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Dez anos atrás, dois meninos de 6 anos foram sequestrados
enquanto brincavam na casa de um deles, uma mansão em um
bairro elegante de Nova Jersey. Mas, após o pedido de
resgate, as famílias nunca mais tiveram notícias dos
sequestradores nem de seus filhos.
Agora, Myron Bolitar e seu amigo Win acreditam ter
localizado um deles, o adolescente Patrick, e farão de tudo
para resgatá-lo e obter as respostas pelas quais todos
anseiam:
O que aconteceu no dia em que foram raptados?
Onde ele esteve durante todo esse tempo?
E, o mais importante, onde está Rhys, seu amigo ainda
desaparecido?
Após cinco anos sem escrever nenhum livro da série Myron
Bolitar, Harlan Coben brinda os leitores com Volta para casa , um suspense explosivo, como só o
seu talento pode criar. Um thriller profundamente comovente sobre amizade, família e o verdadeiro
significado da palavra lar.
"Em Volta para casa, Harlan Coben combina um drama familiar com uma trama ardilosa.
Seus fãs não vão conseguir largar o livro." – Publishers Weekly
"O sucesso de Coben se deve à sua habilidade em retratar pessoas comuns tomando
atitudes extremas diante de circunstâncias fora de seu controle." – The New York Times
"Os fãs da série vão adorar rever Myron, Win, Esperanza e outros personagens conhecidos.
Esse é um livro destinado ao sucesso." – Booklist
"Um extraordinário suspense familiar. Coben conduz a narrativa com agilidade e, enquanto
emprega suas reviravoltas habituais, faz cada movimento parecer real. O profundo Volta
para casa é um de seus melhores e mais impressionantes livros." – Sun Sentinel
"Coben cria mais uma história cheia de suspense e reviravoltas. Fãs antigos e novos se
sentirão como se bons amigos tivessem voltado para casa." – Associated Press
"Ler o espetacular Volta para casa é como encontrar com um velho amigo que não vemos
há anos. Com estrutura e estilo brilhantes, é tudo o que uma grande história deve ser."
– Providence Journal
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"Mestre do suspense." – Charlotte Observer

título

:

Volta para casa

Autor

:

Harlan Coben

Categoria

:

Mistérios e suspenses

Publicado

:

02/04/2018

Editora

:

Arqueiro

Vendedor

:

DLD Distribuidora de Livros Digitais

Páginas impressas

:

304 páginas

Size

:

6.57MB

Volta para casa Baixar (PDF or ePub) Harlan Coben GRATIS

PDF File: Volta para casa

Ler ou baixar Online Volta para casa PDF, ePub, Mobi Gratis Harlan Coben Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Dez anos atrás, dois meninos de 6 anos foram sequestrados enquanto...

Volta para casa Baixar (PDF or ePub) Harlan
Coben GRATIS
Volta para casa Baixar (PDF or ePub) Harlan Coben GRATIS
VOLTA PARA CASA PDF - Are you looking for eBook Volta para casa PDF? You will be glad to
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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,...

[PDF]

Me Poupe!
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...

[PDF]

O Construtor De Pontes
http://new.beebok.info/br-1450393145/o-construtor-de-pontes.html

Mais de uma década após o sucesso de A menina que roubava livros ,&#xa0; Markus
Zusak traça a saga de uma família em busca de redenção Se em A menina que roubava
livros é a morte quem conta a história, em O construtor de pontes , novo...

[PDF]

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 poder da ação
http://new.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...

[PDF]

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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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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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....

[PDF]

Prisioneiros da mente
http://new.beebok.info/br-1437188027/prisioneiros-da-mente.html

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente? Theo Fester é um inteligente e
poderoso magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três
filhos orgulhosos, frios e bem-sucedidos – mas sua história inicial foi...
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A coragem de ser imperfeito

PDF File: Volta para casa

Ler ou baixar Online Volta para casa PDF, ePub, Mobi Gratis Harlan Coben Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Dez anos atrás, dois meninos de 6 anos foram sequestrados enquanto...

http://new.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...
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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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Os segredos da mente milionária
http://new.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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Memórias póstumas de Brás Cubas
http://new.beebok.info/br-1242998934/memorias-postumas-de-bras-cubas.html

Estas memórias, dedicadas &#34;ao verme que primeiro roeu as frias carnes&#34; do
próprio narrador, Brás Cubas, compõem um dos mais representativos romances
machadianos. Publicado em 1881, o livro &#34;Memórias póstumas de Brás...
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O Livro dos Espíritos
http://new.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...
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