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[Lançamentos] Junho

Oie Galera!

Tudo bem com vocês???

Pelo que andei vendo e recebendo das parceiras, Junho será um mês e tanto de lançamentos!

Vamos conferir alguns???

Não esqueçam de me contar quais vocês desejam, certo?!
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SEGUNDA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2014

O Rei Demônio|Aposta|Meu nome é memória

Editora Tordesilhas

De volta a caixa de desejos| Caixa de desejos

Editora Gutemberg

A profecia de Samsara| Marcados|A extraordinária garota chamada estrela

Gostaram????

Adicionei um monte à minha lista de desejados hehehehe Terei que viver duas vidas só pra ler

o que já coloquei até hoje no skoob.

Um beijão
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faço parte da liga

Manu Hitz 2  de ju n h o de 2 01 4  09 :06

Oi, Chry s!

Honestamente: esperava mais para o mês cheio de feriados por conta da Copa - aqui, como

cidade sede, teremos muuuuito tempo (in)útil por conta dos jogos...

Só desejo dois livros dos lançamentos: Desconstruindo Amélia e Meu nome é memória. 

Espero que ambos sejam muito bons.

E vc, escolheu quais?

Beijo!

Ler para divertir

Responder

Dreeh Leal 2  de ju n h o de 2 01 4  09 :2 8

Também quero vários lançamento!

As vezes eu fico olhando meus desejados do skoob, e nem com duas v idas me dedicando a

leitura eu conseguiria tudo hahahaha
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