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Como conservar móveis e pratarias? Qual a melhor forma de
limpar celulares, tablets e outros tipos de tela? O que fazer
para remover o vinho tinto que caiu no tapete? Como se livrar
de pragas indesejáveis, como traças, cupins e ácaros?
Este livro reúne as dicas mais eficientes para manter o lar
limpo e organizado e resolver os problemas mais comuns do
dia a dia nos cuidados com a casa.
Ao final, você vai encontrar dicas inteligentes de arrumação
dos cômodos, além de receitas de aromatizadores naturais
para perfumar o ambiente.
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[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]

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]

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]

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,...
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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]

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]

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...
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O milagre da manhã para transformar seu relacionamento
http://media.beebok.info/br-1438231618/o-milagre-da-manha-para-transformar-seu-relaciona
mento.html

Do autor de O milagre da manhã, best-seller com mais de 100 mil vendidos Você não
precisa da cooperação do seu parceiro para alcançar os resultados que você quer. Este é
um livro sobre relacionamentos diferente de qualquer outro que você...
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A rosa selvagem
http://media.beebok.info/br-1451094100/a-rosa-selvagem.html

William, o barão Davon, é um soldado destemido e homem de confiança do rei, mas
carrega a terrível fama de ser violento com as mulheres. Sem se importar com os
comentários a seu respeito, acredita estar protegido contra as investidas das damas da
corte, mas o rei...
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A Ciência de Ficar Rico
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http://media.beebok.info/br-1383346368/a-ciencia-de-ficar-rico.html

O livro a que se refere é este A Ciência de Ficar Rico, publicado por Wallace D. Wattles
em 1910 e que desde estão nunca mais parou de ser reeditado, lido e seguido. Como
explicar um sucesso tão duradouro? O autor, depois de décadas a estudar a natureza
humana,...
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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...
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O poder da ação
http://media.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...
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After – Depois da verdade
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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A mágica da arrumação
http://media.beebok.info/br-986814410/a-magica-da-arrumacao.html

A&#xa0;mágica&#xa0;da&#xa0;arrumação se tornou um fenômeno mundial por
apresentar uma abordagem inovadora para acabar de vez com a bagunça. Aos 30 anos, a
japonesa Marie Kondo virou celebridade internacional, uma espécie de guru quando o
assunto...
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