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Livro que deu origem ao filme estrelado por Judi Dench e
inspirado na história real de Melita Norwood, a espiã
britânica que serviu por mais tempo à KGB.
Tudo que Joan esperava ao ingressar a Universidade de
Cambridge, em 1937, era conhecer um mundo que tinha
muito mais a oferecer a ela do que St. Albans, a pacata cidade
onde nasceu. É lá, no entanto, que conhece a enigmática
Sonya e seu misterioso e carismático primo Leo Galich, dois
ferrenhos defensores do comunismo. No entanto, à medida
que se aproximam cada vez mais, Joan logo se vê parte de
uma disputa política que mudaria o curso da história.
Quando a Segunda Guerra Mundial eclode, ela é chamada
para participar de um projeto urgente e secreto. Mas tudo
muda radicalmente quando ela compreende as implicações do
que está ajudando a construir e do que Leo espera dela.
Dividida entre um amor, a lealdade ao seu país e seu senso
moral, ela precisa decidir o quanto está disposta a arriscar
para proteger o mundo.
Quase setenta anos depois, o passado que Joan tanto temia finalmente volta para cobrar seu preço.
Enquanto relembra a juventude há tanto esquecida, sua lealdade é novamente colocada à prova.
Segredos dos quais nem mesmo ela era capaz de imaginar são desenterrados, e Joan precisa tomar
uma decisão que pode destruir tudo aquilo que ama e pelo qual lutou a vida inteira.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
Why Not:Como os irmãos Joesley e Wesley, da JBS, transformaram um
açougue em Goiás na maior empresa de carnes do mundo
[PDF]

http://media.beebok.info/br-1463062504/why-not-como-os-irmaos-joesley-e-wesley-da-jbs-tran
sformaram-um-acougue-em-goias-na-maior-empresa-de.html

O Brasil assistiu nos últimos anos ao rápido crescimento da JBS, que, nas mãos dos
irmãos Wesley e Joesley Batista, saiu da condição de pequena empresa familiar para
transformar-se em gigante mundial. Já no auge do sucesso, Joesley trocou seu...

[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]

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...
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轨迹天使
http://media.beebok.info/br-1462040622/轨迹天使.html

满脸红霞,不好意思再朝台下那么多头颅多看一眼,羞答答的样子却一点也不造作和扭捏,看上
去就跟一穿着粗衣的下凡仙子一样干净可人。

[PDF]

三江五湖
http://media.beebok.info/br-1462049640/三江五湖.html
某日来了个白面书生,干干净净的尔雅相貌,根本没有半点江湖阅历的模样。怎知这男子一开口,
说的竟然是近年来轰动武林、惊动万教,却是人人不知内情的大事。
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夏沫和洛熙
http://media.beebok.info/br-1462046778/夏沫和洛熙.html

少年坐在盛开的樱花树下,头发黑玉般有淡淡的光泽,脖颈处的肌肤细致如美瓷。一阵微风,花
瓣轻盈飘落,晶莹如雪,细细碎碎,仿佛听到了她的脚步声,少年轻轻侧转回头来。

[PDF]

形同陌路
http://media.beebok.info/br-1461664956/形同陌路.html

班代的话立刻吓住了蛀书虫。他是圣华高中里难得会认真念书的学生之一,而且他是标准的乖
宝宝,他可是一点都不想让师长们对他有一丝不好的印象!

[PDF]

昨天的遗书
http://media.beebok.info/br-1461664290/昨天的遗书.html

将它运回来后,第一件事就直接进入了浴室,打开笼门。我准备为它全身上下洗个彻底的澡。但
它竟向我的身体攀附上来。利爪的猴子,我将它推开。

[PDF]

浅叶组
http://media.beebok.info/br-1461663829/浅叶组.html

地无常,犯天罡。五浊恶世,三毒炽盛,无有尽已。人与天地,参比三极,灾祥之兴,各以类至。时
天垂象,见吉凶,日月薄食、神返优玄,不遐有临。
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耀眼光芒
http://media.beebok.info/br-1461663366/耀眼光芒.html

前方那个身材修长的短发女孩一边甩着手里的史努比包包,一边随意浏览架上的物品。而引人
侧目的声响,便是由那沉甸甸的史努比包包中传出。
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O Livro dos Espíritos
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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...

[PDF]

Fogo & Sangue – Volume 1
http://media.beebok.info/br-1437035638/fogo-sangue-volume-1.html

A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida neste novo livro de George R.R.
Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, série que inspirou a adaptação de sucesso
da HBO, "Game of Thrones". Séculos antes dos eventos de A guerra dos tronos , a...
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小鸟同在
http://media.beebok.info/br-1462053490/小鸟同在.html

小鸟说话倒也干脆:回吧,男人应该以事业为重,偶不喜欢整天拴在女人裤腰带上的男人。
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淘气校花
http://media.beebok.info/br-1462052234/淘气校花.html

柔柔的晚风拂过脸颊,皎洁的月光洒在喧闹的城市,人群。市中心花花绿绿的霓虹灯照在满面春
风的少女脸上,少女有着如洋娃娃般粉嫩白皙的脸颊,一双仿佛会说话的黑瞳大眼睛更如SD娃
娃般可爱。
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水晶许墨
http://media.beebok.info/br-1462050342/水晶许墨.html

许墨,二十三岁,大学毕业任职于一家金融公司,目前是一家著名金融机构的投资经理的助理,看
似一个颇为瞩目的位子,那个投资经理在业界名声也颇为响亮
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