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Aos 20 anos, Matt Hunter vive uma noite de horror que ficará
para sempre gravada em sua memória. Durante uma festa, ao
tentar apartar uma briga, ele mata uma pessoa
acidentalmente e é considerado culpado pelo júri.
Agora, nove anos depois de ser libertado da prisão, tudo
parece ter entrado nos eixos: Olivia, sua esposa, está grávida
e os dois estão prestes a comprar uma casa na cidade natal
dele. Mas a ilusão acaba quando Matt recebe um vídeo
chocante e inexplicável que começa a despedaçar sua vida
pela segunda vez.
Para piorar, ele começa a ser seguido por um homem
misterioso. Em pouco tempo, o perseguidor é encontrado
morto e uma freira querida por todos também é assassinada.
Quando as pistas apontam para Matt, ele e Olivia são forçados
a desafiar a lei em uma tentativa desesperada de salvar seu
futuro juntos.
O inocente é um thriller vertiginoso, carregado de emoções. Além disso, é um relato contundente
sobre as escolhas que às vezes somos obrigados a fazer e as dramáticas repercussões que teimam
em não nos abandonar.
"A especialidade de Harlan Coben é introduzir o leitor nos corações e mentes de seus
personagens. Seus protagonistas são pessoas comuns, vivendo suas vidas, quando de
repente são sugados para dentro de um aterrorizante mundo de crimes sórdidos e
destruição." – USA Today
"Harlan Coben faz em seus livros o que Alfred Hitchcock fazia em seus filmes."– South
Florida Sun-Sentinel
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now O inocente PDF is available on our online library. With our online resources, you can find O
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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,...
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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...
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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,...
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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...
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Agora e sempre
http://media.beebok.info/br-1458148121/agora-e-sempre.html

O premiado romance histórico da autora best-seller Judith McNaught com orelha
assinada por Carina Rissi. &#xa0;Após perder os pais em um trágico acidente, Victoria
Elizabeth Seaton é enviada para a Inglaterra, onde se espera que reivindique seu lugar
de direito na...
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Em busca de nós mesmos
http://media.beebok.info/br-1322621597/em-busca-de-nos-mesmos.html

Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Perguntas manjadas, é verdade. Mas
quem nunca pensou nisso pelo menos uma vez na vida? O questionamento sobre nossa
existência, origem e destino tem sido tema de profunda reflexão dos maiores pensadores
da humanidade ao longo de...

[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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看珠成碧3
http://media.beebok.info/br-1459933873/看珠成碧3.html
家人忙去相请,御林军校尉严史走了进来,随同后面的竟是有镇京师之称的右御林军大将军玉林,
庄近看了心中一凛,再想回避已经是往来不及。
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看珠成碧2
http://media.beebok.info/br-1459933624/看珠成碧2.html
家人忙去相请,御林军校尉严史走了进来,随同后面的竟是有镇京师之称的右御林军大将军玉林,
庄近看了心中一凛,再想回避已经是往来不及。
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看珠成碧1
http://media.beebok.info/br-1459933243/看珠成碧1.html
家人忙去相请,御林军校尉严史走了进来,随同后面的竟是有镇京师之称的右御林军大将军玉林,
庄近看了心中一凛,再想回避已经是往来不及。
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A villa
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http://media.beebok.info/br-1459865844/a-villa.html

Clássico de Nora Roberts em edição revista. &#xa0;Quando o vinhedo Giambelli se funde
ao MacMillan, Sophia e Tyler precisam unir forças para dar continuidade ao império das
duas famílias. Ela, uma relações-públicas apaixonada pelo...
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江湖少年游2
http://media.beebok.info/br-1459811277/江湖少年游2.html

秋映文,秋映武这对双生子承袭了爹的刚硬,豪气,年纪虽轻,却早已在江湖上闯出了一番名堂。
二人刚出道时,没有人知道他们和秋显山的关系,完全是凭着自己的实力得到今天的成绩的。
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江湖少年游1
http://media.beebok.info/br-1459810525/江湖少年游1.html

秋映文,秋映武这对双生子承袭了爹的刚硬,豪气,年纪虽轻,却早已在江湖上闯出了一番名堂。
二人刚出道时,没有人知道他们和秋显山的关系,完全是凭着自己的实力得到今天的成绩的。
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暴君(1)
http://media.beebok.info/br-1459793133/暴君-1.html

陛下,奴才劝你还是饮了誉王殿下亲自为你准备的这杯梦醉吧,这还是个比较有点尊严的死法不
是?”
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鸟鸣涧(2)
http://media.beebok.info/br-1459788404/鸟鸣涧-2.html

如果说筑亭台小轩于曲径通幽处,无闹市喧哗,唯丝竹乱耳、鸟语花香便算是个世外桃源。那我
眼前这个就不啻于人间仙境了。
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