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Dark Wild Night Christina Lauren 2018-06-28 Det er sker i Las Vegas, bliver i Vegas. Men det, der ikke skete i Vegas, ser
ud til at forfølge dem. Tredje bind i Christinas sexede Wild Season-serie har vennerne Lola og Oliver i hovedrollerne.
Parret var enige om, at det var smart af dem ikke at fuldbyrde deres alkoholomtågede Las Vegas-bryllup. Havde de
dobblet den fejltagelse, ville deres 'vi-er-bare-venner'-forhold have taget alvorligt skade ... Eller det er den officielle
version. I virkeligheden har Lola siden dag et været vild med Oliver. Og Oliver på sin side nyder, når Lola er omkring ham
Så hvorfor skulle de ødelægge et godt venskab? Af og til ser man ikke, at det, der ligger lige foran næsen på en, er det
rigtige. Og en mørk, vild nat i Vegas behøver ikke være slutningen ... den kan være begyndelsen på et vidunderligt nyt liv.
Ik wil niet voor je vallen Christina Lauren 2019-02-06 Carter en Evie ontmoeten elkaar op een Halloweenfeestje en
hebben meteen een klik. Dat ze bij twee concurrerende bedrijven in Hollywood werken, schrikt ze niet af. Maar wanneer
die twee bedrijven gaan fuseren en er maar één baan overblijft, slaat de sfeer om. Carter en Evie moeten strijden om
dezelfde positie. Wat een mooie nieuwe liefde had kunnen zijn, verandert in een oorlog op de werkvloer. Ze halen alles
uit de kast om elkaar te overtreffen. Welke emotie gaat het winnen in deze explosieve haat-liefdeverhouding? 'Ik wil niet
voor je vallen' is een hilarische, oprechte en opwindende roman die je in één ruk uit wilt lezen.
Hemel zonder engelen Virginia Andrews 2021-08-06 ‘Hemel zonder engelen’ is het eerste boek in de vijfdelige Casteelserie. De jonge Heaven is geschokt als haar vader besluit zijn kinderen weg te doen. Haar nieuwe huis is bepaald geen

thuis... ‘Hemel zonder engelen’ is het eerste boek in de vijfdelige Casteel-serie van Virginia Andrews. West-Virginia,
1965. Heaven is de oudste dochter van het gezin Casteel. Haar vader Luke is na de dood van haar moeder hertrouwd,
maar zijn nieuwe huwelijk is niet gelukkig. Als zijn tweede vrouw vertrekt, draait Luke door en besluit zijn kinderen te
verkopen. Zo wordt het gezin Casteel wreed uiteengerukt. Heaven komt terecht bij Kitty en Cal, een echtpaar dat zelf
geen kinderen heeft kunnen krijgen. Het ene moment behandelt Kitty Heaven alsof ze de dochter is de ze altijd heeft
gewild; het volgende moment mishandelt ze haar omdat ze haar huishoudelijke taken niet perfect heeft uitgevoerd. Als
Heavens nieuwe ‘vader’ Cal haar de aandacht geeft waar ze zo naar verlangt, hoopt ze dat ze eindelijk een plek heeft
gevonden waar ze thuis is – maar Cal heeft een ander, duisterder plan... Lees hoe het verhaal van Heaven verdergaat in
‘De duistere engel’, ‘De gevallen engel’, ‘Een engel voor het paradijs’ en ‘De droom van een engel’, de volgende boeken
in de vijfdelige Casteel-serie!
De laatste wilde dieren Piers Torday 2015-09-30 De 12-jarige Kester woont in een wereld waarin alle dieren zijn
uitgeroeid. Denkt hij. Dan ontmoet hij een groepje pratende duiven en een bazige kakkerlak (‘De Generaal’). Ze hebben
zijn hulp dringend nodig: er leven nog wel een paar dieren, maar ze zijn ziek. Samen met een edelhert, een enthousiast
wolfje, een hooghartige kat, een dansende dwergmuis en het meisje Polly vertrekt Kester op een gevaarlijke missie. Het
wordt een race tegen de klok, want ze worden achternagezeten door de wraakzuchtige Kapitein Skuldiss, die alle dieren
voorgoed wil uitroeien... ‘Van dit soort series wil je graag dat ze én grappig én spannend én ontroerend zijn, en De laatste
wilde dieren is dat allemaal.’ - Edward van de Vendel
My Favorite Half-Night Stand Christina Lauren 2018-12-04 By the New York Times bestselling author who “hilariously
depicts modern dating” (Us Weekly), My Favorite Half-Night Stand is a laugh-out-loud romp through online dating and its
many, many fails. Millie Morris has always been one of the guys. A UC Santa Barbara professor, she’s a female-serialkiller expert who’s quick with a deflection joke and terrible at getting personal. And she, just like her four best guy friends
and fellow professors, is perma-single. So when a routine university function turns into a black tie gala, Mille and her
circle make a pact that they’ll join an online dating service to find plus-ones for the event. There’s only one hitch: after
making the pact, Millie and one of the guys, Reid Campbell, secretly spend the sexiest half-night of their lives together,
but mutually decide the friendship would be better off strictly platonic. But online dating isn’t for the faint of heart. While
the guys are inundated with quality matches and potential dates, Millie’s first profile attempt garners nothing but dick pics
and creepers. Enter “Catherine”—Millie’s fictional profile persona, in whose make-believe shoes she can be more
vulnerable than she’s ever been in person. Soon “Catherine” and Reid strike up a digital pen-pal-ship...but Millie can’t

resist temptation in real life, either. Soon, Millie will have to face her worst fear—intimacy—or risk losing her best friend,
forever. Perfect for fans of Roxanne and She’s the Man, Christina Lauren’s latest romantic comedy is full of mistaken
identities, hijinks, and a classic love story with a modern twist. Funny and fresh, you’ll want to swipe right on My Favorite
Half-Night Stand.
Wild verlangen Christina Lauren 2015-09-19 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?
Beautiful secret Christina Lauren 2015-03-26 La Beautiful Série... continue ! Avec deux nouveaux titres qui paraissent
simultanément en France et aux États- Unis : Beautiful Beloved (février 2015) et Beautiful Secret (avril 2015). La
particularité de ces 2 titres " Beautiful Secret " " et Beautiful Beloved est de croiser les personnages des deux séries
Beautiful et Wild Seasons. On y retrouve Bennett et Chloé (le couple emblématique de Beautiful Bastard), et leurs amis.
Prolongeant l'aventure de tous les personnages, la particularité de Beautiful Secret et Beautiful Beloved est de croiser les
personnages des deux séries : Beautiful & Wild Seasons. Lorsque Niall, le frère de Max (héros de Beautiful Stranger, le
bad boy anglais de la finance et séducteur notoire à Wall Street) vit pour la première fois une passion dévorante. Il
traverse New-York de long en large pour concrétiser sa course à l'amour et à la luxure à travers Big Apple ! Il peut
compter dans sa démarche sur l'aide de son frère et de ses amis.
Coffret Lauréats du Festival New Romance 2016 Collectif 2016-10-13 Un coffret inédit comprenant les trois lauréats du
Festival New Romance : Driven T1 de K. Bromberg Before T1 de Anna Todd My Escort Love de Laura S. Wild DRIVEN
T1 : Pour se protéger de déboires passés, Rylee Thomas est toujours dans le contrôle d'elle-même jusqu'au jour où elle
rencontre le seul homme qui, justement, pourrait lui donner envie de lâcher prise... Colton Donavan, un boy superbe,
arrogant et ténébreux, habitué à obtenir tout ce qu'il désire. Une histoire d'amour torride entre une femme qui cherche à
se reconstruire et un pilote de course intrépide, constamment sur le fi l du rasoir, qui repousse toujours plus loin ses
propres limites comme celles des autres. BEFORE T 1 : Hardin tient un journal secret. Il y raconte son histoire, avant sa
rencontre avec Tessa et pendant les semaines qui vont changer sa vie. Un journal où les filles de sa bande : Nathalie,

Molly, Melissa et Steph tiennent un rôle essentiel. Ce journal lui permet d'évacuer sa colère et d'analyser ses sentiments.
Nous y découvrons ses secrets, ses doutes, son âme... peut-être pas si noire qu'il y paraît. Ce point de vue d'Hardin nous
incitera-t-il à l'indulgence ? Car la vie n'a pas épargné Hardin. Il a subi un traumatisme qu'un enfant ne devrait jamais
vivre, sans l'amour de ses parents pour l'aider à le surmonter. La rage s'est emparée de lui et ne l'a plus quitté. Il est
sombre, solitaire et ne se permet aucune émotion, hormis l'adrénaline de ses méfaits et le sexe. Il se fout de tout, même
de lui-même. Jusqu'au jour où sa route croise celle de Tessa... Sera-t-il capable de l'aimer ? MY ESCORT LOVE :
Constance Pradel est jolie, un peu timide, passionnée de dessin et surtout... vierge. Complexée par cette situation, elle
décide de faire appel à un escort boy pour y remédier. C'est ainsi que Noah entre dans sa vie... Et s'il ne lui faisait pas
seulement découvrir les plaisirs de la chair, mais aussi les émois de l'amour ? 50 000 likes et partages sur Fyctia
Love Game - Roman court Emma Chase 2015-04-02 " Drôle et brûlant ! " (Biba) Selon Drew, le mariage, c'est le grand
saut vers l'inconnu et c'est surtout une aventure dont on ne revient pas indemne ! Si chaque couple souhaite que son
mariage soit aussi unique qu'inoubliable, personne ne pourra oublier ce qui c'est passé lors de celui de Delores et
Matthew, les meilleurs amis de Kate et Drew... L'histoire de Holy Frigging Matrimony – Les liens sacrés du mariage –, se
passe un an après Love game 1 [Tangled], et on y retrouve le couple explosif formé par Kate et Drew, Matthew et
Delores et bien sûr Steven et Alexandra pour une fête mémorable narrée par Drew qui émaille le tout de ses conseils
d'une honnêteté aussi désarmante qu'hilarante ! Àla suite de ce roman découvrez 3 nouvelles centrées sur Kate et Drew,
le couple emblématique de la série. Retrouvez les personnages de la comédie romantique et érotique Love Game dans
de nouvelles aventures avec toujours plus de sentiments, de passion et d'humour !
Knopen en Spijt Penelope Sky 2018-08-23 Tristan is een van mijn grootste klanten. Hij betaalt zijn rekeningen op tijd en
houdt zich altijd aan zijn woord. Maar nu komt hij geld tekort. Hij heeft zijn levering zo snel mogelijk nodig, dus biedt hij
me een onderpand aan. Hij leent me zijn slaaf Adelina. Nu Pearl en ik zo hecht zijn, kan ik deze ruil niet accepteren. Het
is fout. Onmenselijk. Maar ze wil me. Ik zie het. En ik wil haar zonder twijfel. **Knopen en Spijt wordt verteld vanuit
Cane’s perspectief, maar Crow en Pearl hebben hun eigen hoofdstukken voor de ontwikkeling van het verhaal.**
Mijn versie van jou Christina Lauren 2018-03-20 Tanner Scott is drie jaar geleden met zijn familie verhuisd van Californië
naar Provo in Utah. De meeste mensen in Provo zijn strenggelovig, dus samen met zijn familie heeft de biseksuele
Tanner besloten niet openlijk voor zijn geaardheid uit te komen. Zodra hij zijn diploma heeft, wil hij gaan studeren aan
een universiteit buiten het religieuze Utah. Tijdens zijn laatste semester worden Tanner en zijn beste vriendin Autumn
toegelaten tot een speciale werkgroep waarin alle leerlingen een boek moeten schrijven. Bij de eerste bijeenkomst wordt

bekend dat de klas dit jaar een speciale mentor krijgt: Sebastian Brother. Hij heeft afgelopen jaar de werkgroep gevolgd
en zijn debuut wordt binnenkort uitgegeven. Sebastian is de zoon van bisschop en erg geliefd in Provo. Tanner heeft vier
maanden om een boek te schrijven. Dat lijkt hem een makkie. Maar nog voor zijn eerste zin op papier staat, is hij
stapelverliefd op Sebastian...
Wild Seasons - Saison 3 Dark wild night Christina Lauren 2015-09-24 Une nuit torride peut-elle faire oublier le véritable
amour ? Jusqu'à présent ils sont simplement amis. Embrasser Lola, est à peu près la seule chose à laquelle Oliver
s'autorise à penser ! Pour essayer de l'oublier, il se lance dans un plan cul avec une étrangère, qui le conduit
simultanément, à être tout à la fois exalté et dévasté. Serait-ce sa seule chance de passer à autre chose ? Ou au
contraire cette aventure avec une inconnue, va t-elle le conduire à tomber plus profondément encore, amoureux de Lola
? Troisième tome de la série Wild Seasons de Christina Lauren, dans la veine des deux premiers (Sweet Filthy Boy T.1,
et Dirty Rowdy Thing T.2), raconte également une histoire sexy, d'amour et d'amitié, qui paraitra aux États-Unis en
Septembre 2015. La série Wild Seasons : comprend 4 volumes (le dernier : Wicked Sexy Liar T. 4) suit un couple
différent à chaque fois. Wild Seasons, la nouvelle série de Christina Lauren revisite les codes de la romance classique et
appartient au même univers que la série Beautiful Bastard. Dans chaque volume, les deux séries se croisent et on
retrouve les personnages de la série Beautiful. Démarrage en fanfare pour Wild Seasons, la nouvelle série des Christina
Lauren, auteurs à succès des Beautiful Bastards ! Le premier tome, Sweet Filthy Boy, paru en mars en France, a été
sacré Livre de l'année 2014 par les prestigieux Romantic Times. Sweet Filty Boy a été sélectionné par le RT Magazine's
Book de l'année !
Ik ben je niet vergeten Christina Lauren 2018-11-08 Macy Sorensen heeft haar leven goed op orde. Ze staat op het punt
te trouwen als ze onverwacht haar eerste en enige echte liefde na jaren weer tegen het lijf loopt. Ooit kon ze met haar
vroegere buurjongen Elliot Petropoulos haar diepste geheimen delen. Hij was alles voor haar. Tot die ene noodlottige
avond... Na die avond hebben ze elkaar nooit meer gezien of gesproken. Elliot heeft nooit geweten waarom Macy hem
niet meer wilde zien. En hij heeft nooit de kans gekregen zijn kant van het verhaal te vertellen. Macy heeft zich al die
jaren nooit meer echt zichzelf gevoeld, zoals ze dat bij Elliot kon. Ze verloor in één klap haar geliefde en haar beste
vriend. Kunnen Elliot en Macy die gemiste tijd én kansen nog inhalen?
Er was eens een kasteel Piers Torday 2017-11-04 Er was eens een kasteel is het nieuwe boek van Piers Torday, auteur
van de Laatste wilde dieren-trilogie en winnaar van de Guardian Fiction Children’s Prize. Een magisch winters sprookje.
Er was eens een kasteel is het nieuwe boek van Piers Torday, auteur van de Laatste wilde dieren-trilogie en winnaar van

de Guardian Fiction Children’s Prize. Kerstavond. Mouse Mallory rijdt met zijn familie door een besneeuwd landschap, op
weg naar zijn grootouders. Maar ze komen er nooit aan. De auto slipt en Mouse wordt uit de auto geslingerd. Hij wordt
wakker in een magisch landschap met een praatziek schaap en een nogal bazige paard als gezelschap. Mouse
onderneemt een wonderlijke reis door een wereld vol monsters, gevaarlijke ridders en mysterieuze tovenaars. Terwijl hij
op zoek is naar een kasteel dat er misschien niet is, realiseert hij zich dat dit misschien wel de belangrijkste reis van zijn
leven is... ‘Piers Torday bewijst opnieuw dat hij een van de beste kinderboekenauteurs van dit moment is.’ The Guardian
Beautiful Boss Christina Lauren 2016-03-03 La Beautiful série continue,avec deux nouveaux titres qui paraissent
simultanément en France et aux États- Unis. Un roman court: Beautiful Boss (mars 2016) et un roman long qui paraitra
en octobre 2016. Dans cette " novella ", Will Sumner et Hanna Bergstrom (les personnages de Beautiful Player)
découvrent que le mariage et l'amour éternel ne sont qu'un début. Un homme à femmes dompté. Un rat de laboratoires
comblé. Et une décision cruciale à prendre. Quand Will est tombé amoureux d'Hanna, son sens de l'humour et son
ambition, le faisaient craquer sans parler de sa timidité de novice en matière de sexe et son désir de tout apprendre de
lui. Mais quand les offres de travail se présentent à elle –; et elles arrivent en masse –;, Hanna n'arrive pas à savoir ce
qu'elle veut vraiment, où ils devraient vivre, et jusqu'à quel point elle doit impliquer Will dans sa décision. Les étincelles
au lit ne sont qu'un versant d'une relation... bien s'entendre au quotidien en est un autre.
Twice in a Blue Moon Christina Lauren 2019-10-22 From the New York Times bestselling author of The
Unhoneymooners and the “delectable, moving” (Entertainment Weekly) My Favorite Half-Night Stand comes a modern
love story about what happens when your first love reenters your life when you least expect it… Sam Brandis was Tate
Jones’s first: Her first love. Her first everything. Including her first heartbreak. During a whirlwind two-week vacation
abroad, Sam and Tate fell for each other in only the way that first loves do: sharing all of their hopes, dreams, and
deepest secrets along the way. Sam was the first, and only, person that Tate—the long-lost daughter of one of the
world’s biggest film stars—ever revealed her identity to. So when it became clear her trust was misplaced, her world
shattered for good. Fourteen years later, Tate, now an up-and-coming actress, only thinks about her first love every once
in a blue moon. When she steps onto the set of her first big break, he’s the last person she expects to see. Yet here Sam
is, the same charming, confident man she knew, but even more alluring than she remembered. Forced to confront the
man who betrayed her, Tate must ask herself if it’s possible to do the wrong thing for the right reason… and whether
“once in a lifetime” can come around twice. With Christina Lauren’s signature “beautifully written and remarkably
compelling” (Sarah J. Maas, New York Times bestselling author) prose and perfect for fans of Emily Giffin and Jennifer

Weiner, Twice in a Blue Moon is an unforgettable and moving novel of young love and second chances.
The Unhoneymooners Christina Lauren 2019-05-14 THE INSTANT NEW YORK TIMES BESTSELLER! Starred reviews
from Kirkus Reviews * Publishers Weekly * Library Journal Named a “Must-Read” by TODAY, Us Weekly, Bustle,
BuzzFeed, Goodreads, Entertainment Weekly, Publishers Weekly, Southern Living, Book Riot, Woman’s Day, The
Toronto Star, and more! For two sworn enemies, anything can happen during the Hawaiian trip of a lifetime—maybe even
love—in this romantic comedy from the New York Times bestselling authors of Roomies. Olive Torres is used to being the
unlucky twin: from inexplicable mishaps to a recent layoff, her life seems to be almost comically jinxed. By contrast, her
sister Ami is an eternal champion...she even managed to finance her entire wedding by winning a slew of contests.
Unfortunately for Olive, the only thing worse than constant bad luck is having to spend the wedding day with the best man
(and her nemesis), Ethan Thomas. Olive braces herself for wedding hell, determined to put on a brave face, but when the
entire wedding party gets food poisoning, the only people who aren’t affected are Olive and Ethan. Suddenly there’s a
free honeymoon up for grabs, and Olive will be damned if Ethan gets to enjoy paradise solo. Agreeing to a temporary
truce, the pair head for Maui. After all, ten days of bliss is worth having to assume the role of loving newlyweds, right? But
the weird thing is...Olive doesn’t mind playing pretend. In fact, the more she pretends to be the luckiest woman alive, the
more it feels like she might be. With Christina Lauren’s “uniquely hilarious and touching voice” (Entertainment Weekly),
The Unhoneymooners is a romance for anyone who has ever felt unlucky in love.
Wild verbonden Christina Lauren 2015-11-19 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.
Riders Veronica Rossi 2016-05-04 De achttienjarige Gideon Blake is commando in opleiding. Bij een van zijn eerste
oefeningen valt hij uit een helikopter. Hij overleeft de val op wonderbaarlijke wijze, maar vanaf dat moment is alles
anders. Gideon ontdekt dat hij een incarnatie is van een van de legendarische vier ruiters van de Apocalyps. De ruiters
worden bij elkaar gebracht door het mooie maar vreemde meisje Daryn, omdat zij weet dat de wereld in groot gevaar is.
Samen kunnen ze de wereld redden, maar zal iemand hen geloven? Riders is het eerste deel uit de gelijknamige fantasyserie.
Faking it Cora Carmack 2015-11-10 Deel 2 in de populaire romantische trilogie van bestsellerauteur Cora Carmack. De

delen kunnen los van elkaar gelezen worden. Wie houdt er nou niet van foute mannen? Max houdt zeker van foute
mannen. Maar ze heeft een probleempje. Haar ouders willen langskomen en verwachten de ideale schoonzoon te
ontmoeten. Niet haar ruige, vrij onbeschofte vriendje die in een band speelt en een grote tattoo in zijn nek heeft. Ze
vreest dat haar ouders hun financiële steun zullen intrekken wanneer ze ontdekken dat ze al een tijdje niet meer eerlijk is
geweest. Dan ontmoet ze Cade. Cade is net naar Philadelphia verhuisd en probeert zijn acteercarrière van de grond te
krijgen. Max krijgt Cade zo ver dat hij zolang haar ouders in de stad zijn doet of hij haar vriendje is. Alleen hadden ze er
geen moment op gerekend dat Cade haar ouders met zijn charme en zijn acteertalent zo volledig voor zich zou innemen!
Nu willen ze absoluut dat hij met kerst komt logeren. En hoe langer ze doen alsof, des te echter het allemaal begint te
lijken... Faking it is het tweede deel van een zeer succesvolle trilogie. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. De andere
delen heten Losing it en Finding it.
De stiefvader Mary Higgins Clark 2017-07-14 Toen ze tien jaar oud was, schoot Liza Barton haar moeder dood. De
rechtbank oordeelde dat het een ongeluk was. Maar haar gewelddadige stiefvader beweerde dat het een opzettelijke
daad was en de pers gaf hem gelijk. Meer dan twintig jaar later keert Liza, die haar naam is Celia heeft veranderd, terug
naar het huis van haar ongelukkige jeugd. Daar schuilt nog altijd een dodelijk geheim.
The Justiss Alliance Series 3-Book Bundle Tina Wainscott 2015-03-31 USA Today bestselling author Tina Wainscott
takes romantic suspense to the next level with the heart-pounding Justiss Alliance series, featuring an elite team of bad
boys out to do good. Her tough, fearless heroes are prepared for just about anything, except the last threat they could
ever expect: true love. And now the first three novels are together—along with a bonus introductory novella—in one
irresistible eBook bundle: WILD HEARTS (NOVELLA) WILD ON YOU WILD WAYS WILD HEARTS On a good day as a
Navy SEAL, you save a life, stop a killer, preserve freedom. And on a bad day . . . well, you don’t get to have a bad day.
But then one SEAL team does. The situation gets ugly. The press gets wind. Someone has to take the fall. And when
these SEALs fall, they fall hard. Now, led by a mysterious employer with plenty to hide, they’re about to take advantage of
their ruined reputations and start turning wrongs to rights, no matter the cost. Meet the Justiss Alliance: Risk, who meets
his match in an activist with powerful enemies; Julian, a well-armed world-class sniper riding in on his Harley to find a
missing woman; and Saxby, who partners up with a broken-hearted beauty at a hedonistic tropical resort. These
courageous men never give up and never make a promise they can’t live up to—especially when love is on the line.
Praise for the Justiss Alliance series “Tina Wainscott delivers high-octane suspense and red-hot romance! Full of edge-ofyour-seat action and red-hot passion, Wild on You is a souped-up roller coaster of a page-turner.”—Julie Ann Walker,

New York Times and USA Today bestselling author of the Black Knights Inc. series “Bad boys breaking rules and hearts
and dishing up justice—Tina Wainscott nails it!”—New York Times bestselling author Cindy Gerard “The story line and
writing are enthralling.”—Library Journal, on Wild Ways
Something Wilder Christina Lauren 2022-05-17 "Growing up the daughter of notorious treasure hunter and absentee
father Duke Wilder left Lily without much patience for the profession . . . or much money in the bank. But Lily is nothing if
not resourceful, and now uses Duke's coveted hand-drawn maps to guide tourists on fake treasure hunts through the
treacherous and storied red rock canyons of Utah. It pays the bills but doesn't leave enough to fulfill her dream of buying
back the beloved ranch her father sold years ago. Treasured land wasn't her only loss that fateful summer, and when the
man she once loved walks back into her life with a motley crew of his friends ready to hit the trails, the usually self-reliant
cowgirl is thrown. Frankly Lily would like to take him out into the wilderness and leave him there. Leo Grady knew mirages
were a thing in the desert, but they'd barely left civilization when the silhouette of his greatest regret comes into focus in
the flickering light of the campfire. Ready to leave the past behind them, Leo wants nothing more than to reconnect with
his first and only love. But Lily Wilder is all business, drawing a clear line in the sand: it's never going to happen.
Unfortunately, emotions won't be led like a horse to water, and even out in the desert it's impossible to ignore the heat of
attraction. But when the trip goes horribly and hilariously wrong, the group realizes the idea of hidden treasure wasn't so
crazy after all. Finding themselves alone in the isolated and dangerous mazes of the Canyonlands, Leo and Lily must
decide whether they trust Duke's maps-and each other-enough to risk their lives and hearts for the adventure of a
lifetime"-Nooit verliefd Abbi Glines 2014-09-19 `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
Darkest Powers 1 - Bezwering Kelley Armstrong 2010-04-05 Het eerste deel in de Darkest Powers Trilogie Het enige wat
Chloe Saunders wil is een normaal leven met haar vrienden. De spoken die ze opeens overal ziet, gooien echter roet in
het eten. Wanneer ze op school een paniekaanval krijgt, belandt ze in een instituut voor kinderen met gedragsproblemen,
Lyle House. De diagnose is schizofrenie. Volkomen overweldigd gaat Chloe akkoord met behandeling. In eerste instantie
lijkt er niets vreemds te zijn aan Lyle House, maar als ze de andere inwoners wat beter leert kennen de charmante Simon
en zijn duistere, zwijgzame broer Derek, de verwende Tori, en Rae, die iets heeft met vuur slaat bij Chloe de twijfel toe.
Geen van hen heeft doorsnee gedragsproblemen. En algauw blijkt Lyle House zeker geen doorsnee instituut
Rachels mislukte masterplan Lindsey Kelk 2013-11-07 Rachel Summers: succesvolle twintiger, met een leven dat
helemaal volgens haar Masterplan verloopt. De volgende fases in haar Plan zijn een koophuis, een baby, verhuizen naar
een groter huis, nog een baby en een grote auto. Simpel. Maar helaas. Rachels vriend besluit dat ze een ‘pauze’ nodig
hebben. Rachel hoopt dat het zal overwaaien, maar een maand later slaapt ze nog steeds in een andere kamer. Emely
en Matthew, haar beste vrienden, kunnen het niet langer aanzien. Ze komen met het To Do-Lijstje voor Singles.
Naarmate ze de lijst afwerken ontdekken ze dat er heus wel liefde te vinden is – als je de kans maar grijpt...
Wild Seasons Saison 3 Dark wild night (Extrait offert) Christina Lauren 2015-08-27 Une nuit torride peut-elle faire oublier
le véritable amour ? Jusqu'à présent ils sont simplement amis. Embrasser Lola, est à peu près la seule chose à laquelle
Oliver s'autorise à penser ! Pour essayer de l'oublier, il se lance dans un plan cul avec une étrangère, qui le conduit
simultanément, à être tout à la fois exalté et dévasté. Serait-ce sa seule chance de passer à autre chose ? Ou au
contraire cette aventure avec une inconnue, va t-elle le conduire à tomber plus profondément encore, amoureux de Lola
? Troisième tome de la série Wild Seasons de Christina Lauren, dans la veine des deux premiers (Sweet Filthy Boy T.1,
et Dirty Rowdy Thing T.2), raconte également une histoire sexy, d'amour et d'amitié, qui paraitra aux États-Unis en
Septembre 2015. La série Wild Seasons : comprend 4 volumes (le dernier : Wicked Sexy Liar T. 4) suit un couple
différent à chaque fois. Wild Seasons, la nouvelle série de Christina Lauren revisite les codes de la romance classique et
appartient au même univers que la série Beautiful Bastard. Dans chaque volume, les deux séries se croisent et on
retrouve les personnages de la série Beautiful. Démarrage en fanfare pour Wild Seasons, la nouvelle série des Christina
Lauren, auteurs à succès des Beautiful Bastards ! Le premier tome, Sweet Filthy Boy, paru en mars en France, a été
sacré Livre de l'année 2014 par les prestigieux Romantic Times. Sweet Filty Boy a été sélectionné par le RT Magazine's

Book de l'année !
Over de rand Meredith Wild 2019-05-01 Het derde en laatste deel van de betoverende Bridge-trilogie Steamy en sexy, en
de hele trilogie compleet! Cameron, Darren en Olivia Bridge groeien op in rijkdom en weelde, maar niet alles is zoals het
lijkt. Als de twee broers en zus de schone schijn niet langer kunnen en willen ophouden, proberen ze in New York een
nieuw leven op te bouwen. Maar zullen ze ook de liefde op hun pad vinden? Olivia Bridge is altijd het braafste meisje van
de klas geweest: goede cijfers, nette vrienden en nu ze volwassen is een verantwoordelijke baan. Toch vraagt ze zich
wel eens af of er niet meer uit het leven te halen zou zijn, als ze maar net iets meer risico durfde te nemen. Dan ontmoet
ze Will Donovan en Ian Savo, twee vrienden die al hun hele leven alles delen, inclusief vriendinnen, en vraagt ze zich af
of haar leven niet opeens wel heel erg spannend is geworden...
Coffret Intégrale Beautiful Romans Courts Collectif 2016-06-16 Ce coffret comprend les 4 romans : 1 - Beautiful Bitch 2 Beautiful Sex bomb 3 - Beautiful Beginning 4 - Beautiful Beloved Après Beautiful Bastard, premier roman de la série de
Christina Lauren, dont le succès en France a confirmé celui obtenu outre-Atlantique, découvrez la série des quatre
romans courts : Beautiful Bitch, Beautiful Sex Bomb, Beautiful Beginning et Beautiful Beloved, qui prolongent les
aventures du couple hot, sexy et moderne : Bennett Ryan et Chloé Mills.
Geketend Emma Chase 2015-09-25 'Alles wat Emma Chase schrijft is geweldig. Punt uit! - Goodreads.com In dit vierde
en laatste deel van deze serie van New York Times-bestsellerauteur Emma Chase kunnen Drew en Kate niet wachten
om elkaar het ja-woord te geven. Als ze de festiviteiten in aanloop naar de bruiloft heelhuids doorkomen tenminste. Ik
heb noot van mijn leven gedacht dat ik ooit zou trouwen. Maar Kate heeft he onmogelijke voor elkaar gekregen, ze heeft
me doen veranderen. Ik denk dat we het erover eens zijn dat ik daarvoor al een geweldige vent was, maar nu ben ik het
helemaal. De weg die we hebben moeten afleggen was er niet een geplaveid met rozengeur en maneschijn; foutjes en
misverstanden genoeg om een Griekse tragedie mee te vullen. Maar Kate en ik hebben ons er dankzij onze
onuitputtelijke passie, grenzeloze bewondering en eeuwige liefde heelhuids doorheen geslagen. Dat gezegd hebbende,
er waren een aantal onverwachte gebeurtenissen in Las Vegas afgelopen weekend die voor problemen hadden kunnen
zorgen. Het was in wezen... mijn laatste test.
Kus me Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 17 - Kus me Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één
probleem: er wonen te weinig mannen... Eigenlijk deed Phoebe Kitzke niet meer aan gunsten - niet sinds ze dankzij haar
goede bedoelingen haar baan in LA kwijtraakte - maar ze kan haar beste vriendin, Maya, toch moeilijk iets weigeren. Dus
reist ze naar Fool's Gold om op Maya’s familieranch te gaan helpen. Eenmaal daar wordt ze niet bepaald gastvrij

ontvangen door cowboy Zane Nicholson. Phoebe snapt er niets van; wat is zijn probleem? Behalve dan dat hij onmogelijk
sexy is... Zane is nog steeds chagrijnig, omdat zijn broertje achter zijn rug om kaartjes heeft verkocht voor het veedrijven
op zijn ranch. Als hij ergens niet op zit te wachten, is dat zijn terrein wordt overspoeld door toeristen. En dan heeft zijn
stiefzus, Maya, ook nog een of ander stadsmeisje geregeld om hem te helpen! Al weet de lieve en sprankelende Phoebe
al snel een gevoelige snaar bij hem te raken... Deel 17 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook
los te lezen.
Driven Saison 1 - Prix du meilleur roman étranger Festival New Romance 2016 K Bromberg 2015-10-01 PRIX DU
MEILLEUR ROMAN au FESTIVAL NEW ROMANCE 2016 Guidés par la nécessité, stimulés par le désir Pour se protéger
de déboires passés, Rylee Thomas est toujours dans le contrôle d'elle-même jusqu'au jour où elle rencontre le seul
homme qui, justement, pourrait lui donner envie de lâcher prise... Colton Donavan, un boy superbe, arrogant et
ténébreux, habitué à obtenir tout ce qu'il désire. Une histoire d'amour torride entre une femme qui cherche à se
reconstruire et un pilote de course intrépide, constamment sur le fi l du rasoir, qui repousse toujours plus loin ses propres
limites comme celles des autres.
Mijn favoriete flirt Christina Lauren 2020-11-20 Millie Morris werkt als professor aan de universiteit van Santa Barbara, op
de afdeling criminologie. Ze is expert op het gebied van vrouwelijke seriemoordenaars, goed in het maken van
ontwijkende grappen en slecht in het praten over haar gevoelens. En, net als haar vier mannelijke vrienden en collegaprofessoren is ze permanent single. Totdat ze met haar beste vriend Reid stiekem de meest opwindende nacht van haar
leven beleeft... Maar al snel daarna besluiten ze toch dat hun vriendschap beter platonisch kan blijven en ze de liefde
beter online kunnen zoeken. Online dating is niet voor watjes. Terwijl de mannen overspoeld raken met goede matches
en potentiële dates, krijgt Millie alleen maar dickpics of reacties van akelige mannen. Daarom creëert ze Catherine: een
fictief profiel waarmee ze persoonlijker kan zijn dan ze zelf is. Al snel komen Catherine en Reid in contact en raken ze
bevriend. Millie moet kiezen: haar angst voor intimiteit onder ogen komen, of het risico lopen dat ze haar beste vriend
voor altijd kwijtraakt...
Onbetrouwbaar Christina Lauren 2017-04-19 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?
Scotland Street - Sensuele belofte Samantha Young 2020-08-06 Scotland Street – Sensuele belofte is het zevende deel
in de heerlijke, sexy serie van Samantha Young. Voor de lezers van E.L. James, Jennifer Probst en Sylvia Day. Shannon
MacLeod is altijd voor de verkeerde mannen gegaan. Nadat ze van de ene giftige relatie in de andere was beland, gaf
haar laatste vriendje haar een wake-upcall op de slechtst mogelijke manier. Nu haar wereld in duigen ligt, heeft ze alle
mannen afgezworen – vooral de badboy-types. Cole Walker is precies het type man dat Shannon wil vermijden – woest
aantrekkelijk, getatoeëerd, charmant en eigenwijs. Maar zijn ruwe uiterlijk verbergt een gevoelige man die klaar is om 'de
ware' te vinden. Hij is vastbesloten om Shannon uit haar zelfopgelegde eenzaamheid te trekken en haar hart te
veroveren. Terwijl Shannon zich openstelt voor Coles enthousiasme en toewijding, ontwikkelt hun passie zich van een
vonk tot een laaiend vuur. Maar wanneer Shannons verleden haar inhaalt, kan haar angst het vertrouwen vernietigen dat
Cole tussen hen heeft opgebouwd – en ze voorgoed uit elkaar drijven.
Onverminderd Rebecca Yarros 2015-09-25 'Onverminderd' is het hartverwarmende eerste deel van de Flight & Gloryserie 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.
Harde liefde Meredith Wild 2015-10-07 Blake Landon. Sexy, woest aantrekkelijk, onbereikbaar: hij is de ultieme fantasie
van elke vrouw. Blake is miljardair, befaamd hacker en krijgt altijd alles wat hij wil. Wanneer Erica Hathaway hem
tegenkomt, krijgt ze hem niet meer uit haar hoofd. Maar de timing is verre van perfect. Erica is hard op weg naar een
succesvolle carrière. Met een ijzersterk business plan op zak moet ze alleen nog de juiste investeerder vinden. Wat ze
nooit had verwacht gebeurt: ze valt als een blok voor de charmes van haar onweerstaanbare investeerder. Ook Blake
raakt in de ban van Erica’s charme, intelligentie en ambities, en al snel wil Blake niet alleen haar bedrijf,hij wil Erica
helemaal.
The Wild Place Adventure Series 3-Book Bundle Karen Hood-Caddy 2015-05-23 All three books of Karen Hood-Caddy’s
critically acclaimed Wild Place series are now available in this ebook bundle! Join Robin from the very beginning as she
opens her secret animal shelter, The Wild Place, and learns to stand up both for herself and the animals she protects.
Shortlisted for the 2012 CLA Book of the Year for Children Award and the 2012 IODE Violet Downey Book Award “Howl

delivers ... introducing young readers to a broad spectrum of ecology, animal rights, and political activism.” — Quill &
Quire “Howl presents the reader with a map both psychologically and logistically of how young people can grow towards
maturity and efficacy within their world.” — Resource Links Includes: Saving Crazy Robin and her activist sidekick Zo-Zo
have a crush on the same boy. But when he chooses Robin, Zo-Zo is angry and cuts off their friendship. Robin’s natureloving grandmother decides to help out by taking them on a high-seas adventure to save whales. Soon, Robin has to
choose between her love for a boy and her love for animals. The Truth About Brave Whether saving animals from the
cruelty of a factory farm or dealing with her sister’s suspected eating disorder, Robin struggles to choose whether taking
action would be heroic ... or going too far. Worried that she’s a wuss compared to her friend Zo-Zo, Robin takes the risk
of following her own path, and finds her inner truth and courage. Howl Can a twelve-year-old make a difference for
animals? After moving to a rural town, Robin is depressed. But when her pregnant dog plunges into the frozen lake, she
saves the dog and hence the puppies. She begins rescuing wild animals, and soon she’s running an illegal animal
shelter. When she’s found out, the town tries to shut her down, and she mounts a campaign to save her shelter.
Getemd Emma Chase 2015-07-24 Inclusief gloednieuw Bonusverhaal! ***** Vijf sterren op Goodreads.com 'Sexy,
hilarisch en gepassioneerd. Heerlijk ontspannen.' - Katy Evans, New York Times-bestsellerauteur Van de auteur van het
beste romantische debuut van 2013! In dit derde en onvergetelijke boek van New York Times-bestsellerauteur Emma
Chase wil Matthew Fisher, de beste vriend van Drew Evans uit Gebonden en Gewillig, settelen. Daarvoor zal hij eerst de
wantrouwende en uitermate levenslustige Dee Dee Warren moeten overtuigen. Je kent het verhaal vast: meisje ontmoet
womanizer, ze worden verliefd op elkaar, womanizer verandert zijn levensstijl. Het is een goed verhaal, maar niet het
onze. Dat van ons is een stuk kleurrijker. Toen ik Dee ontmoette, wist ik meteen dat ze heel bijzonder was. Toen ze mij
ontmoette, dacht ze dat ik alles behalve bijzonder was – ik was hetzelfde als iedere andere vent die haar belazerd en
gedumpt had. Het duurde even voor ik haar van het tegenovergestelde overtuigd had, maar het blijkt dat ik erg
overtuigend kan zijn als er seks in het spel is. Het is misschien duidelijk welke kant dit verhaal op gaat. Maar het
interessante ervan is niet hoe het eindigt, maar juist hoe we daar gekomen zijn.
Plus belle la vie - La tentation de Wendy Camille Saint-just 2015-06-25 La première " New Romance " adaptée de la série
Plus Belle La Vie : Le phénomène TV sur France 3 aux 5,3 millions de Télespectateurs chaque soir ! Une jeune fille
naïve, issue d'un milieu modeste se laisse séduire par un aristocrate arrogant et tombe dans une dépendance
amoureuse. Perdue dans un monde hautain dont elle ne maitrise pas les codes, la raison lui conseille de fuir cette
histoire sans avenir. Mais la tentation semble être la plus forte ... Un roman à clé, rythmé et sensuel, qui lève le voile sur

l'un des personnages les plus populaire de la série TV " Plus Belle La Vie ", phénomène du PAF, qui bat tous les records
d'audience en France depuis 10 ans.
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