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(PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt) James Patterson -, Os filhos do
presidente dos Estados Unidos estudam no Branaff, um dos
melhores colégios de Washington, e contam com proteção em
tempo integral. Ainda assim, num ato de ousadia, criminosos
enganam os agentes do Serviço Secreto e desaparecem com
Ethan e Zoe Coyle.
Sem aceitar a participação da Polícia Metropolitana no caso, o
FBI e o Serviço Secreto assumem as investigações. No
entanto, atendendo a um pedido especial da primeira-dama,
acabam convidando o detetive Alex Cross por sua experiência
com sequestros.
Em meio às investigações, a Inteligência americana descobre
que um grupo terrorista saudita está planejando vários
ataques em território nacional. A sabotagem da rede de
fornecimento de água e o atentado contra a comitiva do
secretário de Estado põem a capital em alerta, além de
levantar a suspeita de que esses atos possam ter ligação com o sequestro de Ethan e Zoe.
Trabalhando em conjunto com o FBI, a CIA e outras agências do governo, Alex Cross precisa agir
rápido. Com a ajuda dos colegas Ned Mahoney e John Sampson, ele começa uma corrida contra o
tempo para encontrar os filhos do presidente e impedir que novos atentados coloquem o país em
risco.
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baixar Aprendizados livros gratuitos (PDF, Mobi) Gisele Bündchen -

http://brpdfango.tk/baixar/aprendizados-pdf-gratis1436286070.pdf

Uma oportunidade para conhecer profundamente uma das brasileiras mais respeitadas do século. A
caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul, numa casa com cinco irmãs, jogando
vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época, a carreira dos sonhos de Gisele estava bem...

baixar Um acordo pecaminoso livros gratuitos (PDF, Mobi) Lisa
Kleypas [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/um-acordo-pecaminoso-pdf-gratis1440692533.pdf

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a maioria delas não
perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido, Pandora prefere ficar em casa
idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma mulher independente. Mas certa noite,
num...

baixar A sutil arte de ligar o f*da-se livros gratuitos (PDF, Mobi) Mark
Manson [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se-pdf-gratis1293280123.pdf

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, mentalização positiva —...
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baixar O milagre da manhã livros gratuitos (PDF, Mobi) Hal Elrod -

http://brpdfango.tk/baixar/o-milagre-da-manh-c3-a3-pdf-gratis1155673257.pdf

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 alcance níveis de sucesso jamais...
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baixar A irmã da lua livros gratuitos (PDF, Mobi) Lucinda Riley -

http://brpdfango.tk/baixar/a-irm-c3-a3-da-lua-pdf-gratis1437143039.pdf

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um século têm
suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão e sobrevivência. Entre
as filhas adotivas de Pa Salt, Tiggy D'Aplièse é conhecida como a instintiva e...
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baixar Minha história livros gratuitos (PDF, Mobi) Michelle Obama -

http://brpdfango.tk/baixar/minha-hist-c3-b3ria-pdf-gratis1389262107.pdf
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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 — a primeira afroamericana a...
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baixar O poder do hábito livros gratuitos (PDF, Mobi) Charles Duhigg

http://brpdfango.tk/baixar/o-poder-do-h-c3-a1bito-pdf-gratis1254052358.pdf

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 fumar, correu uma
maratona e foi...

baixar Professor feelgood livros gratuitos (PDF, Mobi) Leisa Rayven &
Isadora Sinay [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/professor-feelgood-pdf-gratis1441944710.pdf

Romântico e atual, o aguardado segundo livro da série de Mr. Romance (Masters of Love) traz o
humor e os personagens envolventes característicos de Leisa Rayven. Asha Tate é uma ambiciosa
assistente editorial. Romântica ao extremo, ela sonha com um amor que a leve às alturas. O homem
ideal...

baixar 21 lições para o século 21 livros gratuitos (PDF, Mobi) Yuval
Noah Harari [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/21-li-c3-a7-c3-b5es-para-o-s-c3-a9culo-21-pdf-gratis1358749440.pdf

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e o que
podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares, cataclismos
ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news ou a ameaça do
terrorismo? O que...

baixar Prisioneiros da mente livros gratuitos (PDF, Mobi) Augusto
Cury [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/prisioneiros-da-mente-pdf-gratis1437188027.pdf

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente? Theo Fester é um inteligente e poderoso
magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três filhos orgulhosos, frios
e bem-sucedidos – mas sua história inicial foi dramática. Filho de um sobrevivente do...

baixar O Mínimo que Você Precisa Saber Para Não Ser um Idiota
livros gratuitos (PDF, Mobi) Olavo de Carvalho [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/o-m-c3-adnimo-que-voc-c3-aa-precisa-saber-para-n-c3-a3o-ser-um-idiota-pdf-gr
atis692071801.pdf
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Escritos entre 1997 e 2013 e publicados em diferentes jornais e revistas do país, os 193 textos aqui
selecionados esmiúçam os fatos do cotidiano – as notícias, o que nelas fica subentendido, ou que
delas passa omitido – para afinal destrinchar, sem dó, a mentalidade brasileira e sua...

baixar Você acredita mesmo em amor à primeira vista? livros
gratuitos (PDF, Mobi) Fabi Santina [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/voc-c3-aa-acredita-mesmo-em-amor-c3-a0-primeira-vista-pdf-gratis1435110108
.pdf

Um romance sobre o amor verdadeiro e sobre a pessoa mais importante da sua vida: você mesma!
Quando nos deparamos com o amor pela primeira vez podemos perder as estruturas, fazer loucuras,
viver com mais intensidade e acabar até nos esquecendo de nós mesmos. Não que amar não seja
bom, mas é...

baixar Como fazer amigos e influenciar pessoas livros gratuitos (PDF,
Mobi) Dale Carnegie [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas-pdf-gratis1102580483.pdf

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais de 50
milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue sendo um livro
inovador, e uma das principais referências do mundo sobre relacionamentos, seja no âmbito
profissional ou...
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baixar Me Poupe! livros gratuitos (PDF, Mobi) Nathalia Arcuri -

http://brpdfango.tk/baixar/me-poupe-pdf-gratis1381518235.pdf

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 também que
muita gente...

baixar O demônio do meio-dia livros gratuitos (PDF, Mobi) Andrew
Solomon [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/o-dem-c3-b4nio-do-meio-dia-pdf-gratis1093714163.pdf

Partindo de sua própria batalha contra a depressão, Andrew Solomon constrói um retrato
monumental da doença que assola nossos tempos. Com epílogo inédito à reedição brasileira.
Lançado em 2000, O demônio do meio-dia continua sendo uma referência sobre a depressão, para
leigos e...
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baixar Fora de mim livros gratuitos (PDF, Mobi) Martha Medeiros -

http://brpdfango.tk/baixar/fora-de-mim-pdf-gratis1441489973.pdf

Em "Fora de mim", Martha Medeiros, a autora best-seller que externou as ânsias e os sentimentos
de mais de uma geração de mulheres, se dedica a esmiuçar uma situação única: o luto pelo fim de
um relacionamento cheio de paixão visceral, fora dos conformes do bom senso, do tipo que...
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baixar Gerenciando a si mesmo livros gratuitos (PDF, Mobi) Harvard
Business Review [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/gerenciando-a-si-mesmo-pdf-gratis1434700583.pdf

Que critérios pautarão sua vida? A pergunta que serve de título para o celebrado texto de Clayton M.
Christensen que abre esse livro revela a profundidade e a contribuição das ideias que você
encontrará aqui. Selecionados entre os mais relevantes da Harvard Business Review , os artigos de...

baixar Noites Inesquecíveis livros gratuitos (PDF, Mobi) Abby Green &
Annie West [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/noites-inesquec-c3-adveis-pdf-gratis774979885.pdf

AVENTURA NA GRÉCIA - Abby Green Lucy Proctor vê mulheres entrando e saindo da vida de
Aristóteles Levakis o tempo todo. Ela não tem o menor desejo de ser uma delas, apesar do charme
devastador de seu chefe. Por isso, tenta se convencer de que ser assistente dele é o bastante para
ela. Afinal,...

baixar O velho e o mar livros gratuitos (PDF, Mobi) Ernest
Hemingway [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/o-velho-e-o-mar-pdf-gratis699320618.pdf

Título mais vendido do autor no Brasil, O velho e o mar foi agraciado com o Prêmio Pulitzer , em
1954. Depois de anos na profissão, havia 84 dias que o velho pescador Santiago não apanhava um
único peixe. Por isso já diziam se tratar de um salão, ou seja, um azarento da pior espécie. Mas...
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baixar Do mil ao milhão livros gratuitos (PDF, Mobi) Thiago Nigro -

http://brpdfango.tk/baixar/do-mil-ao-milh-c3-a3o-pdf-gratis1437535628.pdf

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 mostra que a riqueza...

baixar Os Axiomas de Zurique livros gratuitos (PDF, Mobi) Max
Gunther [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/os-axiomas-de-zurique-pdf-gratis1135407441.pdf

O sistema bancário suíço é um dos mais ricos do mundo. Milionários de todos os continentes aplicam
dinheiro no país não só pelo anonimato oferecido por suas instituições financeiras, mas também pela
rentabilidade obtida pelos banqueiros da Suíça. Max Gunther revela os segredos de um...

baixar Encontro de Desejos livros gratuitos (PDF, Mobi) Sarah
Morgan [PDF]
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RAINHAS DO ROMANCE 099 – ENCONTRO DE DESEJOS – SARAH MORGAN Libby Westerling
colocou-se a venda em um leilão beneficente no intuito de arrecadar fundos para a ala infantil do
hospital onde é enfermeira. Ela não estava em busca de romance, por isso, pediu para que seu irmão
a comprasse....

baixar Tambores de Angola livros gratuitos (PDF, Mobi) Robson
Pinheiro & Ângelo Inácio [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/tambores-de-angola-pdf-gratis1440596093.pdf

Preconceito, medo, discriminação. É assim que o protagonista Erasmino se vê levado a uma tenda de
umbanda, após ter seu quadro agravado, imune ao socorro da psiquiatria. "Saravá, zinfio!", recebe-o
a nega-velha Vovó Catarina. Começa aí uma jornada de conhecimento para ele e para...
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baixar Entre lençóis livros gratuitos (PDF, Mobi) Kevin Leman -

http://brpdfango.tk/baixar/entre-len-c3-a7-c3-b3is-pdf-gratis1033562657.pdf

O sexo não é tudo em um casamento, mas não dá para negar que sem ele não há unidade entre o
casal. Diversas coisas podem tomar o espaço de uma sexualidade saudável e isso acaba por afastar
marido e esposa, minando outras áreas da relação. Você deve saber que o sexo é muito bom, mas...
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baixar O Livro dos Espíritos livros gratuitos (PDF, Mobi) Allan Kardec

http://brpdfango.tk/baixar/o-livro-dos-esp-c3-adritos-pdf-gratis1143525750.pdf

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível
ou espiritual, isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos marca o
nascimento da Doutrina Espírita e inicia o conjunto de cinco publicações que...

baixar Memórias póstumas de Brás Cubas livros gratuitos (PDF,
Mobi) Machado de Assis [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/mem-c3-b3rias-p-c3-b3stumas-de-br-c3-a1s-cubas-pdf-gratis1242998934.pdf

Estas memórias, dedicadas "ao verme que primeiro roeu as frias carnes" do próprio narrador, Brás
Cubas, compõem um dos mais representativos romances machadianos. Publicado em 1881, o livro
"Memórias póstumas de Brás Cubas" rompe com tradições literárias e traz inovações...
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