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Em Benefício na morte, Robin Cook está de volta com mais
uma história eletrizante envolvendo pesquisas científicas sem
precedentes e questões éticas na medicina, ambas sujeitas à
ação maligna de pessoas gananciosas e sem escrúpulos.
Pia Grazdani é uma estudante de medicina de inteligência
excepcional. Em estreita colaboração com o geneticista
molecular Dr. Tobias Rothman, da Universidade Columbia, ela
trabalha na pesquisa que tenta criar órgãos de reposição para
pacientes crônicos, o que poderia revolucionar a saúde
pública. Através desse estudo, Pia espera ajudar milhões de
pessoas. Porém, quando o laboratório vira palco de uma
tragédia, Pia se vê obrigada a interromper suas pesquisas e
começa a investigar, com a ajuda de um colega de turma, o
que teria causado o desastre no laboratório de biossegurança.
Enquanto isso, dois gênios de Wall Street pensam ter achado
mais uma mina de ouro na multitrilionária indústria de
seguros de vida, e concentram todos os seus esforços na
tentativa de manipular dados atuariais e securitizar apólices
de seguro de vida de idosos e doentes crônicos – uma fonte
potencial de fortunas incalculáveis.
Quando Pia e George investigam mais a fundo, uma pergunta começa a rondá-los: será que alguém
estaria usando informações de seguros de vida particulares para permitir que investidores se
beneficiem da morte de terceiros?
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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]

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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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]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...
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After
http://media.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...

[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...

[PDF]

O poder da autorresponsabilidade
http://media.beebok.info/br-1330971124/o-poder-da-autorresponsabilidade.html

Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida,
porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro traz ao leitor o conceito de
autorresponsabilidade. Trata-se de um manual que apresenta a metodologia das 6 leis...

[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...
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Um estranho irresistível
http://media.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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Seja o amor da sua vida
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http://media.beebok.info/br-1391793319/seja-o-amor-da-sua-vida.html

EU SEI QUE VOCÊ PROCURA O AMOR Eu sei por que você está aqui lendo este livro e
levantando os olhos enquanto se pergunta mentalmente: &#34;como ele sabe?&#34;. Eu
sei por que, de alguma maneira, as pessoas se atraem. E, por alguma razão que não
saberei...

[PDF]

After – Depois da verdade
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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Ricardo Serpa Art Collections
http://media.beebok.info/br-1453076702/ricardo-serpa-art-collections.html

A complete catalog from my fine art photography prints. My online gallery at
www.rsrtcollections.com offers these images in small Limited Editions, in three different
sizes, with a signed and numbered Certificate of Authenticity included for each print.
Select your favorite images, decide on sizes...
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A mágica da arrumação
http://media.beebok.info/br-986814410/a-magica-da-arrumacao.html

A&#xa0;mágica&#xa0;da&#xa0;arrumação se tornou um fenômeno mundial por
apresentar uma abordagem inovadora para acabar de vez com a bagunça. Aos 30 anos, a
japonesa Marie Kondo virou celebridade internacional, uma espécie de guru quando o
assunto...

[PDF]

Produtividade para quem quer tempo
http://media.beebok.info/br-1111224738/produtividade-para-quem-quer-tempo.html

TRABALHE MENOS, REALIZE MAIS É comum ouvirmos das pessoas que o dia deveria
ter 48 horas para conseguirmos dar conta dele. No entanto, a vida pode ser muito mais
do que simplesmente cumprir tarefas e se sentir frustrado porque a check-list nunca
acaba. Geronimo Theml apresenta um...
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