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Não deveríamos ficar juntos.
Nascido da escuridão, a vida fez de mim um cínico incapaz de
amar.
Mas então veio Ellie. Inocente, otimista, gentil.
Ela é exatamente o oposto do que eu mereço.
Eu a comprei, mas ela roubou meu coração.
Agora minha empresa está em chamas.
E eu só tenho uma chance de concertar tudo isso.
E então que acontece… algo de que eu nunca poderei me
arrepender.
Eu nunca a traí. Não há outra pessoa.
É pior do que isso. Muito pior.
Será que nós podemos sobreviver a isso?
Elogios a Charlotte Byrd
“Emocionante, delicioso e perigosamente viciante!” - ★★★★★
“Tão excitante que nenhum leitor conseguirá resistir. Na
minha lista de compras!” - Bobbi Koe, ★★★★★
“Cativante!” - Crystal Jones, ★★★★★
"Emocionante, intenso, sexy.” - Rock, ★★★★★
“Com uma química sexy, secreta e vibrante…” - Mrs. K, ★★★★★
“Charlotte Byrd é uma autora briliante. Li muito, ri e chorei. Ela escreve com maestria e
personagens brilhantes. Muito bom!” - ★★★★★
“Fluido, sombrio, viciante e convincente.” - ★★★★★
“Sensual, fogoso, e com um enredo maravilhoso.” - Christine Reese ★★★★★
“Meu Deus... agora sou fã de Charlotte para o resto da vida.” - JJ, ★★★★★
"A tensão e a química entre os personagens são alarmantes.” - Sharon, ★★★★★
“Viagem atraente, sexy e intrigante de Ellie e Sr. Aiden Black.” - Robin Langelier ★★★★★
“Uau. Uau! Charlotte Byrd me deixa sem palavras… Definitivamente me manteve sentado por muito
tempo. Uma vez que você começa a ler, não vai querer mais largar.” – ★★★★★
“Sexy, fluido e cativante!” - Charmaine, ★★★★★
“Intrigante, com pitadas de luxúria, e ótimos personagens... pelo que mais você poderia pedir?!” Dragonfly Lady ★★★★★
“Um livro maravilhoso. Uma leitura extremamente agradável, cativante, interessante e sexy que eu
não conseguia largar. - Kim F, ★★★★★
“A melhor história. Adorei ler e reler tudo. Um enredo tão bom que lerei de novo e de novo!!” Wendy Ballard ★★★★★
“A quantidade perfeita de rodeios. Criei um vínculo imetiato com a protagonista e, claro, com o Sr.
Black! O romance é sexy, I instantaneously bonded with the heroine and of course Mr. Black.
YUM. It's sexy, atrevido, é fumegante. É tudo de bom.” - Khardine Gray, autora de bestseller ★★★★★
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Um cavalheiro a bordo
http://media.beebok.info/br-1467020017/um-cavalheiro-a-bordo.html

Ela estava no lugar errado… Durante um passeio pela costa, a independente e
aventureira Poppy Bridgerton fica agradavelmente surpresa ao descobrir um esconderijo
de contrabandistas dentro de uma caverna. Mas seu deleite se transforma em desespero
quando dois piratas a sequestram e a levam a...

[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...

[PDF]

The Seven Deadly Sins Capítulo 319
http://media.beebok.info/br-1473057111/the-seven-deadly-sins-capitulo-319.html

Meliodas e Elizabeth seguem lutando contra o Rei dos Demônios, mas em uma tentativa
desesperada de se comunicar com Zeldris, o mais velho dos irmãos contém suas forças e
isso poderá lhe custar muito mais do que espera... The Seven Deadly Sins (Nanatsu no
Taizai)...

[PDF]

Do mil ao milhão
http://media.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...
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A Revelação krinar
http://media.beebok.info/br-1464572951/a-revelacao-krinar.html

O que acontece em um clube de sexo alienígena fica em um clube de sexo alienígena,
certo? Bem... não se você decidir revelar tudo sobre o lugar. E certamente não se você
omitir o fato de que as experiências no artigo são suas. Ou se o Krinar com...

[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]

As cinco linguagens do amor - 3ª edição
http://media.beebok.info/br-1033551876/as-cinco-linguagens-do-amor-3ª-edicao.html

As diferenças gritantes no jeito de ser e de agir de homens e mulheres já não são
novidade há tempos. O que continua sendo um dilema é como fazer dar certo uma
relação entre duas pessoas que às vezes parecem ter vindo de planetas...

[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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Mais Esperto que o Diabo
http://media.beebok.info/br-1038252285/mais-esperto-que-o-diabo.html

Neste livro, inédito no Brasil, você vai descobrir, após 75 anos de segredo, por meio
dessa entrevista exclusiva que Napoleon Hill fez, quebrando o código secreto da mente
do Diabo: Quem é o Diabo? Onde ele habita? Quais suas principais armas mentais?
Quem...
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After – Depois da verdade
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http://media.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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Sob sua Obsessão
http://media.beebok.info/br-1465630187/sob-sua-obsessao.html

Eu a sequestrei à noite. Aprisionei-a porque não posso viver sem ela.&#xa0; Ela é meu
amor, meu vício, minha obsessão. Eu farei qualquer coisa para manter Sara comigo.
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Destinos Entrelaçados
http://media.beebok.info/br-1473004097/destinos-entrelacados.html

O destino nos fez inimigos. Eu nos fiz amantes. Em um mundo diferente, seríamos
perfeitos um para o outro. Mas não estamos nesse mundo.
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O Pequeno Príncipe
http://media.beebok.info/br-980858596/o-pequeno-principe.html

O Pequeno Príncipe é uma obra do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, publicada
em 1943 nos Estados Unidos. Numa primeira leitura, aparenta ser um livro para crianças,
mas possui um grande teor poético e filosófico. O autor do livro foi...
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O Livro dos Médiuns
http://media.beebok.info/br-1143594176/o-livro-dos-mediuns.html

Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos. […]
Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns.? Publicado pela primeira vez
em 1861, O livro dos médiuns é a segunda obra da...
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