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Às vésperas da eleição presidencial norte-americana, uma
incrível descoberta da NASA pode mudar todo o cenário
político. A agência espacial encontra um enorme meteorito
enterrado na geleira Milne, no alto Ártico, contendo fósseis –
uma prova irrefutável da existência de vida extraterrestre.
A extraordinária revelação é feita exatamente quando a NASA
se torna uma questão central na disputa pela presidência. O
candidato à reeleição, o presidente Zachary Herney, vem
perdendo pontos com os ataques de seu oponente, o senador
Sedgewick Sexton, à ineficiência e aos gastos excessivos da
agência espacial.
Para evitar especulações sobre a autenticidade do meteorito,
a Casa Branca convoca Rachel Sexton, analista do NRO – o
Escritório Nacional de Reconhecimento, importante
organização da comunidade de inteligência americana – e
filha do adversário do presidente, para verificar os dados
levantados pela NASA. Além dela, quatro renomados
cientistas são enviados para o Ártico, entre eles o oceanógrafo e apresentador de TV Michael
Tolland.
Quando começam a levantar suspeitas de fraude, os cientistas passam a ser caçados por uma equipe
de assassinos profissionais, controlada à distância por um inimigo poderoso que precisa eliminá-los
um a um para resguardar seu segredo. Tentando escapar da morte certa, Rachel e Michael
enfrentam os perigos da gelada paisagem do Ártico e inúmeras outras ameaças enquanto tentam
descobrir quem se esconde por trás dessa genial armação.
Mundialmente reconhecido por seu talento para misturar ciência, história e política em livros de
grande sucesso, Dan Brown elaborou uma trama na qual todas as impressões são enganosas e há
surpresas ocultas a cada página.
Ponto de Impacto é mais um suspense de tirar o fôlego.
"Uma verdadeira lição de como se construir uma história de suspense. Impossível parar de
ler." – Washington Post
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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]

O príncipe
http://media.beebok.info/br-665714646/o-principe.html

A presente tratado filosófico é um livro de orientação prática de algumas medidas
políticas que o Príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder.

[PDF]

O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. 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...

[PDF]

A casa da praia
http://media.beebok.info/br-1437013566/a-casa-da-praia.html

Quem disse que a história de Elle e Noah acabou? Para a sorte de todos nós, que amamos
A Barraca do Beijo, Beth Reekles decidiu contar mais um pouco da história deles.
Namorar o maior bad boy da escola jamais esteve nos planos de ELLE EVANS, mas
aconteceu. Porém, isso...
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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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12 horas de sono com 12 semanas de vida
http://media.beebok.info/br-661354450/12-horas-de-sono-com-12-semanas-de-vida.html

Que pai nunca sofreu com dezenas de noites mal dormidas quando seus filhos eram
bebês? Para alguns, essas dezenas ainda se transformam em centenas, incontáveis noites
de sono entrecortado. A brasileira radicada nos Estados Unidos Suzy Giordano, mãe de
cinco filhos, está...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. 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...
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As cinco linguagens do amor - 3ª edição
http://media.beebok.info/br-1033551876/as-cinco-linguagens-do-amor-3ª-edicao.html

As diferenças gritantes no jeito de ser e de agir de homens e mulheres já não são
novidade há tempos. O que continua sendo um dilema é como fazer dar certo uma
relação entre duas pessoas que às vezes parecem ter vindo de planetas...
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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...
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Mindset
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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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A barraca do beijo
http://media.beebok.info/br-1401009821/a-barraca-do-beijo.html

ELLE EVANS é o que toda garota quer ser: bonita e popular. Mas ela nunca foi beijada.
NOAH FLYNN é lindo e um tanto quando bad boy - tá, o maior bad boy da escola - e o rei
dos joguinhos de sedução. A verdade é que Elle sempre teve uma queda pelo jeito...

[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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Furacão Anitta
http://media.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...
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A Gênese
http://media.beebok.info/br-1153629014/a-genese.html

Obra que compõe a Codificação Espírita, A Gênese, os milagres e as predições segundo o
Espiritismo tem como base a imutabilidade das Leis divinas em dezoito capítulos,
divididos em três partes distintas.A primeira parte analisa a origem...
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