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The return of the famous shared-world superhero books
created and edited by George R. R. Martin, author of A Song
of Ice and Fire
The American Triad Series
#1: Mississippi Roll
#2: Low Chicago
#3: Texas Hold 'Em
WILD CARDS MEET WILD WEST
Following World War II, the Earth’s population was
devastated by a terrifying alien virus. Those who survived
were changed forever. Some, known as Jokers, were cursed
with bizarre mental and physical abnormalities; others,
granted superhuman abilities, are the lucky few known as
Aces.
San Antonio, home of the Alamo, is also host to the USA’s top
high school jazz competition, and the musicians at Xavier
Desmond High are excited to outplay their rivals. But they are also Jokers: kids with superabilties
and looks that make them stand out. On top of that, well, they are teenagers – prone to mischief,
mishaps, and romantic misunderstandings.
Michelle Pond, aka The Amazing Bubbles, thinks that her superhero know-how has prepared her to
chaperone the event. But little does she know the true meaning of the saying, "Don't mess with
Texas."
Edited by #1 New York Times bestselling author George R.R. Martin, Texas Hold ’em features the
writing talents of David Anthony Durham, Max Gladstone, Victor Milan, Diana Rowland, Walton
Simons, Caroline Spector, and William F. Wu.
Praise for WILD CARDS
‘GREAT’ Guardian
‘A complex, intricately imagined universe’ Telegraph
Reviews
PRAISE FOR THE WILD CARDS SERIES:
“Deep and complex”
Starburst
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“Perhaps the most original and provocative of the shared worlds books.”
Peter S. Beagle, author of The Last Unicorn
"Martin has assembled an impressive array of writers. . . . Progressing through the decades, Wild
Cards keeps its momentum to the end."
Locus
"The shared-world series known as Wild Cards has had a long and illustrious history of contributors
and achievements." SciFi.com
About the author
George R.R. Martin is the #1 New York Times bestselling author of many novels, including the
acclaimed series A Song of Ice and Fire— A Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of Swords,
A Feast for Crows, and A Dance with Dragons. As a writer-producer, he has worked on The Twilight
Zone, Beauty and the Beast, and various feature films and pilots that were never made. He lives with
the lovely Parris in Santa Fe, New Mexico.
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that right now Texas Hold ‘Em PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Texas Hold ‘Em or just about any type of ebooks, for any type of product.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

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...

[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]

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]

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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A Revelação krinar
http://media.beebok.info/br-1464572951/a-revelacao-krinar.html

O que acontece em um clube de sexo alienígena fica em um clube de sexo alienígena,
certo? Bem... não se você decidir revelar tudo sobre o lugar. E certamente não se você
omitir o fato de que as experiências no artigo são suas. Ou se o Krinar com...

[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...

[PDF]

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...

[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]

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]

After – Depois da verdade
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http://media.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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Sob sua Obsessão
http://media.beebok.info/br-1465630187/sob-sua-obsessao.html

Eu a sequestrei à noite. Aprisionei-a porque não posso viver sem ela.&#xa0; Ela é meu
amor, meu vício, minha obsessão. Eu farei qualquer coisa para manter Sara comigo.

[PDF]

Destinos Entrelaçados
http://media.beebok.info/br-1473004097/destinos-entrelacados.html

O destino nos fez inimigos. Eu nos fiz amantes. Em um mundo diferente, seríamos
perfeitos um para o outro. Mas não estamos nesse mundo.

[PDF]

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...

[PDF]

O Livro dos Médiuns
http://media.beebok.info/br-1143594176/o-livro-dos-mediuns.html

Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos. […]
Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns.? Publicado pela primeira vez
em 1861, O livro dos médiuns é a segunda obra da...
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