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Quando Charles Wycombe, o irresistível conde de Billington,
cai de uma árvore – literalmente aos pés de Elllie Lyndon –,
nenhum dos dois suspeita que esse encontro atrapalhado
possa acabar em casamento.
Mas o conde precisa se casar antes de completar 30 anos, do
contrário perderá sua fortuna. Ellie, por sua vez, tem que
arranjar um marido ou a noiva intrometida e detestável de seu
pai escolherá qualquer um para ela. Por isso o moço alto,
bonito e galanteador que surge aparentemente do nada em
sua vida parece ter caído do céu.
Charles e Ellie se entregam, então, a um casamento de
conveniência, ela determinada a manter a independência e ele
a continuar, na prática, como um homem solteiro.
No entanto, a química entre os dois é avassaladora e,
enquanto um beijo leva a outro, a dupla improvável descobre
que seu casamento não foi tão inconveniente assim, afinal...
"Julia Quinn é nossa Jane Austen contemporânea." – Jill Barnett, autora de Tudo por um
beijo
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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]

Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[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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A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...

[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...

[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]

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]

Uma dama fora dos padrões
http://media.beebok.info/br-1411544663/uma-dama-fora-dos-padroes.html

Às vezes você encontra o amor nos lugares mais inesperados... Esta não é uma dessas
vezes.&#xa0;&#xa0;&#xa0; Todos esperam que Billie Bridgerton se case com um dos
irmãos Rokesbys. As duas famílias são vizinhas há séculos e,...
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Pão Nosso
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http://media.beebok.info/br-1143631297/pao-nosso.html

Integram esta coleção os livros&#xa0;Caminho, verdade e vida;&#xa0;Pão nosso; Vinha
de luz; Fonte viva e Ceifa de luz, todos eles da autoria espiritual de Emmanuel, pela
mediunidade de Francisco Cândido Xavier.&#xa0;Neles, o autor comenta ensinamentos
do...
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Não conte a ninguém
http://media.beebok.info/br-560981005/nao-conte-a-ninguem.html

Há oito anos, enquanto comemoravam o aniversário de seu primeiro beijo, o Dr. David
Beck e sua esposa, Elizabeth, sofreram um terrível ataque. Ele foi golpeado e caiu no
lago, inconsciente. Ela foi raptada e brutalmente assassinada por um serial killer. O caso
volta à...

[PDF]

Noites Inesquecíveis
http://media.beebok.info/br-774979885/noites-inesqueciveis.html

AVENTURA NA GRÉCIA - Abby Green Lucy Proctor vê mulheres entrando e saindo da
vida de Aristóteles Levakis o tempo todo. Ela não tem o menor desejo de ser uma delas,
apesar do charme devastador de seu chefe. Por isso, tenta se convencer de que ser
assistente dele é...
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Uma noiva para Winterborne
http://media.beebok.info/br-1394061522/uma-noiva-para-winterborne.html

Rhys Winterborne conquistou uma fortuna incalculável graças a sua ambição ferrenha.
Filho de comerciante, ele se acostumou a conseguir exatamente o que quer – nos
negócios e em tudo o mais. No momento em que conhece a tímida aristocrata lady
Helen...
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A saideira
http://media.beebok.info/br-1438465103/a-saideira.html

Como superar o alcoolismo &#34;Há pessoas cujas vidas imploram para ser escritas. O
problema é que, para que isso aconteça, essa pessoa precisa estar viva. E Barbara Gancia
preferia flertar com a morte, a bordo de copos e mais copos e ao volante de carros
suicidas. Em sua...
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