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Don't miss a beat with the fourth and final novel in the
New York Times and USA Today bestselling Stage Dive
series from Kylie Scott.

Positive. With two little lines on a pregnancy test, everything
in Lizzy Rollins' ordinary life is about to change forever. And
all because of one big mistake in Vegas with Ben Nicholson,
the irresistibly sexy bass player for Stage Dive. So what if
Ben's the only man she's ever met who can make her feel
completely safe, cherished, and out of control with desire at
the same time? Lizzy knows the gorgeous rock star isn't
looking for anything more permanent than a good time, no
matter how much she wishes differently.
Ben knows Lizzy is off limits. Completely and utterly. She's his
best friend's little sister now, and no matter how hot the
chemistry is between them, no matter how sweet and sexy she is, he's not going to go there. But
when Ben is forced to keep the one girl he's always had a weakness for out of trouble in Sin City, he
quickly learns that what happens in Vegas, doesn't always stay there.? Now he and Lizzie are
connected in the deepest way possible...but will it lead to a connection of the heart?
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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 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]

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...

[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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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]

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]

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...

[PDF]

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...

[PDF]

500 dias sem você
http://media.beebok.info/br-1466236165/500-dias-sem-voce.html

Todo mundo tem alguém para quem não consegue dizer não. Aquela pessoa que, não
importa o tempo que passar, ainda dá uma pontada certeira no peito que te desnorteia.
Aquela pessoa que ao menor sinal de reaproximação já te deixa com a boca seca...

[PDF]

Para Todo o Sempre (A Pousada em Sunset Harbor—Livro 2)
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http://media.beebok.info/br-1316288740/para-todo-o-sempre-a-pousada-em-sunset-harbor-livr
o-2.html

“A capacidade de Sophie Love de encantar seus leitores é delicadamente trabalhada em
poderosas e inspiradoras frases e descrições... AGORA E PARA SEMPRE é o romance
perfeito para ler na praia, com uma diferença: seu entusiasmo e belas...

[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. O livro
que já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo e está há mais de 16 semanas
na lista de mais vendidos da Veja . Com uma vida repleta de realizações...

[PDF]

1984
http://media.beebok.info/br-1093684983/1984.html

Publicada originalmente em 1949, a distopia futurista 1984 é um dos romances mais
influentes do século XX, um inquestionável clássico moderno. Lançada poucos meses
antes da morte do autor, é uma obra magistral que ainda se impõe como uma poderosa...
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Pai Rico, Pai Pobre - Edição de 20 anos atualizada e ampliada
http://media.beebok.info/br-1435521720/pai-rico-pai-pobre-edicao-de-20-anos-atualizada-e-am
pliada.html

A escola prepara as crianças para o mundo real? Essa é a primeira pergunta com a qual o
leitor se depara neste livro. O recado é ousado e direto: boa formação e notas altas não
bastam para assegurar o sucesso de alguém. O mundo mudou; a maioria dos...

[PDF]

The Seven Deadly Sins Capítulo 318
http://media.beebok.info/br-1472080118/the-seven-deadly-sins-capitulo-318.html

Escanor recupera a Sunshine e retorna à linha de frente pronto para o combate!
Enquanto isso, a situação da batalha contra Zeldris, o Rei dos Demônios, em Salisbury
também se desenrola, quebrando o breve momento de calmaria. Não perca o capítulo
318...
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