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“Star Wars: Aftermath [reveals] what happened after
the events of 1983’s Return of the Jedi. It turns out,
there’s more than just the Empire for the good guys to
worry about.”—The Hollywood Reporter
As the Empire reels from its critical defeats at the Battle of
Endor, the Rebel Alliance—now a fledgling New
Republic—presses its advantage by hunting down the enemy’s
scattered forces before they can regroup and retaliate. But
above the remote planet Akiva, an ominous show of the
enemy’s strength is unfolding. Out on a lone reconnaissance
mission, pilot Wedge Antilles watches Imperial Star
Destroyers gather like birds of prey circling for a kill, but he’s
taken captive before he can report back to the New Republic
leaders.
Meanwhile, on the planet’s surface, former rebel fighter
Norra Wexley has returned to her native world—war weary,
ready to reunite with her estranged son, and eager to build a
new life in some distant place. But when Norra intercepts
Wedge Antilles’s urgent distress call, she realizes her time as a freedom fighter is not yet over. What
she doesn’t know is just how close the enemy is—or how decisive and dangerous her new mission
will be.
Determined to preserve the Empire’s power, the surviving Imperial elite are converging on Akiva for
a top-secret emergency summit—to consolidate their forces and rally for a counterstrike. But they
haven’t reckoned on Norra and her newfound allies—her technical-genius son, a Zabrak bounty
hunter, and a reprobate Imperial defector—who are prepared to do whatever they must to end the
Empire’s oppressive reign once and for all.
Praise for Aftermath
“The Force is strong with Star Wars: Aftermath.”—Alternative Nation
“The Star Wars universe is fresh and new again, and just as rich and mysterious as it always
was.”—Den of Geek
“[Chuck] Wendig neatly captures the current states of the Empire and Rebel Alliance and does so
through flawed, real, and nuanced characters. His writing gets you up close and personal. . . .
Wendig does wonders with dialogue and voice and carving out space for everyone to breathe.
Aftermath is a strong foot forward into unexplored territory and puts down just enough foundation
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that you can start picturing the Resistance and First Order of The Force Awakens taking
shape.”—Nerdist
“If the opening chapter of the Wendig’s Aftermath trilogy is any indication, the ‘Journey to Star
Wars: The Force Awakens’ will be every bit as exciting as the movie.”—New York Daily News
“A wonderful Star Wars adventure by a gifted author.”—SF Book Reviews
From the Hardcover edition.
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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]

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...

[PDF]

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...

[PDF]

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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Maturidade
http://media.beebok.info/br-1441647686/maturidade.html

Neste livro, destaco uma das várias virtudes que precisam ser acrescentadas à fé: a
maturidade. Atualmente, é fácil constatar que há grande deficiência nessa área. Cristãos
com anos de caminhada cristã, mas com a mentalidade...

[PDF]

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]

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...

[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...

[PDF]

A coragem de ser imperfeito
http://media.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...
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Minha história
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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 —...
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O Negócio do Século XXI
http://media.beebok.info/br-1435502718/o-negocio-do-seculo-xxi.html

Você está furioso com a corrupção no mundo empresarial? Com o sistema financeiro e os
bancos? Com o governo, que faz muito pelas coisas erradas e pouco pelas coisas certas?
Ou está zangado consigo mesmo por não ter conseguido controlar suas finanças...
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O Mínimo que Você Precisa Saber Para Não Ser um Idiota
http://media.beebok.info/br-692071801/o-minimo-que-voce-precisa-saber-para-nao-ser-um-idio
ta.html

Escritos entre 1997 e 2013 e publicados em diferentes jornais e revistas do país, os 193
textos aqui selecionados esmiúçam os fatos do cotidiano – as notícias, o que nelas fica
subentendido, ou que delas passa omitido – para afinal destrinchar, sem dó,...
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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...
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Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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