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Ponto de impacto Dan Brown ler ebook, Às vésperas da
eleição presidencial norte-americana, uma incrível descoberta
da NASA pode mudar todo o cenário político. A agência
espacial encontra um enorme meteorito enterrado na geleira
Milne, no alto Ártico, contendo fósseis – uma prova irrefutável
da existência de vida extraterrestre.
A extraordinária revelação é feita exatamente quando a NASA
se torna uma questão central na disputa pela presidência. O
candidato à reeleição, o presidente Zachary Herney, vem
perdendo pontos com os ataques de seu oponente, o senador
Sedgewick Sexton, à ineficiência e aos gastos excessivos da
agência espacial.
Para evitar especulações sobre a autenticidade do meteorito,
a Casa Branca convoca Rachel Sexton, analista do NRO – o
Escritório Nacional de Reconhecimento, importante
organização da comunidade de inteligência americana – e
filha do adversário do presidente, para verificar os dados
levantados pela NASA. Além dela, quatro renomados cientistas são enviados para o Ártico, entre eles
o oceanógrafo e apresentador de TV Michael Tolland.
Quando começam a levantar suspeitas de fraude, os cientistas passam a ser caçados por uma equipe
de assassinos profissionais, controlada à distância por um inimigo poderoso que precisa eliminá-los
um a um para resguardar seu segredo. Tentando escapar da morte certa, Rachel e Michael
enfrentam os perigos da gelada paisagem do Ártico e inúmeras outras ameaças enquanto tentam
descobrir quem se esconde por trás dessa genial armação.
Mundialmente reconhecido por seu talento para misturar ciência, história e política em livros de
grande sucesso, Dan Brown elaborou uma trama na qual todas as impressões são enganosas e há
surpresas ocultas a cada página.
Ponto de Impacto é mais um suspense de tirar o fôlego.
"Uma verdadeira lição de como se construir uma história de suspense. Impossível parar de
ler." – Washington Post
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Ponto de impacto Dan Brown ler ebook, Are you looking for ponto de impacto PDF?. If you are
areader who likes to download ponto de impacto Pdf to any kind of device,whether its your laptop,
Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing
popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is
now possible to get ponto de impacto Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any
kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading ponto de impacto Pdf? You may think
better just to read ponto de impacto Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read ponto de impacto electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, ponto de
impacto Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
ponto de impacto Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download ponto de impacto Pdf from our online library.
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