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Todos temos um amigo que se apaixonou recentemente pelo
poker, mas nem todos compreendemos a sua paixão - porquê?
Porque não sabemos jogar. De uma forma simples e concisa,
Super Poker ensina ao leitor as regras básicas deste jogo
mítico e fascinante e transmite os conceitos fundamentais
usados pelos jogadores mais experientes. Um livro para
aprender a jogar poker - e para conseguir ganhar ao fim de
quatro dias.
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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]

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]

Um marido de faz de conta
http://media.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...

[PDF]

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,...

[PDF]

The Risk
http://media.beebok.info/br-1421435232/the-risk.html

A new standalone novel from New York Times and international bestselling author Elle
Kennedy! THE RISK takes you back to the world of hot hockey players, feisty heroines,
bro banter, and steamy scenes….
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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...

[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]

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 —...

[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]

Um estranho irresistível
http://media.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....

[PDF]

Uma dama fora dos padrões
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http://media.beebok.info/br-1411544663/uma-dama-fora-dos-padroes.html

Às vezes você encontra o amor nos lugares mais inesperados... Esta não é uma dessas
vezes.&#xa0;&#xa0;&#xa0; Todos esperam que Billie Bridgerton se case com um dos
irmãos Rokesbys. As duas famílias são vizinhas há séculos e,...

[PDF]

Louis Kahn: On the Thoughtful Making of Spaces
http://media.beebok.info/br-609712627/louis-kahn-on-the-thoughtful-making-of-spaces.html

It was not by chance that Louis Kahn’s move into his profession’s spotlight coincided with
the crisis of modern architecture: representing, as his work increasingly did, those
aspects of space which modernism had so ambitiously removed from its program. Kahn’s
rethinking of modern...

[PDF]

Beijo Fatal & Razões do Coração
http://media.beebok.info/br-885042449/beijo-fatal-razoes-do-coracao.html

BEIJO FATAL – JULIA JAMES O poderoso magnata Alexei Constantin tem apenas uma
coisa em mente: destruir o império dos Hawkwood! Mas ele não sabe que a mulher com
quem acabou de trocar um beijo apaixonado é Eve Hawkwood, a bela filha de seu terrível
rival! Alexei...

[PDF]

Gestão de marketing
http://media.beebok.info/br-722284495/gestao-de-marketing.html

A questão básica do marketing é identificar ou desenvolver as melhores ofertas aos seus
diferentes mercados. Assim, pode-se pensar em termos de um processo com três
objetivos, que são: criar e identificar valor, desenvolver e entregar valor e alinhar
pessoas aos...

[PDF]

A fantástica história de Silvio Santos
http://media.beebok.info/br-1321394232/a-fantastica-historia-de-silvio-santos.html

A história de um menino comunicativo e de origem humilde que começou como camelô, e
se tornou o melhor entre eles, conquistando o título de o maior comunicador do país,
dono de um carisma que se mantém inabalável desde que assinou seu primeiro...
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