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Contato Ajude a espalhar a palavra Envie um livro Faça uma doação Livro aleatório SelfaySports e GamesSpiritualityTourism e Guias de Viagem After – Book 3 é um livro escrito por Anna Todd que foi publicado em 2016-01-20 pela Editorial Presenza. Está listado em Literatura e Romance e tem um total de 392 páginas. O tamanho do
arquivo no formato .epub é de 717 KB. Os leitores ocupam uma faixa de 4,32 de 0 a 5, com 185 votos. Mais sobre a autora Anna Todd Anna Todd é a autora do livro After – Book 3. Neste site, você pode encontrar outros títulos do mesmo autor ou livros sobre temas semelhantes. Anna Todd nasceu em 1989 e mora em Los Angeles.
Como um fervoroso fã de boy bands e literatura, ele decidiu escrever um livro que combina essas paixões, resultando na série posterior, cujos personagens são inspirados pela banda britânica One Direction. Esta série, publicada pela presence, vendeu mais de 4,5 milhões de cópias e seus direitos foram adquiridos para publicação em
mais de 30 países. Série Depois - Anna Todd Depois de atingir a marca de bilhões de sucesso na plataforma de leitura Wattpad, a série After se torna um livro e promete ser o novo fenômeno da publicação. No primeiro livro, Tessa é uma garota de 18 anos que acaba de sair da casa da mãe para se mudar para o campus da faculdade.
O estúdio, responsável e decure, não se importa com festas ou paixões. Em seu primeiro dia na faculdade, Tessa conhece Hardin, uma jovem rude, bonita e tatuada que envolve sua maneira de ser uma garota adequada. Ambos se odeiam, mas ao mesmo tempo não conseguem ficar longe um do outro. Logo, uma relação intensa e
turbulenta começa. Consumida por uma paixão que ela imaginava que não era possível, Tessa vê sua superfície de sexualidade. Mas por trás da chamada irresistível do badboy, Hardin carrega fantasmas de seu passado, o que pode colocar tudo a perder. Depois de Hardin, Tessa nunca mais será a mesma.
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