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Caixa de passaros livro

Bird BoxR $34.003x de R$11,33 sem juros Com mais de 160 mil cópias vendidas no Brasil, Bird Box é inspiração para o novo lançamento da Netflix com Sandra Bullock.Quatro anos após o início das mortes, há poucos sobreviventes em Michigan. Malorie e seus dois filhos pequenos estão entre eles. O trio faz parte do
grupo que tenta resistir em um mundo onde abrir os olhos pode ser fatal. Vivendo em uma casa abandonada, Malorie e seus filhos não sabem o que está acontecendo lá fora. Sempre coberto com as janelas e portas e sem comunicação com o exterior, o local é uma área isolada em meio ao caos. Quando uma neblina
misteriosa atinge a região e Malorie toma uma decisão que foi adiada por um longo tempo. Depois de quatro anos trancados, Malorie e as crianças fogem da casa em um barco de remo na esperança de encontrar um lugar distante do surto que matou todos ao seu redor. Com os olhos cobertos, os três enfrentam uma
jornada aterrorizante para o desconhecido. Com um enredo cheio de tensão e terror psicológico, Bird Box explora a essência do medo em um mundo pós-apocalíptico. 24/10/2018 Saiba mais sobre Tudo o que já sabemos sobre o filme Bird Box 21/12/2018 Saiba mais sobre Você sobreviveria ao mundo da Bird Box?
Faça o teste! 31/01/2019 Mais informações sobre novo livro do autor da Caixa de pássaros que chega ao Brasil em 2019 19/03/2019 Mais informações sobre a Caixa de Pássaros ganha uma série! 30-04-2019 Mais informações sobre a nova edição do Bird Box 30/03/2020 Mais informações sobre Malorie, a sequência
da caixa de pássaros, chega às livrarias no segundo semestre 21/05/2020 Mais informações sobre a continuação da Bird Box chegam ao Brasil em lançamento simultâneo 13/07/2020 Mais informações sobre Malorie, sequência de pássaros, você ganha filme da Netflix 31/07/2018 Saiba mais sobre Lugares Bizarros
Que Poderiam Estar em um livro de Josh Malerman 01/03/2019 Saiba mais sobre dicas de fantasia para curtir o bloco intrínseco 26/07/2019 Saiba mais sobre o Meet Inspection, o novo livro por birdbox autor 07/11/2018 Saiba mais sobre 18/12/2019 Saiba mais sobre o Top 10 da Intrínseca em 2019 07/08/2019 Saiba
mais sobre que tipo de pai é seu? 13/07/2018 Saiba mais sobre Histórias para curtir na sinopse do Halloween 177589 Depois de passar um ano sem namorado, Isabela está determinada a realizar o grande sonho de uma escritora reconhecida. Decida dar os primeiros passos anonimamente, criando um blog onde você
se inscreve como A Garota de Preto e Branco. Em seu diário virtual, ela desabafa, fala de amigos, não tantos amigos, e confessa suas aventuras e contratempos amorosos. O assunto é o que não está faltando. Durante uma temporada movimentada na Costa do na Bahia, acompanhada por Pedro, Amanda e sua
insuportável prima Nataly, Isabela encontra o irresistível Gabriel, um sujeito quase perfeito, a menos que por um pequeno detalhe... Entre shows e passeios na praia, Isabela tem que admitir que sente uma atração crescente por sua melhor amiga. Em seu segundo livro, Isabela Freitas acompanha as histórias dos
personagens de Don's Not Clinging, não. Desta vez, com a cabeça nas nuvens e os pés firmes no chão, a personagem Isabela vai em busca do que seu coração realmente deseja, mesmo quando seu caminho é muito acidentado e cada curva parece esconder uma nova surpresa. 281436 talentosa e sedutora sinopse,
Ethan Holt ganhou o coração de Cassie Taylor quando os dois eram meros estudantes de teatro. O namoro não funcionou, e anos depois, os dois se encontraram novamente como estrelas de uma peça da Broadway. O que parecia ser uma grande oportunidade para a carreira de Cassie acabou sendo um reencontro
turbulento com seu primeiro amor. Para Ethan, era uma chance de admitir seus erros e pedir outra chance. Minha Julieta traz o fim da história apaixonada que conquistou os leitores brasileiros. Quando Ethan está à sua porta pedindo perdão, Cassie fica dividida. Ela esqueceu de não esquecê-lo e a atração entre os
dois ainda é explosiva. No entanto, as memórias do doloroso fim da química entre eles ainda a assombram. Ciente de como sua covardia o afastou da felicidade, Ethan está disposto a fazer qualquer coisa para mostrar que ele é um novo homem, pronto para viver um grande amor. Com diálogos precisos, cenas de
tirar o fôlego e capítulos que alternam entre o passado e o presente, Leisa Raven criou um romance que captura os leitores até a última página. Se a conclusão de Meu Romeu deixou os fãs curiosos e esperando por mais, Minha Julieta esclarece as perguntas que permaneceram no ar e revela se a versão
contemporânea desta clássica história de amor encontra seu final feliz. Sinopse de 177105 Há 20 anos, America Singer participou da Seleção e ganhou o coração do Príncipe Maxon. Agora é a vez da Princesa Eadlyn, filha do casal. Prestes a conhecer os trinta e cinco pretendentes que competirão por sua mão em
uma nova seleção, ela não tem esperança de viver um conto de fadas como o de seus pais. Mas uma vez que o concurso começa, ela percebe que encontrar seu príncipe encantado pode não ser tão impossível quanto parecia. 89709 ou 2x de R$ 21,95 sem sinopse de juros Sociedade baseada em facções, na qual
Tris Prior um dia acreditava, entrou em colapso - destruído pela violência e disputas de poder, caracterizada por perda e traição. Em 'Convergente', o poderoso resultado da trilogia de Veronica Roth começou com Divergente e Insurgente, os jovens enfrentar novos desafios e novamente forçado a fazer escolhas que
requerem fidelidade, sacrifício e amor. 89711 ou 2x de R$21,95 sinopse sem juros Em uma Chicago futurista, a sociedade é dividida em cinco facções – Altruísmo, Amizade, Ousadia, Franqueza e Bolsa – e não pertencer a uma facção é como ser invisível. Beatrice cresceu em Abnegation, mas o teste de aptidão que
todos os jovens passam aos 16 anos, em uma grande cerimônia de iniciação que determina em qual grupo eles querem participar para passar o resto de suas vidas, revela que ela é de fato uma divergente, não respondendo a simulações como planejado. A jovem, então, tem que escolher entre ficar com sua família ou
ser quem ela realmente é, e, finalmente, fazer uma escolha que surpreenda a todos, incluindo ela mesma, e que possa afetar sua vida, seu coração e até mesmo a sociedade supostamente ideal em que ela vive. A sinopse do romance de estreia de Josh Malerman, 94553, Bird Box é um thriller psicológico tenso e
aterrorizante que explora a essência do medo. Uma história que deixará o leitor completamente sem fôlego, mesmo depois de ler. Basta um olhar para desencadear um impulso violento e incontrolável que terminará em suicídio. Ninguém é imune e ninguém sabe o que causa essa reação em humanos. Cinco anos
após o início do surto, poucos sobreviventes permaneceram, incluindo Malorie e duas crianças pequenas. Ela sonha em fugir para um lugar onde a família possa estar segura, mas a jornada à frente é assustadora: uma decisão errada e eles morrerão. Sinopse de 10733 Tudo começa com um ponto final: a decisão de
terminar o namoro de dois anos com Gustavo, amigo dos sonhos de cada garota. Seus amigos achavam que Isabela tinha enlouquecido, porque afinal, eles formaram um casal per-fei-to! Mas por trás do pretexto estava uma garota infeliz, disposta a assumir as consequências decidindo ficar sozinha. Era hora de salvar
a autoconfiança, a autoconfiança e entrar em contato com seus próprios desejos. Parece fácil, mas estranho do jeito que é, Isabela deve primeiro lidar com a intimidação de um primo gostoso, com as tentações da balada e, acima de tudo, entender que príncipe encantado é a falta de artigo no mercado. Isabela Freitas,
em seu primeiro livro, conta os percalços vividos por sua personagem para encarar a vida e não se apegar ao que não é bom, mas preservar seu lado romântico. Mais informações sobre produtos usados Livros usados vendidos em nossa categoria Outlet são livros com falhas, mas que mantém sua integridade do
conteúdo original fazendo uma leitura muito próxima de novos livros. Esses produtos podem ter páginas amassadas ou capas, manchas, arranhões ou traços de uso e podem estar fora de suas embalagens originais. Estoque Producten de saída de de é limitado e por isso as oportunidades de compra são únicas. Se,
após a compra, forem declarados defeitos na operação do produto, o consumidor poderá solicitar a restituição dos valores cobrados de acordo com a política de devolução da Saraiva.IMAGENS NO SITE As imagens são ilustrativas apenas de um novo livro com exemplos de unidades mostrando vestígios de uso, que
podem ou não estar presentes na unidade oferecida para venda. Os livros utilizados são exibidos no site com o selo USED para marcar os outros produtos. LIVRO USADO Livros usados são carimbados Vendidos no estado, troca não autorizada na capa e/ou volta para identificar produtos que não podem ser trocados.
Embalagem E CONTEÚDOOs produtos são entregues na embalagem original reformulada, com possíveis modificações ou em embalagens neutras lacradas. Não deve conter tampas especiais e/ou gabinetes, especialmente em kits e caixas. RETOURO prazo para sacar a compra é de no máximo 7 (sete) dias corridos
a partir da data de entrega. O produto deve ser encaminhado com todas as peças e na mesma embalagem em que foi recebido. Devido ao estoque limitado das mercadorias, não é possível trocar os produtos, apenas devolvê-los e solicitar o reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado utilizando o mesmo
método de pagamento utilizado para a compra. Para obter mais informações, visite nossa política de comércio e devolução. APARÊNCIA E OPERAÇÃO Os livros utilizados podem conter amassados, marcas, manchas, arranhões ou vestígios de uso. Esses sinais estéticos não comprometerão a leitura ou a integridade
do conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram inspecionados e estão em condições de leitura. Ler.
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