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Als de mooie jonge Guinevere Beck de boekhandel inloopt waar Joe Goldberg werkt, is zijn
eerste gedachte: deze vrouw wordt van mij. Ze heeft een Facebookpro el dat op openbaar
staat en ze twittert aan een stuk door. Op haar sociale media vindt Joe alles wat hij moet
weten: ze wil schrijver worden, haar vrienden noemen haar Beck, hij weet waar ze woont en
vanavond zal ze in een bar in Brooklyn zijn – de perfecte plek voor een ‘toevallige’
ontmoeting. Guinevere denkt dat ze eindelijk de man van haar dromen heeft gevonden. Hij lijkt
perfect; zijn smaak, zijn persoonlijkheid en de manier waarop hij haar behandelt. Wat zij niet
weet, is wie Joe in werkelijkheid is en wat hij doet om zijn prooi te beschermen...
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...
Nu kennen we Rebeccas geheimen. En ook die van Sara. Nu gaat Sara zijn donkerste
geheimen achterhalen Maar zal dat de twee dichter bij elkaar brengen, of juist verscheuren?
Hij is haar leven geworden, haar hart, haar ziel. Maar hij is mysterieus en beschadigd, en
draagt vele geheimen met zich mee. Sara zou alles voor hem riskeren. Hij durft daardoor zijn
diepste behoeften te tonen, zijn meest erotische verlangens. In het vuur van de passie zal hij
alles onthullen wat hem kwelt, alles waaraan hij nooit kan ontsnappen. Om hem lief te kunnen
hebben moet Sara zijn duisterste kant omarmen. Als wij onszelf zijn is na Als ik jou was en Als
jij mij bent de onvergetelijke climax van de ijzingwekkende en erotische reeks van Jones. Lisa
Renee Jones heeft meer dan twintig romans op haar naam staan. Haar prijswinnende boeken
wisten steeds weer hun weg naar de bestsellerlijst te vinden. Bovendien werd haar werk in
verschillende landen vertaald. `Verslavend en adembenemend spannend. Flair
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 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.**
Niemand gelooft Catherine als ze wordt bedreigd door haar aantrekkelijke en charmante vriend
Lee. Hij probeert absolute controle over haar leven te krijgen en manipuleert haar vrienden.
Volledig op zichzelf teruggeworpen, bedenkt ze een plan om te ontsnappen aan haar dubieuze
geliefde een plan waarvan ze de uitvoering ternauwernood overleeft. Enkele jaren later
probeert Catherine in een andere stad haar leven opnieuw op te bouwen en het verleden
achter zich te laten. Langzaam maar zeker leert ze weer op zichzelf te vertrouwen en krijgt ze
haar dwangmatige obsessies onder controle. Maar altijd blijft de angst bestaan dat ze Lee
ergens weer zal tegenkomen
In deze elfde Jack Reacher-thriller van Lee Child begint ex-militair Jack Reacher aan een
levensgevaarlijke missie nadat een van zijn oude teamleden is vermoord. In De rekening, de
elfde Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, wordt een van Reachers oude
maten in de woestijn in Californië in de val gelokt en vermoord. Eens een team, altijd een
team: dit moet gewroken worden. Reacher probeert iedereen bij elkaar te brengen. Maar er
zijn nog meer kameraden verdwenen. Het lijkt wel of de vijand hun steeds net één stap voor is
– een levensgevaarlijke missie. Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger
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Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers.
Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte
exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Lee Child: de
beste hedendaagse auteur van crime fiction.’ Haruki Murakami
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.
My marriage seemed perfect from the outside looking in. People envied me. They wanted my
life, wanted to be me. Mrs Alejandra Gambino. Wife of Dino Gambino. Daughter of Eduardo
Castillo. Respected. Loved. Mob royalty. They had no idea of the horrors that lurked behind
closed doors. They didn't know I was at the lowest point a person could reach. Enter Julius
Carter. Aloof, handsome, blue-eyed Julius Carter. He saved me. I screwed him over. Now
everybody was after me. My life was forfeit. It was only a matter of time. I was a dead woman
walking. The question was, who would get to me first?
Op de Jerle Shannara Leidt de druide Loper de zoektocht naar een grote magische schat. Het
Zwaard van Shannara heeft de Ilseheks eindelijk de waarheid doen inzien over haar ware
afkomst, de geschiedenis van Loper en haar mentor die haar jaren voor de gek heeft
gehouden: de machtige heksenmeester, de Morgawr. Juist als ze op het punt staat om zich
over te geven, vult de hemel boven het eiland zich met oorlogsschepen. Het is de Morgawr,
met zijn volgelingen van mwellrats, bandieten en levende doden. De Ilseheks ziet nu een kans
om een leven van misdaden weer goed te maken... Met de trilogie 'de reis van de Jerle
Shannara' krijgt de familiegeschiedenis van de Ohmsfords er een triest hoofdstuk bij, en
verkent de lezer samen met Loper Boh, de laatste van de eens zo machtige druiden, de
afgelegen gebieden van het welbekende Shannara. En in dit alles is een grote rol weggelegd
voor een wonder van nieuwe technologie: het luchtschip de Jerle Shannara. De reis van Jerle
Shannara bestaat uit 'de heks van Shannara, de kolos van Shannara' en 'de schaduw van
Shannara'.
Verslavend lekker! Samantha Young, Een verleidelijk aanbodbr) Braden is rijk, aantrekkelijk en
ook single, en bovendien een man die altijd krijgt wat hij hebben wil. En nu wil hij Joss! Maar zij
is niet onder de indruk van zijn status en geld. Daarom doet Braden haar een heel speciaal
voorstel: een verleidelijk aanbod dat ze niet kan weerstaan... Samantha Young is 26 en woont
in Stirlingshire, Schotland. Ze is dol op schrijven en heeft een aantal romans zelf gepubliceerd.
Een verleidelijk aanbod is haar internationale doorbraak. De roman werd een New York Times
Bestseller en is een bestseller in meerdere landen. `Vijf sterren! Absoluut een van de beste
boeken die ik dit jaar las!' Goodreads.com 'Een heerlijke liefdesgeschiedenis met geweldige
karakters die je in je hart sluit.' Lovelybooks.de
Willem is Lulu kwijt. Zal hij haar vinden? Zijn jaar is het verhaal van Willem. Na die stralende
dag met Allyson, alias Lulu, in Parijs, is Willems leven veranderd. Hij kan zijn draai niet meer
vinden, is rusteloos en reist de wereld rond. Wat wil hij met zijn leven? Blijven reizen? Meer
werken? Wat betekent acteren voor hem? Zo door blijven gaan kan niet meer, niet na die dag
met haar. Zijn jaar vormt samen met Haar dag een romantisch duet over liefde, reizen en het
zoeken naar je identiteit.
'De boeken van Abbi Glines worden steeds verslavender.' - Goodreads.com Internationale
bestseller! Nr. 1-positie in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland! Na het wereldwijde
succes van Bijna verliefd en de twee daaropvolgende dleen, Nooit verliefd en Voor altijd
verliefd, gaat Abbi Glines in Opnieuw verliefd terug naar het begin. Bijna verliefd was het
verhaal van Blaire. Nu is het Rush die zijn kant van het verhaal vertelt.
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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.*
In Mannen leggen me altijd alles uit maakt Rebecca Solnit duidelijk hoe onze samenleving nog
altijd is doortrokken van ongelijkheid tussen de seksen. In het titelessay introduceert ze het
verschijnsel dat inmiddels bekendstaat als ‘mansplaining’. Waarom gaan mannen ervan uit
dat ze alles weten? En, minstens zo erg, waarom laten vrouwen zich gewillig de mond
snoeren? Marja Pruis laat in het voorwoord haar licht schijnen op het fenomeen Solnit.
‘Verhelderend, geruststellend en nog grappig ook. Mijn boek van het jaar.’ LENA DUNHAM
‘Solnit is idealistisch op de enige geloofwaardige manier: woedend op de werkelijkheid zonder
blind te zijn voor de complexiteit.’ DE GROENE AMSTERDAMMER ‘Scherpzinnige,
eigentijdse reflecties over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.’ THE NEW YORK
TIMES
'Onverminderd' is het hartverwarmende eerste deel van de Flight & Glory-serie van Rebecca
Yarros. 'Onverminderd' van Rebecca Yarros is rauw, realistisch en romantisch. Dat rauwe
begint al bij de openingsscène, waarin Ember het dramatische nieuws krijgt dat haar vader is
gesneuveld in Afghanistan. In die toch al kwetsbare periode komt ze er ook nog achter dat
haar vriendje Riley het doet met haar huisgenoot. Ember vindt steun bij Josh, de
ijshockeycoach van haar broertje. Maar ze kijkt wel uit om zich in een nieuwe relatie te
storten... 'Onverminderd' is het eerste deel van de populaire Flight & Glory-serie van Rebecca
Yarros.
*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Alice dacht
dat ze alles al had meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger. Na de laatste zombieaanval gebeuren er vreemde dingen met haar. Spiegels komen tot leven, ze hoort stemmen
die anderen niet schijnen te horen, en ze heeft soms de afschuwelijke neiging om iemand aan
te vallen. Wat is er toch met haar aan de hand? Cole, haar vriendje, doet ook al zo raar. Eerst
ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog niet
alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor haar verborgen houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als
ze in de spiegel kijkt...

Vier studenten, vier geheimen, één moord De zeventienjarige Simon Kelleher heeft
Bayview Highs beruchte roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij sappige
nieuwe verhalen over vier populaire medescholieren gaat onthullen. Maar dan sterft hij
onverwacht voor hun neus. Bronwyn, Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de
prinses en de crimineel van de school - zijn het onderwerp van Simons roddels en
veranderen in verdachten zodra bekend wordt dat zijn dood geen ongeluk was. Wie is
er te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen heeft iets te verberen. Ieder
van hen zou het gedaan kunnen hebben, om te voorkomen dat de roddels op de app
onthuld zouden worden. En een van hen liegt.
Nora Sutherlin is beroemd en berucht vanwege de erotica die ze schrijft. Maar haar
laatste boek is serieuzer, persoonlijker... als het ooit wordt uitgegeven, tenminste. Die
beslissing ligt bij Zachary Easton. Deze Britse redacteur is meedogenloos en
veeleisend, en alleen als Nora het manuscript in zes weken volledig volgens zijn eisen
kan herschrijven, zal het boek het daglicht zien. Ze begint aan een reeks schrijfsessies
met Zach, die doodvermoeiend, pijnlijk... én verrassend opwindend zijn. En
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ondertussen speelt er nóg iets in haar leven: ze probeert zich los te maken van haar
gevaarlijke ex-geliefde, Søren – de man van wie ze bezeten was, die haar bezat, en die
haar ondergang zou hebben betekend. Nora dacht dat ze wist wat het betekende om
grenzen op te zoeken en eroverheen te gaan. Maar in een wereld waar passie
gelijkstaat aan pijn, is niets ooit zo simpel.
‘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.
Gayle Forman, voormalig journalist en wereldreiziger, schreef verschillende boeken
voor jongeren. Vuurvliegjes was haar debuut, opgevolgd door het internationaal zeer
succesvolle Als ik blijf. Ook de verfilming van dat boek, If I Stay, is veelgeprezen. De
zestienjarige Brit Hemphill komt in een ware nachtmerrie terecht. Overtuigd dat ze is
doorgedraaid, laat haar vader haar opnemen in Red Rock: een instelling voor
opstandige, rebelse tienermeiden. Wat haar vader niet weet, is dat Red Rock geen
doorsnee instelling is. De therapie bestaat uit elkaar uitschelden en de meiden krijgen
privileges als ze elkaar verraden. Wie kan je dan nog vertrouwen? Brit voelt zich alleen,
totdat ze V, Bebe, Martha en Cassie ontmoet, die net als zij graag de regels aan hun
laars lappen. Al snel zijn de meiden vriendinnen en samen zijn ze vastbesloten Red
Rock neer te halen en openbaar te maken wat daar allemaal gebeurt. Er is alleen een
probleem: wie zal naar ze luisteren?
Het tweede deel in de sexy Briar U-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van
elkaar te lezen. Brenna Jensen weet één ding zeker: ze mag nooit, maar dan ook nooit,
vallen voor Jake Connelly. Brenna’s vader is de coach van het ijshockeyteam van Briar
en Jake speelt voor hun aartsrivaal. Hij is heel erg arrogant en bijdehand, maar ook
woest aantrekkelijk. Wanneer Brenna de hulp van Jake nodig heeft voor haar stage,
slaat de vonk toch over. Maar Brenna weet dat het haar vader zou kwetsen als ze iets
zou beginnen met zijn grootste rivaal. En dat de fans van het Briar-ijshockeyteam het
zouden afkeuren als ze haar zouden zien met Jake. Als ze altijd in het geheim met
Jake afspreekt, en níét verliefd op hem wordt, is er niets aan de hand. Toch? Het
geheim is het tweede deel in de Briar U-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de
fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Ook schreef Elle
Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Off
Campus. Het eerste deel daarvan, De deal, werd in Nederland en België al meer dan
25.000 keer gelezen en geluisterd. Reviews: ‘Elle Kennedy is de koningin van sexy
hate-to-love-you romantiek. Een van mijn favorieten van 2019!’ Vi Keeland
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.
Hij is een arrogante en geslaagde zakenman die alles krijgt wat hij wil. Wat hij nu wil is
dat Genevieve aan zijn duistere verlangens toegeeft... negentig dagen lang. Een
sensueel verhaal van liefde, obsessie en zelfontdekking. Voor de lezers van Speel met
mij en Vijftig tinten grijs.
Om iets te vinden, moet je eerst verdwalen. Het leven van Allyson is als haar koffer:
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strak gepland, precies gepakt en tot in de puntjes geordend. Tot ze op de laatste dag
van haar vakantie Willem ontmoet, een acteur. Willem is in alles haar tegenpool. En hij
nodigt haar uit mee te gaan naar Parijs. Geheel tegen haar natuur in zegt ze ja. Haar
dag gaat over deze dag in Parijs, over een sprankelende verliefdheid met een abrupt
einde. Over risico's nemen, zoeken en dingen vinden die je anders nooit had ontdekt.
Haar dag vormt samen met Zijn jaar een romantisch duet over liefde, reizen en het
zoeken naar je identiteit.
Stephen King, Eenmalige zonde Een bejaarde, invalide predikant voelt dat zijn einde nadert.
Op een dag roept hij de vrouw die hem verzorgd bij zich en vertelt haar van zijn verlangen:
nadat hij jaren deugdzaamheid heeft gepredikt en zijn kudde voor dwalingen heeft proberen te
behoeden, wil hij nu zelf wel eens ervaren hoe het is om te zondigen. Hij biedt haar 200.000
dollar om in zijn naam een zonde te begaan. En de belastingdienst hoeft van niets te weten.
De vrouw kan het geld goed gebruiken. Als zij haar patiënt helpt, zal haar leven nooit meer
hetzelfde zijn...
Verwend, egoïstisch, rijk, verrader, slet Nan Dillon, de in Prada geklede bad girl van Rosemary
Beach, is onder de hete zomerzon voor van alles uitgemaakt. Een deel van haar reputatie
heeft ze verdiend; haar enige zorgen zijn het onderhouden van haar perfecte figuur en het met
haar broer Rush moeten delen van haar vaders privévliegtuig. Maar Nan is allesbehalve blij.
Rush verwacht een tweede kind en heeft geen tijd voor zijn zus. Grant, de laatste jongen om
wie ze echt gaf, besluit dat hij niet met haar maar met haar halfzus Harlow verder wil gaan. En
Harlow, die nooit is vergeten hoe Nan haar behandelde toen ze voor het eerst naar de stad
verhuisde, blijft afstandelijk. Dus als Major haar mee uit vraagt, grijpt ze haar kans om met de
knappe charmeur te daten. Een tijd weet Nan het met Majors playboy-manieren uit te houden,
maar als hij haar te vaak heeft afgebrand, besluit ze plotseling voor een wild weekend naar
Las Vegas te gaan. Daar ontmoet ze Gannon, een duistere, verleidelijke en o zo gevaarlijke
zakenman die precies weet hoe hij haar moet behandelen...
Ellen en Andy passen perfect bij elkaar en genieten van hun leven in Manhattan. Tot Ellen op
een regenachtige dag toevallig haar ex tegen het lijf loopt. Leo, haar eerste grote liefde.
Onweerstaanbare, sexy Leo, die haar acht jaar geleden zonder verklaring dumpte. Hij is nog
steeds erg knap en single en weer in haar geïnteresseerd. Het verslavende kat-en- muisspel
begint van voren af aan. Ellen wordt verscheurd door tegenstrijdige gevoelens. Zal haar
huwelijk met de degelijke Andy spannend genoeg blijven? Waarom kan ze haar oude vlam niet
gewoon vergeten?
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.*
Lis Lucassen, de populairste New Adult-auteur van Nederland, brengt met ‘Grenzeloos’ het
eerste deel van een tweeluik over de eenentwintigjarige Rebecca. Zij verruilt het leven in
Nederland voor dat aan een Amerikaanse universiteit. Lis Lucassen schreef met veel vaart een
spannend en sexy boek. ‘Grenzeloos’ is New Adult met een Amerikaanse setting en een
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Nederlands sausje.
Moeders, hou uw dochters binnen... Want één ding staat vast: de drie nieuwste inwoners van
Strawberry Valley gaan voor heel wat problemen zorgen! (1) Flirt vol gevaar - Nu hij net vrij is,
heeft bad boy Jase Hollister maar één doel: uit de problemen blijven. En Strawberry Valley lijkt
hem een prima plek om een rustig, fijn leven op te bouwen. Toch is hij niet bepaald een brave
burger - en al helemaal niet wanneer hij in de buurt is van de temperamentvolle schoonheid
Brook Lynn. Serveerster Brook Lynn Dillon staat ook wel bekend als Miss Verantwoordelijk.
Niet dat dat haar nu zoveel heeft opgeleverd: ze is blut, single, en ze heeft al veel te lang geen
pleziertje meer beleefd. Totdat ze Jase ontmoet. Hij is ruig en adembenemend sexy, en er valt
niet te ontkomen aan de vonken die tussen hen overspringen. Toch durft ze haar hart niet aan
hem te geven... want is hij niet veel te gevaarlijk voor haar? (2) Hartstocht op herhaling - Beck
Ockley is genadeloos in de bestuurskamer... en in de slaapkamer. Betekenisloze seks helpt
hem om de demonen uit zijn verleden op afstand te houden, en hij is vastbesloten om nooit
vaker dan één keer met dezelfde vrouw het bed te delen. Maar wanneer hij de beeldschone
Harlow in zijn huis aantreft, begint zijn voornemen te wankelen. Harlow Glass is de meest
gehate persoon van Strawberry Valley. Bovendien is ze blut, werkloos en dakloos. Wanhopig
verschaft ze zich toegang tot Becks woning... en ze wordt door hem betrapt. Ze schrikt zich rot
- niet zozeer door zijn vroege thuiskomst, maar vooral door de zinderende aantrekkingskracht
tussen hen. Ze is echter niet van plan een van zijn vele veroveringen te worden. Maar hoelang
kan ze weerstand bieden aan deze onmogelijk sexy man? (3) Voor altijd feest - West mag nu
succesvol en steenrijk zijn dankzij zijn computergames, maar dat is wel eens anders geweest.
Hij heeft moeten knokken om de top te bereiken. En om daar te blijven, leeft hij volgens een
strak regime. Een van zijn regels: nooit langer dan twee maanden een romantische relatie
aangaan. Maar met de mooie flirterige Jessie Kay hoeft hij zich daar geen zorgen over te
maken; zij is vast wel in voor een paar weken lol! Jessie Kay heeft haar feestverleden achter
zich gelaten. Vanaf nu wil ze alleen nog maar langdurige, betekenisvolle relaties. En dus moet
ze ver uit de buurt blijven van West met zijn relatiefobie! Toch wordt ze steeds als een
magneet naar hem toe getrokken. Zal ze hem kunnen verleiden om een uitzondering te maken
op zijn regeltjes? Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Claudia en Ben vormen een perfect stel. Vanaf hun eerste afspraakje zijn ze het er absoluut
over eens dat ze beslist geen kinderen willen. Hun huwelijk is een droom. Tot Bens beste
vriend hem vertelt dat zijn vrouw zwanger is en Ben plotseling van gedachten verandert.
Claudia voelt zich verraden. Er volgt een scheiding. En al snel zoekt ze troost bij een andere
man. Maar wanneer ze hoort dat Ben een nieuwe vriendin heeft, die maar al te graag een kind
van hem wil, slaan jaloezie en spijt keihard toe. Claudia wil haar Ben terug!
`Ik hou van Rush! Wat een heerlijk boek. Goodreads.com Rush hield een geheim voor haar
verborgen dat haar hele wereld verwoestte, haar hele leven was één grote leugen. Blaire bleef
desondanks van hem houden en wist dat ze hem nooit zou kunnen vergeten. Nu is ze weer
thuis en moet ze opnieuw beginnen, doorgaan met haar leven totdat er iets gebeurt wat haar
leven opnieuw op zijn kop zet. Wat zou je doen als de persoon die je eigenlijk niet meer kan
vertrouwen degene is bij wie je gedwongen wordt steun te zoeken? Je liegt, verstopt je,
ontwijkt en bidt dat je zonden nooit geopenbaard zullen worden. Nooit verliefd is het
zinderende tweede deel in de populaire Verboden vrucht-serie van de Amerikaanse
bestsellerauteur Abbi Glines. Blaire en Rush stoten elkaar af als twee magnetische polen,
maar de aantrekkingskracht tussen hen is tegelijkertijd onweerstaanbaar. Ze kunnen niet
zonder elkaar, maar of ze ooit samen zullen eindigen? `Fantastische serie. Ik heb gelachen en
gehuild, een geweldig boek. Amazon.com

Roddelen is een favoriet tijdverdrijf in Rosemary Beach maar Bethy en Tripp hebben
hun grote geheim voor zich kunnen houden. Acht jaar geleden had Tripp Newark een
relatie met een rijk meisje van wie hij niet hield en was hij op weg naar Yale - een
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toekomst waar hij geen deel van wilde uitmaken. De enige manier waarop hij dat
voorspelbare leven kon ontvluchten, was door het geld en de macht waarmee hij
geboren was, op te geven. En dat was precies zijn plan: aan het eind van de zomer zou
hij op zijn Harley stappen en nooit meer omkijken. Dat was voordat hij Beth Lowry
leerde kennen. Het begon als een onschuldige verliefdheid: ze was een zestien jaar
oud trailerpark-meisje dat achter de bar stond bij de Kerrington Country Club. Ze
verkeerden niet in dezelfde sociale kringen. Niemand wist zelfs maar dat ze vrienden
waren, laat staan lovers. Maar gedurende een zomer werd Bethy het belangrijkste op
de wereld voor Tripp. Zijn plan kon hij echter niet opgeven. Hij moest wel uit Rosemary
Beach vertrekken, maar hij nam zich voor om terug te komen voor haar. Als hij jaren
later terugkeert, veel later dan hij beloofd had, is het te laat. Zijn neef Jace heeft de
vrouw van zijn dromen ingepalmd...
Een komisch, sexy en romantisch verhaal over een jong stel met herkenbare kleine en
grotere ergernissen Georgies familie heeft een goedlopend renovatiebedrijf, maar ze
denkt er niet over om daar te gaan werken. Liever organiseert zij verjaardagsfeestjes
en maakt ze anderen aan het lachen. En... ze is vastbesloten om geen grijze muis
meer te zijn. Stap een: een nieuwe look bedenken voor het bedrijf (een minder suffe
website misschien?) Stap twee: een heel nieuwe garderobe samenstellen (en leggings
zijn ook gewoon broeken) Stap drie: snel mezelf onder handen nemen (doen mensen
nog aan ontharen?) Stap vier: de markt op! (en stop met die verliefdheid op Travis
Ford!) Maar je hele leven een make-over geven, betekent ook de waarheid onder ogen
zien: Georgie heeft in eeuwen geen date meer gehad. En wie is er nu beter geschikt
om haar imago op te vijzelen dan de plaatselijke sportheld en favoriet van de
roddelbladen? Tijd voor actie!
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 haatliefdeverhouding? 'Ik wil niet voor je vallen' is een hilarische, oprechte en opwindende
roman die je in één ruk uit wilt lezen.
Het vierde deel in de grappige en steamy Off Campus-serie van Elle Kennedy. Alle
delen zijn los van elkaar te lezen. Sabrina James heeft haar plannen op een rijtje: met
goede cijfers afstuderen, toegelaten worden op een topuniversiteit voor een master
rechten, en dan werken bij een prestigieus advocatenkantoor. Om aan haar vreselijke
thuissituatie te ontkomen zal ze alles op alles moeten zetten, en daardoor heeft ze
geen tijd voor een relatie. Op een avond uit ontmoet ze de knappe ijshockeyer John
Tucker, die haar gelijk helemaal ziet zitten. Sabrina zwicht voor zijn charmes en besluit
hem één kans te geven. Een beslissing die haar hele leven voor altijd zal veranderen...
Het doel is het vierde deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt
op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Het eerste deel,
De deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd.
Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving
afspeelt, getiteld Briar U.
Deel 7 ZOENEN IN HET ZAND Ali Winters heeft weleens een betere dag gehad. Haar
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vriendje heeft het, nota bene met een sms'je, uitgemaakt. En ze staat zowat op straat,
want hij heeft de huur van hun huis al opgezegd bij de eigenaar, ene Luke. Dan
beschuldigt hij haar ook nog van diefstal, wat de politie helaas nog schijnt te geloven
ook. Om eerlijk te zijn, heeft ze zich nog nooit zo alleen, zo onaantrekkelijk en vooral zo
onsexy gevoeld. Hopelijk biedt een lekkere warme douche wat ontspanning... Als Luke
Hanover de deur van zijn strandhuis in Lucky Harbor opendoet, hoort hij tot zijn
ergernis gespetter in de douche. Even later verschijnt, slechts gekleed in haar
ondergoed, de leukste, aantrekkelijkste en meest sexy vrouw die hij ooit heeft gezien.
Eigenlijk was hij van plan om uit te rusten van zijn zware baan bij de recherche in LA.
Maar nadat hij haar verhaal heeft gehoord, heeft hij nog maar één doel: die loser van
een vriend duidelijk maken dat hij beter uit de buurt kan blijven! Deel 8 DE KERS OP
DE TAART Nadat Leah Sullivan is gestopt met haar bakopleiding en zich compleet
belachelijk heeft gemaakt als finalist bij de tv-show Sweet Wars, keert ze teleurgesteld
terug naar Lucky Harbor. Waar ze zichzelf meteen weer in de problemen brengt. Om
de ernstig zieke moeder van haar beste vriend, sexy brandweerman Jack, blij te
maken, vertelt Leah haar een klein leugentje: dat Jack en zij meer dan vrienden zijn. Ze
heeft onmiddellijk spijt van haar impulsieve actie. Want zij mag dan stiekem willen dat
het geen leugentje is, Jack wil het spelletje natuurlijk absoluut niet meespelen! Waarom
moest Leah zo nodig aan zijn moeder vertellen dat ze een stel zijn? Jack wordt er gek
van; iedereen in Lucky Harbor heeft er wel een mening over! Eigenlijk zou hij haar de
nek om willen draaien, maar tot zijn verbazing vindt hij het al snel totáál niet erg om
haar af en toe te moeten kussen... Deel 9 SERIEUS VERLIEFD Instorten omdat je exverloofde het met zo ongeveer de halve vrouwelijke bevolking van Lucky Harbor blijkt te
doen? Sorry hoor, maar Aubrey is dat echt niet van plan. Om te beginnen heeft ze het
al veel te druk met het boekhandeltje dat ze heeft geërfd. Het zet haar ook aan het
denken: heeft ze in het verleden ook niet zelf mensen gekwetst? Met een to-dolijstje
met twaalf mensen bij wie ze iets goed te maken heeft, gaat ze op pad. Een van hen is
Ben McDaniels - lang, gespierd én onwaarschijnlijk sexy. Dus bewaart ze het lekkerst
maar voor het laatst... Mooi, maar geen katje om zonder handschoenen aan te pakken,
zo herinnert Ben zich Aubrey. Helaas heeft hij zich laten overhalen om haar te helpen
bij de renovatie van haar boekwinkel. Dat ze elkaar daarbij binnen de kortste keren in
de haren vliegen, verbaast hem helemaal niet. De kus die ze onverwacht delen wél. En
al helemaal dat die zo'n stoere kerel als hij doet snakken naar meer! Deze boeken zijn
afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Als de Dowlings thuiskomen van een weekendje weg vinden ze hun achttienjarige
dochter Kerry levenloos in het zwembad. Hoe is het eindexamenfeestje dat ze die
avond organiseerde zo uit de hand gelopen? Wie is er verantwoordelijk voor Kerry’s
dood? Kerry’s zus Aline is vastbesloten de waarheid boven tafel te krijgen. Maar ze
heeft niet door dat ze daarmee haar eigen leven op het spel zet...
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