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Segundo volume da aclamada série Perdida. Sofia está de volta ao século XIX e mais do que animada para começar a viver o seu final feliz ao lado de Ian Clarke. No entanto, em meio à loucura dos preparativos para o casamento, ela percebe que se tornar a sra. Clarke não vai ser tão simples quanto imaginava. As
confusões encontram a garota antes mesmo de ela chegar ao altar — e uma tia intrometida que quer atrapalhar o relacionamento é apenas uma delas. Além disso, coisas estranhas estão acontecendo na vila e Ian parece estar enfrentando alguns problemas que prefere não dividir com a noiva. Decidida, Sofia fará o que
estiver ao seu alcance para ajudar o homem que ama. Ela não está disposta a permitir que nada nem ninguém atrapalhe seu futuro. Porém, suas ações podem pôr tudo a perder, e Sofia descobre que a única pessoa capaz de destruir o seu "felizes para sempre" é ela própria.
“An engrossing tale [that] provides plenty of food for thought” (People, Best New Books pick), this playful, wise, and profoundly moving second novel from the internationally bestselling author of How Proust Can Change Your Life tracks the beautifully complicated arc of a romantic partnership. We all know the
headiness and excitement of the early days of love. But what comes after? In Edinburgh, a couple, Rabih and Kirsten, fall in love. They get married, they have children—but no long-term relationship is as simple as “happily ever after.” The Course of Love explores what happens after the birth of love, what it takes to
maintain, and what happens to our original ideals under the pressures of an average existence. We see, along with Rabih and Kirsten, the first flush of infatuation, the effortlessness of falling into romantic love, and the course of life thereafter. Interwoven with their story and its challenges is an overlay of
philosophy—an annotation and a guide to what we are reading. As The New York Times says, “The Course of Love is a return to the form that made Mr. de Botton’s name in the mid-1990s….love is the subject best suited to his obsessive aphorizing, and in this novel he again shows off his ability to pin our hopes,
methods, and insecurities to the page.” This is a Romantic novel in the true sense, one interested in exploring how love can survive and thrive in the long term. The result is a sensory experience—fictional, philosophical, psychological—that urges us to identify deeply with these characters and to reflect on his and her
own experiences in love. Fresh, visceral, and utterly compelling, The Course of Love is a provocative and life-affirming novel for everyone who believes in love. “There’s no writer alive like de Botton, and his latest ambitious undertaking is as enlightening and humanizing as his previous works” (Chicago Tribune).
Includes an excerpt from Strange new world.
A good girl in small town Oregon is about to leave the friend zone to find romance with a sweet and sexy veterinarian in this contemporary romance. As the designated good girl of Redwood Ridge, Oregon, Gabby Cosette has landed a permanent position in the friend zone. With no prospects in sight, she’s ready to let
the town gossips set their matchmaking sights on her. Too bad their perfect match happens to be her boss at the veterinarian clinic—and her best friend. Sure, Flynn O'Grady is handsome and kind, but getting involved with him would risk toppling both of their carefully constructed worlds. Even if he is starting to make
her girly parts zing. Deaf since birth, Flynn has always felt like an outsider. Aside from his brothers, Gabby is about the only person who's gone out of her way to treat him as more than a handicap. Which is exactly why he's hidden his attraction for his beautiful vet tech. Without Gabby, his work as a veterinarian, never
mind his personal life, wouldn't flow. But when a single kiss changes everything, he wonders if taking the ultimate shot at love might be worth the risk.
síntese histórica do coronelismo no Brasil
No mundo da Luna (Edição ampliada)
My Commander
One Plus One
Luna and the Lie
The 5th hardcover in Maria Trolle's beloved collection of coloring books. Gather your thoughts and calm your mind by coloring all of the beautiful plants and animals in Luna. A register of plants, birds, and butterflies is found in the back of the book.
Com Mentira perfeita, Carina Rissi prova mais uma vez que o seu forte é contar boas histórias, com ritmo acelerado e repletas de paixão, humor e reviravoltas Júlia não tem tempo para distrações. Ela é brilhante e sempre se esforça para ser a melhor naquilo que faz; por essa razão, sua vida
pessoal acabou ficando de lado. Algo que sempre preocupou sua tia Berenice. Gravemente doente, a tia teme que Júlia acabe completamente sozinha quando ela se for. Júlia faria qualquer coisa — qualquer coisa mesmo! — por tia Berê e, em seu desespero para agradar a única mãe que já conheceu,
inventa um noivo enquanto torce por um milagre... E então o milagre acontece: Berenice se recupera — e, assim que deixa o hospital, gasta todas as suas economias com o casamento dos sonhos para a sobrinha. Como Júlia pode contar a ela que mentiu, com a saúde da tia ainda tão frágil? É quando
Júlia conhece Marcus Cassani. Ele é irritantemente cínico, mulherengo e lindo de um jeito que a deixa desconfortável. Marcus também está enfrentando problemas, e um acordo entre eles parece ser a solução. Tudo o que Júlia sabe é que deveria se afastar de Marcus. Mas seu coração tem uma ideia
muito diferente...
When the topic of grandchildren comes up during a weekly sewing circle the matriarchs of the founding families seek out the witch Elder to scry to see if their sons have mates. They are shocked to discover that many of their son's mates are out in the world and are human! Fearing that their
future daughter in laws will end up dead before being claimed and providing them with grandchildren to spoil, they convince their own mates that something must be done. After gathering all of the warriors together in a fake award ceremony the witch Elder casts a spell to pull the warrior's
mates to them, whether they want it or not. Aiden McKenzie is adamant that he doesn't need a mate and that she would only get in the way. He doesn't have time to coddle a female. He likes his world run with military precision. Little does he realize, Fate is sending him his mate first! He
meets his destined mate Meryn Evans and things go downhill from there. She is the embodiment of chaos. In the first twenty-four hours she kicks, screams and knocks her bear shifting mate unconscious. Eventually they discover that life before finding each other may have been good, but life
afterwards is perfect, even if it involves super soaker battles and accidentally discharging hand grenades. Unfortunately the joy of their mating is overshadowed when Aiden and Meryn find themselves embroiled in a missing persons case assigned to Aiden by the Lycaonian Council. By assisting
Aiden, Meryn finds herself the focus of a demented killer. Can Aiden and the elite warriors from the Alpha Unit keep Meryn safe? Or did Fate bring her to Lycaonia to die?
Quinto volume da série best-seller Perdida. Valentina descobriu muito cedo que não é nenhuma princesa encantada. Em vez de bailes e romance, tudo o que a jovem deseja é viver com dignidade longe do pai e da madrasta, que faz da vida dela um inferno. A oportunidade surge com uma proposta de
casamento. Seu coração não se alvoroça com o pretendente, mas ela não está à procura do amor. Seria um bom arranjo, mas outro homem, o capitão Leon, um espanhol misterioso, porém mal-educado, irritante, atrevido — além de lindo —, surge em sua vida e, após um equívoco embaraçoso, ela fica
noiva desse homem detestável. Então, Valentina sofre um terrível acidente. Assustada, porém disposta a provar que não foi um simples acaso, ela vai atrás do responsável. Entre suspeitas, disfarces, segredos e contratempos, a moça acaba sucumbindo à irresistível e devastadora paixão, sem se dar
conta de que o perigo ainda está à espreita. Poderá uma garota nem um pouco encantada viver um conto de fadas e conseguir o seu final feliz?
A Novel
Procura-se um marido
The Course of Love
Mentira perfeita

In Barcelona, an aging Brazilian prostitute trains her dog to weep at the grave she has chosen for herself. In Vienna, a woman parlays her gift for seeing the future into a fortunetelling position with a wealthy family. In Geneva, an ambulance driver and his wife take in the lonely, apparently dying ex-President of a Caribbean country, only to discover that his political ambition is very much intact.
In these twelve masterly stories about the lives of Latin Americans in Europe, García Márquez conveys the peculiar amalgam of melancholy, tenacity, sorrow, and aspiration that is the émigré experience.
Protagonista de Procura-se um marido, Alicia sabe curtir a vida. Já viajou o mundo, é inconsequente, adora uma balada e é louca pelo avô, um rico empresário, dono de um patrimônio incalculável e sua única família. A morte do querido familiar muda completamente o rumo da história criada pela autora Carina Rissi. Vô Narciso a excluiu da herança, alegando que a neta não tem maturidade
suficiente para assumir seu império – a não ser, é claro, que esteja devidamente casada. Era algo inimaginável para Alicia que, então, decide burlar o testamento com um plano maluco e audacioso: colocar um anúncio no jornal para encontrar um marido de aluguel. Diversos candidatos respondem ao anúncio, mas apenas um deles será capaz de fazer o coração de Alicia bater mais rápido,
transformando sua vida de maneiras que ela jamais imaginou. Carina Rissi é uma leitora voraz, sempre lê a última página de um livro antes de comprá-lo e tem um fascínio inexplicável pelo tema "amores impossíveis". Vê nas obras de Jane Austen uma fonte de inspiração. Ela nasceu em Ariranha, interior de São Paulo, onde mora atualmente com o marido e a filha, após ter vivido uma curta
temporada na capital paulista.
"A beautiful tribute to every queer kid who's ever had to leave their home in order to find one." - Leah Johnson, bestselling author of You Should See Me in a Crown The author of The Gravity of Us crafts another heartfelt coming-of-age story about finding the people who become your home--perfect for fans of Becky Albertalli. Marty arrives in London with nothing but his oboe and some
savings from his summer job, but he's excited to start his new life--where he's no longer the closeted, shy kid who slips under the radar and is free to explore his sexuality without his parents' disapproval. From the outside, Marty's life looks like a perfect fantasy: in the span of a few weeks, he's made new friends, he's getting closer with his first ever boyfriend, and he's even traveling around
Europe. But Marty knows he can't keep up the facade. He hasn't spoken to his parents since he arrived, he's tearing through his meager savings, his homesickness and anxiety are getting worse and worse, and he hasn't even come close to landing the job of his dreams. Will Marty be able to find a place that feels like home? Acclaim for The Gravity of Us An IndieNext List Pick An Amazon Best
Book
LIVRO DA REVELAÇÃO SOBRE A CABALÁ HA-ZOHAR EDIÇÃO EM ESPANHOL DA PRINCIPAL OBRA DA CABALÁ ESCRITO ACERCA DE 2000 ANOS ATRÁS UMA VERSÃO FIEL AO GRANDE RAB Shimon bar Yochai BENDITO SEJA O SEU NOME , QUASE 2000 PÁGINAS DE CONHECIMENTO MÍSTICO E PROFUNDO
Only a Promise
Only a Kiss
Carietá - Volume I
Prometida - Perdida - vol. 4
The Family Book
Acompanhe a tragetória de Marina e Ana Laura, filhas de Ian e Sofia, conforme elas lutam para tomar as rédeas do próprio destino em um mundo — e um tempo — de mulheres belas e recatadas. Indomada é o arrebatador volume final da série Perdida, que conquistou corações pelo Brasil inteiro. A pré-venda acompanha brindes incríveis e livro autografado. Duas décadas se passaram e Sofia
ainda vive seu "felizes para sempre" no século XIX. Ela e Ian seguem loucamente apaixonados, para o constrangimento das filhas, duas jovens mulheres opiniosas e obstinadas. A vida não poderia ser melhor! Ou assim ela pensava. Um problema na fábrica ameaça enviar Sofia para a prisão, distraindo-a das ações do marido. Ela jamais desconfiou de que Ian fosse capaz de esconder algo tão
grave. Se tivesse percebido antes... Marina aprendeu a ocultar seus sentimentos até de si mesma. As exceções são seus amados cavalos, o melhor amigo (que a trocou pela estúpida Europa!) e a irmã caçula. Não há o que ela não faça por Ana Laura, e estava certa de que a dedicação era recíproca. Então por que Ana ficou tão horrorizada ao saber de seu noivado? Como Ana Laura poderia
não estar aos pedaços, se o noivo da irmã permeia todas as suas fantasias românticas? Desesperada para manter seus sentimentos em segredo, a saída que ela encontra é se afastar do casal. Sua resolução evapora quando um homem misterioso a procura e alerta que Marina corre perigo. A única capaz de ajudá-la é Ana. Mas quem vai salvar seu coração? Entre segredos do presente e do
passado, novas e antigas paixões, traições e lealdade, mãe e filhas farão o impossível umas pelas outras — e acabarão descobrindo que, algumas vezes, os laços inquebráveis do amor podem, sim, se partir... Carina Rissi também é autora de Procura-se um marido, Mentira perfeita, No mundo da Luna, Quando a noite cai, Amor sob encomenda, Menina veneno e coautora de O livro dos vilões.
Juntos, seus livros ultrapassam a marca de 600 mil exemplares vendidos. Suas histórias românticas e envolventes, com protagonistas inesquecíveis e contadas em uma linguagem ágil e bem-humorada, fazem de Carina uma das autoras mais lidas e apreciadas por quem adora um bom romance.
Um novo capítulo da história de amor de Ian e Sofia pela perspectiva do cavalheiro que conquista corações por onde passa Ian Clarke é um homem de sorte e sabe muito bem disso. Ele encontrou a felicidade que tanto almejava ao lado de sua amada (e complicada) Sofia. Não que tenha sido fácil — mas o que é simples quando o assunto é sua esposa? O destino tem sido gentil, e por essa
razão Ian se esforça tanto para ser um bom marido, um bom pai, um bom irmão. Entretanto sua felicidade começa a ruir no baile de aniversário de sua irmã, Elisa. Ian assiste, impotente, enquanto sua vida perfeita se transforma em uma terrível catástrofe. A noite é desastrosa, e Elisa, a menina que ele jurou proteger, se torna alvo de um escândalo. Mas o pior ainda está por vir. Um assunto do
passado, um pesadelo que há muito o persegue, retorna para assombrá-lo. Aterrorizado com a possibilidade de perder Sofia outra vez, Ian segue seu coração na tentativa de proteger a mulher que ama, sem se importar com as consequências. Ele só não suspeitava de que o preço a pagar seria tão alto...
Sofia vive em uma metrópole e está acostumada com a modernidade e as facilidades que ela traz. Ela é independente e tem pavor à mera menção da palavra casamento. Os únicos romances em sua vida são aqueles que os livros proporcionam. Após comprar um celular novo, algo misterioso acontece e Sofia descobre que está perdida no século dezenove, sem ter ideia de como voltar para
casa – ou se isso sequer é possível. Enquanto tenta desesperadamente encontrar um meio de retornar ao tempo presente, ela é acolhida pela família Clarke. Com a ajuda do prestativo – e lindo – Ian Clarke, Sofia embarca numa busca frenética e acaba encontrando pistas que talvez possam ajudá-la a resolver esse mistério e voltar para sua tão amada vida moderna. O que ela não sabia era
que seu coração tinha outros planos... "Perdida" é uma história apaixonante com um ritmo intenso, que vai fazer você devorar até a última página.
From the New York Times–bestselling author of My Brilliant Friend, this novel of a deserted wife’s descent into despair—and rage—is “a masterpiece” (The Philadelphia Inquirer). The Days of Abandonment is the gripping story of an Italian woman’s experiences after being suddenly left by her husband after fifteen years of marriage. With two young children to care for, Olga finds it more and more
difficult to do the things she used to: keep a spotless house, cook meals with creativity and passion, refrain from using obscenities. After running into her husband with his much-younger new lover in public, she cannot even refrain from assaulting him physically. In a “raging, torrential voice” (The New York Times), Olga conveys her journey from denial to devastating emptiness—and when she finds
herself literally trapped within the four walls of their high-rise apartment, she is forced to confront her ghosts, the potential loss of her own identity, and the possibility that life may never return to normal. “Intelligent and darkly comic.” —Publishers Weekly “Remarkable, lucid, austerely honest.” —The New Yorker
Sou Luna: o início do verão
As Far as You'll Take Me
Destinado - Perdida - vol. 3
The Duke Is Mine
Os laços inquebráveis do amor (Vol. 6 Perdida)

Elisa Clarke anda um pouco entediada. Seus dias parecem iguais e os bailes há muito deixaram de trazer algum prazer a ela. Não que seja uma surpresa, pois sempre que ela está presente os eventos se tornam um desastre! E é injusto, já que ela foi uma boa moça a vida toda. Nascida em uma das famílias mais influentes,
a jovem aprendeu desde pequena a respeitar as normas sociais e se manter longe de escândalos. Na única vez em que ignorou uma dessas regras acabou noiva. E foi apenas um beijo, ora bolas! Um beijo com o qual Elisa fantasiou desde que conheceu e se apaixonou irrevogavelmente pelo belo e gentil jovem médico e
que, como acontece nos contos de fadas, mudou sua vida para sempre. Mas não da maneira que ela esperava. Como consequência, agora está prometida a alguém que a despreza tanto que preferiu viver em outro continente. Tudo o que ela deseja é que as coisas permaneçam assim. Mas Elisa não sabe que seu noivo está
a caminho do Brasil, e ela terá de enfrentar o homem cujo coração um dia se viu forçada a partir. Destinados a ficar juntos, mas separados por seus corações, eles se envolverão em uma sinuosa dança marcada por segredos, mágoas do passado, intrigas e uma arrebatadora paixão que colocará em perigo não apenas seus
sentimentos, mas a vida de ambos.
By #1 New York Times bestselling author Holly Black, the first book in a stunning new series about a mortal girl who finds herself caught in a web of royal faerie intrigue. Of course I want to be like them. They're beautiful as blades forged in some divine fire. They will live forever. And Cardan is even more beautiful than the
rest. I hate him more than all the others. I hate him so much that sometimes when I look at him, I can hardly breathe. Jude was seven years old when her parents were murdered and she and her two sisters were stolen away to live in the treacherous High Court of Faerie. Ten years later, Jude wants nothing more than to
belong there, despite her mortality. But many of the fey despise humans. Especially Prince Cardan, the youngest and wickedest son of the High King. To win a place at the Court, she must defy him--and face the consequences. In doing so, she becomes embroiled in palace intrigues and deceptions, discovering her own
capacity for bloodshed. But as civil war threatens to drown the Courts of Faerie in violence, Jude will need to risk her life in a dangerous alliance to save her sisters, and Faerie itself.
Um romance repleto de fantasia, da autora da série Perdida. Briana Pinheiro sabe que não é a pessoa mais sortuda do mundo. Sempre que ela está por perto algo vai mal, especialmente no trabalho. Por isso é tão difícil manter um emprego. E a garota realmente precisa de grana, já que a pensão da família não anda nada
bem. Mas esse não é o único motivo pelo qual Briana anda perdendo o sono. Quando a noite cai e o sono vem, ela é transportada para terras distantes: um mundo com espadas, castelos e um guerreiro irlandês que teima em lhe roubar os sonhos... e o coração. Depois de ser demitida — pela terceira vez no mês! —, Briana
reúne coragem e esperanças e sai em busca de um novo trabalho. É quando Gael O'Connor cruza seu caminho. O irlandês de olhar misterioso e poucas palavras lhe oferece uma vaga em uma de suas empresas. Só tem um probleminha: seu novo chefe é exatamente igual ao guerreiro dos seus sonhos. Enquanto tenta
manter a má sorte longe do escritório, Briana acaba por misturar realidade e fantasia e se apaixona pelo belo, irresistível e enigmático Gael. Em uma viagem à Irlanda, a paixão explode e, com ela, o mundo de Briana, pois a garota vai descobrir que seu conto de fadas está em risco — e que talvez nem mesmo o amor
verdadeiro seja capaz de triunfar...
18 Year old Gabriella just graduated high school and is stepping into adulthood. Growing up she had a good life until something happened causing her mother to become a alcoholic. Her mom died in a fatal car crash leaving her and her big brother Tonio to fend for themselves. 18 year old Tonio at the time of his mom's
death starts selling dope to take care of him and his 14 year old sister. At 16 Gabbi starts dating Geezy, Geezy was a young dope boy from West Baltimore who worshiped the ground Gabriella walked on. Over time their relationship becomes gets tough and even deadly when Geezy knocks up one of Gabbi's friends. Between
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backstabbing friends, and her trifling ex boyfriend who she thought loved her, Gabriella turns into a complete savage. Is she strong enough to overcome the obstacles that her life has thrown at her? Or will she seek revenge on everybody who's ever crossed her?
Perdida - Perdida - vol. 1
No mundo da Luna
Coronel dono do mundo
How to Be a Badder Bitch
Desencantada – Perdida – vol. 5
A sweeping, breathtaking story of love and betrayal from the internationally bestselling author of The Tea Planter's Wife Ceylon, 1935. Louisa Reeve, the daughter of a successful British gem trader, and her husband Elliot, a charming, thrill-seeking businessman, seem like the couple who have it all. Except
what they long for more than anything: a child. While Louisa struggles with miscarriages, Elliot is increasingly absent, spending much of his time at a nearby cinnamon plantation, overlooking the Indian ocean. After his sudden death, Louisa is left alone to solve the mystery he left behind. Revisiting the
plantation at Cinnamon Hills, she finds herself unexpectedly drawn towards the owner, Leo, a rugged outdoors man with a checkered past. The plantation casts a spell, but all is not as it seems. And when Elliot's shocking betrayal is revealed, Louisa has only Leo to turn to . . .
There are so many different types of families, and THE FAMILY BOOK celebrates them all in a funny, silly, and reassuring way. Todd Parr includes adopted families, step-families, one-parent families, and families with two parents of the same sex, as well as the traditional nuclear family. His quirky humor and
bright, childlike illustrations will make children feel good about their families. Parents and teachers can use this book to encourage children to talk about their families and the different kinds of families that exist.
Primeiro livro da serie de livros HERDEIROS DE LUNA, categoria Infanto-Juvenil, YA, sobre amizade e auto-conhecimento.Marian é uma garota autentica e divertida que possui família de influência reconhecida nos Oásis mundiais que nunca importou-se com nada. Por decisão da família, ela precisa frequentar
um Illusion Institute para completar seus estudos e ser aptar usar seus dons. Estrategicamente escolhe o Brasil, local de nascimento da sua mãe. Estava decidida a envolver-se pouco, até entender que tem muito de si e deste mundo para descobrir. Apos o inicio das aulas, uma nova aluna, Lilith, é enviada
como sua colega de quarto. Misteriosa e estabanada, Lilith parece ainda menos ávontade que ela, mas é um imã para situações extravagantes e revela esconder um segredo sobre sua própria família. Quando um artefato poderoso é roubado, um grupo de rivais de dança as fazem de alvo para maldades e
grandes prodígios se unem á dupla, percebem que, talvez, não sejam tão outsiders como imaginavam...
Beginning in 1990, thousands of Spanish speakers emigrated to Japan. A Cultural History of Spanish Speakers in Japan focuses on the intellectuals, literature, translations, festivals, cultural associations, music (bolero, tropical music, and pop, including reggaeton), dance (flamenco, tango and salsa), radio,
newspapers, magazines, libraries, and blogs produced in Spanish, in Japan, by Latin Americans and Spaniards who have lived in that country over the last three decades. Based on in-depth research in archives throughout the country as well as field work including several interviews, Japanese-speaking
Mexican scholar Araceli Tinajero uncovers a transnational, contemporary cultural history that is not only important for today but for future generations. Araceli Tinajero is professor of Hispanic literatures at The City College of New York and at the Graduate Center. She is the author of Orientalismo en el
modernismo hispanoamericano, El Lector: A History of the Cigar Factory, and Kokoro: A Mexican Woman in Japan. Tinajero is the editor or co-editor of various volumes including Exilio y cosmopolitismo en el arte y la literatura hispanica, Orientalisms of the Hispanic and Luso-Brazilian World, Technology and
Culture in Twentieth Century Mexico, and Handbook on Cuban History, Literature, and the Arts. She is the Book Review Editor of the journal Asia / America Latina.
À espera do felizes para sempre
Brazil since 1980
Indomada
A Cultural History of Spanish Speakers in Japan
Strange Pilgrims
No mundo da LunaNo mundo da Luna (Edição ampliada)Verus Editora
One single mom. One chaotic family. One quirky stranger. One irresistible love story from the New York Times bestselling author of The Giver of Stars Suppose your life sucks. A lot. Your husband has done a vanishing act, your teenage stepson is being bullied, and your math whiz daughter has a once-in-a-lifetime opportunity that you can’t afford to pay for. That’s
Jess’s life in a nutshell—until an unexpected knight in shining armor offers to rescue them. Only Jess’s knight turns out to be Geeky Ed, the obnoxious tech millionaire whose vacation home she happens to clean. But Ed has big problems of his own, and driving the dysfunctional family to the Math Olympiad feels like his first unselfish act in ages . . . maybe ever. One
Plus One is Jojo Moyes at her astounding best. You’ll laugh, you’ll weep, and when you flip the last page, you’ll want to start all over again.
Esta história aborda a vida da cadela Luna K9, de busca e resgate, que integra o Canilfron sediado na cidade de Cáceres-MT, conhecida carinhosamente por princesinha do Paraguai. O município faz divisa com a Bolívia e essa fronteira é palco de esplendorosas operações militares. Com a leitura deste livro, você descobrirá como funcionam os treinamentos de cães
militares e vai viajar em um mundo de ação e aventura que são inspirados em histórias reais. Os cães de fronteira utilizam seu superpoder olfativo combinado com sua poderosa audição para atuar na extensa fronteira seca combatendo o narcotráfico. Narrado pela cadela com detalhes impressionantes e comoventes, o livro conta uma história inesquecível. A obra
relata a vida dos cães que nasceram com o propósito de salvar vidas. Luna também realiza um lindo trabalho social e ajuda as pessoas a lidarem com seus problemas emocionais. Este livro é recomendado para todas as idades, ele relata a lealdade, a confiança e o amor que existe entre o homem e o cão. Esta obra irá encantar aqueles que são apaixonados por cães, e
se você gostou de quatro vidas de um cachorro vai adorar as aventuras de Luna k9.
Arriving at Hardford Hall for an impulsive visit, Percival Hayes, Earl of Hardford, finds Lady Barclay, who secluded herself after her husband's death, awakens a passion he never thought possible.
As memórias secretas do Sr. Clarke
The Sapphire Widow
Tracking You
Luna K9
Brave New Girl

In the first book of the Shaw Confessions, the companion series to the New York Times bestselling Mara Dyer novels, old skeletons are laid bare and new promises prove deadly. This is what happens after happily ever after. Everyone thinks seventeen-year-old Noah Shaw has the world on a
string. They’re wrong. Mara Dyer is the only one he trusts with his secrets and his future. He shouldn’t. And both are scared that uncovering the truth about themselves will force them apart. They’re right.
Conheça a vida de Luna antes de ela se mudar para a Argentina! Neste livro, saiba como foram as férias de Luna antes da reviravolta que aconteceu em sua vida. É verão, faz muito calor e Luna Valente acaba de concluir o ano escolar. As férias chegaram e prometem ser incríveis: cheias de
tardes superanimadas e caminhos extraordinários para patinar todos os dias. Mas isso não é tudo: também aparecerão desafios inéditos, novas pessoas, muitas experiências únicas e, sobretudo, mudanças inesperadas, pois a vida de Luna é uma aventura pronta para ser desvendada.
This is a general survey of Brazilian society, economy, and political system since 1980. It describes the basic changes occurring as Brazil was transformed from a predominantly rural and closed economy under military rule into a modern democratic, industrial and urbanized society, with an
extraordinary world class commercial agriculture in the past 60 years. In this period, Brazil passed from a pre-modern high fertility and mortality society to a modern low fertility and mortality one, the economy approached hyper inflation many times, and it abandoned a policy of protected
industrialization to an economy opened to world trade. The advances and the failures of these changes are examined for the impact on questions of growth and equality. The book is designed as a basic introduction to contemporary Brazil from a recent historical perspective and is one of the
first such comprehensive surveys of recent Brazilian history and development in any language.
Edição com nova capa e com o conto A entrevista, que narra a entrevista de emprego de Luna Braga para entrar na revista Fatos&Furos. A vida de Luna está uma bagunça! O namorado a traiu com a vizinha, seu carro passa mais tempo na oficina do que com ela e o chefe vive trocando seu
nome. Recém-formada em jornalismo, ela trabalha como recepcionista na renomada Fatos&Furos. Mas, em tempos de internet e notícias instantâneas, a revista enfrenta problemas e o quadro de jornalistas diminuiu drasticamente. É assim que a coluna do horóscopo semanal cai no colo
dela. Embora não tenha a menor ideia de como fazer um mapa astral e não acredite em nenhum tipo de magia, Luna aceita o desafio sem pestanejar. Afinal, quão complicado pode ser criar um texto em que ninguém presta atenção? Mas a garota nem desconfia dos perigos que a aguardam
e, entre muitas confusões, surge uma indesejada, porém irresistível paixão que vai abalar o seu mundo. O romance perfeito — não fosse com o homem errado. Sem saída, Luna terá que lutar com todas as forças contra a magia mais poderosa de todas, que até então ela desconhecia: o amor.
Com seu estilo ágil e fluido, Carina Rissi criou em No mundo da Luna uma leitura viciante, permeada de humor, encanto e paixão, que vai conquistar você do início ao fim.
Quando a noite cai
Herdeiros de Luna
Thousand Words
The Becoming of Noah Shaw
Encontrada - Perdida - vol. 2
The problem with secrets is that they're too easy to keep collecting.Luna Allen has done some things she would rather no one ever know about. She also knows that, if she could go back in time, she wouldn't change a single thing.With three sisters she loves, a job she (mostly) adores, and a family built up of friends
she's made over the years, Luna figures everything has worked out the way it was supposed to. But when one of those secrets involves the man who signs her paycheck, she can't find it in her to regret it. Despite the fact that he's not the friendliest man in the world. Or the most patient.Sometimes there are things
you're better off keeping to yourself.------#1 Overall Amazon Kindle Best Seller
"The ice is a cold mistress. As the league's most eligible goalie, Max Fournier has access to his fair share of willing puck bunnies, but right now he's more interested in bringing home another championship than a one-night stand. A romantic at heart, Max believes in love; he's just not great at relationships. So
when he finally meets a nice girl who's not blinded by his celebrity, he's feeling the heat--and the pressure to save her from herself. Between working two jobs and raising her sister's kids, Julianne Bradley doesn't have time for sports--or men. All she knows about Max is that he's the sexiest customer to ever grace
her gas-station counter. And he sees past her tired eyes and makes Jules yearn for things she can't have: a glamorous fling, a passionate lover, and the time to enjoy both. Max makes her feel like Cinderella, even though Jules has enough baggage to crush a glass slipper. Luckily, he's no prince--only a fierce
competitor determined to win her heart"--Page 4 of cover.
Da autora de fantasia bestselling nº1 do mundo inteiro chega uma nova série de ficção científica há muito esperada. SETI recebeu um sinal de uma civilização alienígena. Há tempo para salvar o mundo? “Um grande enredo, o tipo de livro que você terá problemas para parar de ler à noite. O suspense do final é tão
espetacular que você vai imediatamente querer comprar o livro seguinte só para ver o que acontece.” –The Dallas Examiner (referente a Amada) “Outra série brilhante, mergulhando-nos numa fantasia de honra, coragem, magia e fé no seu destino… Recomendado para a biblioteca permanente de todos os leitores que adoram uma
fantasia bem escrita.” –Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (referente a Ascenção dos Dragões) "Uma leitura rápida e fácil... você tem de ler o que acontece a seguir e não quer parar." –FantasyOnline.net (referente a Uma Busca de Heróis) No rescaldo do SETI receber o sinal, Kevin, de 13 anos, percebe: ele é o
único que pode salvar o mundo. Mas há tempo? O que é que ele deve fazer? E o que é que os alienígenas planeam a seguir? “Repleta de ação... A escrita de Rice é sólida e a premissa intrigante." --Publishers Weekly (referente a Uma Busca de Heróis) “Uma fantasia superior… Um vencedor recomendado para quem gosta de
escrita de fantasia épica impulsionada por poderosos e credíveis protagonistas jovens adultos.” –Midwest Book Review (referente a Ascensão dos Dragões) “Uma fantasia repleta de ação que irá certamente agradar aos fãs das histórias anteriores de Morgan rice, juntamente com os fãs de trabalhos tais como O CICLO DA
HERANÇA de Christopher Paolini…Os fãs de ficção para jovens adultos irão devorar este último trabalho de Rice e suplicar por mais.” --The Wanderer, A Literary Journal (referente a Ascensão dos Dragões) O livro #3 da série estará disponível brevemente. Também estão disponíveis muitas séries de Morgan Rice do género de
fantasia, incluindo UMA BUSCA DE HERÓIS (LIVRO #1 da série o ANEL DO FEITICEIRO), um download gratuito com mais de 1.300 avaliações com 5 estrelas!
Ralph Stockwood, who is racked by guilt over the deaths of his friends but must marry to secure an heir, agrees to a marriage of convenience with Chloe Muirwood, whose family's scandal threatens her marital prospects.
No mundo da Luna: a entrevista
Um amor que ultrapassa as barreiras do tempo
Chegada (As Crónicas da Invasão—Livro Dois)
The Cruel Prince
The Days of Abandonment
Sucesso de público, No mundo da Luna acaba de ganhar um conto exclusivo no formato digital. Este eBook é dado de presente a todos os leitores que procuram saber um pouquinho mais sobre a vida de Luna Braga. Ela já tinha um emprego quando sua história começa. Mas como foi que conseguiu entrar na tão sonhada revista
Fatos&Furos;? Sua divertida entrevista de emprego é uma das cenas favoritas da Carina Rissi. "Assim como bons autores do gênero, a exemplo de Helen Fielding (da saga Bridget Jones), Marian Keyes (Melancia) e Cecelia Ahern (P.S. Eu te amo), Carina Rissi consegue equilibrar romance, humor e uma boa dose de pesquisa nos
seus livros." — Raquel Lima, Diário de Pernambuco
Ashleigh's boyfriend, Kaleb, is about to leave for college, and Ashleigh is worried that he'll forget about her while he's away. So at a legendary end-of-summer pool party, Ashleigh's friends suggest she text him a picture of herself -- sans swimsuit -- to take with him. Before she can talk herself out of it,
Ashleigh strides off to the bathroom, snaps a photo in the full-length mirror, and hits "send." But when Kaleb and Ashleigh go through a bad breakup, Kaleb takes revenge by forwarding the text to his baseball team. Soon the photo has gone viral, attracting the attention of the school board, the local police, and the
media. As her friends and family try to distance themselves from the scandal, Ashleigh feels completely alone -- until she meets Mack while serving her court-ordered community service. Not only does Mack offer a fresh chance at friendship, but he's the one person in town who received the text of Ashleigh's photo -and didn't look. Acclaimed author Jennifer Brown brings readers a gripping novel about honesty and betrayal, redemption and friendship, attraction and integrity, as Ashleigh finds that while a picture may be worth a thousand words . . . it doesn't always tell the whole story.
“Eloisa James is extraordinary.” —Lisa Kleypas In the capable hands of USA Today and New York Times bestselling author Eloisa James, the fairy tales we loved as children take on vibrant—and sensuous—new life. With The Duke is Mine, the beloved author of A Kiss at Midnight and When Beauty Tamed the Beast gives the
classic tale of the Princess and the Pea a delightfully romantic Regency spin. Fans of Victoria Alexander and Julia Quinn will simply adore this historical romance gem about a lady reluctantly betrothed to one duke but pursued by another; a tantalizing tale of love, lies, and one very uncomfortable mattress.
Max
Uma longa jornada para casa
Luna Coloring Book
Livro Completo Zohar - Em Espanhol
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