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(PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt) Nora Roberts -, O magnetismo
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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 —...

[PDF]

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...

[PDF]

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 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....
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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...
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baixar 10% mais feliz livros gratuitos (PDF, Mobi) Dan Harris -

http://brpdfango.tk/baixar/10-mais-feliz-pdf-gratis1007681175.pdf

Dan Harris era um jornalista promissor, que construía com garra sua carreira de apresentador na
rede de televisão americana ABC News. Mas a obsessão pelo trabalho, a autocrítica exagerada e a
extrema competitividade o levaram a um ponto sem volta: o dia em que teve um ataque de pânico ao
vivo,...

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...
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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...

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...
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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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baixar A mágica da arrumação livros gratuitos (PDF, Mobi) Marie
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Kondo http://brpdfango.tk/baixar/a-m-c3-a1gica-da-arruma-c3-a7-c3-a3o-pdf-gratis986814410.pdf

Prepare-se para conhecer o método de arrumação que vem conquistando milhões de adeptos pelo
mundo afora. A japonesa Marie Kondo, consultora e especialista no assunto, vai ajudar você a
organizar sua casa e sua vida – de uma vez por todas. Quantas vezes você já...
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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...
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baixar Poderosa União livros gratuitos (PDF, Mobi) Trish Morey -

http://brpdfango.tk/baixar/poderosa-uni-c3-a3o-pdf-gratis1109193000.pdf

Harlequin Paixão Glamour 06 - Poderosa União - Trish Morey Em nome da coroa? Rashid al Kharim
precisa viajar com sua pequena meia- -irmã para assumir seu lugar no trono de Qajaran. Contudo,
antes de entrar nesse mundo de falsidade e perigos, ele se rende a uma noite de prazer ao lado de
uma bela...

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 A Praça e a Torre livros gratuitos (PDF, Mobi) Niall Ferguson -

http://brpdfango.tk/baixar/a-pra-c3-a7a-e-a-torre-pdf-gratis1448313440.pdf

Um novo jeito de enxergar a história A maior parte da história é hierárquica: descreve papas,
presidentes e líderes revolucionários. Porém, e se a razão disso for apenas o fato de as hierarquias
criarem os arquivos históricos? E se estivermos ignorando redes igualmente poderosas, mas
menos...

baixar O Evangelho segundo o Espiritismo livros gratuitos (PDF,
Mobi) Allan Kardec [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/o-evangelho-segundo-o-espiritismo-pdf-gratis1147726566.pdf

Terceira obra da Codificação Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira
vez em 1864, na França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem
simples e acessível a todas as inteligências, sem figuras nem alegorias, contém a...
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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...
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baixar No meu sonho te amei livros gratuitos (PDF, Mobi) Abbi Glines

http://brpdfango.tk/baixar/no-meu-sonho-te-amei-pdf-gratis1446919143.pdf

Na noite da formatura, Vale McKinley sofre um terrível acidente de carro. Junto com ela está
Crawford, seu namorado, que acaba entrando em coma. Eles pretendiam aproveitar o verão fazendo
planos para a universidade, com um futuro brilhante cheio de possibilidades. Agora, Vale passa
longos dias...

baixar A menina da montanha livros gratuitos (PDF, Mobi) Tara
Westover [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-menina-da-montanha-pdf-gratis1427786090.pdf

Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira vez em uma sala de aula. Nascida nas
montanhas de Idaho, Estados Unidos, era a caçula de sete irmãos. Guiados pelo fanatismo do pai,
todos estavam sempre se preparando para o fim do mundo, estocando conservas e dormindo com
uma mala pronta...
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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

Nós passamos a maior parte de nossas vidas pensando no passado e fazendo planos para o futuro.
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 estranho irresistível livros gratuitos (PDF, Mobi) Lisa
Kleypas [PDF]

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

Uma mulher que desafia seu tempo Dr. Garret Gibson, a única médica mulher na Inglaterra, é tão
ousada e independente quanto qualquer homem – por que não lidar com os próprios desejos como se
fosse um? No entanto, ela nunca ficou tentada a se envolver com alguém, até agora. Ethan
Ransom,...
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baixar A Divina Comédia livros gratuitos (PDF, Mobi) Dante Alighieri -

http://brpdfango.tk/baixar/a-divina-com-c3-a9dia-pdf-gratis576205135.pdf

A Divina Comédia (em italiano: Divina Commedia, originalmente Comedìa, mais tarde batizada de
Divina por Giovanni Boccaccio) é um poema de viés épico e teológico da literatura italiana e da
mundial, escrita por Dante Alighieri , e que é dividida em três partes: Inferno, Purgatório e...
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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 As coisas que você só vê quando desacelera livros gratuitos
(PDF, Mobi) Haemin Sunim [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/as-coisas-que-voc-c3-aa-s-c3-b3-v-c3-aa-quando-desacelera-pdf-gratis12858001
82.pdf

De tempos em tempos, surge um livro que, com sua maneira original de iluminar importantes temas
espirituais, se torna um fenômeno tão grande em seu país de origem que acaba chamando a atenção
e encantando leitores de todo o mundo. Escrito pelo mestre zen-budista sul-coreano Haemin...
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baixar Um beijo inesquecível livros gratuitos (PDF, Mobi) Julia Quinn

http://brpdfango.tk/baixar/um-beijo-inesquec-c3-advel-pdf-gratis1070257317.pdf

Toda a alta sociedade concorda que não existe ninguém parecido com Hyacinth Bridgerton.
Cruelmente inteligente e inesperadamente franca, ela já está em sua quarta temporada na vida
social da elite, mas não consegue se impressionar com nenhum pretendente. Num recital, Hyacinth
conhece o belo e...
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baixar A vegetariana livros gratuitos (PDF, Mobi) Han Kang -

http://brpdfango.tk/baixar/a-vegetariana-pdf-gratis1436354468.pdf

A vegetariana, romance perturbador e único, tem sido apontado como um dos livros mais
importantes da ficção contemporânea – e uma introdução à fecunda literatura produzida na Coreia
do Sul. "… Eu tive um sonho", diz Yeonghye, e desse sonho de sangue e escuros bosques nasce
uma...
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