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Yeah, reviewing a books The Alpha Billionaire Club Trilogy The Wedding Rescue The Courtship Maneuver The
Temptation Trap could ensue your near associates listings. This is just one of the solutions for you to be
successful. As understood, realization does not suggest that you have astonishing points.
Comprehending as skillfully as arrangement even more than new will meet the expense of each success. nextdoor to, the proclamation as well as acuteness of this The Alpha Billionaire Club Trilogy The Wedding Rescue
The Courtship Maneuver The Temptation Trap can be taken as well as picked to act.

De obsessie Nora Roberts 2016-04-04 Naomi verloor haar onschuld op de avond dat ze haar vader het bos in
volgde. Toen ze het meisje bevrijdde dat ondergronds gevangenzat, onthulde ze de gruwelen die haar vader
beging en maakte ze hem voor altijd berucht. Sindsdien torst ze de daden van Thomas David Bowes met zich
mee. Nu is Naomi een succesvol fotografe en heeft ze een plek gevonden waar ze zich thuisvoelt. Het is een
groot oud huis dat opgeknapt moet worden, duizenden kilometers bij iedereen die ze ooit heeft gekend vandaan.
Naomi zocht eenzaamheid, maar de vriendelijke inwoners van Sunrise Cove betrekken haar telkens bij hun
gemeenschap – vooral de resolute Xander Keaton. Naomi merkt dat haar verdedigingslinie afbrokkelt en diep in
haar hart heeft ze altijd verlangd naar menselijk contact. Maar de ervaring leert: haar verleden is nooit verder
weg dan een nachtmerrie.
Cliffhanger Queen Meghan March 2021-10-05 New York Times bestselling author Meghan March did not set out
to become the "Queen of Cliffhangers" when she began writing romance, but her readers awarded her the title
when she released one jaw-dropping cliffhanger after another. As an homage to her love for her readers and the
designation they bestowed upon her, she has created a collection unlike any other in Cliffhanger Queen. For the
first time ever, readers can now download all six of the first books of Meghan March's epic trilogies under one
cover. Inside Cliffhanger Queen, you will find romance at its finest—six amazing alpha heroes who are brought
to their knees by the love of strong women: The Fall of Legend: Club owner Gabriel Legend has been fighting his
way out of his rough beginnings on the streets for years, a path he certainly never expected to lead him to the
greatest temptation of his life: Scarlett Priest, a society princess holding court on Fifth Avenue. She's so far out
of his league that they never should have met… but sometimes fate has other plans. Will Legend survive the
fall? Deal with the Devil: A ruthless, modern-day pirate of a CEO, Jericho Forge prefers the deck of his ships to
dry land—and he always plays to win, no matter the game. His latest pawn is poker phenom India Baptiste,
whose life he takes by storm, talking her into a deal with a devil—trading her freedom for something even more
precious. But India doesn’t realize Jericho is holding an unbeatable hand and never shares everything he knows.
Forge receives his own surprise as India upends his perfectly ordered billionaire lifestyle and has him throwing
all his rules out the window. Only love can triumph in this epic adventure that unfolds across Europe and the high
seas. Richer Than Sin: A small town, second chances, and star-crossed lovers collide in this high-stakes family
drama where the heir to a billion-dollar timber empire is determined to win the heart of the daughter of his
family's sworn enemy. Whitney Gable is the one who got away ten years ago—after Lincoln objected on her
wedding day! Sparks fly when she arrives back in town, broke and without a ring on her finger. Can a Riscoff and
a Gable ever find true happiness together? Ruthless King: Lachlan Mount is the king of New Orleans' criminal
underworld, and as such, the entire city bows to him. The owner of a struggling whiskey distillery has no idea
that her dead husband left her indebted to the most terrifying man in town. Mount always gets what he wants...
but there is no end to the twists in this dark and gritty show-stopping story. Once and for all, we will finally learn
the truth: can ruthless kings have a heart of gold? Savage Prince: A mysterious stranger appears to help
Temperance Ransom out of an unthinkable situation, but his identity is even more unthinkable. Twists, turns, and
heart-stopping questions will keep you on the edge of your seat until the very last page! Dirty Billionaire:
Creighton Karas, a classic alpha-hole billionaire hero, learns the truth about the price of love when he finally
meets the one woman he can't buy. Holly Wix isn't afraid to walk away from everything he brings to the table,
until he finally offers up his heart!
Vijftig tinten grijs E.L. James 2012-05-24 Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht Wanneer
literatuurstudente Anastasia Steele de jonge ondernemer Christian Grey moet interviewen, ziet ze een mooie,
intelligente en intimiderende man. De onbevangen, onschuldige Ana realiseert zich tot haar grote schok dat ze

hem wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare terughoudendheid wanhopig tot hem aangetrokken voelt. Niet in
staat om Anas pure schoonheid, humor en onafhankelijke geest te weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook naar
haar verlangt - maar wel op zijn eigen voorwaarden. Gechoqueerd maar ook gefascineerd door Greys
opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in eerste instantie terughoudend. Hoewel alle ingrediënten voor een
succesvol leven - zijn internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn liefhebbende familie - aanwezig zijn, is
Grey een man die gekweld wordt door demonen en die wordt opgeslokt door zijn dwingende behoefte aan
controle. Terwijl het duo aan een gewaagde, hartstochtelijk fysieke affaire begint, ontdekt Ana de geheimen van
Christian Grey, en verkent ze haar eigen duistere verlangens. www.uitgeverijprometheus.nl
www.fiftyshadesofgrey-film.nl www.eljamesauthor.com Motion Picture Artwork (c) Universal Studios. All Rights
Reserved.
Cinder & Ella Kelly Oram 2020-06-23 Als haar moeder verongelukt moet Ella bij haar vader en zijn nieuwe gezin
wonen. Ella mist haar moeder en haar blogvriend Cinder. Wat ze niet weet is dat hij de hotste acteur van
Hollywood is. Cinder & Ella van Kelly Oram is een heerlijk verhaal om bij weg te dromen voor meiden vanaf 13
jaar en fans van De Royals-serie van Erin Watt. Lees. Zwijmel. Geniet! Na maanden revalideren mag Ella
eindelijk naar huis. Niet naar haar moeder, zij kwam om bij het auto-ongeluk, maar naar haar vader die ze
nauwelijks kent. Hij woont in Hollywood met zijn nieuwe gezin, maar Ella’s stiefzussen zitten niet op haar te
wachten. Ella mist haar moeder en blogvriend Cinder. Sinds het ongeluk heeft ze niks van zich laten horen,
maar stiekem droomt ze van hem. Wat ze niet weet is dat Cinder haar ook mist, én de hotste acteur van
Hollywood is... Cinder & Ella is een bestseller in Amerika en Duitsland, en het eerste deel van een tweeluik.
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?
Liefde als een sprookje Caroline Anderson 2013-02-26 Daniel Hamilton kijkt vreemd op als hij in een vervallen
hotel dat hij net heeft gekocht een zwangere vrouw aantreft. Eigenlijk zou hij haar moeten wegsturen, maar hij
kan het niet over zijn hart verkrijgen haar op straat te zetten. Dus biedt hij haar een baan aan, als zijn inwonende
huishoudster. Eenmaal binnen in zijn prachtige huis waant Iona zich in een sprookjeswereld, en na enige
aarzeling accepteert ze zijn aanbod. Door een onbedoeld afgeluisterd gesprek staat ze echter snel weer met
beide benen op de grond. Haar leven is geen sprookje, en Daniel is niet haar prins op het witte paard! Of...
worden sommige sprookjes toch werkelijkheid?
Brentwood boys Meghan Quinn 2021-09-30 Bonusmateriaal bij de verslavende Brentwood-serie van Meghan
Quinn. Milly en Carson zijn op vakantie geweest naar Griekenland. Knox en Emory hebben het gevoel dat er wat
speelt bij de twee. Ze roepen de hulp in van Jason en Dottie, in de hoop erachter te komen wat Milly en Carson
proberen te verbergen. In deze exclusieve epiloog bij de Brentwood-serie van Meghan Quinn lees je hoe het
verdergaat met de onvergetelijke koppels uit Op slag verliefd, Van slag en Sla je slag. Deze boeken eerst lezen
of luisteren voor je begint aan de epiloog wordt sterk aangeraden!
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...
Verslaafd aan jou Sylvia Day 2012-08-23 Volg Verslaafd aan jou op Facebook
The Billionaires Club Leslie North Billionaire friends find love and laughter with three quirky and charming women
in Leslie North’s latest sexy trilogy. Life can be tough as a billionaire. Just ask friends Grayson, Daniel, and
Blake. All that money doesn’t keep them warm at night, make them laugh, or love them back. But that’s fine with
them—until it isn’t. Grayson’s focused like a laser on his business, but life changes quickly when one night of
passion with a beautiful boutique owner leaves him with an unexpected little bundle of joy. Daniel’s closest
relationship is with his exotic fish, until he convinces a woman he only knows from a series of flirty notes to be
his fake girlfriend and they share one incredible kiss. And after his buddies bet him he can’t go on more than five
dates with a woman, Blake wonders if giving up his freedom might be the best thing he’s ever done as he gets to
know single mother, Michelle. Billionaire boyfriends can be so difficult. Mila, Jackie, and Michelle couldn’t care

less about all that money, or even having a man in their lives. But when circumstances work to bring them
together, having a sexy billionaire nearby turns about to be a good thing. A really good thing. Three gorgeous
billionaires, fake relationships, unexpected babies, and an instant family make this trilogy a not-to-miss read-athon from USA Today Bestselling author Leslie North.
Hij Sarina Bowen 2020-02-11 Ze spelen niet voor hetzelfde team. Of wel? Jamie Canning heeft er nooit achter
kunnen komen hoe hij zijn beste vriend verloor. Vier jaar geleden verbrak zijn getatoeëerde, grappenmakende,
regelbrekende kamergenoot alle contact zonder enige verklaring. En wat dan nog dat het een beetje raar werd
op de laatste nacht van het hockeykamp in de zomer dat ze achttien waren? Het was gewoon een beetje
dronken dwaasheid. Niemand stierf. Als er een ding is waar Ryan Wesley spijt van heeft, dan is het zijn hetero
vriend overhalen tot een weddenschap die de grenzen van hun relatie heeft verlegd. Nu ze met hun college
teams het tegen elkaar moeten opnemen op het nationale kampioenschap, zal hij eindelijk de kans krijgen om
zich te verontschuldigen. Maar een blik op de man waar hij altijd een zwak voor had is genoeg om het verlangen
naar hem sterker te maken dan ooit tevoren. Jamie heeft lang gewacht op antwoorden, maar in plaats daarvan
komen er steeds meer vragen. Kan een nacht vol seks een vriendschap verpesten? En hoe gaan we dan de
komende zes weken te werk? Als Wesley tijdens de zomer naast Jamie komt coachen op het kamp, heeft Jamie
nog een paar dingen te ontdekken over zijn oude vriend... en nog veel meer over zichzelf. Waarschuwing: bevat
seksuele situaties, hotties op hockeyschaatsen, skinnydipping, flirten in een SUV en het bewijs dat het gevaarlijk
is om uit de kast te komen voor je familie op sociale media.
Verkeerd verbonden Rainbow Rowell 2016-07-05 Georgie McCool weet dat het niet goed gaat met haar
huwelijk. Vlak voordat ze moet vertrekken naar het vliegveld om Kerstmis te vieren haar schoonfamilie, vertelt
Georgie dat ze niet meer mee kan. Er is een grote kans opgedoken op haar werk, als ze die wil grijpen kan ze
nu echt niet weg uit Los Angeles. Als haar man Neal en de kinderen vertrokken zijn naar de luchthaven, vraagt
Georgie zich af of het nu over is. Of ze nu echt alles verpest heeft. Die nacht ontdekt ze een manier waarop ze
kan communiceren met Neal in het verleden. Het voelt alsof ze een kans heeft om haar huwelijk te redden nog
voordat het begonnen is. Moet ze haar huwelijk redden? Of zouden Georgie en Neal beter af zijn als ze nooit
waren getrouwd?
Top Secret Sarina Bowen 2021-02-19 LobsterShorts, 21 Atleet. Stiekem een wetenschapsgek. Verdomd sexy.
LobsterShorts: Dus. Hier gaan we dan. Mijn vriendin wil voor haar verjaardag... een triootje. SinnerThree: Je
hebt de juiste app gedownload voor een seksdate. LobsterShorts: Heb je dit soort dingen al eens eerder
gedaan? Met een andere man? SinnerThree: Heel vaak. Ik ben een gelijke kansen speler. Jij? LobsterShorts:
[krekels!] SinnerThree, 21 Student bedrijfsmanagement. In het geheim een mannelijke danser. Verdomd sexy.
SinnerThree: Nou, ik ben ertoe bereid als jij dat bent. Mijn leven is een beetje een puinhoop op dit moment.
School, werk, familiestress. Oh, en ik woon naast de meest vervelende kerel ter wereld. Ik heb de afleiding
nodig. Weet je zeker dat je dit wilt? LobsterShorts: Ik wil het misschien een beetje meer dan ik wil toegeven.
SinnerThree: Hey, niets mis met het verleggen van je grenzen... LobsterShorts: Vertel dat maar aan mijn
controle-freak vader. Hoe dan ook. Wat als dit trio vreemd is? SinnerThree: Dan is het vreemd. Het is niet zo dat
we elkaar ooit nog moeten zien. Toch? Beloof me gewoon dat je niet verliefd op me wordt. LobsterShorts: Nu
zou dat niet levensveranderend zijn... Lezers over Elle Kennedy & Sarina Bowen: Sarina Bowen en Elle
Kennedy hebben een heerlijk liefdesverhaal afgeleverd, dat een beetje buiten de standaard paden wandelt. Ik
hou daarvan. Een grappig en mooi verhaal over omgaan met je geaardheid en vriendschap. Vlotte schrijfstijl
waardoor je het boek heel snel uitgelezen hebt. Een aanrader voor wie houdt van feelgood.
Satisfaction (Club X #4) K.M. Scott 2015-07-12 The fourth book in the Club X series by New York Times and
USA Today bestseller K.M. Scott! Get all five Club X books separately or in the Complete Club X Series Box Set
and fall in love with the hottest brothers in town! Cassian March finally found a reason to give up his player ways.
Crazy in love, he and Olivia are ready to take the next step and make it official, but just when life is perfect is
exactly when everything can slip away. Stefan March has lived in the shadow of his two older brothers for too
long. With Shay, he sees a chance to finally be the man nobody thinks he can be. But old family wounds have a
way of opening up, and sometimes love may not be enough to heal them. Kane Jackson knows a good man
would be by Abbi’s side as she prepares to give birth to their child, but he’s not a good man. Or at least that’s
what he thinks. Willing to do anything to protect her, he hides himself away so he can’t hurt her. Abbi still
believes in him, but will her love be able to overcome years of him being told he’s only meant to hurt? The three
brothers of Club X have all that money can buy, but will they find the happiness each of them wants more than
anything else in the world? Contemporary romance, erotic romance, Tampa, series, billionaire romance, wealthy
hero, New York Times bestseller, USA Today bestseller Look for all 5 Club X books today! Temptation Surrender
Possession Satisfaction Acceptance The Complete Club X Series Box Set AND DON'T MISS THE NEW K.M.
SCOTT RELEASE, IF I DREAM (CORRUPTED LOVE #1)! If I dream, will you dare? All I wanted was my
freedom. It’s all I’d dreamed of from the first time I stood in the ring. Until I entered Robert Erickson’s world. Until
Serena. Cruelty and ugliness surrounded me, but she was beautiful and good. I wanted to protect her from her
father’s world, even though I knew being with her could mean the end of me. I wanted for nothing as the

daughter of one of the richest men in the world. But all my father’s money couldn’t buy what I truly craved. Until
Ryder. I wanted all he was, all he brought out in me. All he made me desire. Our love was forbidden by the one
person who had the power to harm us. We dreamed of more than living in that world, though. We dreamed of
having it all, but did we dare?
Een met jou Sylvia Day 2016-05-03 Gideon Cross. Van hem houden was het makkelijkste wat ik ooit heb
gedaan. Ik was op slag verliefd. Volkomen. Verloren. Gideon heeft me alles gegeven. Nu moet ik bewijzen dat ik
de rots kan zijn die hij ook voor mij is. Dat ik hem kan beschermen zoals hij mij beschermt. Samen kunnen we
iedereen aan die tussen ons in probeert te komen. Maar onze grootste uitdaging ligt in de geloften die we
hebben afgelegd. Ons overgeven aan de liefde was pas het begin. Ervoor vechten zal ons of bevrijden... of
breken. ‘Day grijpt de romantiek bij de lurven en injecteert haar met een eersteklas drug, waardoor ze ronduit
onweerstaanbaar wordt.’ – Irish Independent
Bevrijd mij Julie Kenner 2014-06-27 Damien Stark heeft alles: een indrukwekkende carrière, bakken met geld en
een onweerstaanbaar uiterlijk. Maar als hij Nikki Fairchild ontmoet, voelt hij zich toch een arme man. Het
probleem: Nikki is gehecht aan haar vrijheid en niet van plan die op te geven. Maar Damien moet en zal haar
hebben en zet alles op alles om haar te veroveren. Sexy, emotioneel en romantisch - dit is het verhaal van een
man en een vrouw die overweldigd worden door een bijna verblindende aantrekkingskracht. Wat begint als
aantrekking, wordt steeds intenser. Misschien wordt het wel zo heftig dat het onmogelijk vol te houden is. Zullen
Damien en Nikki zich ooit echt aan elkaar durven overgeven? Verslavende bestseller voor fans van stoute
boeken
American Royals Katharine McGee 2020-09-30 The Crown meets Gossip Girl in deze royaltysoap. Welkom bij
het Amerikaanse koningshuis, waar intriges en verboden liefdes de kroon dreigen te ondermijnen. Wint liefde het
van plicht en traditie? American Royals: The Crown meets Gossip Girl in dit sprankelende en meeslepende
verhaal van bestsellerauteur Katharine McGee. Voor jongeren vanaf 14 jaar én volwassen lezers die smullen
van een kijkje achter de schermen bij de koninklijke familie. Welkom bij het Amerikaanse koningshuis, waar
intriges en verboden liefde de kroon dreigen te ondermijnen: KROONPRINSES Beatrice: weet dat alles moet
wijken voor de kroon. Nu ze op zoek moet naar een huwelijkskandidaat, slaat de twijfel toe. EERSTE RESERVE
prinses Samantha: houdt wel van een feestje. INTRIGANT Daphne: doet alles om prins Jefferson terug te
winnen. BURGERMEISJE Nina: steelt ongewild de show als ze voor de prins valt. Wint liefde het van plicht en
traditie? American Royals is het eerste deel van ee tweeluik.
Verras me Sophie Kinsella 2018-02-27 Sylvie en Dan zijn al tien jaar gelukkig getrouwd. Ze hebben een
schattige tweeling, een mooi huis, en een prima baan. Dat kan zo nog wel 68 jaar doorgaan! Saai! De paniek
slaat toe. Om hun huwelijk fris en scherp te houden, besluiten ze elkaar te verrassen. Met sexy photoshoots,
dates en onverwachte uitjes. Maar alles gaat mis. De verrassingen brengen meer aan het licht dan wenselijk.
Met hilarische gevolgen.
Boyfriend material Alexis Hall 2021-04-13 Gezocht: Eén (nep) vriendje, zo goed als perfect. Benieuwd? Je leest
het in de queer rom-com ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in ‘Boyfriend Material’ van
Alexis Hall, is de zoon van een wereldberoemde rockster en is op zoek naar een normaal, lief vriendje dat hem
kan helpen om zijn slechte imago in de pers op te poetsen. Oliver is een advocaat die in zijn hele leven nog niets
schandaligs heeft gedaan. Echt boyfriend material, dus. Ze zijn totale tegenpolen, maar ze maken een afspraak:
zolang de pers achter Luc aanzit, zullen ze doen alsof ze een relatie hebben. Daarna hoeven ze elkaar nooit
meer te zien. Maar het probleem is dat de neprelatie wel heel echt begint te voelen. ‘Boyfriend Material’ van
Alexis Hall is een nieuwe rom-com vol humor, liefde en opposites attract. Perfect voor de lezers van ‘Rood, wit &
koningsblauw’ van Casey McQuiston en ‘Elle & Darcy’ van Alexandria Bellefleur.
The Return Game Misha Quinn 2021-09-21 FIRST LOVE. TRUE LOVE. ENDLESS LOVE. IT IS ALL IN THE
SALAMANDER SERIES. Ella, a young woman who has traveled the hard road to independence, is on the cusp
of success. Now she has everything - a fortune, her own apartments and a car. All this she has achieved on her
own, without the support of her beloved husband, the millionaire Graham. Oh, her ex-husband and her exbillionaire boss. After going through the difficult trials gave upon her by fate and her husband, Ella enters her
orbit and creates her own world, in which she lives as she wishes. She thinks her life, her past life, has been left
far behind. The young woman enjoys her new life, which she shares only with her friends, family, and her pets,
two tiny dogs. Fate has divorced her from the man she loves, and Ella is not ready to bring another man into her
life. Who knows, maybe her feelings for Graham are still alive? Though Ella thinks that her happiness is in the
past, the ambitious millionaire is not used to give up either in business nor in love and wants to rekindle the
extinguished fire of their love anew. Graham realizes that he still loves Ella and intends to return her feelings and
herself. Will he succeed? After all, Graham loves himself so much... Will he be able to put the woman he loves
first in his life and win back her feelings for him? Is there a second chance for love? This is the third in a series of
romance books about a young naïve woman’s first love for her billionaire boss. For those who like to read
romance novels, read this book and the whole The Salamander - billionaire boss romance series. You will be
proud of this young woman and fall in love with these love stories! Praise for The Return Game: 5????? review: "

This is an aptly named final chapter to this trilogy. Graham returns to the only woman he ever loved or needed.
Ella finally gets her man. This is a very satisfying HEA for this couple. Looking forward to more from Misha
Quinn!" - Amazon reviewer, Verified Purchase, 2021 The Salamander - billionaire boss romance series: A series
of novels about a woman who goes through life's trials and learns to stand up for herself in love and business.
The Lonely CEO, The Independent Woman, The Return Game, The Christmas Gift, The Salamander series box
set, books 1-4 Sunset Lake Club series: Stories of women who, at a mature age, are searching for their
happiness. Women's Secrets, Anything Can Happen, Our Time to Love - release in 2022, Love is Everything release in 2022-2023 ???????INFO: Series intended for the wide range of readers who love romantic stories
with "happily now" and "happily even after" ends. Novellas written in "shade-to-black" style. FROM THE
AUTHOR The young woman is like us: first love, first amazing experience and first disappointments. But she
does not look broken: she will fight for her future - as she sees it. In actual life not all happens like we would
expect, and this is the lesson to learn. These are my first romance series, and it is full of all the things I have to
say about us, women. How you should cherish your dignity, how you can attract a man, and so on. It is worth
reading these series to realize that in our lives; it is better to be true to yourself, and everything will come
together. If this is your man - he will stay with you, no matter what. Fans of the following books and series may
enjoy this billionaire boss romance series: Arrogant Boss Billionaire Secrets The Calloway Brothers A Western
Historical Romance Book The Grace Valley Series Secret Billionaires Billionaire Romance Taking Shots An 11
book family saga of billionaires, soul mates, fake engagements, meet at the altar, pretend husband, surprise
babies, marrying the wrong ... romances! The Dante Dynasty Series 12 Camden Cove The Billionaire's Baby
Rolston Ranch Brothers Billion-Dollar Attitudes Harland Creek Series The Anti-Inflammatory Diet Cookbook
Rock Springs Texas Hometown Series Don't Fall Series Daddies and Babies Santa's Secret Helpers series The
Montana Brides The Intern Borisov Bratva A Riveting Haunted House Mystery Series Sweet Boston Billionaires
Clean Billionaire Fake Marriage Romance Series The Salamander Wyoming Blues An Outer Banks Mystery
Love Above Scars 1 A Town Without Pity Broken Slipper Series A Fake Love Deal: Billionaire Romance
Opposites Attract A Secret Baby for the Grumpy Cowboy A Western Love Forged in Silence Amish Love and
Faith Collection: Bumper Amish Romance - 24 Book Box Set An Unwanted Love Story: A sweet, heartwarming &
uplifting romantic comedy (Falling into Happily Ever After Rom Com) Anti-Inflammatory Diet Cookbook: Reduce
Inflammation and Say Goodbye to Chronic Pain With Recipes to Keep You Full and Healthy Baptiste: A
Journey's End Billionaires Boxed Set Billionaires with Heart Boxset: Christian Romance Series Bingham Shores
Romance Series: Christian Romance Mystery Box Set Blackwater Ranch Complete Series Box Set:
Contemporary Christian Romance Brides of Miller Ranch, N.M. Box Set: Western Romance (Miller Family Saga
Book 3) Christmas in Harland Creek Christmas Wishes and Cowboy Kisses: A Sweet Contemporary Western
Romance Collection Coming Home (Alpha Billionaire) Cowboy Billionaires At Havenview Ranch : Billionaire
Ranch Brothers Boxset Cowboy Billionaires At Oakwood Ranch : Single Dad Ranch Brothers Boxset Cute
Billionaires Romance Series Box Set Cutting Chords: A Sweet Small Town RomCom: Blue Vine Story 2 (Blue
Vine Stories) Devoted to the Billionaire Boys Club Don't Fall for the Doctor: A Sweet, Clean Romance Enamored
with a Scarred Lady: A Historical Regency Romance Book Enthralling Declan: The Cowboy and the Princess
Filthy Daddies: A Contemporary Romance Boxset Forever Santa: A Sweet Small Town Christmas Novella Full of
Grace Getaway Bay Beginnings: Three Sweet Beach Romance Novels Getting Lucky Number Seven Gleaming
Isles : Complete Series Box Set (Feel Good Reads Book 1) Hard Work: Office Romance with a Royal Twist Her
Billionaire Romance Series Hometown Girl at Heart House Beside the River House of Nightmares: A Riveting
Haunted House Mystery Boxset Kiss Me Under the Christmas Lights: A Maple Creek Romantic Comedy Last
Seen at Lighthouse Lane Let's Start Over: A Secret Baby Office Romance Little Girl Taken Boxset: A Riveting
Kidnapping Mystery Love Faith & Tender Kisses Love for the Frontier Brides: 26 Book Bumper Box Set of
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Mystery The Haunting of the Sleeping Harpy: A Riveting Haunted House Mystery The Inn by the Cove: A Sweet,
Small Town Romance The Lake House Romance Series: Christian Romance Mystery The Mending Hearts
Collection (16 Book Box Set) The Midnight Child Boxset: A Riveting Kidnapping Mystery The Most Unpredicted
Match: A Historical Regency Romance Novel The Santa Express: A Sweet Small Town Christmas Romance The
Sherbrookes Of Newport Box Set The Summer Escape: The Complete Series The Tanner Family Complete Box
Set: All 9 Books in the Series The Wedding Dare: An Age Gap, Fake Wedding, Secret Pregnancy Romance
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Als sterren aan de hemel staan Mhairi McFarlane 2015-05-19 Rachel en Ben. Ben en Rachel. Jarenlang konden
ze samen alles aan: ze waren beste vrienden, geliefden en partners in crime. Tot alles fout ging. Nu hebben ze
elkaar al tien jaar niet meer gesproken. Maar dan lopen ze elkaar op een regenachtige dag toevallig weer tegen
het lijf en het lijkt direct alsof die tien jaren eigenlijk maar tien minuten waren. Er is veel veranderd: ze zijn
afgestudeerd, hebben carrière gemaakt en Ben is getrouwd, maar de klik tussen hen is er nog steeds. Durft
Rachel zich weer vol overgave in deze vriendschap te storten? Haar hart doet nog pijn van de vorige keer...
Zondig Koninkrijk Meghan March 2019-06-20 Als iets van mij is, houd ik het ook. Dat geld took voor Keira
Kilgore. Het is niet meer genoeg dat ze bij mij in het krijt staat. Niet meer genoeg dat haar lichaam van mij is. Ik
wil meer. Ze kan wel proberen me te weerstaan, maar ik geef het niet op. Ik geef háár niet op. Niets zal er
tussen ons in staan. Niet zijzelf. Niet mijn vijanden. Niemand. Die schuld aan mij kan ze maar op een manier
inlossen: met haar hart. Zondig koninkrijk is het derde en laatste deel in de Mount-trilogie.
Justify My Desires Roger & Leonie Part III Charmaine Louise Shelton 2020-12-15 Justify My Desires Roger &
Leonie Part III is Book 5 in the STEELE International, Inc. A Billionaires Romance SeriesWelcome to the
titillating world of the multibillion-dollar, global company and the love affairs of the romance series family that
controls it. The smoldering love affair of Powerful Billionaire Roger The Responsible Steele and Supermodelcum-Interior designer Leonie The Lion Beaulieu concludes with a Happy For Now ending in part three of their
second chance billionaire romance story trilogy.The loving duo may be heading down the aisle in a Winter
Wonderland Wedding with their adorable Twins, but will the shadow of Roger's legal woes follow them?Come
along as they travel to Verbier, Capri, New York City, Paris, and wherever their steamy rendezvous take
them!Get a glimpse of Roger and Leonie's dynamism: Fulfill My Desires Sebastian & Lola Part I; Heighten My
Desires Sebastian & Lola Part II. Roger and Leonie's love story is a standalone trilogy in the series.*****STEELE
International, Inc. A Billionaires Romance Series of sizzling, contemporary romance novels Desire Series that
follow the family's trysts as they jet around the globe. Captivating couples of Powerful Billionaires and the

Independent Women they lust after and love that ultimately have happily ever after endings (HEA). Get ready for
glitz, glamour, and steamy romance books. What's better than that? The Jet-set Lifestyle has never been
hotter...The Desire Series is not for the tea set; it's for the top-shelf vodka straight up in a pretty crystal glass
coterie! So if you enjoy Sexy Fantasies that immerse you in billionaire romance books with possessive male
romance and strong female romance that keep you on the edge, then come along for their racy rides.STEELE
International, Inc. A Billionaires Romance Series:Discover My Desires Sebastian & Lola PrequelFulfill My
Desires Sebastian & Lola Part IHeighten My Desires Sebastian & Lola Part IIIgnite My Desires Roger & Leonie
Part IStoke My Desires Roger & Leonie Part IIJustify My Desires Roger & Leonie Part IIIDeepen My Desires
Sebastian & Lola Part III
American Queen Sierra Simone 2021-07-04 Mijn naam is Greer Galloway en ik sta ten dienste van de President.
Pas op wie je liefhebt. Dat was het advies dat ik kreeg toen ik een meisje was. Het advies dat ik tot twee keer toe
negeerde en wat me tot twee keer toe op een compleet gebroken hart kwam te staan. En aangezien ik me niet
voor een derde keer wilde stoten aan dezelfde steen, was ik wel klaar met de liefde. Voor altijd. Maar President
Colchester is niet klaar met mee. Nog lang niet. Voor mij is hij Ash, de soldaat die ik ooit kuste te midden van
een cirkel van gebroken glas. Ik ben zijn verbroken beloftes en verboden verlangens nog altijd niet vergeten.
Maar het land kent hem als de leider van de Verenigde Staten van Amerika, als enige verdedigingslinie tussen
het volk en een oorlog. Ash wil me en stuurt zijn beste vriend Embry om me te halen. Hij weet niets van de
geheimen tussen Embry en mij. Van ons verdriet. Van ons verlangen. Van die tweede kus… Al snel zit ik vast
tussen het heden en het verleden, tussen plezier en pijn, en tussen de twee mannen die net zo naar elkaar
verlangen, als dat ze verlangen naar mij. Onder een duistere deken van oorlog en verraad, vallen wij voor elkaar
en storten ons in een gepassioneerde driehoeksverhouding die de wereld zal doen veranderen. USA Today
bestsellerauteur Sierra Simone komt met een eigentijdse hertelling van het klassieke verhaal van Koning Arthur,
Guinevere en Lancelot. American Queen is een elegant, onvergetelijk en vooral sexy sprookje. Lezersreviews op
Goodreads: 'Sierra Simone heeft een van de heetste romanceboeken geschreven sinds… Nou, sinds ooit' 'Ben
jij klaar voor dit boek? Nee. Was ik klaar voor dit boek? Nee. En toch wil ik het dolgraag WEER. HELEMAAL.
OPNIEUW. LEZEN.' 'Niets kan je voorbereiden op deze gepassioneerde, intense, wilde rit.'
Justify My Desires Roger & Leonie Part III Charmaine Louise Shelton 2020-12-15 Justify My Desires Roger &
Leonie Part III is Book 5 in the STEELE International, Inc. A Billionaires Romance SeriesWelcome to the
titillating world of the multibillion-dollar, global company and the love affairs of the romance series family that
controls it. The smoldering love affair of Powerful Billionaire Roger The Responsible Steele and Supermodelcum-Interior designer Leonie The Lion Beaulieu concludes with a Happy For Now ending in part three of their
second chance billionaire romance story trilogy.The loving duo may be heading down the aisle in a Winter
Wonderland Wedding with their adorable Twins, but will the shadow of Roger's legal woes follow them?Come
along as they travel to Verbier, Capri, New York City, Paris, and wherever their steamy rendezvous take
them!Get a glimpse of Roger and Leonie's dynamism: Fulfill My Desires Sebastian & Lola Part I; Heighten My
Desires Sebastian & Lola Part II. Roger and Leonie's love story is a standalone trilogy in the series.*****STEELE
International, Inc. A Billionaires Romance Series of sizzling, contemporary romance novels Desire Series that
follow the family's trysts as they jet around the globe. Captivating couples of Powerful Billionaires and the
Independent Women they lust after and love that ultimately have happily ever after endings (HEA). Get ready for
glitz, glamour, and steamy romance books. What's better than that? The Jet-set Lifestyle has never been
hotter...The Desire Series is not for the tea set; it's for the top-shelf vodka straight up in a pretty crystal glass
coterie! So if you enjoy Sexy Fantasies that immerse you in billionaire romance books with possessive male
romance and strong female romance that keep you on the edge, then come along for their racy rides.STEELE
International, Inc. A Billionaires Romance Series:Discover My Desires Sebastian & Lola PrequelFulfill My
Desires Sebastian & Lola Part IHeighten My Desires Sebastian & Lola Part IIIgnite My Desires Roger & Leonie
Part IStoke My Desires Roger & Leonie Part IIJustify My Desires Roger & Leonie Part IIIDeepen My Desires
Sebastian & Lola Part III
De baas Vi Keeland 2018-12-04 Een dirty office romance van de populaire auteur Vi Keeland. Reese is op een
date die ongelooflijk saai is, dus spreekt ze op de voicemail van een vriendin in dat ze zo gauw mogelijk
teruggebeld wil worden met ‘een noodgeval’, zodat ze weg kan. Een knappe man die langsloopt en haar
woorden opvangt voorspelt dat haar date die list sowieso zal doorzien. Hij mag dan wel bijzonder sexy zijn, toch
laat Reese hem weten dat ze niet zit te wachten op zijn advies. Hij loopt grijnzend terug naar zijn eigen
gezelschap. Terug aan tafel blijft haar date tegen haar aan praten, totdat ineens de knappe bemoeial met zijn
date aan haar tafel verschijnt. Hij stelt zich voor als Chase Parker, en tot haar verbazing doet hij alsof hij haar
neef is en maakt er een dubbeldate van. Hij verzint de meest bizarre en hilarische verhalen over hun
zogenaamde gezamenlijke jeugd, en Reese doet met een uitgestreken gezicht mee. Zo wordt de date from hell
ineens een stuk leuker. Aan het einde van de avond gaan ze ieder hun eigen weg zonder telefoonnummers uit te
wisselen. Reese gaat ervan uit dat ze Chase nooit meer zal zien... tot ze een maand later een leuke nieuwe
baan vindt. Haar nieuwe baas? Chase Parker. De boeken van Vi Keeland zijn wereldwijde bestsellers. In

Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers De baas. Van Vi Keeland zijn veel sexy
romans beschikbaar, net als korte verhalen. Ook schrijft ze samen met Penelope Ward verslavende romantische
verhalen zoals Onweerstaanbaar en vele andere.
Knopen en Kant Penelope Sky 2018-02-27
Misschien ooit Colleen Hoover 2016-01-29 Misschien ooit van Colleen Hoover neemt je mee in de
onwaarschijnlijke liefde tussen een dove singer-songwriter en het meisje dat hem uit zijn writer’s block helpt. Een
heerlijk boek voor iedereen die houdt van een Amerikaanse setting, knetterende vonken en een achtergrond van
songteksten en muziek. Auteur Colleen Hoover bracht samen met Griffin Peterson een soundtrack uit met de
nummers uit Misschien ooit, gratis te beluisteren op maybesomedaysoundtrack.com. Dus kruip op de bank, druk
op play, sla het boek open en beleef Misschien ooit.
De dokter E. L. Todd 2019-11-21 Mijn man heeft me verlaten. Na vijf jaar samen, besefte hij dat hij homo was.
Toen mijn woede was weggeëbd, bleef er alleen nog maar liefde over. Deze man is nog steeds mijn beste vriend
en ik wil hem in mijn leven houden. Dus ga ik tegenover hem wonen zodat we net zo close kunnen blijven als
altijd. Maar nu verblijft zijn broer een paar weken bij hem, iemand die ik nog nooit heb ontmoet. Hij is naar
Seattle verhuisd om als arts op de Eerste Hulp te gaan werken. En hij lijkt TOTAAL niet op zijn broer. Hij is een
sterk en zwijgzaam type. Hij kijkt me aan met een felle blik alsof hij me haat. Altijd als we alleen zijn, loopt de
spanning tussen ons zo hoog op dat ik bijna niet meer kan ademhalen. Die gast draagt nooit een T-shirt als hij
thuis is, dus dat maakt het nog duizendmaal erger… of beter, het is maar hoe je het bekijkt. Maar deze man is
verboden terrein. Hij is de enige man ter wereld die ik niet kan krijgen. En hij mij ook niet. Dus zullen we moeten
blijven doen alsof er niets aan de hand is… ook al is dat wel zo.
Tyrant T.M. Frazier 2018-12-11 Ik. Herinner. Me. Alles. Alleen nu wilde ik dat dat niet zo was. Als de mist die
mijn herinneringen heeft beneveld, opklaart, komt de waarheid die maanden buiten mijn bereik lag, eindelijk naar
voren. Maar de verlossing die ik verwacht had te voelen, blijft uit. Ik ben nu banger dan ik was toen ik geboeid
aan Kings bed wakker werd. Want de waarheid brengt duistere geheimen aan het licht. Geheimen die ik nooit
had mogen ontrafelen. Als ze erachter komen dat ik me alles herinner of als ik hulp zoek bij de getatoeëerde
crimineel die me met lichaam en ziel bezit, breng ik degene van wie ik het meest hou, in gevaar. Ik weet niet of ik
sterk genoeg ben om de aantrekkingskracht tussen King en mij, die elke dat groter wordt, te weerstaan. Hij heeft
me al eens gered, op meer dan één manier. Nu is het mijn beurt om te doen wat er nodig is om hem te redden.
Zelfs als dat betekent, dat ik moet trouwen met iemand anders... * WAARSCHUWING * Dit boek bevat scènes
met misbruik en geweld die door sommige mensen als schokkend kunnen worden ervaren.*
Prachtige rampspoed Jamie McGuire 2019-08-07 De internationale megabestseller. Abby doet haar best om
haar duistere verleden te vergeten. Ze gedraagt zich dan ook voorbeeldig: ze rookt of drinkt niet, vloekt niet en
zorgt dat ze haar zaakjes altijd goed op orde heeft. Wanneer ze als eerstejaars aankomt op de universiteit wordt
haar kans op een nieuw leven al snel gedwarsboomd door Travis, die daar bekend staat als Mr. Onenightstand.
Travis is de ultieme charmeur en windt alle vrouwen op de campus om zijn vinger. Abby is de enige die niet
geïnteresseerd is in hem en dat fascineert hem eindeloos. Abby wijst hem af, maar hij krijgt haar via een
weddenschap toch in haar macht...
Stuk van jou Sophie Jackson 2015-11-05 Sophie Jackson geeft de term ‘badboy’ een nieuwe betekenis in Stuk
van jou. Wesley Carter is namelijk geen gewone badboy. Nee, we hebben het hier over een crimineel. Al voor hij
meerderjarig was, wist hij hoe een gevangenis er vanbinnen uitzag. Maar één ding heeft hij nog nooit
meegemaakt: verliefdheid. Dus wanneer Kat Lane Engelse les komt geven in de New Yorkse gevangenis waar
hij zit, raakt hij behoorlijk in de war – net als zij. Want hun verboden gevoelens voor elkaar zijn onmogelijk te
negeren. IJzersterk geschreven door Sophie Jackson, die met Stuk van jou (Engelse titel: A pound of flesh) een
Orange is the New Black-achtig eerste deel van een sensuele en spannende boekenserie heeft geschreven.
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...
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...
De maagd en de miljonair Jessica Clare 2017-06-20 Een heerlijke, hotte nieuwe serie van New York Timesbestsellerauteur Jessica Clare Marjorie Ivarsson is een lieve, lichtelijk naïeve jonge vrouw. Ze is grootgebracht

door haar oma, werkt keihard als serveerster en ziet een avondje bingo als een superuitje. Tot haar vriendin
Bronte haar vraagt om bruidsmeisje te zijn bij haar huwelijk. Ter voorbereiding mag Marjorie mee naar het privéeiland van de steenrijke bruidegom. Daar maakt ze niet alleen kennis met een wereld van ongekende weelde en
glamour, maar ook met de tv-producer Robert Cannon, een beruchte womanizer. Nadat Marjorie Robert heeft
gered van de verdrinkingsdood in de turquoise lagune op het eiland, kan ze hem niet uit haar hoofd zetten. Maar
ze is niet de enige vrouw die op hem aast en een player als hij past eigenlijk totaal niet bij haar. Toch valt de
vurige aantrekkingskracht tussen hen nauwelijks te ontkennen, en het idyllische, romantische eiland is de ideale
plek om daaraan toe te geven Lezers over de boeken van Jessica Clare ‘Ik vind deze boekenserie helemaal
super!! Kom maar op met de volgende delen.’ ‘Zeer mooi verhaal, leest vlot. Zeker een aanrader.’ ‘Ik betrap
mezelf erop dat ik de hele tijd met een lach zit te lezen. Heel aangenaam boek.’ ‘Heerlijke reeks boeken om te
lezen.’ ‘Kan niet wachten op het volgende deel.’
Perfect chemistry Simone Elkeles 2010-10-11 Zij is blond, braaf en rijk. Hij is donker, arm en lid van een gang.
Samen moeten ze een scheikundeproject doen. En dan worden ze, ondanks hun aanvankelijke aversie, verliefd
op elkaar. Is haar leventje wel zo perfect als het lijkt? En is hij wel zo wild als hij zich voordoet? Speelt zich
achter hun beider voordeuren niet iets heel anders af? Perfect Chemistry is de leukste Young Adult-roman sinds
tijden. Spannend, romantisch en ontroerend. In de Verenigde Staten werden in korte tijd al 100.000 exemplaren
verkocht
Wanneer je maar wilt Jennifer Probst 2018-05-08 Een nieuw deel in de heerlijk hotte, verslavende
Onvoorwaardelijk-serie Toen Raven Bella Stratton nog een tiener was overleed haar vader bij een vreselijk autoongeluk. Bijna nog schokkender was het feit dat hij vergezeld werd door een haar onbekende vrouw, Diana
Pierce, en dat ze twee koffers en tickets naar Parijs bij zich hadden. Beiden lieten een gezin met kinderen
achter. Raven komt nooit helemaal over het trauma heen. Dalton Pierce heeft zijn leven in Californië achter zich
gelaten om samen met zijn twee oudere broers Pierce Construction te runnen. Als hij op een avond een biertje
drinkt in de lokale bar voelt hij zich onmiddellijk aangetrokken tot de goedgebekte, sexy barvrouw. Vastbesloten
om haar te veroveren, biedt hij aan om de bar in zijn originele staat te herstellen, zodat hij haar dagelijks kan
zien. Zijn verleidingsplan lijkt te werken en hij weet haar te vangen in een web van betovering. Maar Dalton weet
niets van het geheim dat hun prille hartstocht kan vernietigen... of hun gewonde hart voorgoed kan helen. De
pers over de boeken van Jennifer Probst ‘Perfect voor de liefhebbers van romantische komedies die een tikkeltje
verder durven te gaan.’ Chicklit.nl ‘Een fantastisch, intens verhaal.’ RT Book Reviews ‘Zal de harten van
romance-liefhebbers zeker veroveren.’ Harlequin Junkie
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 Moshfegh-ervaring, 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.
Mijn belofte aan jou Colleen Hoover 2019-03-05 ‘Mijn belofte aan jou’ van bestsellerauteur Colleen Hoover gaat
over Quinn en Graham, die elkaar ontmoeten wanneer ze ontdekken dat hun partners een affaire met elkaar
hebben. Zes maanden later krijgen ze zelf een relatie. Dan gaat deze roman fast-forward naar zes jaar later: de
relatie van Quinn en Graham kent ook hobbels. Hoe perfect hun liefde ook is, het zijn allebei mensen, en
mensen zijn niet perfect. Hun belofte aan elkaar komt onder druk te staan. Maar van breken is geen sprake, als
het aan Graham ligt. Colleen Hoover schreef met ‘Mijn belofte aan jou’ een roman die ontroert en aan het
denken zet. ‘Een verhaal dat je gelezen moet hebben’ – Hebban.nl over ‘Nooit meer’
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?
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