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La jeune Maria, comme toutes les jeunes filles, n'aspire qu'à
l'aventure, au grand amour, et rêve de vivre un conte de
fées... Mais la réalité est souvent autre. Attirée en Suisse par
un homme qui lui promet monts et merveilles, le retour à la
réalité est terrible. Maria en vient à se prostituer, apprenant à
bien séparer l'esprit de la chair et s'interdisant de tomber
amoureuse. Mais le sexe, comme l'amour, reste pour elle une
énigme. Onze minutes est le parcours initiatique d'une jeune
prostituée brésilienne qui passe par la réconciliation de l'âme
et du corps, et s'achève par un retour aux valeurs
romantiques qui leur sont liées.
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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]

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]

Fogo & Sangue – Volume 1
http://media.beebok.info/br-1437035638/fogo-sangue-volume-1.html

A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida neste novo livro de George R.R.
Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, série que inspirou a adaptação de sucesso
da HBO, "Game of Thrones". Séculos antes dos eventos de A guerra dos tronos , 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...
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Tambores de Angola
http://media.beebok.info/br-1440596093/tambores-de-angola.html

Preconceito, medo, discriminação. É assim que o protagonista Erasmino se vê levado a
uma tenda de umbanda, após ter seu quadro agravado, imune ao socorro da psiquiatria.
&#34;Saravá, zinfio!&#34;, recebe-o a nega-velha Vovó Catarina....

[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]

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]

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]

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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Prisioneiros da mente
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http://media.beebok.info/br-1437188027/prisioneiros-da-mente.html

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente? Theo Fester é um inteligente e
poderoso magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três
filhos orgulhosos, frios e bem-sucedidos – mas sua história inicial foi...

[PDF]

O Crime do Padre Amaro
http://media.beebok.info/br-1424713872/o-crime-do-padre-amaro.html

O Crime do Padre Amaro relata a história de Amaro, um jovem padre que entrara para a
vida eclesiástica graças à imposição de uma nobre beata que o tinha sob sua guarda. Sem
vocação nenhuma, o jovem padre aceita o seu destino passivamente,...

[PDF]

Origem
http://media.beebok.info/br-1253520982/origem.html

NÃO IMPORTA QUEM VOCÊ SEJA NEM NO QUE ACREDITE. TUDO ESTÁ PRESTES A
MUDAR. Robert Langdon, o famoso professor de Simbologia de Harvard, chega ao
ultramoderno Museu Guggenheim de Bilbao para assistir a uma apresentação sobre uma
grande descoberta que promete abalar...
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Memórias póstumas de Brás Cubas
http://media.beebok.info/br-1242998934/memorias-postumas-de-bras-cubas.html

Estas memórias, dedicadas &#34;ao verme que primeiro roeu as frias carnes&#34; do
próprio narrador, Brás Cubas, compõem um dos mais representativos romances
machadianos. Publicado em 1881, o livro &#34;Memórias póstumas de Brás...

[PDF]

21 lições para o século 21
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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