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Readers and critics alike raved over USA Today bestselling
author Sally Thorne’s smash hit debut, The Hating Game,
which has sold in over 20 countries. Now she’s back with an
unforgettable romantic comedy about a woman who finally
has a shot at her long time crush—if she dares.
Crush (n.): a strong and often short-lived infatuation,
particularly for someone beyond your reach…
Darcy Barrett has undertaken a global survey of men. She’s
travelled the world, and can categorically say that no one
measures up to Tom Valeska, whose only flaw is that Darcy’s
twin brother Jamie saw him first and claimed him forever as
his best friend. Despite Darcy’s best efforts, Tom’s off limits
and loyal to her brother, 99%. That’s the problem with finding
her dream man at age eight and peaking in her photography
career at age twenty—ever since, she’s had to learn to settle
for good enough.
When Darcy and Jamie inherit a tumble-down cottage from their grandmother, they’re left with strict
instructions to bring it back to its former glory and sell the property. Darcy plans to be in an aisle
seat halfway across the ocean as soon as the renovations start, but before she can cut and run, she
finds a familiar face on her porch: house-flipper extraordinaire Tom’s arrived, he’s bearing power
tools, and he’s single for the first time in almost a decade.
Suddenly Darcy’s considering sticking around to make sure her twin doesn’t ruin the cottage’s
inherent magic with his penchant for grey and chrome. She’s definitely not staying because of her
new business partner’s tight t-shirts, or that perfect face that's inspiring her to pick up her camera
again. Soon sparks are flying—and it’s not the faulty wiring. It turns out one percent of Tom’s heart
might not be enough for Darcy anymore. This time around, she’s switching things up. She’s going to
make Tom Valeska 99 percent hers.
This next hilarious romance includes a special PS section with two Happily Ever Afters—one for this
novel featuring Darcy and Tom and the other, an epilogue featuring fan favorites Lucy Hutton and
Josh Templeman from The Hating Game!
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://media.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://media.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://media.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]

Minha história
http://media.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]

After
http://media.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 Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.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...

[PDF]

Um estranho irresistível
http://media.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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A última grande lição
http://media.beebok.info/br-1360246056/a-ultima-grande-licao.html

Cada um de nós teve na juventude uma figura especial que, com paciência, afeto e
sabedoria, nos ajudou a escolher caminhos e olhar o mundo sob uma perspectiva
diferente. Talvez tenha sido um avô, um professor ou um amigo da família – uma pessoa
mais velha que nos...
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After – Depois da verdade
http://media.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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Ricardo Serpa Art Collections
http://media.beebok.info/br-1453076702/ricardo-serpa-art-collections.html

A complete catalog from my fine art photography prints. My online gallery at
www.rsrtcollections.com offers these images in small Limited Editions, in three different
sizes, with a signed and numbered Certificate of Authenticity included for each print.
Select your favorite images, decide on sizes...
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Do mil ao milhão
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http://media.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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Seja foda!
http://media.beebok.info/br-1343814022/seja-foda.html

Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração
cheio de felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha
vida foi FODA. Mas calma, encontrar este livro é só o...
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Startup: Manual do Empreendedor
http://media.beebok.info/br-1435523257/startup-manual-do-empreendedor.html

Anualmente, bilhões de dólares são investidos em empresas do mundo inteiro que estão
em seu estágio inicial de desenvolvimento. A expectativa é que este dinheiro retorne na
forma de negócios inovadores, participação de mercado, produtos...
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O poder do hábito
http://media.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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Seu Dom
http://media.beebok.info/br-1329332444/seu-dom.html

Meu nome é Dominic Powers. Minha empresa de engenharia de software, DPS, é uma das
500 melhores empresas do mundo. Realizar uma busca pela minha Assistente Pessoal
trouxe&#xa0;uma candidata inesperada direto para mim. Eu sabia que ela era diferente
assim que ela entrou no meu...
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