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Ernest Cline é o único que poderia juntar tantas referências
de ficções científicas de modo brilhante, e este livro é o
resultado desse talento: um thriller surpreendente e uma
história sobre invasão alienígena nunca antes contada.
Confira a cada página o embate clássico entre humanos e
extraterrestres recheado de cultura pop que fez de Jogador
número 1 um fenômeno. Durante toda a sua vida, Zack
Lightman quis que o mundo real fosse menos chato. Segundo
ele, a realidade poderia ser mais parecida com o universo dos
livros de ficção científica, filmes e videogames. Poderia
acontecer algo fantástico para que sua vida deixasse de ser
monótona, levando-o a uma aventura – e por que não uma
aventura espacial? Apesar disso, Zack diz a si mesmo saber a
diferença entre a fantasia e a realidade e que jogadores de
videogames adolescentes e sem objetivos na vida não são os
salvadores do universo. Então, um dia, durante a aula de
matemática, ele a vê pela janela: uma nave que se parece com
o caça Glaive do videogame on-line de simulação de voo que
ele joga todas as noites, Armada, que tem como objetivo
proteger a Terra de uma invasão alienígena. Agora isso está realmente acontecendo. E suas
habilidades, assim como as de milhões de jogadores no mundo, são necessárias para salvar o planeta
da destruição. Um excelente entretenimento! [...] Um tributo aos antigos jogos de videogames e,
assim como Jogador número 1, uma incrível diversão para qualquer um que se lembre daquele
tempo e daqueles jogos. GEORGE R.R. MARTIN – GEORGE R.R. MARTIN – Uma mistura saborosa de
Star Wars, O último guerreiro das estrelas, Independence Day e uma partida de Space Invaders.
USA TODAY – USA TODAY – Um segundo livro fantástico. Fãs de Jogador número 1, alegrem-se.
HUFFINGTON POST _ – HUFFINGTON POST – O mundo dos videogames ganha vida neste
espirituoso thriller extraterrestre.
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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...

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

...
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特级重犯
http://media.beebok.info/br-1463775543/特级重犯.html

...
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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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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...
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狂风之暴雨2
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狂风之暴雨1
http://media.beebok.info/br-1463784254/狂风之暴雨1.html
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枫无征途
http://media.beebok.info/br-1463779883/枫无征途.html

...
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红之彼岸
http://media.beebok.info/br-1463773772/红之彼岸.html

由于被拒婚,提坦的王弟一气之下攻破奈奎斯特的王都,亡国的公主被迫逃亡。 旅途中,她遇见
了两个与她命运终身缠绕的男人,王弟竟赫然其中……...
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天使地狱
http://media.beebok.info/br-1463764793/天使地狱.html

不知从什么时候开始。号称黄金之土的人间,开始有了无奈,悲伤和苦涩。 受神魔惩罚而苦苦
挣扎的生灵。死亡,是他们最后的避风港。当他们再也无法承担生命之轻时,来自枉死城的冥觋,
将给其悲凉的解脱。 冥觋,是慈悲的死神。...
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