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Alana é uma mulher independente que não acredita no amor e
tem na profissão sua única razão de viver. Jornalista
freelancer, é enviada a Nova York para escrever uma
reportagem sobre a metrópole, onde conhece o atraente Joel
Parker. Quando ela descobre que aquele homem bonito e
sedutor que tem lhe feito companhia nos últimos dias é um
militar, como seu pai - uma lembrança que ainda a assombra , a jornalista desaparece sem deixar vestígios.
Apesar de resoluta em sua vontade de se afastar do capitão da
Marinha americana para não repetir a história de sofrimento
de sua mãe, ela não conseguirá aplacar o desejo de seu
coração por Parker.
Quem vencerá essa disputa entre razão e emoção?
O passado de sua mãe irá assombrá-la ainda mais ou irá
ajudá-la a esclarecer muitas questões mal resolvidas?
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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...
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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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Resurrection Corps(2)
http://media.beebok.info/br-1467786028/resurrection-corps-2.html

The wind runs through here, taking the dust around it to vent its anger. The cleaner
sweeps the floor attentively.
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Resurrection Corps(1)
http://media.beebok.info/br-1467784203/resurrection-corps-1.html

The wind runs through here, taking the dust around it to vent its anger. The cleaner
sweeps the floor attentively.

[PDF]

Elite Force(2)
http://media.beebok.info/br-1467788816/elite-force-2.html

The metal synthesized sound of a smart computer reads out the Commission on the big
screen in an orderly manner in the spacious hall.
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http://media.beebok.info/br-1467787451/elite-force-1.html

The metal synthesized sound of a smart computer reads out the Commission on the big
screen in an orderly manner in the spacious hall.
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Patron saint(2)
http://media.beebok.info/br-1467772695/patron-saint-2.html

The mountain is thousands of miles high, covered with fog all the year round, and it is
extremely difficult for ordinary people to climb to the summit. On the top of the hill, a
small temple was built in a relatively flat area, guarded by a deaf and dumb old monk.
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Patron saint(1)
http://media.beebok.info/br-1467757358/patron-saint-1.html

The mountain is thousands of miles high, covered with fog all the year round, and it is
extremely difficult for ordinary people to climb to the summit. On the top of the hill, a
small temple was built in a relatively flat area, guarded by a deaf and dumb old monk.
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Meteor flash(1)
http://media.beebok.info/br-1467778195/meteor-flash-1.html

I lay on the roof and looked at the stars. An incomparable kindness hung over my whole
body, like the feeling of my mother stroking my face.
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Toss and turn restlessly(2)
http://media.beebok.info/br-1467791886/toss-and-turn-restlessly-2.html

The night became more and more intense, so rich that almost no fingers could be seen.
Fortunately, the existence of electricity, a magical substance in the world, added some
brilliant colours to the rich night.
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The night became more and more intense, so rich that almost no fingers could be seen.
Fortunately, the existence of electricity, a magical substance in the world, added some
brilliant colours to the rich night.
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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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Como aprendi a pensar
http://media.beebok.info/br-1465913544/como-aprendi-a-pensar.html

Um dos pensadores pop mais respeitados pelo público e pela crítica, Luiz Felipe Pondé
apresenta neste livro uma história da filosofia diferente – a história dele com a filosofia. E
não só: ele cita romancistas como Nelson Rodrigues, cientistas...
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Time and space(2)
http://media.beebok.info/br-1467707831/time-and-space-2.html

As my breathing became calm, I turned on the fluorescent lamp at the end of the bed, sat
up at the edge of the bed, pulled out a cigarette and held it on my lips. The lighter turned
smoothly on the right hand for two turns, and then lit a faint blue flame
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As my breathing became calm, I turned on the fluorescent lamp at the end of the bed, sat
up at the edge of the bed, pulled out a cigarette and held it on my lips. The lighter turned
smoothly on the right hand for two turns, and then lit a faint blue flame
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