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Uma ilha misteriosa, um poema infantil, dez soldadinhos de
porcelana e muito suspense são os ingredientes com que
Agatha Christie constrói seu romance mais importante. Na
ilha do Soldado, antiga propriedade de um milionário norteamericano, dez pessoas sem nenhuma ligação aparente são
confrontadas por uma voz misteriosa com fatos marcantes de
seus passados.
Convidados pelo misterioso mr. Owen, nenhum dos presentes
tem muita certeza de por que estão ali, a despeito de
conjecturas pouco convincentes que os leva a crer que
passariam um agradável período de descanso em mordomia.
Entretanto, já na primeira noite, o mistério e o suspense se
abatem sobre eles e, num instante, todos são suspeitos, todos
são vítimas e todos são culpados.
É neste clima de tensão e desconforto que as mortes
inexplicáveis começam e, sem comunicação com o continente
devido a uma forte tempestade, a estadia transforma-se em
um pesadelo. Todos se perguntam: quem é o misterioso
anfitrião, mr. Owen? Existe mais alguém na ilha? O assassino
pode ser um dos convidados? Que mente ardilosa teria preparado um crime tão complexo? E,
sobretudo, por quê?
São essas e outras perguntas que o leitor será desafiado a resolver neste fabuloso romance de
Agatha Christie, que envolve os espíritos mais perspicazes num complexo emaranhado de situações,
lembranças e acusações na busca deste sagaz assassino. Medo, confinamento e angústia: que o
leitor descubra por si mesmo porque E não sobrou nenhum foi eleito o melhor romance policial de
todos os tempos.

título

:

E não sobrou nenhum

Autor

:

Agatha Christie

Categoria

:

Romance

Publicado

:

30/06/2014

Editora

:

Globo Livros

Vendedor

:

Editora Globo S.A.

Páginas impressas

:

400 páginas

Size

:

4.15MB

Baixar E não sobrou nenhum (PDF, ePub, Mobi) Agatha Christie GRATIS

PDF File: E não sobrou nenhum

Ler ou baixar Online E não sobrou nenhum PDF, ePub, Mobi Agatha Christie Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Uma ilha misteriosa, um poema infantil, dez soldadinhos de...

Baixar E não sobrou nenhum (PDF, ePub,
Mobi) Agatha Christie GRATIS
Baixar E não sobrou nenhum (PDF, ePub, Mobi) Agatha Christie GRATIS
E NãO SOBROU NENHUM PDF - Are you looking for eBook E não sobrou nenhum PDF? You will
be glad to know that right now E não sobrou nenhum PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find E não sobrou nenhum or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. E não
sobrou nenhum PDF may not make exciting reading, but E não sobrou nenhum is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with E não sobrou nenhum PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with E não sobrou
nenhum PDF. To get started finding E não sobrou nenhum, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of E NãO SOBROU NENHUM PDF, click this link to download or
read online:

Baixar E não sobrou nenhum (PDF, ePub, Mobi) Agatha Christie GRATIS

PDF File: E não sobrou nenhum

Ler ou baixar Online E não sobrou nenhum PDF, ePub, Mobi Agatha Christie Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Uma ilha misteriosa, um poema infantil, dez soldadinhos de...

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]

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

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 simples e acessível a todas as inteligências,...
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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,...
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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]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

O poder da ação
http://media.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...

[PDF]

A coragem de ser imperfeito
http://media.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...

[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]

21 lições para o século 21
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http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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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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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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A morte é um dia que vale a pena viver
http://media.beebok.info/br-1377724472/a-morte-e-um-dia-que-vale-a-pena-viver.html

UM LIVRO QUE PROPÕE UM NOVO OLHAR PARA A VIDA A morte é talvez o maior
medo de boa parte das pessoas, além de ser ainda um tabu. No entanto, Ana Claudia
Quintana Arantes nos mostra, neste livro, que a grande questão envolvendo a morte, na
verdade, é a vida. Como...

[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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