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No dejes que nadie te desvele nada de esta historia.
«Un thriller diabólico, que se lee del tirón, con
fascinación y miedo.
Arte del grande.»
Avantages
Sophie Duguet no entiende qué le sucede: pierde objetos,
olvida situaciones, es detenida en un supermercado por
pequeños robos que no recuerda haber cometido. Y los
cadáveres comienzan a acumularse a su alrededor...
Y ya no podemos desvelar nada más de este thriller para así
mantener intacto el escalofriante placer de la lectura y la
adictiva búsqueda de la verdad por parte del lector.
Por el ganador del Premio Goncourt con Nos vemos allá
arriba,
el Premio de Novela Negra Europea el Premio del
Festival de Cine Policiaco de Cognac,
el Premio Best Novel Valencia Negra,
el Premio del Salon du Polar,
tres Dagger Awards,
el Premio Lire a la mejor novela francesa,
el Premio Roman France Télévisions,
y el Premio de los Libreros de Nancy-Le Point,
con más de tres millones de lectores.
La crítica ha dicho...
«Evito leer novelas traducidas, pero leí a Pierre Lemaitre: un autor de novelas de suspense
realmente excelente.»
Stephen King
«Un thriller de escritura perfecta. Una auténtica obra maestra que eleva a Lemaitre a la altura de
los más grandes autores.»
L'Humanité
«Una novela que da miedo, en la justa medida en que a uno le gusta temblar, con mucho placer.»
Le Point
«Un thriller perfectamente orquestado en el que el mal no se apiada de nadie.»
Marianne
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«Lemaitre mantiene las riendas firmes de principio a fin con perfecta seguridad de guionista,
mirando siempre hacia delante y manteniendo el interés.»
José Luis de Juan, Babelia
«Atrapa y convence al lector y se aleja de los tópicos.»
Mercedes Monmany, ABC Cultural
«Vestido de novia es un contundente thriller, cuya trama está plagada de sorpresas y recovecos.»
Guillermo Altares, Babelia
«Vestido de novia, un policíaco en toda regla.»
Laura Revuelta, ABC Cultural
«Pierre Lemaitre, estrella del año de las letras francesas presenta ahora un perturbador policiaco.
La historia, un mecanismo perfecto para que las páginas vuelen, encierra varios giros que
descolocan y atrapan al lector. Un puzle perverso llamado a sacudir las mesas de novedades de las
librerías.»
Marie Claire
«Pierre Lemaitre nos sorprende con una inquietante obra que te atrapa de principio a fin.»
Elle
«Con su "toque francés" de demoníaca eficacia, este Vestido de novia, confeccionado con punto de
cruz por un autor tan maquiavélico como inspirado, le subyugará hasta la última página, donde le
espera una enorme sorpresa.»
Atmosphères
«Un thriller fascinante lleno de inteligentes giros y vueltas.»
Marion Vázquez, Ullstein Buchverlage (editora de John Le Carré, César Aira y J. K. Rowling)
«Los franceses, con Pierre Lemaitre a la cabeza, son lo nuevo en thrillers y novela negra: han
vencido a todos sus competidores, empezando por los suecos.»
Christopher MacLehose, MacLehose Press (editor de Stieg Larsson y Joël Dicker)
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VESTIDO DE NOVIA PDF - Are you looking for eBook Vestido de novia PDF? You will be glad to
know that right now Vestido de novia PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Vestido de novia 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.
Vestido de novia PDF may not make exciting reading, but Vestido de novia is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Vestido de novia PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Vestido de novia
PDF. To get started finding Vestido de novia, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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]

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,...
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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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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 —...

[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 File: Vestido de novia

Ler ou baixar Online Vestido de novia PDF, ePub, Mobi Gratis Pierre Lemaitre Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, No dejes que nadie te desvele nada de esta historia.«Un...

[PDF]

Ponto de inflexão
http://new.beebok.info/br-1450204802/ponto-de-inflexao.html

Um livro que vai te ajudar a fazer seu próprio caminho. &#34;Vou dispensar o
aprofundamento nas equações que geram um Ponto de Inflexão, mas vou apenas me
apropriar deste conceito para descrever momentos de nossa vida em que nossas decisões
vão...

[PDF]

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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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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After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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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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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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Um estranho irresistível
http://new.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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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...
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Até você chegar
http://new.beebok.info/br-1439719575/ate-voce-chegar.html

Um romance da dinastia Westmoreland A romântica Sheridan Bromleigh sonha em
encontrar o homem de sua vida. Mas sua realidade como professora de etiqueta para
damas da alta sociedade americana sempre a obrigou a colocar seus sonhos de lado. Até
o dia em que precisou levar uma de suas...

[PDF]

A casa da praia
http://new.beebok.info/br-1437013566/a-casa-da-praia.html

Quem disse que a história de Elle e Noah acabou? Para a sorte de todos nós, que amamos
A Barraca do Beijo, Beth Reekles decidiu contar mais um pouco da história deles.
Namorar o maior bad boy da escola jamais esteve nos planos de ELLE EVANS, mas
aconteceu. Porém, isso...
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