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Scotland, 1766. Sentenced to a life of misery in the brutal coal
mines, twenty-one-year-old Mack McAsh hungers for escape.
His only ally: the beautiful, highborn Lizzie Hallim, who is
trapped in her own kind of hell. Though separated by politics
and position, these two restless young people are bound by
their passionate search for a place called freedom.
From the teeming streets of London to the infernal hold of a
slave ship to a sprawling Virginia plantation, Ken Follett’s
turbulent, unforgettable novel of liberty and revolution brings
together a vivid cast of heroes and villains, lovers and rebels,
hypocrites and hell-raisers—all propelled by destiny toward
an epic struggle that will change their lives forever.
From the Paperback edition.
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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...
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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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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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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...
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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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As coisas que você só vê quando desacelera
http://media.beebok.info/br-1285800182/as-coisas-que-voce-so-ve-quando-desacelera.html

De tempos em tempos, surge um livro que, com sua maneira original de iluminar
importantes temas espirituais, se torna um fenômeno tão grande em seu país de origem
que acaba chamando a atenção e encantando leitores de todo o mundo. Escrito pelo
mestre zen-budista...
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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...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
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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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Professor feelgood
http://media.beebok.info/br-1441944710/professor-feelgood.html

Romântico e atual, o aguardado segundo livro da série de Mr. Romance (Masters of Love)
traz o humor e os personagens envolventes característicos de Leisa Rayven. Asha Tate é
uma ambiciosa assistente editorial. Romântica ao extremo, ela sonha com um amor que a
leve...
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o
mundo invisível ou espiritual,&#xa0; isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em
1857, O livro dos espíritos marca o nascimento da Doutrina Espírita e...
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Mr. Romance
http://media.beebok.info/br-1441740771/mr-romance.html

Max Riley pode fazer com que as fantasias mais incríveis ganhem vida: sob o alter-ego de
Mr. Romance, ele pode ser um bilionário dominador, um bad boy inocente, um geek sexy
ou qualquer outro homem que satisfaça os desejos das mulheres solitárias da alta
sociedade de...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...

PDF File: Place Called Freedom

