Download Free La Captive Du Loup Ekladata Telecharger

La Captive Du Loup Ekladata Telecharger
Een nieuwe zelfstandig te lezen romance van de New York Times-bestsellerauteur van Verwrongen en De Krinar-kronieken Emily Ross had nooit verwacht dat ze haar dodelijke
val in de jungle van Costa Rica zou overleven, en ze had absoluut niet verwacht dat ze zou ontwaken in een vreemd futuristisch onderkomen, gevangengehouden door de
mooiste man die ze ooit had gezien. Een man die meer dan een mens lijkt te zijn… Zaron is op de aarde om de Krinar-invasie voor te bereiden – én om de vreselijke tragedie te
vergeten die hem heeft verscheurd. Maar als hij het ernstig gewonde lichaam van een mensenmeisje aantreft, verandert alles. Voor het eerst in jaren voelt hij iets anders dan
woede en rouw, en dat komt allemaal door Emily. Als hij haar laat gaan komt zijn missie in gevaar, maar als hij haar laat blijven, zou hij opnieuw verwoest kunnen worden. LET
OP: dit is een volledige, zelfstandig te lezen roman die zich ongeveer vijf jaar vóór de Krinar-kronieken afspeelt (oftewel het verhaal van Mia en Korum). Je hoeft die trilogie niet
gelezen te hebben om dit boek te kunnen lezen.
Een wilde nacht in Las Vegas met drie sexy mannen pakt voor hartvriendinnen Harlow, Mia en Lola minder ongedwongen uit dan gepland. Terwijl de alcohol rijkelijk vloeit, geven
zij alle drie het jawoord aan de drie onbekende mannen. Lola en Oliver hebben als enige van hun vrienden besloten het bij die ene avond te laten. Toch is de aantrekkingskracht
gigantisch en willen ze eigenlijk allebei meer. Vinden ze de moed om te erkennen dat ze perfect voor elkaar zijn? Wild – Verlangen is een nieuw deel uit de onweerstaanbare
Wild-trilogie.
Een laatste weekend zonder verplichtingen, voordat het werkende leven begint, dat is de afspraak. Dansen tot in de vroege uurtjes, cocktails drinken in Las Vegas en vooral:
proosten op hun vriendschap en het leven. Een wilde nacht met drie sexy mannen pakt voor de vriendinnen, Mia, Harlow en Lola minder ongedwongen uit dan gepland. Terwijl
de alcohol rijkelijk vloeit, sluiten zij een pact: ze geven alle drie het jawoord aan de drie onbekenden. In het tweede deel uit de reeks volgen we Harlow. Ondanks haar wilde
nachten met Finn mag ze hem totaal niet... wat verklaart waarom hun huwelijk maar 12 uur duurde. Hij probeert haar in alle opzichten te domineren. Is Harlow even stug als
Finn? Of is ze precies wat hij nodig heeft?
‘Ziel van ijzer’ is het derde deel in de Mercy Thompson-serie van Patricia Briggs, na het eerste deel ‘Onder de maan’ en het tweede deel ‘In het bloed’. Heerlijk leesvoer voor
fans van Anne Bishop, Ilona Andrews en Jaye Wells. Parttime coyote en garagehoudster Mercy Thompson heeft de magie van de Fae gebruikt om haar vrienden te beschermen.
Nu eisen de Fae dat ze haar schuld inlost. Want iets of iemand heeft het op hen gemunt, en Mercy’s scherpe neus wordt ingeroepen om de moordenaar op te sporen. Maar de
moordenaar heeft zelf ook een val gezet, en als die dichtklapt, dreigt Mercy’s oude baas en goede vriend Zee voor de moorden veroordeeld te worden. Dat kan Mercy niet laten
gebeuren, want de rechtbank van de Fae kent maar één straf... De Urban Fantasy-titels van Uitgeverij De Fontein zijn speciaal voor alle fans van ‘Charmed’, ‘Once Upon a
Time’, ‘Twilight’ en de boeken van Cassandra Clare.
Queen Margaret (Frans: La Reine Margot) is een roman die in 1845 werd geschreven door Alexandre Dumas Sr., ook de auteur van The Count of Monte Cristo en The Three
Musketeers. Het is gelegen in Parijs, in augustus 1572 tijdens het bewind van Karel IX (een lid van de Valois-dynastie) en de godsdienstoorlogen in Frankrijk. De hoofdrolspeler
van de roman is Margarita de Valois, dochter van de beruchte Catherine de Medici en wijlen koning Hendrik II, en concentreert zich op haar verhaal tijdens het bloedbad van SintBartholomeus, vooral haar romantische affaire met de protestantse La Mole. en haar huwelijk met Enrique IV.
De Britse Niall Stella is een razend slimme ingenieur, maar hopeloos als het op vrouwen aankomt. Maar dan ontmoet hij tijdens een zakenreis naar New York studente Ruby
Miller, die stage loopt bij het bedrijf waar Niall werkt. Hij valt als een blok voor de ambitieuze stagiaire. Zo ver van huis is het makkelijk om de echte wereld te vergeten, maar hoe
zal het het kersverse koppel vergaan wanneer ze weer terug zijn in Londen?
Omstreeks het jaar 1800 - een periode rijk aan beroeringen en veranderingen - ontwikkelt zich de meeslepende romance tussen Heather Simmons en kapitein Brandon
Birmingham.Het 18-jarige weesmeisje Heather Simmons woont bij haar tirannieke tante. Zij wordt als een soort Assepoester behandeld, wat haar grote schoonheid echter niet
kan verhullen. Op zekere dag neemt een zich zeer vriendelijk voordoende oom Heather mee naar Londen; zogenaamd om voor haar een betrekking te zoeken bij het onderwijs.
Zijn werkelijke bedoelingen zijn heel wat minder eerbaar.Bij zijn pogingen Heather aan te randen, verdedigt het meisje zich met een mes, waardoor hij gewond raakt. Ze raakt in
paniek en rent blindelings de straat op. Daar passeren juist een paar matrozen op zoek naar vrouwelijk gezelschap voor hun kapitein, Brandon Birmingham.De ontmoeting
tussen beiden kan niet gekenschetst worden als liefde op het eerste gezicht. Integendeel!Brandon neemt haar mee op zijn zeereis en langzamerhand ontstaat er een
hartstochtelijke liefde tussen hen, die echter niet wordt uitgesproken.
Ieder meisje dat dit boek leest, wordt halsoverkop verliefd op Cam! Wacht op mij van Jennifer L. Armentrout, gaat over Avery en Cam. De laatstgenoemde verovert de harten van
duizenden meisjes. Ben jij de volgende? Als je dit boek gaat lezen, valt dat bijna niet te voorkomen! Cam is namelijk ontzettend sexy, lief, en eh... Hadden we al gezegd dat hij
onweerstaanbaar sexy is? Maar Avery heeft zo haar eigen shit te verwerken, en daarbij kan ze het niet gebruiken dat Cam te dichtbij komt. En dan nog een stapje dichterbij...
Aan de andere kant: hoe kan ze hem nu weerstaan? Dat is haast onmogelijk!
Het eerste deel van de serie werd succesvol verfilmd met Hero Fiennes Tiffin en Josephine Langford ‘Fifty Shades of Grey was een bom in de boekenwereld, nu is er After.’ Glamour VOORDAT Hardin
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Tessa ontmoette was hij totaal losgeslagen. TIJDENS hun eerste momenten samen realiseerde hij zich dat hij haar voor zichzelf moest zien te houden – zijn leven hing ervan af. NADAT ze een stel waren,
was de wereld voor eeuwig veranderd. De dramatische relatie van Hardin en Tessa werd een wervelwind waar iedereen om hen heen in meegesleurd werd. Nu krijgen die anderen een stem – voor, tijdens
en na de gebeurtenissen in de After-serie. Daarnaast deelt Hardin zijn versie van zijn eerste ontmoetingen met Tessa, en dat zal veranderen wat je dacht te weten over deze intrigerende man en de
geweldige vrouw die van hem houdt. De pers over de After-serie ‘Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in de Verenigde Staten.’ Linda Meiden 'Leest als een tv-serie.’ The Guardian ‘De nieuwe Fifty
Shades of Grey.’ Publishers Weekly ‘Een wereldwijde bestseller.’ USA Today
Londen 1825. Als haar dierbare voogd onverwachts sterft, wordt Cerynise Kendall door de zoon des huizes Alistair op straat gezet. Aangeslagen en berooid besluit de jonge Cerynise terug te keren naar haar
geboorteland Amerika.Tot haar grote opluchting blijkt in de haven het schip te liggen van een oude jeugdvriend, kapitein Beauregard Birmingham. Cerynise beseft dat hij de enige is die haar toekomst aan de
andere kant van de oceaan kan veiligstellen en klampt zich aan hem vast.Beauregard is niet blij met zijn onvoorziene gast, die bovendien geen rooie cent heeft. Maar hij moet toegeven dat hij zeer
gecharmeerd is van deze sensuele, mooie vrouw. Onder zijn stoere, harder uiterlijk, klopt een hart zo groot en wild als de Atlantische Oceaan.Als Alistair - om persoonlijk bejag - Cerynise komt opeisen en
dreigt het schip niet uit te laten varen als hij haar niet meekrijgt, kan Beau maar één ding doen: hij biedt Cerynise een huwelijk aan.Maar nóg wordt het geen rustige overtocht. Ziedende stormen teisteren het
schip en de woedende Alistair weet niet van wijken. Maar bovenal is Cerynise ervan overtuigd dat Beau's oneindige liefde voor de zee geen ruimte laat voor vurige, passionele hartstocht.
Deel 1 van de After-serie Het meisje en de badboy: een droom komt uit... De achttienjarige Tessa Young heeft haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan studeren aan de universiteit
van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en zit onder de tattoos en piercings. Hardin weet
een grote passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze zich daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant kennen en wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar
vertrouwde jeugdvriendje Noah, en een toekomst die spannend, nieuw en onbekend is. De pers over de After-serie ‘Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in de Verenigde Staten.’ LINDA.meiden
‘Een wereldwijde bestseller.’ USA Today ‘Fifty Shades of Grey was een bom in de boekenwereld, nu is er After.’ Glamour
Zedenroman waarin de omkering van de strekking van de conventionele roman wordt getoond, namelijk de overwinning van het kwade op het goede.
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
Eén blik was voldoende om het verlangen in elkaar aan te wakkeren. Maar Lady Jessica Sheffield is de bruid van iemand anders en Alistair Caulfield vertrekt naar de andere kant van de wereld. Nu, zeven
jaar later en inmiddels weduwe, stapt Jessica aan boord van een schip dat haar naar een van de plantages van haar overleden man moet brengen. De succesvolle koopman en eigenaar van het schip
herkent ze bijna niet. Alistair is een totaal andere man dan de jonge wilde hond die Jessica heeft leren kennen. Zeven jaar hebben ze hun verlangens ontkend, maar hoe lang kunnen ze dat tijdens deze reis
volhouden? Zondig hart was de inspiratie voor Verslaafd aan jou, deel 1 in de Crossfire-serie!
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 Teleurgesteld en gekwetst na hun laatste nacht samen,
maakt Clara een einde aan haar relatie met prins Alexander. Ze stort zich op haar werk om hem te vergeten, maar de herinneringen aan hun tijd samen laten haar niet los. En Alexander is niet een man die
snel opgeeft. Kan hij Clara overtuigen van zijn ware liefde? En zal zij bij hem blijven als hij zijn duistere verleden onthult? Pers en bloggers over deRoyal-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
Lucia Vijf jaar geleden tekenden hij en ik een contract. De machtige DeMarco’s waren verslagen. Mijn vader schonk zijn dochter aan de monsters van de Benedetti-familie. Ik deed wat er van me gevraagd
werd. Ik zette mijn naam op de stippellijn en tekende daarmee mijn leven weg. Nu is het moment gekomen dat hij me komt claimen. Salvatore Benedetti eist me op. Ik heb gezworen dat ik wraak zou nemen.
Ik heb geleerd om hem te haten. Maar op de werkelijkheid heeft niemand me kunnen voorbereiden. Ik verwachtte een monster. Een man die ik kon vernietigen. Maar niets is enkel zwart of wit. Niets is enkel
goed of kwaad. Omringd door duisternis, zie ik zijn licht. Salvatore De oorlog is beslecht. Wij hebben gewonnen. De prijs die onze rivaliserende familie moet betalen? Degene die hen het meest dierbaar is.
Lucia, de prinses van de DeMarco-familie. Er is geen betere manier om de vijand kapot te maken dan hem afnemen waar hij het meest om geeft. Ik was de jongen die later koning zou zijn. De toekomstige
leider van het Benedetti-imperium. Lucia DeMarco was mijn oorlogsbuit. En ik mocht met haar doen wat ik wilde. Ik zou haar moeten breken. Het is mijn taak om haar leven tot een ware hel te maken. Er is
geen enkele manier om aan ons duistere lot te ontkomen. De Benedetti’s verliezen immers nooit. We verwoesten alles en iedereen in ons pad op weg naar de top. Zo ben ik opgevoed. Zo is het altijd
geweest en zo zou het altijd zijn. Tot Lucia.

De Ierse Concannon-familie bracht drie zeer verschillende dochters voort: Maggie, Brianna en Shannon. De drie vrouwen moeten elk hun eigen uitdagingen zien te overwinnen
om liefde en geluk in hun leven te vinden. Zal de familieband sterk genoeg blijken om ook elkaar te vinden? Oudste dochter Maggie May is koppig en temperamentvol, met een
groot talent voor glasblazen. Wanneer ze op een dag Rogan Sweeney ontmoet, die vastbesloten is haar werk in zijn prestigieuze galeries te verkopen, wil ze niets van hem
weten. Maar Rogan laat zich niet zomaar wegsturen of negeren. Hij is namelijk minstens zo koppig als zij...
Ze hebben mijn vader gevangengenomen. Hierna zullen ze mij gevangen nemen, behalve als ik inga op hun eisen. De machtigste man van Italië neerschieten. Cato Marino. De
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man wordt overal begeleid door zijn beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane is ondoordringbaar. Hij is de meest paranoïde man van het land. En het was onmogelijk dat ik hem in
mijn eentje zou kunnen uitschakelen. Als ik mijn vader wil redden, heb ik maar één optie. Ervoor zorgen dat ik in Cato's bed kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet over
de Barsetti’s, maar speelt zich wel af in hetzelfde universum. Er zijn gastoptredens van Crow Barsetti en Bones jr.**
Deel 2 van de nieuwe, meeslepende erotische trilogie Gabe, Jace en Ash – drie van de rijkste, machtigste mannen van het land. Ze zijn gewend alles te krijgen wat ze willen.
Geld. Vrouwen. ALLES. Jace Crestwell, Ash McIntyre en Gabe Hamilton zijn al hun hele leven beste vrienden en al jaren succesvolle zakenpartners. Ze zijn machtig, rijk en
onweerstaanbaar. En Jace en Ash delen alles – zelfs hun vrouwen. Maar dan ontmoeten ze Bethany, en Jace begint iets te voelen wat hij nog nooit heeft ondervonden: jaloezie,
en een obsessie die zo krachtig is dat hij er geen controle over heeft. Jace is niet bereid om Bethany te delen. Met niemand. Hij is vastbesloten de enige man in haar leven te
worden, en dat brengt zijn levenslange vriendschap met Ash in gevaar. Maar Bethany heeft haar eigen geheimen. En ze is niet bereid zich bloot te geven aan een man met de
reputatie van Jace...
Deborah Harkness Het Boek des Levens Deel 3 in de Allerzielen-trilogie Diana Bishop, historicus en heks, en haar geliefde Matthew Clairmont, wetenschapper en vampier,
komen na hun avonturen in het verleden weer in het heden terecht. Hun zoektocht naar het magische manuscript dat de kennis bevat van alle levende soorten op aarde, zorgt
voor nieuwe gevaren, ontmoetingen met oude vijanden en stelt hun allesomvattende liefde voor elkaar opnieuw op de proef. De reis brengt dit bijzondere paar naar eeuwenoude
familiehuizen en hypermoderne laboratoria, van de paleizen van Venetië tot de meest hightech wetenschappelijke centra van de wereld. Zullen ze eindelijk ontdekken wat de
heksen al zo veel eeuwen weten?
Dus mijn Chihuahua heeft een beer bereden. Neem me niet kwalijk, een gigantische, beerachtige hond. Nu zit de zinderend lekkere eigenaar van die beer achter me aan en eist
een SOA-test... voor mijn huisdier. Een ander probleem met deze aanranding van hond-op-hond? De mysterieuze eigenaar van de beer kan de sleutel zijn om mijn nieuwe
onderneming te financieren en mijn bedrijf in speeltjes naar een hoger niveau te tillen. En met “speeltjes” bedoel ik het leuke soort, het soort dat elke vrouw (en man) nodig
heeft. Als ik er alleen maar achter kon komen wat hij verbergt - of mijn libido ertoe brengen om zich te gedragen. Omdat het combineren van zaken en plezier een slecht idee is
en Dragomir Lamian is misschien niet wie hij lijkt te zijn. OPMERKING: dit is een op zichzelf staande, vulgaire, romantische komedie met een zelfverzekerde, door speeltjes
geobsedeerde heldin die elk Russisch bijgeloof dat er bestaat kent, haar ontmoeting met een lekkere, mysterieuze vreemdeling en twee oversekste honden, waarvan er een
misschien zelf een speciaal speeltje heeft. Als een van de bovenstaande dingen niet jouw ding is, loop er dan nu van weg. Zet je anders schrap voor een feel-good rit waar je
zeker om zult lachen.
Cat Crawfield is zelf half-vampier, maar dat weerhoudt haar er niet van te jagen op de ondoden. Zo neemt ze wraak op haar vader, die het leven van haar moeder verpestte. Als
Cat gevangen wordt genomen door de sexy vampier Bones, gaat ze een onverwachte en spannende samenwerking met hem aan. Maar dan worden zij en Bones zelf doelwit en
moet Cat een kant te kiezen. En die van Bones wordt steeds aantrekkelijker Halverwege het graf is het eerste deel van de veelgeprezen Nachtjagers-serie.
Rusland 1620. In een wereld van pracht en praal vechten de beeldschone Russische gravin Synnovea Zenkovna en de Engelse avonturier Tyrone Rycroft tegen hun ontembare
hartstocht. De dappere kolonel zet zijn leven op het spel om de eigenzinnige edelvrouwe uit handen van struikrovers te redden.Maar de lieftallige Synnovea beloont zijn moed
met verraad: zij verstrikt hem in een zijden web van verleiding om aan een huwelijk met een stokoude vorst te ontsnappen. En Tyrone, volledig in de ban van Synnovea's
charmes, loopt met open ogen in de val die zijn vurige verleidster voor hem heeft opgezet.Als Tyrone de waarheid ontdekt, is hij verbitterd tot in het diepst van zijn ziel. Woedend
zweert hij niets meer met Synnovea te maken te willen hebben. Maar tot Tyrones grote ergernis dwingt de tsaar hem de mooie Synnovea tot zijn wettige echtgenote te nemen.En
Synnovea, gevangen in het vuur van ongekende hartstocht dat Tyrone in haar heeft opgewekt, is radeloos. Radeloos omdat ze beseft dat ze in haar eigen val is gelopen en de
liefde van de minnaar uit haar dromen heeft verspeeld.
Voor de fans van TIJAN & Colleen Hoover We leken voor elkaar geschapen. Tot we elkaar ontmoetten. Misha 'Waar je ook gaat, ik mis wat je achterlaat. Het lijkt wel alsof je al
eeuwen weg bent.' In groep zeven kregen we een penvriend toegewezen. De lerares van de andere school dacht dat ik meisje was, omdat ik 'Misha' heet, en wees me toe aan
een van haar leerlingen, Ryen. Mijn docent dacht dat Ryen een jongen was en vond het een goede match. Het duurde niet lang voordat we erachter kwamen dat er een foutje
was gemaakt. En al heel snel waren we het oneens over van alles. Wat de lekkerste pizza was. Android vs. iPhone. Of Eminem echt de beste rapper aller tijden was… Zo begon
het en de daaropvolgende zeven jaar, hadden we elkaar. We hadden drie regels: Geen social media. Geen telefoonnummers. Geen foto's. We hadden het goed, zo. Waarom
zouden we dat dan verpesten? Tot ik online op een foto van een meisje stuitte. Ze heette Ryen, zat in de laatste klas van de middelbare school, hield van Gallo's pizza en was
verslaafd aan haar iPhone. Toeval bestaat niet... Ik moest haar ontmoeten. Ik verwachtte alleen niet dat ik zou haten, wat ik aantrof. Ryen Hij heeft me al in geen drie maanden
geschreven. Er is iets mis. Is hij overleden? Opgepakt? Misha kennende zijn beide een reële mogelijkheid. Zonder hem word ik langzaam gek. Ik moet weten dat er iemand is die
naar me luistert. Het is mijn eigen schuld. Ik had toch zijn telefoonnummer moeten achterhalen, of een foto van hem. Hij kan wel voorgoed zijn verdwenen. Of hij blijkt, zonder dat
ik het doorheb, ineens recht voor mijn neus te staan...
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
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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
De liefde tussen Tessa en Hardin is nooit makkelijk geweest. Maar nu is het verwarrender dan ooit... Net wanneer Tessa de belangrijkste beslissing van haar leven neemt, verandert alles. Onthullingen over
Hardin zetten al haar zekerheden op losse schroeven en brengen hun zwaar bevochten toekomstplannen ineens weer buiten bereik. Niets en niemand is zoals Tessa dacht. Niet haar vrienden. Niet haar
familie. En Hardin, de enige persoon op wie ze dacht te kunnen bouwen, toont geen enkel begrip voor Tessa als hij erachter komt dat ook zij geheimen verborgen heeft gehouden. Voor Tessa is deze
vicieuze cirkel van jaloezie, onvoorspelbare woede en vergeving uitputtend. Ze heeft nog nooit zulke intense gevoelens voor iemand gehad – maar is het al die drama’s wel waard? En als Tessa nu haar hart
volgt... is het dan definitief voorbij? Anna Todd was altijd een gretige lezer van romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de romantische After-serie Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom uit.
De New York Times-bestsellerauteur van Verwrongen brengt een verslavend, zinderend dark love-verhaal dat zich afspeelt op de aarde ná de invasie In de nabije toekomst hebben de Krinar het voor het
zeggen op aarde. De Krinar komen uit een ander universum, zijn veel verder ontwikkeld dan wij en zijn een mysterie voor ons – en wij zijn aan hen overgeleverd. De verlegen, onschuldige Mia Stalis leidt een
serieus studentenleven in New York City. Net als de meeste mensen heeft zij nooit contact gehad met de Krinar. Maar op een dag in het park komt daar verandering in. Korum laat zijn oog op haar vallen en
vanaf dat moment heeft ze te maken met een krachtige, gevaarlijk verleidelijke Krinar die haar wil bezitten en zich daar door niets of niemand van laat weerhouden. Hoe ver zou jij gaan voor je vrijheid?
Hoeveel zou jij opgeven om de mensheid te helpen? Welke keuze zou je maken als je begint te vallen voor je vijand?
Tom Concannon is een rasechte Ier: een dromer, een man van het grote gebaar, maar bovenal vader. Hij is gek op zijn dochters, en wat hem betreft zijn ze perfect - hoe verschillend ze alle drie ook zijn...
Deel 3 Shannon woont in de VS en weet pas sinds kort dat Tom haar vader was. Sindsdien voelt ze zich stuurloos - ze weet niet meer goed wie ze zelf is. Wanneer ze een uitnodiging krijgt van Brianna, haar
halfzus, besluit ze daar dan ook op in te gaan. Het gevoel van herkenning dat Ierland haar geeft, overvalt haar. Net als het feit dat Brianna's buurman, Murphy, niet alleen heel erg aantrekkelijk is, maar op
zijn beurt beweert dat hij háár herkent - als de vrouw op wie hij altijd heeft gewacht.
Het eerste deel in de meeslepende en duistere Falling-serie. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. De zestienjarige Nell Hawthorne heeft verkering met Kyle Calloway, die ze al haar hele leven kent. Als Kyle
overlijdt, stort haar wereld in. Op de begrafenis ontmoet ze Kyles oudere broer, Colton. Jaren later komen ze elkaar in New York weer tegen. Colton merkt dat Nell de dood van zijn broer nooit heeft verwerkt.
Ze wordt verteerd door angst en schuldgevoelens. Hij beseft dat het geen goed idee is om iets met haar te beginnen, maar het gebeurt toch. Beiden moeten pijn en demonen uit het verleden zien te
overwinnen. Reviews: 'Dit eerste deel van de ‘Falling’-serie is een absolute aanrader. [...] Ik verdrink in jou is een must read voor iedereen die van new adult en prachtige liefdesromans houdt.' hebban.nl
‘De koningin van de klootzakken is terug en Vicious is de nieuwe koning’ - Goodreads.com - Emilia Ze zeggen dat liefde en haat hetzelfde gevoel zijn, ervaren onder andere omstandigheden. Het is waar.
De man waarover ik ’s nachts droom, is ook de man die me opjaagt in mijn nachtmerries. Hij is een briljant advocaat. Een crimineel. Een beeldschone leugenaar. Een duivel en een engel, een monster en
een geliefde. Tien jaar geleden dwong hij me te vertrekken uit het plaatsje aan de kust waar we woonden. Nu is hij in New York om me op te halen. En pas als ik met hem meega, laat hij me met rust. Vicious
Ze is een kunstenares die maar amper kan rondkomen. Prachtig en ongrijpbaar, zoals kersenbloesem. Tien jaar geleden stormde ze onaangekondigd mijn leven binnen en zette alles op z’n kop. Daar heeft
ze een prijs voor moeten betalen. Emilia LeBlanc is off limits. Ze is de ex van mijn beste vriend. De vrouw die mijn meest duistere geheim kent. Dat zou me wel van haar spoor af moeten houden, maar dat
doet het niet. Ze haat me. Niet dat ik me daar iets van aantrek. Ze kan maar beter aan me beginnen te wennen, want ik laat haar niet los voor ik klaar ben met haar.
In Just Don't Mention It vertelt Tyler Bruce - onruststoker en bad boy - zijn verhaal. Over hoe hij als twaalfjarige jongen mishandeld werd door zijn vader. En over de zeventienjarige waaghals die verliefd
wordt op zijn stiefzus Eden. De afwisseling tussen heden en verleden geven inzicht in de ondoorgrondelijke Tyler zodat de lezer begrijpt waarom Tyler de egoïstische en ongelukkige jongen is in Did I Mention
I Love You?.
Assise dans le bar où elle a trouvé refuge après des jours de cavale, Megan sent brusquement son cour s'arrêter. Car un homme, entièrement vêtu de cuir, vient d'entrer dans la salle. Repoussant les
mèches brunes qui tombent sur son front, il scrute les lieux et semble s'amuser des regards admiratifs que posent sur lui les femmes attablées un peu plus loin. Pauvres folles ! songe alors Megan en tentant
de se fondre dans l'ombre. Si elles connaissaient la véritable nature de cet homme, elles s'enfuiraient en hurlant. Car Gabriel Robichaux est un loup-garou de sang pur, un gardien chargé de traquer les
ombres, mi-louves, mi-humaines, qui, comme elle, refusent de se plier aux lois injustes de son clan.
‘Duister, aantrekkelijk en ongelofelijk knap: Peter en Sara’s verhaal zal je nog lang bijblijven.’ - Julia Sykes, prijswinnend auteur Hij kwam me ‘s nachts halen, een wrede, aantrekkelijke vreemdeling uit een
van Ruslands gevaarlijkste gebieden. Hij martelde me, vernietigde me en verwoestte mijn wereld tijdens zijn zucht naar wraak. Nu is hij terug, maar het zijn niet mijn geheimen die hij wil. De man uit mijn
nachtmerries wil mij.
In de schemerwereld tussen slapen en waken leveren de Beschermers van Dromen strijd met de Nachtmerries. Beschermer Aidan Cross is net zo goed in het vervullen van erotische dromen als in het doden
van de vijand. Vrouwen kunnen Aidan alleen zien in hun nachtelijke fantasieën, maar de begeerlijke en mysterieuze Lyssa ziet hem zoals hij echt is. En terwijl hij probeert om haar geheimen te ontrafelen,
gebeurt het ondenkbare: Aidan Cross wordt verliefd. Lyssa heeft heerlijke dromen over een man met intens blauwe ogen. Dan staat hij plotseling in levenden lijve voor haar deur! In het echt blijkt hij net zo
onweerstaanbaar als haar nachtelijke droomman...; maar haar overgave aan hem brengt haar ook in groot gevaar. En haar niet alleen, want Aidan moet zijn missie volbrengen. Het is hem ten strengste
verboden om te houden van deze sterfelijke vrouw, over wie is voorspeld dat zij zijn wereld zal verwoesten... 'Vlot leesbaar verhaal met veel erotische scènes. Een cross-over van het romantische en fantasygenre.' - NBD Biblion
Als Sookies minnaar, de vampier Bill, onverwacht de benen neemt, krijgt Sookie contact met Eric, een ondode die met wisselend succes probeert de plaatselijke vampierkring in de hand te houden.
Onverhoeds duikt Eric midden in de nacht voor Sookie op poedelnaakt en behoorlijk in de war. Tegelijkertijd wordt Sookies broer Jason vermist en krijgt Sookie lucht van een heksenkring waarvan de aan
vampierbloed verslaafde leden van gedaante kunnen veranderen Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf bestverkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar Sookie Stackhouse-romans verschijnen
in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht. De Sookie Stackhouse-boeken zijn geweldig. SFX
Een steamy romance van de populaire auteur Vi Keeland. Emerie is ’s avonds laat nog haar nieuwe kantoor aan het inrichten, als er een inbreker voor haar neus staat. Wanneer ze hem met haar krav-magaskills te lijf gaat, vindt hij dat alleen maar hilarisch. Hij blijkt helemaal geen inbreker te zijn: hij is Drew Jagger, de echte huurder van het pand. Emerie is opgelicht, en de huurbaas aan wie ze de aanbetaling
heeft gedaan is nergens meer te vinden. Drew krijgt medelijden met Emerie wanneer hij hoort hoeveel geld ze kwijt is, en dat ze nu met meubels en al op straat staat. Hij doet haar een aanbod: als ze zijn
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telefoon opneemt zolang zijn secretaresse op vakantie is, mag Emerie nog even in zijn kantoor blijven tot ze een nieuwe plek heeft gevonden. Drew is ietwat arrogant, drop dead gorgeous, en een
nietsontziende echtscheidingsadvocaat. Emerie is zachtaardig en een succesvolle relatietherapeut. Ze hebben niets met elkaar gemeen. Behalve dan een wederzijdse aantrekkingskracht die met de dag
lastiger wordt om te weerstaan. De boeken van Vi Keeland zijn wereldwijde bestsellers. In Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance 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.
Eden brengt de zomer door bij haar vader die ze na de scheiding van haar ouders drie jaar niet gezien heeft. Ze krijgt er drie stiefbroers bij, van wie de oudste, Taylor opvalt door zijn onbehouwen en
arrogante gedrag. En toch... trekken Eden en Taylor steeds meer naar elkaar toe. Maar het kan niet. Ze zijn stiefbroer en -zus en bovendien heeft Taylor al een vriendin. Geheimen, leugens en drama in
overvloed. Hoe lang kunnen ze hun liefde voor elkaar blijven ontkennen?
De Londense Pippa Cox weet niet wat ze ziet als ze haar vriend in bed betrapt met een ander. Om hem uit haar hoofd te zetten gaat ze met vrienden op een roadtrip door Amerika. Daar ontmoet ze Jensen
Bergstrom, een extreem aantrekkelijke man die Pippa direct haar Londense leven doet vergeten. Jensen lijkt gereserveerd en afstandelijk. Na een pijnlijke scheiding weigert hij zich te binden. Maar de
aantrekkingskracht tussen Pippa en hem valt niet te ontkennen... Kan de ondeugende, excentrieke Pippa zijn twijfels wegnemen en Jensen voorgoed voor zich winnen?
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