameaça a
segurança nacional, entre elas Inoue Sato, autoridade máxima do Escritório de Segurança da CIA, e
Warren Bellamy, responsável pela administração do Capitólio. Como Langdon já aprendeu em suas
outras aventuras, quando se trata de segredos e poder, nunca se pode dizer ao certo de que lado
cada um está.
Nas mãos de Dan Brown, Washington se revela tão fascinante quanto o Vaticano ou Paris. Em O
Símbolo Perdido, ele desperta o interesse dos leitores por temas tão variados como ciência, noética,
teoria das supercordas e grandes obras de arte, os desafiando a abrir a mente para novos
conhecimentos.

título

:

O Símbolo Perdido

Autor

:

Dan Brown

Categoria

:

Mistérios e suspenses

Publicado

:

05/07/2013

Editora

:

Arqueiro

Vendedor

:

DLD Distribuidora de Livros Digitais

Páginas impressas

:

496 páginas

Size

:

6.10MB

PDF File: O Símbolo Perdido

Ler ou baixar Online O Símbolo Perdido PDF, ePub, Mobi Gratis Dan Brown Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Em O símbolo perdido, Robert Langdon é convidado às pressas por...

O Símbolo Perdido Baixar (PDF or ePub) Dan Brown GRATIS

PDF File: O Símbolo Perdido

Ler ou baixar Online O Símbolo Perdido PDF, ePub, Mobi Gratis Dan Brown Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Em O símbolo perdido, Robert Langdon é convidado às pressas por...

O Símbolo Perdido Baixar (PDF or ePub) Dan
Brown GRATIS
O Símbolo Perdido Baixar (PDF or ePub) Dan Brown GRATIS
O SíMBOLO PERDIDO PDF - Are you looking for eBook O Símbolo Perdido PDF? You will be glad
to know that right now O Símbolo Perdido PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find O Símbolo Perdido or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. O
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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]

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]

12 horas de sono com 12 semanas de vida
http://new.beebok.info/br-661354450/12-horas-de-sono-com-12-semanas-de-vida.html

Que pai nunca sofreu com dezenas de noites mal dormidas quando seus filhos eram
bebês? Para alguns, essas dezenas ainda se transformam em centenas, incontáveis noites
de sono entrecortado. A brasileira radicada nos Estados Unidos Suzy Giordano, mãe de
cinco filhos, está...
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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]

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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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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O príncipe
http://new.beebok.info/br-665714646/o-principe.html

A presente tratado filosófico é um livro de orientação prática de algumas medidas
políticas que o Príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder.
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A menina da montanha
http://new.beebok.info/br-1427786090/a-menina-da-montanha.html

Eleito o livro do ano (2018) pela Amazon. Escolhido como um dos livros do ano pelo Bill
Gates e indicado pelo ex-presidente americano Barack Obama, além de figurar entre a
lista dos mais vendidos do NYT Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira
vez em uma sala de aula. Nascida...
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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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Quincas Borba
http://new.beebok.info/br-1243653185/quincas-borba.html

Publicado em 1891, este romance narra a história de Rubião, homem interiorano
ingênuo, que recebe uma grande herança do filósofo Quincas Borba, personagem que
também aparece em outro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. De posse da...

[PDF]

Me Poupe!
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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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After – Depois da verdade
http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...
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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...
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A tríade do tempo
http://new.beebok.info/br-1389352234/a-triade-do-tempo.html

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa
oferece uma solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para
a realização dos seus sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil
pessoas em...
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