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O BARCO CHEGOU AO DESTINO
DUAS DAS PASSAGEIRAS... NÃO
«Um firme candidato ao melhor thriller do ano."
Krimi-circlen
Duas jovens dinamarquesas desaparecem, sem deixar rasto, a
bordo de um barco com destino a Inglaterra, em 1985.
Vários anos depois, a jornalista Nora Sand, que trabalha em
Londres para a revista dinamarquesa Globalt, compra uma
mala velha numa loja de antiguidades, numa cidade do litoral.
Quando a jornalista abre a mala, encontra uma série de
fotografias, e uma delas, onde aparecem duas jovens a bordo
de um barco, chama-lhe a atenção. Nora lembra-se
imediatamente do famoso caso das duas raparigas
desaparecidas em 1985, que nunca fora encerrado.
Nora Sand não pode deixar de pensar no caso e viaja até à Dinamarca para descobrir o que
aconteceu às duas jovens. Rapidamente depara com a história de um assassino em série que está a
cumprir pena de prisão perpétua e que parece ter a chave do caso#
Mas, para Nora, qual será o preço a pagar?
Sobre A última travessia:
«Um thriller extremamente bem construído e eficaz.
Lone Theils está familiarizada com os métodos do género e escreve com um sentido acutilante nos
pormenores e com requinte macabro.»
Politiken
«Um firme candidato ao melhor thriller do ano.»
Krimi-cirklen
«Uma estreia admirável.»
Alt for Damerne
«Um thriller de estreia com uma qualidade que surpreende.»
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Kristeligt Dagblad
«Um bom thriller com uma protagonista que vai querer voltar a encontrar.»
Berlingske
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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]

O Livro dos Espíritos
http://media.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...

[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. O livro
que já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo e está há mais de 16 semanas
na lista de mais vendidos da Veja . Com uma vida repleta de realizações...

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...
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Everything Is Figureoutable
http://media.beebok.info/br-1450754399/everything-is-figureoutable.html

"Millions of young women look to Marie Forleo as their inspiration for empowerment and
achievement." --Oprah Winfrey "This book delivers a knock-out punch to whatever is
holding you back." --Cheryl Strayed, author of Wild Let's be honest--none of us were given
an owner's manual...

[PDF]

A guerra dos tronos
http://media.beebok.info/br-1456035645/a-guerra-dos-tronos.html

A guerra dos tronos é o primeiro livro da série best-seller internacional As Crônicas de
Gelo e Fogo, que deu origem à adaptação de sucesso da HBO, Game of Thrones . O verão
pode durar décadas. O inverno, toda uma vida. E a guerra dos tronos...
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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...

[PDF]

Quincas Borba
http://media.beebok.info/br-1243653185/quincas-borba.html

Publicado em 1891, este romance narra a história de Rubião, homem interiorano
ingênuo, que recebe uma grande herança do filósofo Quincas Borba, personagem que
também aparece em outro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. De posse da...

[PDF]

天之玄策
http://media.beebok.info/br-1463776936/天之玄策.html

...
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特级重犯
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情之花
http://media.beebok.info/br-1463770894/情之花.html

...
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绝地非凡人生
http://media.beebok.info/br-1463769166/绝地非凡人生.html

...
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灵之神海
http://media.beebok.info/br-1463767552/灵之神海.html
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网游少年
http://media.beebok.info/br-1463766107/网游少年.html

有人说婴儿都一个样,皱皱的红红的,根本看不出什么漂亮不漂亮,可是季家这个小婴儿,生出来
就是少见的白玉可爱,随着他渐渐长开,惊人的漂亮更是明显。 &#xa0; &#xa0; &#xa0;...
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