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Createspace Independent Publishing Platform, 2015. Paperback. Condition: New. Large Print.
Language: Portuguese . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Dando prosseguimento as
suas aventuras iniciadas no livro A Saga de Bartolomeu Brasileiro, ele acabou sendo derrotado nas
costas da ilha Saint Kitts, por Galeoes Espanhois, que afundaram a chalupa La Condessa. Mas
Bartolomeu Brasileiro conseguiu fugir da prisao no galeao La Piedad e ser salvo pelo galeao Prince
de Calais. Sendo deixado na Ilha Tortuga conheceu um velho pirata e sua jovem filha mestica Luise.
Liderando antigos companheiros conseguiu tomar o Galeao Ascension, apoderando-se de um bau
com moedas de ouro. Mesmo disposto a largar aquele modo de vida, seus antigos companheiros o
obrigaram a atacar Bocas del Toro. Em nova aventura o Galeao Ascension foi capturado pelos
Espanhois e a sua tripulacao encarcerada no Forte Sao Jeronimo. Com ajuda de Mercedes de la
Begovia, somente Bartolomeu e seu mestre conseguiram fugir dali com vida, para novamente se
refugir na Ilha Tortuga.
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Excellent eBook and valuable one. It normally will not price too much. Your daily life span is going to be change once you comprehensive reading this
ebook.
-- Ez r a  B er g str om-- Ez r a  B er g str om

These sorts of book is the greatest book o ered. This can be for all those who statte that there had not been a really worth reading. I am just quickly could
get a pleasure of reading a written ebook.
-- V er ner  Goyette DDS-- V er ner  Goyette DDS
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