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Não é paranoia se está realmente acontecendo
Anna Fox mora sozinha na bela casa que um dia abrigou sua
família feliz. Separada do marido e da filha e sofrendo de uma
fobia que a mantém reclusa, ela passa os dias bebendo
(muito) vinho, assistindo a filmes antigos, conversando com
estranhos na internet e... espionando os vizinhos.
Quando os Russells – pai, mãe e o filho adolescente – se
mudam para a casa do outro lado do parque, Anna fica
obcecada por aquela família perfeita. Até que certa noite,
bisbilhotando através de sua câmera, ela vê na casa deles
algo que a deixa aterrorizada e faz seu mundo – e seus
segredos chocantes – começar a ruir.
Mas será que o que testemunhou aconteceu mesmo? O que é
realidade? O que é imaginação? Existe realmente alguém em perigo? E quem está no controle?
Nesse thriller diabolicamente viciante, ninguém – e nada – é o que parece. A mulher na janela é um
suspense psicológico engenhoso e comovente que remete ao melhor de Hitchcock.
"A mulher na janela é um daqueles raros livros realmente impossíveis de largar." - Stephen
King
"Surpreendente. Arrebatador. Sensacional. Um suspense noir para o novo milênio, com
personagens fascinantes, reviravoltas formidáveis, uma escrita primorosa e uma narradora
com quem eu adoraria tomar uma garrafa de vinho. Talvez duas garrafas." - Gillian Flynn,
autora de Garota exemplar
"Uma história sobre amor, perda e loucura lindamente escrita e brilhantemente elaborada.
A mulher na janela é um thriller instigante que vai alimentar conjecturas até a última
frase." – The Washington Post
"Um livro para aficionados por mistérios clássicos. Finn conhece os suspenses comerciais,
mas também conhece os clássicos, tanto os antigos quanto os novos, e se empenha
verdadeiramente para escrever de acordo com essa tradição." – The New York Times
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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]

Mindset
http://media.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...

[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 – Depois do desencontro
http://media.beebok.info/br-1093573367/after-depois-do-desencontro.html

Tessa passa pelo momento mais difícil de sua vida. Enquanto luta para crescer na
carreira com a qual sempre sonhou, seu mundo é virado de ponta-cabeça: a inesperada
aparição de seu pai e uma traição imperdoável a deixam mais fragilizada do que...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...

[PDF]

Aprendizados
http://media.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...
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Este não é mais um livro de dieta
http://media.beebok.info/br-1446718759/este-nao-e-mais-um-livro-de-dieta.html

&#34;Emagreça de vez sem passar fome, comer menos, se exercitar ou pular de dieta em
dieta. Quantas vezes você já sacrificou seu bem-estar e se frustrou depois de passar
semanas comendo alimentos dos quais não gosta, passando fome, contando calorias, se
exercitando...
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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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Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...
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O poder da autorresponsabilidade
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http://media.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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Pra quem quiser visitar Paris
http://media.beebok.info/br-1453893109/pra-quem-quiser-visitar-paris.html

Este pequeno guia é uma espécie de percurso sentimental através do qual a autora
revisita seus endereços gastronômicos favoritos em Paris. Sem a pretensão de
estabelecer rankings e classificações ou fragmentar a cidade em categorias, sua...
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A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...
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Um Beijo no Natal
http://media.beebok.info/br-1203312693/um-beijo-no-natal.html

UM DESEJO DE NATAL... Lady Pippa Godfrey teve a mais horrenda Temporada em
Londres. Ela fugiu para sua propriedade em Somerset para passar um Natal tranquilo
com a família, longe dos curiosos olhos&#xa0;da sociedade. Mas, antes de&#xa0;os pais
poderem se juntar a ela, uma tempestade...
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Até o fim
http://media.beebok.info/br-1452823843/ate-o-fim.html

O detetive Nap Dumas nunca mais foi o mesmo após o último ano do colégio, quando seu
irmão Leo e a namorada, Diana, foram encontrados mortos nos trilhos da ferrovia. Além
disso, Maura, o amor da sua vida, terminou com ele e desapareceu sem justificativa.
Por...
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