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A única biografia autorizada da escritora que marcou a
literatura policial e se tornou uma das autoras mais vendidas
do mundo.
Agatha Christie é dona de um legado que agrada o público e
ultrapassa décadas. Conhecida popularmente como a Dama
do Crime, as obras da autora já foram adaptadas para o
cinema, a TV e o teatro. Além disso, foi elencada pelo
Guinness World Records como a autora com mais livros
vendidos no mundo, somando, ao todo, mais de quatro bilhões
de cópias; A ratoeira, peça escrita por Agatha, estreou em
1952 e é famosa por ser a mais encenada na história do
teatro, há mais de sessenta anos em cartaz; e seu famoso
detetive Hercule Poirot foi o primeiro personagem fictício a
entrar no obituário do New York Times.
Em Agatha Christie: Uma biografia, a autora Janet Morgan
traz detalhes dos bastidores da intensa vida pessoal da Dama
do Crime: manipulação de venenos, desaparecimento,
investigação por parte do serviço de espionagem britânico
durante a Segunda Guerra Mundial, expedições arqueológicas, experiência com fotografia, e muito
mais. Uma obra essencial para quem deseja conhecer melhor a espetacular autora de romances
policiais e o gênio por trás do emblemático detetive belga, dono de um espesso bigode e cabeça de
ovo, Hercule Poirot.

título

:

Agatha Christie

Autor

:

Janet Morgan

Categoria

:

Biografias e memórias

Publicado

:

15/10/2018

Editora

:

Editora Best Seller

Vendedor

:

DLD Distribuidora de Livros Digitais

Páginas impressas

:

476 páginas

Size

:

2.67MB

Baixar Agatha Christie (PDF, ePub, Mobi) Janet Morgan GRATIS

PDF File: Agatha Christie

Ler ou baixar Online Agatha Christie PDF, ePub, Mobi Janet Morgan Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura.
Baixe agora!, A única biografia autorizada da escritora que marcou a literatura...

Baixar Agatha Christie (PDF, ePub, Mobi)
Janet Morgan GRATIS
Baixar Agatha Christie (PDF, ePub, Mobi) Janet Morgan GRATIS
AGATHA CHRISTIE PDF - Are you looking for eBook Agatha Christie PDF? You will be glad to
know that right now Agatha Christie PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Agatha Christie or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Agatha Christie PDF may not make exciting reading, but Agatha Christie is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Agatha Christie PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Agatha Christie
PDF. To get started finding Agatha Christie, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of AGATHA CHRISTIE PDF, click this link to download or read
online:

Baixar Agatha Christie (PDF, ePub, Mobi) Janet Morgan GRATIS

PDF File: Agatha Christie

Ler ou baixar Online Agatha Christie PDF, ePub, Mobi Janet Morgan Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura.
Baixe agora!, A única biografia autorizada da escritora que marcou a literatura...

Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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 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]

Tambores de Angola
http://media.beebok.info/br-1440596093/tambores-de-angola.html

Preconceito, medo, discriminação. É assim que o protagonista Erasmino se vê levado a
uma tenda de umbanda, após ter seu quadro agravado, imune ao socorro da psiquiatria.
&#34;Saravá, zinfio!&#34;, recebe-o a nega-velha Vovó Catarina....
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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...

[PDF]

Memórias póstumas de Brás Cubas
http://media.beebok.info/br-1242998934/memorias-postumas-de-bras-cubas.html

Estas memórias, dedicadas &#34;ao verme que primeiro roeu as frias carnes&#34; do
próprio narrador, Brás Cubas, compõem um dos mais representativos romances
machadianos. Publicado em 1881, o livro &#34;Memórias póstumas de Brás...
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Prisioneiros da mente
http://media.beebok.info/br-1437188027/prisioneiros-da-mente.html

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente? Theo Fester é um inteligente e
poderoso magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três
filhos orgulhosos, frios e bem-sucedidos – mas sua história inicial foi...
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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 —...
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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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O Crime do Padre Amaro
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http://media.beebok.info/br-1424713872/o-crime-do-padre-amaro.html

O Crime do Padre Amaro relata a história de Amaro, um jovem padre que entrara para a
vida eclesiástica graças à imposição de uma nobre beata que o tinha sob sua guarda. Sem
vocação nenhuma, o jovem padre aceita o seu destino passivamente,...
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Professor feelgood
http://media.beebok.info/br-1441944710/professor-feelgood.html

Romântico e atual, o aguardado segundo livro da série de Mr. Romance (Masters of Love)
traz o humor e os personagens envolventes característicos de Leisa Rayven. Asha Tate é
uma ambiciosa assistente editorial. Romântica ao extremo, ela sonha com um amor que a
leve...

[PDF]

21 lições para o século 21
http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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Para as solteiras, com amor
http://media.beebok.info/br-1261067628/para-as-solteiras-com-amor.html

Quem mergulha dentro de si emergirá mais completo, pronto para viver uma linda
história de amor com outra pessoa ou no aconchego da própria companhia. Estar solteira
pode ser muito divertido e libertador, mas muitas mulheres deparam com diversos tipos
de insegurança...
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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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