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Se as circunstâncias fossem diferentes, Philippa Dean ficaria
feliz em se unir ao visconde Darleigh. Não há dúvida de que
ele é um cavalheiro perfeito e reúne tudo o que os pais dela
desejam: tem um título, é lindo e respeitável. O fato de ter
perdido a visão apenas reforça seu poder e sua força.
Mas Philippa não o ama. Seu coração já foi conquistado e só
há uma decisão sensata a tomar: frustrar os planos de
casamento com o visconde.
Julian Crabbe está desesperado para salvar a mulher por
quem se apaixonou dois anos atrás. Na época ele era um
jovenzinho inconsequente e merecia o desprezo dos pais de
Philippa. Mas agora tem todos os predicados de um
pretendente adequado e está determinado a provar isso antes
que seja tarde demais.
Invadir a festa na propriedade do visconde? Ótimo. Impedir
que o casal mais aguardado da temporada fique junto? Com certeza! Porque o amor não pode mais
esperar.
"Essa é Mary Balogh em seu melhor momento. Todo mundo ama um herói ferido, e Balogh
nos apresenta uma inesquecível história sobre o poder de cura do amor. " – Debbie
Macomber, autora de O amor mora ao lado
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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]

The Seven Deadly Sins Capítulo 319
http://media.beebok.info/br-1473057111/the-seven-deadly-sins-capitulo-319.html

Meliodas e Elizabeth seguem lutando contra o Rei dos Demônios, mas em uma tentativa
desesperada de se comunicar com Zeldris, o mais velho dos irmãos contém suas forças e
isso poderá lhe custar muito mais do que espera... The Seven Deadly Sins (Nanatsu no
Taizai)...

[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]

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...
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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...
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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]

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...
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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]

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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The Risk
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http://media.beebok.info/br-1472955591/the-risk.html

O segundo spin-off da série Amores Improváveis tem o melhor de Elle Kennedy: a
adrenalina dos jogos de hóquei, a animação das festas universitárias, personagens
apaixonantes e um romance de tirar o fôlego! Todo mundo diz que eu sou uma garota...
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Nunca foi sorte
http://media.beebok.info/br-1466263312/nunca-foi-sorte.html

A partir de sua história de vida, Adriana Sant&#39;Anna traz ferramentas que ela mesma
testou em sua rotina e fizeram com que deixasse para trás uma vida de derrotas e
amargura para conquistar sucesso em todos os níveis. Se você quer transformar sua vida,
desfrutar de...
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O poder da autorresponsabilidade
http://media.beebok.info/br-1330971124/o-poder-da-autorresponsabilidade.html

Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida,
porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro traz ao leitor o conceito de
autorresponsabilidade. Trata-se de um manual que apresenta a metodologia das 6 leis...
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O Pequeno Príncipe
http://media.beebok.info/br-980858596/o-pequeno-principe.html

O Pequeno Príncipe é uma obra do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, publicada
em 1943 nos Estados Unidos. Numa primeira leitura, aparenta ser um livro para crianças,
mas possui um grande teor poético e filosófico. O autor do livro foi...
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12 regras para a vida
http://media.beebok.info/br-1435504469/12-regras-para-a-vida.html

Aclamado psicólogo clínico, Jordan Peterson tem influenciado a compreensão moderna
sobre a personalidade e, agora, se transformou em um dos pensadores públicos mais
populares do mundo, com suas palestras sobre tópicos que variam da bíblia, às...
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