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Nesta edição, selecionamos 17 ambientes muito bem
resolvidos. Isso só reforça o pensamento de nossa equipe: o
que é compacto pode ser belo, funcional e organizado – basta
saber fazer as escolhas adequadas. E, remetendo ao lar, para
auxiliá-lo nessa tarefa, sugerimos projetos – assinados por
renomados profissionais – de cozinhas, quartos, salas e
banheiros repletos de ideias e boas soluções para deixar a sua
casinha mais alegre, aconchegante e espaçosa. Inspire-se!
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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...

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 Minha história livros gratuitos (PDF, Mobi) Michelle Obama -

http://brpdfango.tk/baixar/minha-hist-c3-b3ria-pdf-gratis1389262107.pdf

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 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...

[PDF]

baixar After livros gratuitos (PDF, Mobi) Anna Todd -

http://brpdfango.tk/baixar/after-pdf-gratis1093695334.pdf

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, de 18 anos, sai de
casa,...
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baixar A tríade do tempo livros gratuitos (PDF, Mobi) Christian
Barbosa [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-tr-c3-adade-do-tempo-pdf-gratis1389352234.pdf

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa oferece uma
solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para a realização dos seus
sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil pessoas em todo o mundo, ele
apresenta um...
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baixar O poder da ação livros gratuitos (PDF, Mobi) Paulo Vieira -

http://brpdfango.tk/baixar/o-poder-da-a-c3-a7-c3-a3o-pdf-gratis1098942616.pdf

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 acha que essas são situações...

baixar A coragem de ser imperfeito livros gratuitos (PDF, Mobi)
Brené Brown [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-coragem-de-ser-imperfeito-pdf-gratis691334979.pdf

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim.
Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor
definição de coragem. Quando fugimos de emoções como medo, mágoa e decepção, também nos
fechamos para...

baixar Os segredos da mente milionária livros gratuitos (PDF, Mobi)
T. Harv Eker [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/os-segredos-da-mente-milion-c3-a1ria-pdf-gratis560987598.pdf

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o que T.
Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que cada um de nós
alimenta desde a infância e que molda o nosso destino financeiro, quase sempre nos levando para
uma...

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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baixar O Poder do Agora livros gratuitos (PDF, Mobi) Eckhart Tolle -

http://brpdfango.tk/baixar/o-poder-do-agora-pdf-gratis560984981.pdf
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Nós passamos a maior parte de nossas vidasfuncional
pensando

Ignoramos ou negamos o presente e adiamos nossas conquistas para algum dia distante, quando
conseguiremos tudo o que desejamos e seremos, finalmente, felizes. Mas, se queremos realmente
mudar nossas...

baixar Um marido de faz de conta livros gratuitos (PDF, Mobi) Julia
Quinn [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/um-marido-de-faz-de-conta-pdf-gratis1446785086.pdf

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi ferido
durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de uma tia ou se
casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico, determinada a cuidar do
irmão....

baixar After – Depois da verdade livros gratuitos (PDF, Mobi) Anna
Todd [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/after-depois-da-verdade-pdf-gratis1093745306.pdf

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. Mas ela está prestes a descobrir que alguns amores...
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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 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...

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...
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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 Revolta e esperança livros gratuitos (PDF, Mobi) Renato
Samuel Lima [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/revolta-e-esperan-c3-a7a-pdf-gratis1440246693.pdf

A Guerra do Contestado abordada no domínio da grande literatura poderia quiçá ser denominada: A
guerra dos esquecidos, assim como Mário Vargas Llosa no campo ?ccional alcunhou de A guerra do
Fim do Mundo sua obra inspirada na Guerra de Canudos e não por acaso sobre Antônio Conselheiro
nos foi...

baixar Visitas ao Santissimo Sacramento e a Maria Santissima para
todos os dias do mez livros gratuitos (PDF, Mobi) Anonymous [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/visitas-ao-santissimo-sacramento-e-maria-santissima-pdf-gratis593270727.pdf

Meu Senhor Jesu Christo, que pelo amor, que tendes aos homens, estais de noite e de dia nesse
Sacramento, todo cheio de piedade, e de amor, esperando, chamando, e recebendo todos aquelles,
que vem a visitar-vos: eu creio firmemente que vós estais ahi presente nesse Sacramento do altar:
adoro-vos...
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baixar O projeto desfazer livros gratuitos (PDF, Mobi) Michael Lewis -

http://brpdfango.tk/baixar/o-projeto-desfazer-pdf-gratis1231094411.pdf

Autor best-seller do The New York Times, Michael Lewis examina como uma teoria premiada com o
Nobel de Economia alterou para sempre a nossa percepção da realidade. O projeto desfazer conta a
envolvente história da parceria de dois psicólogos israelenses cujo trabalho deu origem ao livro
Rápido...

baixar Frio Como Pedra (Iron Tornadoes #1) livros gratuitos (PDF,
Mobi) Olivia Rigal [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/frio-como-pedra-iron-tornadoes-1-pdf-gratis1061451129.pdf

Frio Como Pedra (Iron Tornadoes #1) Seu corpo duro está pressionado contra minhas costas, e eu
não consigo desviar o olhar do nosso reflexo no espelho. Uma de suas mãos deixa o meu peito e
desaparece, e embora eu não a veja, ainda posso senti-la. Brian Hatcher é muito cara de pau. Eu
pensei...
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baixar Los desafíos de la memoria livros gratuitos (PDF, Mobi) Joshua
Foer [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/los-desaf-c3-ados-de-la-memoria-pdf-gratis504790731.pdf

Cuarenta días. Éste es el tiempo que perdemos de media cada año por culpa de lo que olvidamos.
A Joshua Foer le sucedía exactamente esto, pero después de entrenar durante un año, ganó el
campeonato de memoria de Estados Unidos, un concurso en el que participan personas...

baixar Um estranho irresistível livros gratuitos (PDF, Mobi) Lisa
Kleypas [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/um-estranho-irresist-c3-advel-pdf-gratis1448030115.pdf

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. Ethan Ransom é um misterioso ex-detetive da...
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baixar Seja foda! livros gratuitos (PDF, Mobi) Caio Carneiro -

http://brpdfango.tk/baixar/seja-foda-pdf-gratis1343814022.pdf

Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração cheio de
felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha vida foi FODA. Mas
calma, encontrar este livro é só o começo. Agora, você precisa levá-lo com você. Com...

baixar Comunicação não-violenta livros gratuitos (PDF, Mobi)
Marshall B. Rosenberg [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/comunica-c3-a7-c3-a3o-n-c3-a3o-violenta-pdf-gratis1048241045.pdf

Manual prático e didático que apresenta metodologia criada pelo autor, voltada para aprimorar os
relacionamentos interpessoais e diminuir a violência no mundo. Aplicável em centenas de situações
que exigem clareza na comunicação: em fábricas, escolas, comunidades carentes e até em graves...
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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...
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