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Com pais indiferentes, Iona Sheehan cresceu ansiando por
carinho e aceitação. Com a avó materna, descobriu onde
encontrar as duas coisas: numa terra de florestas
exuberantes, lagos deslumbrantes e lendas centenárias – a
Irlanda.
Mais precisamente no Condado de Mayo, onde o sangue e a
magia de seus ancestrais atravessam gerações – e onde seu
destino a espera.
Iona chega à Irlanda sem nada além das orientações da avó,
um otimismo sem fim e um talento inato para lidar com
cavalos. Perto do encantador castelo onde está hospedada por
uma semana, encontra a casa de seus primos Branna e
Connor O'Dwyer, que a recebem de braços abertos em sua
vida e em seu lar.
Quando arruma emprego nos estábulos locais, Iona conhece o
dono do lugar, Boyle McGrath. Uma mistura de caubói, pirata
e cavaleiro tribal, ele reúne três de suas maiores fantasias num único pacote.
Iona logo percebe que ali pode construir seu lar e ter a vida que sempre quis, mesmo que isso
implique se apaixonar perdidamente pelo chefe. Mas as coisas não são tão perfeitas quanto
parecem. Um antigo demônio que há muitos séculos ronda a família de Iona precisa ser derrotado.
Agora parentes e amigos vão brigar uns com os outros – e uns pelos outros – para manter viva a
chama da esperança e do amor.
"Quando se trata de romance, ninguém é melhor do que Nora." – Booklist
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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]

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]

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]

Um marido de faz de conta
http://media.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...

[PDF]

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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A mentira mora ao lado (Um mistério psicológico de Chloe Fine –
Livro 2)
[PDF]

http://media.beebok.info/br-1439131077/a-mentira-mora-ao-lado-um-misterio-psicologico-de-c
hloe-fine-livro-2.html

“Uma obra-prima de suspense e mistério. Blake Pierce fez um trabalho magnífico criando
personagens com lados psicológicos tão bem descritos que nos fazem sentir dentro de
suas mentes, acompanhando seus medos e celebrando seu sucesso. Cheio de reviravoltas,
este...

[PDF]

A mágica da arrumação
http://media.beebok.info/br-986814410/a-magica-da-arrumacao.html

Prepare-se para conhecer o&#xa0;método de arrumação que vem conquistando milhões
de adeptos pelo mundo afora. A&#xa0;japonesa Marie Kondo, consultora e especialista
no assunto, vai ajudar&#xa0;você&#xa0;a organizar sua casa e sua&#xa0;vida...

[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...
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10% mais feliz
http://media.beebok.info/br-1007681175/10-mais-feliz.html

Dan Harris era um jornalista promissor, que construía com garra sua carreira de
apresentador na rede de televisão americana ABC News. Mas a obsessão pelo trabalho, a
autocrítica exagerada e a extrema competitividade o levaram a um ponto sem volta: o dia
em que teve um...

[PDF]

A coragem de não agradar
http://media.beebok.info/br-1339630031/a-coragem-de-nao-agradar.html

Na periferia de uma cidade milenar vivia um filósofo que ensinava&#xa0;que o mundo
era simples e que a felicidade estava ao&#xa0;alcance de todos. Certo dia, um jovem
insatisfeito com a vida&#xa0;foi&#xa0;desafiá-lo a provar sua tese. Com mais de 3
milhões de...
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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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Misbehaving
http://media.beebok.info/br-1445588486/misbehaving.html

Vencedor do Nobel de economia publica sua obra mais fundamental Um dos paisfundadores da economia comportamental, Richard H. Thaler remonta neste livro a
história dessa disciplina, dos seus primórdios nos anos 1970 até suas aplicações na
atualidade. Com exemplos...
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A menina da montanha
http://media.beebok.info/br-1427786090/a-menina-da-montanha.html

Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira vez em uma sala de aula.
Nascida nas montanhas de Idaho, Estados Unidos, era a caçula de sete irmãos. Guiados
pelo fanatismo do pai, todos estavam sempre se preparando para o fim do mundo,
estocando conservas e dormindo com uma...
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No meu sonho te amei
http://media.beebok.info/br-1446919143/no-meu-sonho-te-amei.html

Na noite da formatura, Vale McKinley sofre um terrível acidente de carro. Junto com ela
está Crawford, seu namorado, que acaba entrando em coma. Eles pretendiam aproveitar
o verão fazendo planos para a universidade, com um futuro brilhante cheio de
possibilidades. Agora, Vale...
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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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