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Norte da África, Segunda Guerra Mundial. As tropas
britânicas na região estão sofrendo perdas significativas. Não
há dúvidas de que alguém está informando o inimigo sobre os
movimentos e planos estratégicos do exército britânico.
O espião é conhecido por seus compatriotas alemães como
Esfinge, mas para todos os outros é o empresário europeu
Alex Wolff. Após cruzar o deserto, ele chega ao Cairo, no
Egito, munido de um rádio, uma lâmina letal e um exemplar
do livro Rebecca, de Daphne du Maurier. Violento e
implacável, ele está disposto a tudo para cumprir a missão
que recebeu. Para isso, conta com a ajuda de uma dançarina
do ventre tão inescrupulosa quanto ele.
O único homem capaz de detê-lo é William Vandam, oficial da
inteligência britânica que precisa desvendar o enigma do
Esfinge para interromper o avanço dos nazistas.
Ao mesmo tempo que os alemães chegam cada vez mais perto
da vitória final, Vandam também se aproxima de seu adversário, da chave que revela o código
escondido no livro – e do combate mortal do qual apenas um deles sairá vencedor.
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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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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....

[PDF]

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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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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One Night In Paris
http://media.beebok.info/br-1451973591/one-night-in-paris.html

From the New York Times bestselling author Sandi Lynn comes a new standalone
romance. Anna I have two rules in life: Never marry someone you're not in love with.Do
what makes you happy and not what's expected of you. I flew to Paris to spend my
honeymoon alone after I left my fiancé and my...

[PDF]

Sobre a tirania
http://media.beebok.info/br-1235843430/sobre-a-tirania.html

Dias após a eleição de Donald Trump, o historiador Timothy Snyder postou um texto no
Facebook que rapidamente foi compartilhado por dezenas de milhares de pessoas. Ele
começava assim: "Não somos mais sábios do que os europeus que viram a democracia
dar...
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Stay
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http://media.beebok.info/br-992985602/stay.html

Last year, Cassidy Jameson tanked her freshman year at college. It was nothing short of
a- Huge. Epic. Fail. Instead of focusing on classes and her sport, she ended up cracking
under the pressure and losing everything that was important to her. After spending nine
long months trying to piece...
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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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Do mil ao milhão
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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O poder da ação
http://media.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...
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Seja o amor da sua vida
http://media.beebok.info/br-1391793319/seja-o-amor-da-sua-vida.html

EU SEI QUE VOCÊ PROCURA O AMOR Eu sei por que você está aqui lendo este livro e
levantando os olhos enquanto se pergunta mentalmente: &#34;como ele sabe?&#34;. Eu
sei por que, de alguma maneira, as pessoas se atraem. E, por alguma razão que não
saberei...
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