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UN HIJO DESAPARECE.
UN EXTRAÑO REGRESA DIEZ AÑOS DESPUÉS.
Hace diez años, dos niños de familias acaudaladas fueron
raptados. Los secuestradores pidieron rescate, pero luego
desaparecieron sin dejar rastro. Ahora, cuando ya se había
perdido toda esperanza, sucede lo que parecía imposible: Win
y Myron Bolitar creen haber localizado a uno de esos chicos,
ahora adolescente. Después de un largo silencio, la vuelta a
casa del joven debería ser un paso definitivo hacia el fin de la
pesadilla. Pero no lo va a ser. ¿Dónde ha estado estos diez
años y qué recuerda del día, hace media vida, en que lo
cogieron? Y, todavía más importante: ¿qué puede contar a
Myron y Win sobre el destino de su amigo perdido?
Con su talento único, Harlan Coben ha escrito un thriller lleno
de acción y profundamente emotivo sobre la amistad y la
familia.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Um cavalheiro a bordo
http://new.beebok.info/br-1467020017/um-cavalheiro-a-bordo.html

Ela estava no lugar errado… Durante um passeio pela costa, a independente e
aventureira Poppy Bridgerton fica agradavelmente surpresa ao descobrir um esconderijo
de contrabandistas dentro de uma caverna. Mas seu deleite se transforma em desespero
quando dois piratas a sequestram e a levam 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]

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]

The Seven Deadly Sins Capítulo 319
http://new.beebok.info/br-1473057111/the-seven-deadly-sins-capitulo-319.html

Meliodas e Elizabeth seguem lutando contra o Rei dos Demônios, mas em uma tentativa
desesperada de se comunicar com Zeldris, o mais velho dos irmãos contém suas forças e
isso poderá lhe custar muito mais do que espera... The Seven Deadly Sins (Nanatsu no
Taizai)...

[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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A Revelação krinar
http://new.beebok.info/br-1464572951/a-revelacao-krinar.html

O que acontece em um clube de sexo alienígena fica em um clube de sexo alienígena,
certo? Bem... não se você decidir revelar tudo sobre o lugar. E certamente não se você
omitir o fato de que as experiências no artigo são suas. Ou se o Krinar com...

[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...

[PDF]

As cinco linguagens do amor - 3ª edição
http://new.beebok.info/br-1033551876/as-cinco-linguagens-do-amor-3ª-edicao.html

As diferenças gritantes no jeito de ser e de agir de homens e mulheres já não são
novidade há tempos. O que continua sendo um dilema é como fazer dar certo uma
relação entre duas pessoas que às vezes parecem ter vindo de planetas...
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O poder do hábito
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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Mais Esperto que o Diabo
http://new.beebok.info/br-1038252285/mais-esperto-que-o-diabo.html

Neste livro, inédito no Brasil, você vai descobrir, após 75 anos de segredo, por meio
dessa entrevista exclusiva que Napoleon Hill fez, quebrando o código secreto da mente
do Diabo: Quem é o Diabo? Onde ele habita? Quais suas principais armas mentais?
Quem...
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After – Depois da verdade
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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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Sob sua Obsessão
http://new.beebok.info/br-1465630187/sob-sua-obsessao.html

Eu a sequestrei à noite. Aprisionei-a porque não posso viver sem ela.&#xa0; Ela é meu
amor, meu vício, minha obsessão. Eu farei qualquer coisa para manter Sara comigo.

[PDF]

Destinos Entrelaçados
http://new.beebok.info/br-1473004097/destinos-entrelacados.html

O destino nos fez inimigos. Eu nos fiz amantes. Em um mundo diferente, seríamos
perfeitos um para o outro. Mas não estamos nesse mundo.

[PDF]

O Pequeno Príncipe
http://new.beebok.info/br-980858596/o-pequeno-principe.html

O Pequeno Príncipe é uma obra do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, publicada
em 1943 nos Estados Unidos. Numa primeira leitura, aparenta ser um livro para crianças,
mas possui um grande teor poético e filosófico. O autor do livro foi...
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O Livro dos Médiuns
http://new.beebok.info/br-1143594176/o-livro-dos-mediuns.html

Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos. […]
Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns.? Publicado pela primeira vez
em 1861, O livro dos médiuns é a segunda obra da...
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