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A tradicional pousada da cidade de Boonsboro já viveu tempos
de guerra e paz, teve diversos donos e até sofreu com
rumores de assombrações. Agora ela está sendo totalmente
reformada, sob direção dos Montgomerys, que correm para
realizar a grande reinauguração dentro do prazo.
Beckett, o arquiteto da família, é um charmoso conquistador
que passa a maior parte do tempo falando sobre obras,
comendo pizza e bebendo cerveja com seus irmãos Ryder e
Owen. Atarefado com a pousada, ultimamente nem tem
desfrutado de uma vida social decente, mas pretende mudar
logo isso para atrair a mulher por quem é apaixonado desde a
adolescência.
Depois de perder o marido na guerra e retornar para
Boonsboro, Clare Brewster leva uma vida tranquila cuidando
de sua livraria e dos três filhos. Velha amiga de Beckett, ela
volta a se aproximar dele ao ajudar nos preparativos da
pousada.
Em meio a essa apaixonante reconstrução, rodeados de amigos, Beckett e Clare passam a se
conhecer melhor e começam a vislumbrar um futuro novo e promissor juntos.
Nesse primeiro livro da trilogia A Pousada, Nora Roberts apresenta o romântico Beckett
Montgomery, que, ao buscar realizar o sonho de sua família, acaba deparando com um amor que
pensava estar esquecido.
"Nora tem habilidade para captar as nuances masculinas e inseri-las em seus heróis. Um
novo amanhã leva o leitor a celebrar o amor, dando-lhe uma sensação acolhedora,
aconchegante." – USA Today
"Nora utiliza a própria vida para criar uma trilogia cativante, doce e sexy." – Library
Journal
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
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Mister
http://media.beebok.info/br-1459426526/mister.html

Uma nova história de amor apaixonante escrita pela autora que arrebatou milhões de
corações no mundo todo com a Trilogia Cinquenta tons de cinza Depois de vender 7
milhões de livros só no Brasil e de ter três de suas obras transformadas em filmes de...

[PDF]

Snow clear(1)
http://media.beebok.info/br-1467937347/snow-clear-1.html

The clouds, which have not yet completely dispersed, are covered with white waves in the
pale blue sky, and the warm sunshine in winter has covered the city with a layer of pale
gold.

[PDF]

Snow clear(2)
http://media.beebok.info/br-1467944141/snow-clear-2.html

The clouds, which have not yet completely dispersed, are covered with white waves in the
pale blue sky, and the warm sunshine in winter has covered the city with a layer of pale
gold.

[PDF]

growth parting(2)
http://media.beebok.info/br-1467903038/growth-parting-2.html

The holographic sand table in the center of the monitoring room shows a real-time view
of the launching site, even if it is meticulous and meticulous, it can also be seen at a
glance.
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growth parting(1)
http://media.beebok.info/br-1467901625/growth-parting-1.html

The holographic sand table in the center of the monitoring room shows a real-time view
of the launching site, even if it is meticulous and meticulous, it can also be seen at a
glance.
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The Seven Deadly Sins Capítulo 315
http://media.beebok.info/br-1469135145/the-seven-deadly-sins-capitulo-315.html

Uma dupla poderosa contra um inimigo sem coração. Meliodas está diante de um
oponente de poder inigualável, mas engana-se quem acha que ele é o único capaz de lidar
com a ameaça à sua frente! A dedicada Princesa de Lyonesse é tão...

[PDF]

Ghost crying mystery(2)
http://media.beebok.info/br-1467915661/ghost-crying-mystery-2.html

A knight's white clothes were behind him sometime, and his front hoofs almost stepped
on him. When the teenager looked back at him, a white light had sprung up and shot at
the teenager quickly.
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Ghost crying mystery(1)
http://media.beebok.info/br-1467911442/ghost-crying-mystery-1.html

A knight's white clothes were behind him sometime, and his front hoofs almost stepped
on him. When the teenager looked back at him, a white light had sprung up and shot at
the teenager quickly.

[PDF]

Thunder and thunder(2)
http://media.beebok.info/br-1467894422/thunder-and-thunder-2.html

Dark clouds rolled and rolled in the sky, darkening the sky and the earth. The wind
roared and the sand and rocks flew away. From a distance, it was grey everywhere.
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Thunder and thunder(1)
http://media.beebok.info/br-1467891633/thunder-and-thunder-1.html

Dark clouds rolled and rolled in the sky, darkening the sky and the earth. The wind
roared and the sand and rocks flew away. From a distance, it was grey everywhere.
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Rivers and lakes(2)
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http://media.beebok.info/br-1467811412/rivers-and-lakes-2.html

A good muscular, is a standard muscular man, in the team known as the King of Great
Power, even I dare not touch his fist.
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Rivers and lakes(1)
http://media.beebok.info/br-1467808212/rivers-and-lakes-1.html

A good muscular, is a standard muscular man, in the team known as the King of Great
Power, even I dare not touch his fist.
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Peak Hacker(1)
http://media.beebok.info/br-1467801961/peak-hacker-1.html

He knows that three years ago, he had reached a high level in the hacker world. This
height is not attainable by ordinary people. Although I am also a software institute, the
level of programming, the arithmetic of analyzing and solving problems are not within my
reach
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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,...
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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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