Hero Billionaire Salvation 1 Bella Love Wins
Eventually, you will categorically discover a extra experience and attainment by spending more cash. yet when? pull off you take on that you require to get those every needs subsequent
to having significantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something that will guide you to comprehend even more approaching the globe,
experience, some places, like history, amusement, and a lot more?
It is your enormously own grow old to discharge duty reviewing habit. in the midst of guides you could enjoy now is Hero Billionaire Salvation 1 Bella Love Wins below.

Geclaimd (Gevangen: Boek 3) Anna Zaires 2019-11-14 Yulia is dan wel ontsnapt, veilig is ze nog lang niet. Dagelijks ben ik bezig met de risico’s van mijn vak, maar het enige dat me echt
op de been houdt, is Yulia vinden. En als ik haar eenmaal heb, zal ze nooit meer ontsnappen. Ik zal doen wat nodig is om haar bij me te houden.
Geroerd Emma Donoghue 2011-06-22 De onzekere eerstejaarsstudente Maria verhuist van het platteland naar Dublin om daar te gaan studeren. Ze vindt er een kamer bij de vriendinnen
Ruth en Jaël, die haar hartelijk verwelkomen en haar wegwijs proberen te maken in de grote stad. Langzaam gaat het bij Maria dagen dat de relatie tussen Ruth en Jaël een andere is dan
ze aanvankelijk dacht. En hoe meer ze begrijpt, hoe meer ze ontdekt over haar eigen seksualiteit. Geroerd was het debuut van Emma Donoghue die met de roman Kamer haar grote,
internationale succes beleefde.
Grey E.L. James 2015-07-24 Bekijk de wereld van Vijftig tinten grijs opnieuw, door de ogen van Christian Grey. In Christians eigen woorden, en door zijn gedachten, overpeinzingen en
dromen, geeft E L James een verfrissend ander perspectief op de liefdesgeschiedenis die wereldwijd miljoenen lezers betoverde. Christian Grey lijkt een man van totale controle; zijn
wereld is duidelijk, gedisciplineerd en volstrekt leeg - tot de dag dat de jonge literatuurstudente Anastasia Steele zijn kantoor binnen valt. Hij probeert haar uit zijn hoofd te zetten, maar
raakt meer en meer bevangen door gevoelens waar hij maar geen vat op krijgt. In tegenstelling tot andere vrouwen lijkt Ana dwars door zijn afstandelijke houding heen te kunnen kijken,
voorbij zijn zakelijke successen en luxe levensstijl, recht in zijn gehavende ziel. Zal zijn samenzijn met Ana hem verlossen van de gruwelijke jeugdherinneringen die Christian elke nacht
wakker houden? Of zullen zijn duistere seksuele verlangens, zijn dwangmatige behoefte tot controle en zijn zelfhaat deze jonge vrouw van hem wegdrijven en de broze hoop vernietigen
die zij hem biedt?
Eeuwig samen - novelle Sophie Jackson 2017-02-14 Sophie Jackson – Eeuwig samen Ondertitel: Kat en Carter gaan verder Eeuwig samen van Sophie Jackson is een meeslepende mustread voor de fans van Stuk van jou en Stil van jou. Kat en Carter zijn getrouwd en genieten van een geweldige huwelijksreis. Voor Kat is dit het moment om te beginnen over kinderen.
Carter schrikt hiervan. Na zijn ellendige jeugd weet hij helemaal niet zeker of hij kinderen wil, en of hij twijfelt of hij wel een goede vader zal zijn. Terwijl steeds meer van hun vrienden
ouders worden, loopt de spanning tussen Kat en Carter verder op. En dan vertelt Kat opeens dat ze een zwangerschapstest moet doen...
Verslaafd aan jou Sylvia Day 2012-08-23 Volg Verslaafd aan jou op Facebook
Het kwaad in jou Karen Rose 2019-02-19 Een nieuwe thriller van bestsellerauteur Karen Rose, de koningin van Romantic Suspense. ‘Het kwaad in jou’ (Monster in the Closet) is wederom
doorspekt met spanning, erotiek, intriges, moord en bedrog. Rechercheur Clay Maynard spoort vermiste kinderen op, maar zijn eigen dochter Taylor is door haar moeder jarenlang bij hem
weggehouden. Al sinds haar jeugd heeft haar moeder Taylor verteld dat haar vader een monster is, maar nu ze hem eindelijk ontmoet kan ze dat beeld bijstellen. Terwijl Taylor werkt als
therapeut en eindelijk nieuwe vriendschappen en familiebanden durft aan te gaan, ligt er een gevaar op de loer. Een gevaar dat duisterder en bedreigender is dan iedereen kan
vermoeden... Karen Rose schrijft thrillers die wereldwijde bestsellers zijn. Voor haar boeken werd zij meermaals bekroond. Karen Rose woont en werkt in Florida.
Een goed bewaard geheim Catherine Bybee 2013-06-18 Een heerlijk romantisch verhaal over een alleenstaande moeder die haar prins (met cowboylaarzen) op het witte paard vindt...
Serveerster Jessie Mann is praktisch. Als ze al tijd zou hebben om te daten wat ze niet heeft zou ze allereerst haar zoontje een beter leven willen geven dan ze zelf ooit had, en alleen een
man uitkiezen met veel geld en weinig problemen. Dus als Jack Morrison een oh zo sexy maar berooide klant met haar flirt, ketst ze dat af. Ze gelooft niet dat een dromer zoals Jack haar
de financiële stabiliteit kan bieden die ze zoekt. Maar met Kerstmis in aantocht, die Jessie niet voor de zoveelste keer alleen door wil brengen, wordt de charmante Jack steeds moeilijker
te weerstaan. Als enige erfgenaam van een luxe hotelketen is Jack het gewend dat mensen zijn hielen likken. Maar hij wil juist iemand ontmoeten die voor hem valt, en niet voor zijn
rijkdom. Hij heeft zijn zinnen gezet op Jessie, ook al lijkt haar versteende hart roet in het eten te gooien Om zeker van zijn zaak te zijn, doet Jack zich voor als een gewone jongen zonder
geld, en biedt hij Jessie zelfs aan om te helpen zoeken naar de rijke echtgenoot die ze nodig heeft. Maar dit gewaagde bedrog zou hem weleens zijn droom kunnen kosten `Het is
verfrissend om over een man te lezen die niet bang is om verliefd te worden Jack en Jessie horen gewoon bij elkaar. - RT Book Reviews
King of the Causeway T.M. Frazier 2021-12-07 Een enorme orkaan nadert de kust van Florida, een ander soort storm broeit in Logan’s Beach. Een mysterieuze nieuwkomer doet een gooi
naar de titel van King of the Causeway. Hij deinst nergens voor terug in zijn gevecht om de kroon. Als nieuwe vijanden samenspannen met oude rivalen, staat er veel meer op het spel dan

enkel de titel waarvoor King zijn hele leven heeft gestreden. Er is een orkaan in aantocht. En dit kon weleens de storm zijn die alles zou vernietigen.
De duistere kant Karen Rose 2020-02-20 Rechercheur Kimble moet de moordenaar die het gemunt heeft op de vrouw van wie hij houdt opsporen. Om haar te beschermen zal hij duistere
demonen uit zijn verleden het hoofd moeten zien te bieden. Karen Rose is de koningin van Romantic Suspense. De duistere kant is haar 20ste boek. Rechercheur Adam Kimble is
verwikkeld in de zwaarste zaak van zijn leven: hij moet de meedogenloze moordenaar opsporen, die het gemunt heeft op de vrouw van wie hij houdt. Om Meredith te beschermen moet hij
alles doen wat in zijn vermogen ligt en zal hij de duistere demonen uit zijn verleden het hoofd moeten zien te bieden... Karen Rose is de auteur van toptitels als oa Nergens veilig, Moord
voor mij, Het kwaad in jou, In het donker en Op het spel.
Bitter Falls Rachel Caine 2020-06-15 Zij onderzoekt een cold case die niemand anders aandurft. Ondanks alle schokkende gebeurtenissen in haar verleden gaat Gwen Proctor door met
haar leven. Ze bijt zich vast in een nieuwe cold case. Een jonge man is al drie jaar vermist en de politie heeft geen enkele aanwijzing. Zijn gekwelde moeder Ruth leidt sindsdien een
teruggetrokken bestaan. Gwen weet zelf hoe het voelt om zo intens bezorgd te zijn over je kinderen. Het onderzoek levert al snel verdachten op... en nieuwe slachtoffers. Terwijl zij elk
duister spoor volgt, wordt duidelijk dat deze vreemde zaak wel eens akelige gevolgen kan hebben voor haarzelf. Want hoe dichter Gwen bij de waarheid komt, hoe heviger de dreiging die
haar - en haar kinderen - thuis te wachten staat. In deze stad die zich eerder als één blok tegen Gwen en haar familie keerde, blijkt vooral één familie bijzonder wraakzuchtig te zijn. Gwen
bereidt zich voor om op twee fronten te strijden. Maar wil zij de ultieme prijs wel betalen?
Mijn favoriete flirt Christina Lauren 2020-11-20 Millie Morris werkt als professor aan de universiteit van Santa Barbara, op de afdeling criminologie. Ze is expert op het gebied van
vrouwelijke seriemoordenaars, goed in het maken van ontwijkende grappen en slecht in het praten over haar gevoelens. En, net als haar vier mannelijke vrienden en collega-professoren
is ze permanent single. Totdat ze met haar beste vriend Reid stiekem de meest opwindende nacht van haar leven beleeft... Maar al snel daarna besluiten ze toch dat hun vriendschap
beter platonisch kan blijven en ze de liefde beter online kunnen zoeken. Online dating is niet voor watjes. Terwijl de mannen overspoeld raken met goede matches en potentiële dates,
krijgt Millie alleen maar dickpics of reacties van akelige mannen. Daarom creëert ze Catherine: een fictief profiel waarmee ze persoonlijker kan zijn dan ze zelf is. Al snel komen Catherine
en Reid in contact en raken ze bevriend. Millie moet kiezen: haar angst voor intimiteit onder ogen komen, of het risico lopen dat ze haar beste vriend voor altijd kwijtraakt...
Winters paradijs Sarah Morgan 2021-12-14 Het eerste deel in de heerlijke feelgoodserie 'De O'Neil broers' van bestsellerauteur Sarah Morgan. Ooit was Kayla Green gek op Kerstmis.
Tegenwoordig gaat ze tijdens de feestdagen liever aan het werk, in de hoop dat ze zo ongemerkt voorbijgaan. Als haar baas haar vraagt om naar Vermont af te reizen voor een nieuwe
opdracht, springt ze daarom ook een gat in de lucht. Dit is het perfecte excuus om de kerst te ontvluchten! Jackson O'Neil wil zijn uiterste best doen om het vakantieoord Snow Crystal dat al generaties lang in het bezit van zijn familie is - van de ondergang te redden. Maar daar heeft hij wel hulp bij nodig. Met de komst van PR expert Kayla Green gloort er weer hoop
voor het resort. Dat er tussen hen genoeg vonken overspringen om alle kerstverlichting in Vermont te laten branden, is een onverwachts cadeau. Zo doeltreffend als Kayla is in haar werk,
zo onzeker is ze in de omgang met Jackson. Hij maakt een sterk verlangen in haar wakker dat naast een warm gevoel ook pijnlijke herinneringen oproept. En toch… gloeit er een sprankje
hoop. Is het mogelijk dat de vrouw die niet meer in Kerstmis gelooft, er nu toch door wordt betoverd? "Hartverwarmend en sexy: Sarah Morgans serie "De O'Neil broers" is perfect!" — Jill
Shalvis, New York Times bestsellerauteur.
Heimwee naar een andere wereld Ottessa Moshfegh 2019-05-20 Er is iets onheilspellends aan de hand in de verhalen van Ottessa Moshfegh - iets dat haast een beetje gevaarlijk
aanvoelt - terwijl ze tegelijkertijd ook betoverend zijn en je soms hardop aan het lachen maken. Haar personages zijn altijd op een of andere manier onhandig; ze verlangen naar contact
met anderen en proberen hun leven te beteren, elk op hun eigen manier, maar worden vaak gehinderd door verkeerde prikkels en existentiële onzekerheden. Heimwee naar een andere
wereld is een masterclass in de variaties in zelfbedrog via een breed scala aan personages die leven in onze huidige tijd. Maar het echt unieke aan haar vertelstem, de echte Moshfeghervaring, is de manier waarop ze het groteske en wanstaltige verlecht met tederheid en compassie. Het vlees is zwak, het hout is krom, mensen zijn wreed tegen elkaar, en stompzinnig,
en kwetsend. Maar soms openbaart schoonheid zich op vreemde plekken. En de duistere toon in deze verhalen is erg verfrissend. De lezer is in de handen van een auteur met een groot
intellect, een groot hart die zich bedient van woedende uithalen en vlijmscherpe kleine speldenprikken. En die naald raakt de gevoelige plek voordat we de prik zelfs maar voelen.
Ik wil niet voor je vallen Christina Lauren 2019-02-06 Carter en Evie ontmoeten elkaar op een Halloweenfeestje en hebben meteen een klik. Dat ze bij twee concurrerende bedrijven in
Hollywood werken, schrikt ze niet af. Maar wanneer die twee bedrijven gaan fuseren en er maar één baan overblijft, slaat de sfeer om. Carter en Evie moeten strijden om dezelfde positie.
Wat een mooie nieuwe liefde had kunnen zijn, verandert in een oorlog op de werkvloer. Ze halen alles uit de kast om elkaar te overtreffen. Welke emotie gaat het winnen in deze
explosieve haat-liefdeverhouding? 'Ik wil niet voor je vallen' is een hilarische, oprechte en opwindende roman die je in één ruk uit wilt lezen.
King T.M. Frazier Dakloos. Hongerig. Wanhopig. Doe herinnert zich niet meer wie ze is of waar ze vandaan komt. King is een beruchte beroepscrimineel die net is vrijgekomen uit de
gevangenis. Iemand bij wie je niet in het krijt wil staan, tenzij je bereid bent hem terug te betalen met bloed, met zweet, met seks, of een combinatie van deze drie. Kings toekomst staat op
het spel. Die van Doe ligt verankerd in het verleden. Wanneer hun levens met een knal samenkomen, moeten ze leren dat je soms, om vast te kunnen houden, eerst los moet laten. *
WAARSCHUWING * Dit boek bevat scènes met misbruik en geweld die door sommige mensen als schokkend kunnen worden ervaren.*
325 Eerste Ruzies E. L. Todd 2019-10-10 Het is te gek voor woorden. Ik ben jaren van mijn leven verloren, herinner me niets meer van die tijd. Volgens hem zijn we jaren gelukkig
getrouwd geweest, maar mijn minachting voor hem is zo groot dat ik dat amper kan geloven. Hoe heeft hij me de eerste keer zo ver gekregen dat ik terug verliefd op hem werd? En hoe
komt hij erbij dat het ook een tweede keer zal gebeuren?
Royal Passion Geneva Lee 2018-02-13 Het was nog nooit zo spannend bij het Britse koningshuis – een hotte nieuwe serie voor de vele fans van E.L. James, Audrey Carlan en Jessica
Clare Een blik, een kus en niets is meer hetzelfde. Op haar afstudeerfeestje ontmoet Clara Bishop een knappe vreemdeling. Zonder waarschuwing trekt hij haar naar zich toe en kust haar

gepassioneerd, waarna hij weer verdwijnt. Clara heeft geen idee wie de man is – totdat een foto van hen beiden in de krant verschijnt: het is prins Alexander van Cambridge, kroonprins
van Engeland, een bad boy met koninklijk bloed... Pers en bloggers over de Royal-serie ‘Pak een koud glas limonade, de grootste ventilator die je kunt vinden en een XL strandhanddoek
voordat je dit zinderende meesterwerk gaat lezen.’ The Huffington Post ‘Deze serie was zo’n onverwachte verrassing en de boeken zijn niet normaal zo hot...’ The Rockstars of Romance
‘Ik ben weggeblazen door de serie! Dames, je moet dit lezen! Het is zo verslavend! De prins is zo kinky, zalig!’ Schemxy Girls Book Blog ‘Een gloeiend heet liefdesverhaal over twee
mensen die heel verschillend zijn en toch zo goed bij elkaar passen.’ Summer’s Book Blog ‘Met scènes die sensueel, verleidelijk, gepassioneerd en ondeugend zijn, is dit een
verpletterend debuut.’ Fan Girl Book Blog ‘Als ik al niet gek was op die dominante, koninklijke klootzak, zou ik nu voor hem zijn gevallen. Ik kan niet wachten op het volgende boek.’
Cocktails and Books
Pucked over Helena Hunting 2021-12-16 Het steamy derde deel in de humoristische en erotische Pucked-serie van Helena Hunting. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Lily LeBlanc
komt net uit een knipperlichtrelatie die ruim zeven jaar geduurd heeft. Ze wil haar nieuwverworven vrijheid vieren en scharrelen met een sexy man. IJshockeyer Randy Ballistic ziet een
fling met Lily wel zitten. Hij is expert in ronddaten zonder verliefd te worden. Als er na een tijdje toch gevoelens bij lijken te komen kijken, wordt het allemaal toch een stuk ingewikkelder
dan ze hadden gedacht...
Gebonden (Gevangen: Boek 2) Anna Zaires 2019-03-12 Mijn nieuwe gevangene is een gekmakende combinatie van volgzaam maar opstandig, kwetsbaar en toch sterk. Ik moet achter
haar geheimen zien te komen, maar dat zou alles kunnen ruïneren. Mijn obsessie zou ons allebei te gronde kunnen richten.
Een brug naar Terabithia / druk 3 Katherine Paterson 2007-03 Jess (10) en Leslie, uit verschillende milieus afkomstig en met totaal verschillende karakters, raken bevriend. Zij kunnen zich
samen uitleven in hun gefantaseerde koninkrijk Terabithia, maar dat loopt tragisch af. Vanaf ca. 10 jaar.
Vermoord naakt J.D. Robb 2014-01-15 De moord op de dochter van een senator onthult haar geheime leven als callgirl. Eve Dallas wordt belast met deze gevoelige zaak, en haar
onderzoek leidt naar de ondoorzichtige kringen van politiek en high society in Washington. De zaak wordt verder gecompliceerd door de groeiende aantrekkingskracht tussen haar en
Roarke, een van de rijkste en machtigste mannen ter wereld. Hij is waanzinnig knap en gevaarlijk – en de hoofdverdachte...
218 Eerste Knuffels E. L. Todd 2019-11-07 Hij houdt alle mannen bij me vandaan, laat me met niemand anders uitgaan. Hij blijft maar naar me verwijzen als zijn vrouw, ook al herinner ik
me niets van onze trouwdag. Hij heeft gezegd dat hij me nooit in de steek zal laten. Nooit ofte nimmer. Ik ben erin geslaagd hem zijn ontrouw uit het verleden te vergeven. Maar ik betwijfel
of me dat een tweede keer zal lukken. Maar hij laat me weinig keus.
De regels van het ciderhuis John Irving 2020-02-18 Dr. Wilbur Larch is arts, verloskundige en stichter van een weeshuis in St. Cloud. Hij is ook aborteur en verslaafd aan ether. Voor de
kinderen in St. Cloud’s is hij een heilige: hij zorgt ervoor dat ze geadopteerd worden – een familie krijgen. Homer Wells is zijn favoriete wees. Toch hoopt dr. Larch dat Homer door
niemand geadopteerd wordt. Hij heeft andere plannen met hem. Maar Homer wordt verliefd en verlaat het weeshuis. Hij jaagt een onmogelijke liefde na. Pas na de dood van Wilbur Larch
weet Homer wat het doel is in zijn leven. ‘John Irving is een van de beste verhalenvertellers van deze tijd.’ – Time ‘Een meesterstuk van vertelkunst.’ – The Boston Globe ‘Irvings romans
zijn niet alleen pageturners. Zijn werk is doordrenkt van een diepe compassie met mensen en hun zwakheden.’ – The Guardian
Flirt op 5th Avenue Sarah Morgan 2017-11-21 Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk luchtige en romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich afspeelt in New York! Veel liefs uit
ManhattanNiets zo romantisch als kerst in New York... toch?Deel 3Eva Jordan is dol op alles wat met Kerstmis te maken heeft, ook al is ze deze kerst alleen. Dan krijgt ze voor haar werk
de kans om een paar dagen in een spectaculair penthouse aan 5th Avenue te bivakkeren. Ze mag het huis helemaal in kerstsfeer hullen voordat de eigenaar thuiskomt. Eva is dolbij;
Manhattan onder een pak sneeuw is de perfecte plek voor de feestdagen! Wat ze alleen niet had verwacht, is dat de knappe, mysterieuze eigenaar van het penthouse gewoon thuis
is...Lucas Blade, wereldberoemd misdaadauteur, heeft een hekel aan kerst. En met een dreigende deadline en de herdenking van de sterfdag van zijn vrouw heeft zijn humeur helemaal
een dieptepunt bereikt. Daarom heeft hij zich afgezonderd van de buitenwereld: hij wil niet gestoord worden, hij wil geen kerstversieringen in huis en hij wil dus vooral niet afgeleid worden
door Eva met haar kerstfrutsels! Maar wanneer ze door een sneeuwstorm vast komt te zitten in het penthouse, ontkomt hij niet aan haar betovering...
De cactus Sarah Haywood 2018-06-22 Sarah Haywood debuteert met ‘De cactus’. Een roman voor de liefhebbers van Graeme Simsion (Het Rosie Project) Andere mensen zien Susan
Green als een stekelig en moeilijk persoon. Zelf vindt ze dat ze haar leven gewoon goed op orde heeft. Ze heeft een baan, een appartement precies groot genoeg voor één persoon, voor
de liefde heeft ze een prima regeling met een leuke man, en zolang haar onbesuisde broer aan de andere kant van het land woont is er niets aan de hand. Dan overlijdt haar moeder en
ontdekt Susan dat ze zelf moeder wordt – en opeens is ze alle controle kwijt... Iedereen die onderkoelde Britse humor met een scherp randje kan waarderen, zal genieten van deze
prikkelende roman. Sarah Haywood heeft gewerkt als advocaat voor ze zich toelegde op schrijven. Ze woont met haar man en kinderen in Liverpool.
Liefde is voor losers Wibke Brueggeman 2020-07-01 De vijftienjarige Phoebe vindt dat liefde maar voor losers is. Ze gaat er niet aan beginnen. Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze Emma
ontmoet, die al haar plannen en theorieën in de war schopt. Verliefdheid, dat is helemaal niks. Dat doe je jezelf toch niet aan? Maar Phoebe komt erachter dat het nou niet bepaald een
keuze is in 'Liefde is voor losers', een LGBTQ Young Adult-boek in de traditie van Bridget Jones. De vijftienjarige Phoebe vindt dat liefde maar voor losers is. Ze gaat er niet aan beginnen.
Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar plannen en theorieën in de war schopt. Vlijmscherp en hilarisch schrijft Phoebe haar kijk op het leven en wat haar overkomt
op in haar dagboek. Ze is de volgende in een reeks sterke vrouwen als Bridget Jones en Georgia Nicholson, maar dan van nu. Wibke Brueggemann woont tegenwoordig in Londen, maar
ze groeide op in Duitsland en de Verenigde Staten. 'Liefde is voor losers' is haar debuut.
Stormachtige passie Caitlin Crews 2012-06-19 Het is absoluut niet de bedoeling dat Becca verliefd wordt op haar verloofde. Theo Markou Garcia mag haar dan de adem benemen, ze
moet onthouden dat hij niet háár wil, maar haar leeghoofdige nichtje, Larissa. Bovendien zijn ze niet echt verloofd: ze doen alsof, om een erfenis veilig te stellen. In ruil voor haar

toneelspel zal Becca een flinke som geld krijgen, waarmee ze haar halfzusje kan helpen. Dat is de deal, en daar hoort verliefd worden niet bij. Maar hoe beter ze deze trotse, onmogelijke
man leert kennen, des te sterker haar gevoelens voor hem worden. Zal hij inzien dat hij zijn droom nooit met Larissa zal kunnen waarmaken... maar misschien wel met haar? Dit boek is
ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
Gestrand met een miljonair Jessica Clare 2014-10-09 Brönte valt als een blok voor Logan, maar de verschillen tussen hen zijn miljoenen keren groter dan ze denkt... De miljonairsclub is
een geheim genootschap van zes mannen die hebben gezworen dat ze de top zullen bereiken – tot elke prijs. Inderdaad zijn ze allemaal onvoorstelbaar rijk geworden. Maar in de liefde
hebben ze minder succes... In dit eerste deel van een nieuwe serie ontmoeten multimiljonair Logan Hawkings en serveerster Brontë elkaarin een exotisch vakantieoord. Van rust komt
echter weinig terecht zodra ze elkaar in de ogen hebben gekeken. Ze beleven enkele heerlijke nachten samen, maar net als Brontë bereid is zich volledig aan Logan over te geven,
ontdekt ze dat de verschillen tussen hen veel groter zijn dan ze dacht. Miljoenen keren groter...
Zoete weelde Maya Banks 2014-10-22 Als eigenares van een massagesalon is Julie Stanford gewend aan naakte lichamen. Maar elke centimeter van Nathan Tucker mogen aanraken en
er ook nog voor betaald worden, voelt als een droom. Helaas reageert hij totaal niet op de signalen die ze geeft – tot ze hem trakteert op de beste massage ooit. Dat doet het vuur in hem
wél ontvlammen, maar voor Julie komt zijn plotselinge interesse te laat. Nathan wordt tot waanzin gedreven. Hoe is het mogelijk dat de vrouw die hem zoveel genot schonk zich nu van
hem afkeert? Hij is niet van plan haar een ander haar fantasieën ten uitvoer te laten brengen. Hij moet en zal haar krijgen, om eindelijk te bewijzen dat hij haar ook in vervoering kan
brengen...
U staat voor Ultimatum Sue Grafton 2014-09-24 Eenentwintig jaar geleden is er een kleuter verdwenen en Michael Sutton denkt getuige te zijn geweest van haar ‘begrafenis’ toen hij als
zesjarig jongentje buiten speelde.Hij vraagt Kinsey of ze wil helpen het graf van het meisje te vinden. Maar tijdens haar onderzoek merkt Kinsey dat Michaels verhaal aan alle kanten
rammelt. Heeft hij er toch meer mee te maken dan zij dacht?
De gave van Katsa K. Cashore 2009-09-01 Katsa is sinds haar achtste in staat om een volwassen man met haar blote handen te doden ¿ ze is een Begaafde, een van de weinige mensen
die geboren zijn met een bijzondere gave. Dat iemand een gave heeft, openbaart zich op zijn of haar twaalfde, als de Begaafde twee verschillende kleuren ogen krijgt. Als nichtje van de
koning zou Katsa normaal gesproken een leven vol luxe en privileges leiden, maar net als de andere Begaafden is ze verplicht haar gave in dienst van de koning te stellen. Voor hem moet
ze het vuile werk opknappen: afrekenen met zijn vijanden of ongehoorzame burgers. Inmiddels is ze achttien en kan ze zich geen ander leven voorstellen. Maar alles wordt toch anders.
Katsa had nooit verwacht dat ze verliefd zou worden op de knappe prins Po. Ze had nooit verwacht de ware aard van haar gave te ontdekken, of het verschrikkelijke geheim dat ver weg
verborgen is¿ Een geheim dat alle zeven koninkrijken kan vernietigen. Kristin Cashore woont in Florida, de Verenigde Staten. Ze studeerde Engels en Jeugdliteratuur. Ze heeft allerlei
banen gehad, o.a. bij een hondenuitlaatservice, in een snoepfabriek en als redactie-assistent. Ze werkte ook als freelance schrijver. De gave van Katsa is haar eerste boek.
Pucked up Helena Hunting 2021-11-25 Het steamy tweede deel in de humoristische Pucked-serie van Helena Hunting. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Miller ‘Buck’ Butterson heeft
als professioneel ijshockeyspeler de vrouwen voor het uitkiezen, en daar maakt hij goed gebruik van. Maar na een paar jaar vol losbandigheid heeft hij genoeg van onenightstands. Hij wil
eindelijk een keer echt een relatie. Als hij Sunny ontmoet weet hij het zeker: dit is de dame waar hij zijn leven mee wil doorbrengen. Maar hoe kan hij Sunny ervan overtuigen dat hij voor
haar zijn hele levensstijl wil veranderen? En is een serieuze relatie eigenlijk wel iets voor Buck?
HERO Bella Love-Wins 2014-11-05 He owned me the second he laid eyes on me... Kate Samuel thought she had left it all behind. The life of a billionaire's daughter, and her incessant
search for her alpha hero type. When she saved a neighbor's young son during a fire at her new row house home in lower Manhattan, everything changed. And firefighter Lieutenant Matt
Lewis made it all the more confusing. Yeah…he was hotter than any man she imagined being with, but could he be just like the rest of the hero heart-breakers? HERO is Book 1 of the
Billionaire Salvation series. Note: This is the first of a 4-part serial romance.
400 Eerste kussen E. L. Todd 2019-09-12 De man die ik haat is in het huis naast het mijne komen wonen. Hij is pas ingetrokken, hoewel ik geen verhuiswagen heb gezien. Hij is nog altijd
even arrogant als vroeger. Hij maait het gazon in ontbloot bovenlijf, met een idiote grijns op zijn gezicht. Wanneer hij me betrapt op gluren, knipoogt hij naar me. Hij is enorm arrogant. Hij
flirt constant met me, alsof hij vergeten is dat hij al eens mijn hart heeft gebroken. En dan vertelt hij me iets wat ik onmogelijk kan geloven. We zijn getrouwd.
Verlokkende klanken Susan Stephens 2011-11-22 Hoewel Ethan Alexander door veel vrouwen nog steeds knap gevonden wordt, staat hij vanwege zijn getekende gezicht niet graag in de
schijnwerpers. Maar om zangeres Savannah Ross uit een pijnlijke situatie te redden, móét hij zich wel in de spotlights van de media begeven. Savannah ziet zijn littekens en denkt in haar
onschuld dat zij hem wel kan redden. Tot haar verrassing laat Ethan haar dichtbij komen, maar ze ontdekt al snel dat zijn vlammende verlangen lijnrecht tegenover zijn donkere hart staat.
Zullen tedere liefde en rauwe hartstocht elkaar weten te vinden?
Uiterst verleidelijk Jill Shalvis 2020-03-03 Dus tegenpolen trekken elkaar aan? O zeker, Sadie Lane kan niet ontkennen dat de vonken overslaan, steeds wanneer ze de knappe en
zelfverzekerde Caleb Parker tegenkomt - maar dan wel vonken van irritatie! Wat wil je ook, ze zijn complete tegenpolen: zij is een beginnende tattoo artist, hij een succesvol jasjedasjetype. Nadat ze per toeval samen een hond redden in een heftige storm, ontdekt ze dat Caleb ook een zachte, kwetsbare kant heeft. En ook hij lijkt zich onverwacht tot háár
aangetrokken te voelen. Wat een schok! Maar kunnen ze zich over hun vooroordelen heen zetten en toegeven dat ze in elk geval op één front een perfecte match zijn?
Vermoorde schoonheid J.D. Robb 2014-05-15 Ze was een van de meest gewilde vrouwen ter wereld. Een topmodel dat altijd kreeg wat ze wilde – zelfs de man van een ander. En nu is ze
gewelddadig vermoord. Inspecteur Eve Dallas zet haar baan op het spel als haar beste vriendin Mavis betrokken blijkt bij een fatale driehoeksverhouding. Ze ontdekt dat achter de
glamour van de haute couture een nietsontziende zucht naar jeugd en roem schuilt. Het spoor leidt van de catwalk naar de duistere onderwereld van New York...
Sex/Life B.B. Easton 2021-06-25 ‘Sex/Life’ van BB Easton is een hilarisch memoir over een man, een vrouw en een dagboek. 'Sex/Life' is de inspiratie voor de gelijknamige Netflix-serie.

De getrouwde psychologe BB zit vast in een saai huwelijk met accountant Ken. Ze probeert al jaren hun seksleven te verbeteren, maar dat wil nog niet echt lukken. BB besluit een
dagboek bij te houden en daarin komen ook haar vorige passionele relatie en haar ex-vriendjes aan bod: een stoere tatoeëerder die bij een motorclub zit, een knappe maar foute rocker en
een zachtaardige heavy-metal bassist. Ze lijken precies op de mannen uit haar favoriete romanceboeken en in de verste verte niet op Ken, maar zo heeft BB toch weer wat passie in haar
leven, ook al blijft het een geheim. Of dat dacht ze tenminste. Want dan vindt Ken het dagboek, en hij leest het niet alleen, hij leert er ook iets van... ‘Sex/Life’ van BB Easton is een
steamy, hilarische en unieke roman, vanaf juni 2021 ook te zien als Netflix-serie!
Het glazen koninkrijk Lawrence Osborne 2020-09-30 Sarah Mullins is van New York naar Bangkok gevlucht om te verdwijnen. Ze huurt een appartement in het Koninkrijk, een toonbeeld
van vergane glorie. In de bedwelmende hitte van Bangkok raakt Sarah tijdens een vriendinnenavond met poker, drank, roddels en marihuana in de ban van drie mysterieuze
expatvrouwen: de Chileense chef-kok Ximena van restaurant De Eiffel; de Britse hotelmanager Nat, die een eigenaardige man en een nog eigenaardiger werkster heeft; en ten slotte is er
de verleidelijke Mali, die heeft besloten Sarahs pantser te doorbreken en haar mee te slepen in haar glamourwereld vol duistere spelletjes. Op het moment dat het leger een staatsgreep
pleegt is Sarah getuige van een gruwelijke moord, gevolgd door een aantal geheimzinnige verdwijningen. Het veilige Koninkrijk voelt steeds meer aan als een val. Verbeelding en
werkelijkheid beginnen door elkaar te lopen. Wie kan ze nog vertrouwen? Het glazen Koninkrijk is een briljant en verontrustend verhaal over wreedheid en psychologische beïnvloeding.
Lawrence Osborne toont zich een meester in sfeer en spanning en betovert de lezer met een blik op het kruispunt van lotsbestemming en menselijke hebzucht. Lawrence Osborne (1958),
'een erfgenaam van Graham Greene', aldus The New York Times, woonde in onder meer Parijs, New York, Mexico, Istanbul en tegenwoordig in Bangkok. In 2018 verscheen zijn
veelgeprezen roman Schitterende dieren. 'Bangkok is de ster van deze fascinerende roman. De inwoners zijn vreemden voor zichzelf, glinsterend aan de horizon van hun eigen bestaan,
zich rusteloos en ontworteld en bang voortbewegend door een stedelijk landschap dat meer verhalen in zich bergt dan ze weten.' HILARY MANTEL Over Schitterende dieren: 'Een
prachtig geschreven boek, dat even dromerig als verontrustend is.' VRIJ NEDERLAND *****
Hemy Victoria Ashley 2021-04-21 Mijn naam is Hemy Knox en ik ben een hartenbreker... Ik heb de enige persoon die het meeste voor mij betekent in mijn leven gekwetst. De enige vrouw
van wie ik ooit heb gehouden. Ik liet de drugs, alcohol en het party leven de baas over mij spelen. Ik had haar maar verscheurde nadien haar hart in duizend stukken. Sindsdien heb ik met
heel wat mensen talloze nachten doorgebracht met zinloze seks. Ik liet ze achter vol verlangen en smekend naar meer. Sommigen noemen me zelfs de duivel; zielloos. Ze kijken en
oordelen, maar er is één ding dat niemand weet. Ik wil meer dan dit leven als stripper en de nachtelijke avonturen. Het lang en gelukkig leven. Ik wil liefde en alles wat daarbij hoort; zo erg
dat het nooit ophoudt. Het probleem is... Ik wil het alleen met haar. Onyx. Ze weigert de mijne te zijn... opnieuw. Ze is slim en het doet zo verdomd veel pijn toen ik haar hart bewaakte
terwijl ze de mijne uit mijn gespierde borst rukte. Ik kan niet zeggen dat ik het haar kwalijk neem. Ik was altijd een stomme klootzak geweest als het ging om de emoties van een vrouw,
vooral om de hare. Ze wilt me net zoveel zien lijden als wat ik haar heb aangedaan. Me breken en me zien sterven aan haar verdomde voeten. Ze wilt me vertrappelen totdat ik niet meer
kan ademen. Maar ik zal haar laten doen, want het doet veel minder pijn dan haar niet om me heen te hebben. Ik zal voor niets stoppen om haar terug de mijne te maken. De pijn maakt
me alleen maar harder. Het voedt mijn woede en geeft me een reden om te leven... met haar.
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