Raven Ebook Ashley Suzanne
Eventually, you will agreed discover a additional experience and exploit by spending more cash. still when? pull off you take that you require to get
those every needs when having significantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something that will guide you to
understand even more re the globe, experience, some places, past history, amusement, and a lot more?
It is your enormously own get older to pretend reviewing habit. in the midst of guides you could enjoy now is Raven Ebook Ashley Suzanne below.

Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader
Biology Ebook Raven 2016-05-16 Biology Ebook

dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil.

Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van

Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis woont en

Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische

heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken

vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must

wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je toekomst kan

read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs.

veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin

Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over

subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede

een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke

Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over een 14-jarige Syrische

Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw

vluchteling geschreven door journalist en auteur Katherine Marsh.

van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich verborgen in een

Belofte maakt schuld Sarah Pinborough 2018-06-04 Drie vrouwen, en een

wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als

van hen leeft een leugen. Maar wie? Is het Lisa? Achtervolgd door haar

het gaat te overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in

tragische verleden, wil ze niets anders dan een rustig leven met haar
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dochter Ava. Is het Ava? Wordt een held als ze een jongetje redt, maar ze

Samen op het ijs Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 4: Samen op

zit helemaal niet op al die aandacht te wachten. Is het Marilyn? Heeft een

het ijs Gerechtigheid voor iedereen, overal ter wereld... dat is waar juriste

perfect leven: man, goeie baan, mooi huis. Zo lijkt het. Eén moment zal de

Sophie Bellamy voor vecht met haar werk bij het Internationaal Strafhof.

levens van de vrouwen voorgoed veranderen. Hun geheimen kunnen hun

Maar terwijl ze dat doet, glipt haar huwelijk haar door de vingers. Ze mag

ondergang betekenen.

dan succesvol zijn, ze is ook eenzaam. Noah Shepherd wil niets liever dan

Advertising and Integrated Brand Promotion Thomas O'Guinn 2018-02-08

een gezin stichten, maar welke vrouw zit te wachten op een leven met een

Readers place themselves in the midst of the fast-paced world of

plattelandsdierenarts? Dan ontdekt hij tijdens een sneeuwstorm opeens

advertising with O'Guinn/Allen/Semenik/Close Scheinbaum's

een van de weg geraakte auto, met daarin een bloedmooie mysterieuze

ADVERTISING AND INTEGRATED BRAND PROMOTION, 8E. This

vrouw. Hoewel ze een totaal verschillende achtergrond hebben, worden

cutting-edge approach provides intriguing insights into advertising in

Noah en Sophie verliefd op elkaar, en lijkt er een mooie toekomst voor

today's world. Readers see how strong advertising is the result of hard

hen te liggen. Tot Sophie iets ontdekt wat haar ernstig aan het twijfelen

work and careful planning. A leader for its emphasis on integrated brand

brengt...

promotion, this edition combines a solid understanding of advertising

Het kleine café in Kopenhagen Julie Caplin 2021-06-09 Wanneer een

strategy and important theory with hands-on practice. Advertising strategy

belangrijke promotie voor haar neus wordt weggekaapt (nota bene door

comes to life with dynamic visuals and graphic examples from today's

haar vriendje), ziet Kate het even niet meer zitten. Maar dan krijgt ze een

most contemporary ads and exhibits. Coverage of the latest practices and

nieuwe kans om zich te bewijzen. Voor een Deens warenhuis mag ze een

industry developments highlights social media, design thinking, and

persreis naar Kopenhagen organiseren! Het blijkt echter nog niet mee te

globalization. The book's focus on real advertising practice is reflected in

vallen om iedereen in haar groep in het gareel te houden. Vooral Ben niet,

content that follows the same process as an advertising agency. Important

een journalist die haar voortdurend dwarszit. Maar tot haar ergernis vindt

Notice: Media content referenced within the product description or the

ze hem toch wel heel erg leuk. Gelukkig kan ze elke dag even uitpuffen in

product text may not be available in the ebook version.

een knus cafeetje, waar ze de ontspannen Deense manier van leven,
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hygge, ontdekt en zich steeds meer begint af te vragen of ze eigenlijk wel

permanently when he enlisted in the army. Now Rian has finally found an

zo gelukkig is met haar hectische Londense bestaan…

outlet for her rage against the world: mixed martial arts. But just as she’s

Die Zeuginnen Margaret Atwood 2019-09-10 "Und so steige ich hinauf, in

learning the ropes, Garrett Rhodes turns her life inside-out one more time.

die Dunkelheit dort drinnen oder ins Licht." - Als am Ende vom "Report der

As much they hurt each other, Garrett never got over Rian. So when he

Magd" die Tür des Lieferwagens und damit auch die Tür von Desfreds

gets the call that she’s in jail, he bails her out, no questions asked. The

"Report" zuschlug, blieb ihr Schicksal für uns Leser ungewiss. Was

years have toughened her. Made her harder. Sexier. All she needs to

erwartete sie: Freiheit? Gefängnis? Der Tod? Das Warten hat ein Ende!

make it as an MMA fighter is the right coach, and Garrett’s man enough to

Mit "Die Zeuginnen" nimmt Margaret Atwood den Faden der Erzählung

train her. He just has to go toe-to-toe with “Raven,” the fearless woman

fünfzehn Jahre später wieder auf, in Form dreier explosiver

who takes control in the ring . . . without falling for Rian, the vulnerable girl

Zeugenaussagen von drei Erzählerinnen aus dem totalitären

who still drives him crazy. Praise for Raven “Holy crap, Ashley Suzanne

Schreckensstaat Gilead. "Liebe Leserinnen und Leser, die Inspiration zu

completely blew me away with this book. All I’m saying is ‘Read this

diesem Buch war all das, was Sie mich zum Staat Gilead und seine

book!’ It’s fantastic.”—USA Today bestselling author Erin Noelle “Ashley

Beschaffenheit gefragt haben. Naja, fast jedenfalls.Die andere

Suzanne shows her range in Raven with a totally original plot line full of

Inspirationsquelle ist die Welt, in der wir leben."

twists and turns.”—New York Times bestselling author S.E. Hall “Ashley

Raven Ashley Suzanne 2014-06-19 In the debut of Ashley Suzanne’s

Suzanne hits it out of the park with this book. I could talk about how

blistering-hot Fight or Flight series—perfect for fans of Monica Murphy and

incredible it is all day long. Just go read it. Now.”—K.D. Sarks, author of

J. Lynn—two sparring partners put their hearts on the line and push their

Unexpected Change Includes a special message from the editor, as well

bodies to the edge. Rian Fields is done being a punching bag. When Rian

as an excerpt from another Loveswept title.

was thirteen, her only friend walked out on her, leaving Rian alone to

The Vampire Protector Juliette N. Banks 2021-06-25 Can he let go of the

mourn when she lost her mother three years later. Then he came back

past for true love? Commander of the vampire army, Craig found and lost

into her life senior year, igniting new desires—and breaking her trust

his mate three hundred years ago. Or so he thought. Then he meets
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Brianna Jones. When they are thrown together in Italy and Brianna’s life is

together to destroy a common enemy, but Aris is ready to own his

threatened by vampire rebels, their powerful attraction becomes

powerful birthright. For that he needs his mate. When he meets sexy

undeniable. But they both know a human cannot stay in his world and

brunette, Sage, he’s stunned at his possessive reaction and wonders if,

Craig doesn’t believe it’s possible the sassy human could be his mate. It’s

after fifteen hundred years, she could be the one. Until he finds out who

his job to protect the race, and now the sophisticated operation of the

she is and what she does. Sage, a laboratory assistant, doesn’t trust her

rebellion threatens their very existence. He can’t allow his feelings for

sister, or men, after she stole her college boyfriend. She’d rather focus on

Brianna to distract him and knows he must return Brianna to Los Angeles

her promotion and read sexy novels. An opportunity to spend a delicious,

and wipe her memories when it is safe. Can he win the war and let

naughty evening with two Adonis-looking men – at the same time, gulp –

Brianna go? Or will he face his past and fight for true love? The Vampire

appears. Sage soon realizes she’s fallen into a dangerous world that

Protector is the next installment, in the steamy new paranormal romance

shouldn’t exist. One she’s unwittingly entwined and will need to decide

series the Moretti Blood Brothers. Part paranormal romance, part action-

what’s more important to get out of. Has Ari finally met his mate after all

adventure, it will appeal to anyone who loves fated-mates, forced

these centuries, only to find out she’s his enemy? Or will Sage let her

proximity, and military romance with supernatural abilities. And happy ever

heart rule her need for scientific answers? The Vampire Awoken is the

after's. Reading order: The Vampire Prince The Vampire Protector The

next installment in the Moretti Blood Brothers series of paranormal vampire

Vampire Spy The Vampire's Christmas The Vampire Assassin The

romances. Part paranormal romance, part action-adventure, it will appeal

Vampire Awoken The Vampire Lover The Vampire's Wolf The Vampire

to anyone who loves fated-mates, and military romance with supernatural

Warrior

abilities. And a happy ever after for the couple! Get it now! What readers

The Vampire Awoken Juliette N. Banks 2022-04-26 Does he pose a threat

are saying about the Moretti Blood Brothers series: "Wow absolutely

to the king or the female he can’t walk away from? Ancient vampire, Ari

amazing read, I’m loving the Moretti brothers but Craig was great. Love

Moretti, lived in his brothers (the king) shadow and lost his identity. Now

his protective personality and Brianna was fab. The nice part about each

the Moretti royal family know he’s alive and they’re working covertly

read is all the characters are involved in each story, which come together.
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Great story and plot. Lots of love scenes, some fab banter, loads of angst,

pleasure, villains, sisters, kidnap.

and some dark moments but an amazing love story. Highly recommend to

The 7 Second CV James Reed 2019-01-03 Write a killer CV and land your

supernatural fans" - Tina T "Once again Juliette N Banks blew me away

dream job. It takes an employer just seven seconds to save or reject a job

with her writing. I loved the characters and all the emotions that Juliette

applicant’s CV. In this book, James Reed – chairman of REED, Britain’s

could make me feel. The dynamics between Craig and Brianna is

largest recruitment company – offers invaluable and specific advice on

explosive. This book is not only steamy but heart wrenching. It will suck

what employers want to see in the CVs they receive and how you can

you in and keep you captivated. You will not be disappointed in this book."

stand out from the crowd. Unlike other career development books, the

- Tammy "What to say about the newest Moretti brother book!!!! OH MY!!!

honest advice presented here has been compiled from one-to-one

Very hot and steamy story with a great story line!! The twists and turns in

interviews, surveys and countrywide workshops across REED’s network of

this book you will never see coming! Another great story by Juliette! I

recruitment consultants. This book is an accessible and enjoyable read,

could not put this book down until I was done and it has left me

intensely practical and packed with pull-out quotes, layout examples and

desperately wanting more." - Wcamaddox Keywords: United States, Italy,

tips. Find out what future employers are looking for and take the first step

italian, steamy, CEO romance, billionaire, sexy, sassy, fake marriage, fake

to start loving Mondays again.

mates, forbidden love, lust, alpha, dominant, possessive, mistaken mate,

The Park of Sunset Dreams Ava Miles 2014-05-20 Millions of readers have

hot reads, five star, romantic, tear jerker, edge of your seat, page turner,

fallen in love with Ava's bestselling books...come join the family.

military, private security, royal family, vampire king, vampire prince, family

International Bestselling Author Ava Miles presents a fun and

business, brothers, wealthy, rich, millionaire, fated mates, soul mates,

heartwarming story about finding happily ever after...in a dog park. Jane

possessive, forbidden, enemies to lovers, powerful vampire romance,

Wilcox has a secret. She's been the incognito poker scout to a rock star

army, military romance, action, adventure, storyline, castles, fast cars, men

poker player dressed as a smoking hot poker babe. Now that role is over,

in uniform, spy, assassins, director, surveillance, danger, weapons, secret,

and she's living in small town Dare Valley, working as a dog walker--or so

danger, ancient vampire, love, romance, passion, kissing, arousal,

everyone thinks. Without her Jimmy Choo heels and Prada gowns, she's
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trying to find her new sexy Inner Swan and a fairytale romance, but she's

The Vampire Warrior Juliette N Banks 2022-12-31 Marcus As one of five

afraid she might have turned back into "Plain Jane" until she meets Matt

powerful senior warriors in the king’s army we’re respected and desired by

Hale in the dog park. The sexy lawyer has a rambunctious dog that needs

vampires around the world. It just comes with the job. Except one female.

her Dog Whisperer skills and slowly they move from friends to lovers. Matt

Charlotte. She’s a soldier in my team with great potential. And a pain in

is one of the good guys, a hero, totally boy-next-door material. He's

my ass. The king has launched the first vampire games in over eight

returned to his hometown after experiencing a tragedy. He was unable to

hundred years. Charlotte has been identified as a top contender, and it’s

find justice for the woman in his last legal case, and now she's passed

my job to train and prepare her. Charlotte Senior Lieutenant Commander,

away and given him her dog. He's vowed to give Henry a good home and

Marcus Vecchia? He can keep the hell away from me. The Vampire

right the wrongs in the system, so he's running for mayor of Dare Valley.

Warrior is the next installment in the Moretti Blood Brothers series. Part

Jane and Matt fall in love during sunset walks in the dog park, but soon

paranormal romance, part action suspense, it will appeal to anyone who

Jane's secret past comes back to haunt her and harms Matt's bid for

loves fated-mates, forced proximity and military romance with supernatural

mayor. Can Jane and Matt's love survive the controversy? PRAISE: "Ava's

abilities. And a guaranteed happy ever after.

story is witty and charming." Barbara Freethy #1 New York Times

The Vampire Spy Juliette N. Banks 2021-10-19 Can Lance trust this sexy

Bestselling Author on Nora Roberts Land "On par with Nicholas Sparks'

enemy, or will she betray him? Senior Lieutenant Commander Lance De

love stories." Jennifer's Corner Blog “The constant love, and the tasteful

Luca strongly suspects the beautiful female he just arrested has been

sexual interludes, bring a sensual, dynamic tension to this appealing

abused. She has the same haunted eyes his sister had before tragically

story.” Publisher’s Weekly "I am adding Ava Miles to my list of always

stepping into daylight. Still blaming himself, Lance has a powerful need to

reads like Susan Mallery, Jill Shalvis, Kristen Ashley, and NORA

protect Sofia, even if she can’t be trusted and his body burns for her. With

ROBERTS." Marjay's Reading Blog "Miles' story savvy, sense of humor,

vampires going missing, the king instructs Lance to interrogate the

respect for her readers and empathy for her characters shine through..."

prisoner. The forbidden and powerful desire Sofia shares with Lance

USA Today on The Gate to Everything

becomes impossible to resist. To save her life, and one day be with the
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male she loves, Sofia has to prove her allegiance to the king, which

believes that she and Cutter have something special—more special than

means returning to the dangerous world her abuser resides in. Lance

just being hot in bed. So when Cutter is scouted to go big time, the

fights to protect Sofia as she heads undercover in a dangerous race

thought of being left behind scares her. And then Josette learns a

against time. Will his trust be betrayed, and can Lance accept that this

shattering truth that could change everything between her and Cutter . . .

beautiful once-enemy is truly his fated mate? NB: This novel contains non-

unless she learns to set him free. Instead, she tells a lie that destroys their

consensual sex scenes (but lots of consensual steamy ones) The Vampire

chances at happiness—and forces them both to fight for a future neither

Spy is the next installment in the steamy new paranormal romance series

knew was possible. Praise for Cutter “A classic case of good intentions

the Moretti Blood Brothers. Part paranormal romance, part action-

gone wrong . . . I enjoyed the emotion and the overall plot and thought the

adventure, it will appeal to anyone who loves fated-mates, enemies to

narrative and characters were strong.”—The Romance Factor “This was a

lovers, and military romance with supernatural abilities. And happy ever

cute, quick read that had the heat and heart of a fairytale.”—Two One

after's.

Click Chicks “Left me breathless . . . This was definitely a memorable first

Cutter Ashley Suzanne 2016-07-05 Ashley Suzanne follows up Raven with

read for me, and one I highly recommend you add to your reading list! You

the next round in her scorching Fight or Flight series—the story of a

will not be disappointed!”—Red’s Romance Reviews Praise for Ashley

damaged MMA fighter from the wrong side of the tracks, and the sizzling

Suzanne’s Raven “Holy crap, Ashley Suzanne completely blew me away

affair that forces him to grow up. Cutter Greer lives at the gym—literally.

with this book. All I’m saying is ‘Read this book!’ It’s fantastic.”—USA

Abandoned by his parents as a teen, Cutter dropped out of high school

Today bestselling author Erin Noelle “Ashley Suzanne shows her range in

and ended up on the streets. In a simple act of kindness, mixed martial

Raven with a totally original plot line full of twists and turns.”—New York

arts trainers Garrett and Rian put him up in the apartment above their

Times bestselling author S.E. Hall “Ashley Suzanne hits it out of the park

gym. Now he’s got a surrogate family and a shot at MMA stardom—but he

with this book. I could talk about how incredible it is all day long. Just go

still has a lot to learn about women. And he certainly isn’t prepared for the

read it. Now.”—K.D. Sarks, author of Unexpected Change Includes a

earth-shattering consequences that desire can bring. Josette Morelli

special message from the editor, as well as an excerpt from another
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Loveswept title.

ziet zitten. Sabrina zwicht voor zijn charmes en besluit hem één kans te

Zolang het duurt Abbi Glines 2017-12-21 Derde deel uit de populaire Sea

geven. Een beslissing die haar hele leven voor altijd zal veranderen... Het

Breeze-serie Low heeft het hart van Cage gebroken nadat ze een relatie

doel is het vierde deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy, die zich

met Marcus in Alleen voor haar. Het leven van Cage begon langzaamaan

afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te

van de rails te raken, eindigend in een arrestatie voor beschonken rijden.

lezen. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en België al meer dan

Om zijn baseballbeurs te kunnen behouden - het enige waar hij naast Low

25.000 keer gelezen en geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie

om geeft - moet Cage een zomerbaantje zien te vinden. Weg van Sea

van vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Briar U.

Breeze. Op een boerderij, met een hoop koeien en zonder hete meisjes.

The Vampire Prince Juliette N. Banks 2021-03-25 Can Brayden protect the

Misschien is dat wat Cage nodig heeft om alles weer op orde te krijgen.

throne and win Willow's heart before it’s too late? Powerful vampire prince

Maar de eigenaar van de boerderij blijkt een knappe maar chagrijnige

Brayden Moretti doesn’t want to be king, but his brother has fallen ill. With

dochter te hebben. Cage ziet een hoop geheimen en verdriet in haar

hostile vampire rebels threatening the throne, and no cure in sight,

ogen. Hij wil niets liever dan haar zowel mentaal als fysiek uitkleden in de

Brayden distracts himself with sassy Willow. Facing that she’s his fated

schuur, maar is hij wel klaar voor de consequenties?

mate means giving up his sexy playboy lifestyle, but soon that becomes

Het doel Elle Kennedy 2019-12-12 Het vierde deel in de grappige en

the least of his worries. Willow is focused on building her freelancing

steamy Off Campus-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar

business, and done with men, when she crosses paths with a gorgeous

te lezen. Sabrina James heeft haar plannen op een rijtje: met goede cijfers

silver-eyed stranger. After spending a sizzling week with him she discovers

afstuderen, toegelaten worden op een topuniversiteit voor een master

his secret and is faced with the biggest decision of her life. As danger

rechten, en dan werken bij een prestigieus advocatenkantoor. Om aan

descends upon the Moretti royal family, can Brayden protect them while

haar vreselijke thuissituatie te ontkomen zal ze alles op alles moeten

proving to Willow their love is worth giving up her humanity? Or will she

zetten, en daardoor heeft ze geen tijd voor een relatie. Op een avond uit

return to her world and save herself? The Vampire Prince is the first

ontmoet ze de knappe ijshockeyer John Tucker, die haar gelijk helemaal

installment in the Moretti Blood Brothers series. Part paranormal romance,
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part action-suspense, it will appeal to anyone who loves fated-mates,

reads, military paranormal romance, instant love, PNR romcom,

military romance, royalty, and billionaire storylines. With a happy ever

paranormal suspense, royalty romance, paranormal royalty, love at first

after, of course. DOWNLOAD YOUR FREE COPY NOW. What readers

sight, alpha hero, vampire alpha romance, vampire bite mates ebook,

are saying: "A thoroughly captivating story with a lot of action and of

rejected mates, spy romance, adventure romance, action romance series,

course steamy scenes to keep you reading for more, more, more! The

paranormal military, military heroes, spicy romance, vampire king, vampire

characters are very interesting and witty and funny at times. I highly

prince, enemies to lovers, forbidden lovers, billionaire romance, five star

recommend this book to all other readers (of legal age lol)!" Five-stars -

paranormal romance, hot reads, mistaken mate, possessive heroes,

Carol Craft "Juliette has been added to my favorite authors list. I can not

dominant heroes, page-turner romance, sexy uniform, Italian romance,

wait until the next addition to the Moretti Blood Brothers series. I know I

danger, secret lover, ancient vampires, romantic love story, passionate

suck at giving reviews, but buy it, you will not regret it! Once I started the

romance, sexy villains, free books, first in series If you love these authors,

book, I couldn't put it down. This series will be your new favorite." - Five

you’ll enjoy this series: JR Ward, Sarah J Maas, Sherrilyn Kenyon, Karen

stars - Miranda S "Juliette has been added to my favorite authors list. I

Marie Moning, Jennifer L. Armentrout, Kresley Cole, Nalini Singh, Christine

can not wait until the next addition to the Moretti Blood Brothers series. I

Feehan, Gina Showalter, Lora Leigh, Patricia Briggs, Rebecca Zanetti,

know I suck at giving reviews, but buy it, you will not regret it! Once I

Abigail Owen, Laurell K. Hamilton, I.T. Lucas, Jeaniene Frost, Lynsay

started the book, I couldn't put it down. This series will be your new

Sands, Lori Foster, Kat Martin, KF Breene, Nora Roberts, Britt Andrews,

favorite." - Five stars - Tina T Keywords: vampire, steamy vampire series,

Donna Grant, Susanne Valenti, Caroline Peckham, Amelia Hutchins, Ilona

paranormal fiction series, strong heroine, vampire romance novel, vampire

Andrews,Tate James, Kathryn Moon, Angel Lawson, Ashley N. Rostek,

mates, fated mates, instalove, romance novel, sexy vampire book, sexy

Siobhan Davis, Kit Rocha, Crystal Ash, Eva Ashwood, Sarah Piper, Raven

paranormal romance book, steamy paranormal romance novel, steamy

Kennedy, J.D. Robb, Kait Ballenger, Shelly Laurenston, Kerri Maniscalco,

shifter mates, friends to lover, paranormal romance series, vampire

Anna Hackett, Terry Bolryder, Julie Ann Walker, Alexandra Ivy, Brittney

brothers fated mate series complete, mature heroine romance, alpha hero

Sahin, Jennifer Estep, Susan Fanetti, Lara Adrian, Brenda K. Davies, Leia
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Stone, Kristen Ashley, Leann Castellanos, Dianne Duvall, Kathleen Ryder,

body. What he hadn’t expected was the overwhelming pressure to be as

Candace Sams, Tina Moss, Ruby Dixon, Ella Maven and Teresa

revered as the kings before him. Feeling he has to prove himself, despite

Gabelman.

his birthright, he is frustrated with the graceful and beautiful blonde

Het glazen hotel Emily St. John Mandel 2020-03-26 ‘Het glazen hotel’ van

distraction in his court. Kate proudly watches Vincent take the throne. She

Emily St. John Mandel, een troostrijk en revolutionair roman aldus ‘the

believes the gorgeous, powerful vampire could be her fated mate. Even if

Atlantic’, verschijnt nu, na het prijswinnende ‘Station Elf’ uit 2014. Er wordt

he doesn’t know it yet. Or won't acknowledge it. When disaster strikes,

een doodsbedreiging gegrift in de glazen muur van een vijfsterrenhotel op

she's heartbroken when he continues to deny his feelings and allows a

een eiland voor de kust van British Columbia. In Amerika stort een

male from her past to comfort her and take her from the court. A male who

gigantisch ponzifraudesysteem in, met verstrekkende gevolgen voor

will not take no for an answer and she knows she's not safe with. Can

ontelbare mensen. Jaren later verdwijnt een vrouw op mysterieuze wijze

Vincent protect his new throne, and overcome his doubts, to go after the

van het dek van een vrachtschip. Terwijl deze ogenschijnlijk verschillende

woman he denied? Or will he live to regret his stubborn nature and be too

gebeurtenissen ingenieus met elkaar verweven worden, beweegt ‘Het

late to protect her? The Vampire’s Christmas is the next installment in this

glazen hotel’f zich moeiteloos tussen het schip, de wolkenkrabbers van

steamy vampire romance series but can be read as a stand-alone. It

Manhattan en de wildernis van Vancouver Island. Tegelijkertijd schetst

features fated mates, plenty of heat, and a beautiful love story as it flashes

Emily St. John Mandel een adembenemend beeld van hebzucht en

back to 19th-century England. Expect lots of spice, gorgeous gowns,

schuld, liefde en wanen.

strong female heroines, and a bunch of sass from all your favorite Moretti

The Vampire's Christmas Juliette N Banks 2021-10-19 A historical

vampires. Get it now!

paranormal romance full of heat and spice, gorgeous 19th-century gowns,

COLE Tijan 2019-01-31 'COLE is spannend, onvoorspelbaar, niet weg te

and powerful royal vampires. The vampire king is winning the hearts of his

leggen! Ik wilde dit verhaal niet alleen lezen, ik wilde erin wonen' ―

race… … but will he lose his true love? It's 1853. Vincent Moretti has spent

Penelope Douglas, NYT-bestsellerauteur Hij was gewoon een man die een

his entire immortal life training to be king. He’s powerful both in mind and

restaurant binnenstapte. Ik wist niet wie hij was of hoe hij heette. We

raven-ebook-ashley-suzanne

10/21

Downloaded from retailler.net on September 24, 2022 by
guest

keken elkaar niet eens aan. Niets verbond ons met elkaar. Toch kon ik zijn

Han en zijn vriend Vuurdanser drie jonge magiërs tegen het lijf lopen,

aanwezigheid tot in mijn ziel voelen, liep er een tinteling langs mijn

heeft hij geen idee dat zijn leven op het punt staat voorgoed te

ruggengraat. Hij straalde gezag uit. De lucht om hem heen leek te

veranderen. Het magische amulet dat Han van een van hen afneemt,

knetteren. Dat was de eerste keer dat ik hem zag en ik raakte betoverd.

draagt namelijk het teken van de gevreesde demonenkoning, de magiër

Die tweede keer was anders. Hij stond in de mysterieuze privélift aan het

die duizend jaar geleden bijna de hele wereld vernietigde. En er zijn

einde van de gang in mijn appartementencomplex. Een vluchtig moment

meerdere partijen die het heel graag willen hebben. Han komt er al snel

raakten onze blikken elkaar, toen schoven de deuren dicht. Ik was totaal

achter dat er een verwantschap bestaat tussen het amulet en de twee

overdonderd. De adem stokte in mijn keel. Mijn zintuigen stonden op

zilveren armbanden die sinds zijn jeugd met zijn huid zijn vergroeid. En

scherp. Mijn lichaam leek te zoemen. Dat was nog maar het begin. Hij

dat betekent dat hij in één klap de meest gezochte persoon van de Zeven

was het hoofd van de maffia. Ik stond op het punt om hopeloos verliefd op

Koninkrijken is geworden... 'De Demonenkoning is een pageturner voor

hem te worden. Zijn naam? Cole Mauricio.

elke lezer, ongeacht de leeftijd.' - Robin Hobb

Immortal. Dunkle Leidenschaft Jennifer Ashley 2010-05-17 Die Schwester

Heimwee naar een andere wereld Ottessa Moshfegh 2019-05-20 Er is iets

der jungen Hexe Amber Silverthorne ist von einem mächtigen Dämon

onheilspellends aan de hand in de verhalen van Ottessa Moshfegh - iets

getötet worden. Amber beschwört Adrian, einen Krieger aus dem alten

dat haast een beetje gevaarlijk aanvoelt - terwijl ze tegelijkertijd ook

Ägypter, herauf. Denn nur er kann ihr helfen, den Dämon zu finden und

betoverend zijn en je soms hardop aan het lachen maken. Haar

den Tod ihrer Schwester zu rächen. Gemeinsam machen sie sich auf eine

personages zijn altijd op een of andere manier onhandig; ze verlangen

gefährliche reise. Dabei bleibt es nicht aus, dass sie einander näher

naar contact met anderen en proberen hun leven te beteren, elk op hun

kommen ... Immortal. Dunkle Leidenschaft von Jennifer Ashley: Fantasy

eigen manier, maar worden vaak gehinderd door verkeerde prikkels en

pur im eBook!

existentiële onzekerheden. Heimwee naar een andere wereld is een

De Demonenkoning Cinda Williams Chima 2015-01-22 De Zeven

masterclass in de variaties in zelfbedrog via een breed scala aan

Koninkrijken 1 - De Demonenkoning Als het zestienjarige straatschoffie

personages die leven in onze huidige tijd. Maar het echt unieke aan haar
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vertelstem, de echte Moshfegh-ervaring, is de manier waarop ze het

ruil daarvoor assisteert bij zijn tantralessen. Geestelijk voelen ze al snel

groteske en wanstaltige verlecht met tederheid en compassie. Het vlees is

een klik met elkaar, maar lichamelijk valt er bij Amber meer te overwinnen

zwak, het hout is krom, mensen zijn wreed tegen elkaar, en stompzinnig,

dan een beetje verlegenheid... Lezers over de Calendar Girl-serie

en kwetsend. Maar soms openbaart schoonheid zich op vreemde plekken.

‘Verrassend en spannend!’ ‘Je zult snel merken dat deze reeks heerlijk

En de duistere toon in deze verhalen is erg verfrissend. De lezer is in de

verslavend is en je niet kan wachten op het volgende deel.’ ‘Verrassend

handen van een auteur met een groot intellect, een groot hart die zich

en sexy hoe je als lezer meegenomen wordt in de wereld van de

bedient van woedende uithalen en vlijmscherpe kleine speldenprikken. En

exclusieve escort.’ ‘Grappig boek dat je leest met een lach en een traan,

die naald raakt de gevoelige plek voordat we de prik zelfs maar voelen.

het is moeilijk om weg te leggen. Je wilt het verhaal echt maand per

Wachten op de ware Audrey Carlan 2018-01-17 Yoga Girl, de nieuwe

maand uitlezen.’

serie van Audrey Carlan: net zo verslavend als Calendar Girl! Voor lezers

Wondersmid Jessica Townsend 2019-03-07 Na Nevermoor 1 – Morrigan

van Maya Banks, Jessica Clare, Jennifer Probst, E.L. James, Sylvia Day...

Crow en het Wondergenootschap van Jessica Townsend is er nu het

Amber St. James heeft een duidelijk doel voor ogen: de beste student

superspannende vervolg: Wondersmid – De roeping van Morrigan Crow.

Geneeskunde van haar jaar zijn, en daarna dokter worden. Op haar

Morrigan Crow is ontsnapt aan haar dodelijke vloek en is inmiddels

tweeëntwintigste heeft ze nog nooit gezoend of een date gehad, en daar

toegelaten tot het Wondergenootschap. Eindelijk hoort ze ergens bij! Het

houdt ze zich ook totaal niet mee bezig. Maar voor haar studie móét ze

Wondergenootschap belooft haar veiligheid en vriendschap voor het leven.

zich wel verdiepen in de menselijke seksualiteit; een vooruitzicht waar ze

Maar Morrigan krijgt niet waar ze al jaren van gedroomd heeft... Morrigan

zich bij voorbaat geen raad mee weet. Dash Alexander is gespecialiseerd

is Wondersmid. En omdat Wondersmeden een slechte naam hebben, is

in tantrische yoga, de meest intieme, sensuele vorm van yoga die er is.

iedereen bang voor haar. Bijna al haar nieuwe vrienden keren zich tegen

Zijn vrouwelijke leerlingen vallen zonder uitzondering voor zijn unieke stijl

haar. Tot overmaat van ramp wordt de magische stad Nevermoor

van lesgeven, zijn rustige karakter en zijn fantastische lichaam. Wanneer

opgeschrikt door een reeks mysterieuze verdwijningen. Dan doet Ezra

hij hoort van Ambers probleem biedt hij aan haar te helpen, als zij hem in

Windbuil, de enige Wondersmid die Morrigan kent en de boosaardigste
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man die ooit geleefd heeft, haar een aanbod dat ze bijna niet kan

duo aan een gewaagde, hartstochtelijk fysieke affaire begint, ontdekt Ana

weigeren... Is haar hoop op een nieuw leven al vervlogen voordat het zelfs

de geheimen van Christian Grey, en verkent ze haar eigen duistere

maar begonnen is? Over Nevermoor: ‘Nevermoor is een fantastisch oord,

verlangens. www.uitgeverijprometheus.nl www.fiftyshadesofgrey-film.nl

en verdient een eigen plekje naast Zweinstein.’ Jaapleest.nl ‘Een heerlijk

www.eljamesauthor.com Motion Picture Artwork (c) Universal Studios. All

avontuur voor sterke lezers, om helemaal in te verdwijnen.’ Trouw ‘Vooral

Rights Reserved.

de vaart en de humor maken dat Townsends debuut Nevermoor

Haines San Francisco City & Suburban Criss-cross Directory 2007

nieuwsgierig maakt naar meer.’ **** NRC Handelsblad

De geheime tuin Frances Hogdson Burnett 2019-03-06 Prachtige

Vijftig tinten grijs E.L. James 2012-05-24 Wereldwijd meer dan 100 miljoen

hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde

exemplaren verkocht Wanneer literatuurstudente Anastasia Steele de

naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar

jonge ondernemer Christian Grey moet interviewen, ziet ze een mooie,

wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze

intelligente en intimiderende man. De onbevangen, onschuldige Ana

mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en

realiseert zich tot haar grote schok dat ze hem wil en dat ze zich ondanks

in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer.

zijn ongrijpbare terughoudendheid wanhopig tot hem aangetrokken voelt.

Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin

Niet in staat om Anas pure schoonheid, humor en onafhankelijke geest te

ziet Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en

weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook naar haar verlangt - maar wel op zijn

ook niet van geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt

eigen voorwaarden. Gechoqueerd maar ook gefascineerd door Greys

over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De

opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in eerste instantie

geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig, spannend en betoverend

terughoudend. Hoewel alle ingrediënten voor een succesvol leven - zijn

mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret

internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn liefhebbende familie -

Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911.

aanwezig zijn, is Grey een man die gekweld wordt door demonen en die

Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge, egoïstische

wordt opgeslokt door zijn dwingende behoefte aan controle. Terwijl het

weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei
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weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong

mis. Is hij overleden? Opgepakt? Misha kennende zijn beide een reële

en oud. Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen natuur,

mogelijkheid. Zonder hem word ik langzaam gek. Ik moet weten dat er

vriendschap en verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.

iemand is die naar me luistert. Het is mijn eigen schuld. Ik had toch zijn

Punk 57 Penelope Douglas 2020-03-25 Voor de fans van TIJAN & Colleen

telefoonnummer moeten achterhalen, of een foto van hem. Hij kan wel

Hoover We leken voor elkaar geschapen. Tot we elkaar ontmoetten. Misha

voorgoed zijn verdwenen. Of hij blijkt, zonder dat ik het doorheb, ineens

'Waar je ook gaat, ik mis wat je achterlaat. Het lijkt wel alsof je al eeuwen

recht voor mijn neus te staan...

weg bent.' In groep zeven kregen we een penvriend toegewezen. De

The Vampire's Wolf Juliette N Banks 2022-08-30 There’s a rogue vampire

lerares van de andere school dacht dat ik meisje was, omdat ik 'Misha'

on the run, his DNA altered by scientists, and nobody knows what he is.

heet, en wees me toe aan een van haar leerlingen, Ryen. Mijn docent

When dominant vampire warrior, Kurt Mazzarelli, discovers a female was

dacht dat Ryen een jongen was en vond het een goede match. Het

bitten by the missing vampire he has to douse the sizzling flames of his

duurde niet lang voordat we erachter kwamen dat er een foutje was

attraction fast. Or is it too late? If she’s infectious he’s just made the

gemaakt. En al heel snel waren we het oneens over van alles. Wat de

biggest mistake of his life. Madison Michaelson totally fanned out when

lekkerste pizza was. Android vs. iPhone. Of Eminem echt de beste rapper

one of the kings’ senior warriors walked into her bar. That chest, those

aller tijden was… Zo begon het en de daaropvolgende zeven jaar, hadden

tattoos, and those blazing eyes that ran over her body sent heat right to

we elkaar. We hadden drie regels: Geen social media. Geen

her core. What she wasn’t expecting was his rejection. As her body begins

telefoonnummers. Geen foto's. We hadden het goed, zo. Waarom zouden

to change, fear competes with her need for the alpha vampire to satisfy

we dat dan verpesten? Tot ik online op een foto van een meisje stuitte. Ze

what only he can and a pull to something primal she doesn’t understand.

heette Ryen, zat in de laatste klas van de middelbare school, hield van

Can Kurt fight his desire for the sexy little hybrid, and find the rogue

Gallo's pizza en was verslaafd aan haar iPhone. Toeval bestaat niet... Ik

vampire, or will the predator in him stake his claim and change the Moretti

moest haar ontmoeten. Ik verwachtte alleen niet dat ik zou haten, wat ik

race forever? The Vampire’s Wolf is the eighth installment in the Moretti

aantrof. Ryen Hij heeft me al in geen drie maanden geschreven. Er is iets

Blood Brothers series of paranormal vampire romances. Part vampire and
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shifter paranormal romance, part action-adventure, it will appeal to anyone

I was done, and it has left me desperately wanting more." - Wcamaddox

who loves fated mates, rejected mates, and military romance with

Keywords: vampire, steamy vampire series, paranormal fiction series,

supernatural abilities. And a happy ever after. GET YOUR COPY NOW.

strong heroine, vampire romance novel, vampire mates, fated mates,

*The Vampire's Wolf can be started without reading previous books in the

instalove, romance novel, sexy vampire book, sexy paranormal romance

Moretti Blood Brothers series. ** Expect cursing, spicy sexy scenes, and

book, steamy paranormal romance novel, steamy shifter mates, friends to

an action-packed storyline. ***Sweet romance readers will want to scroll

lover, paranormal romance series, vampire brothers fated mate series

past this book. What readers are saying about the Moretti Blood Brothers

complete, mature heroine romance, alpha hero reads, military paranormal

and author Juliette N. Banks "Wow absolutely amazing read, I’m loving the

romance, instant love, PNR romcom, paranormal suspense, royalty

Moretti brothers but Craig was great. Love his protective personality and

romance, paranormal royalty, love at first sight, alpha hero, vampire alpha

Brianna was fab. The nice part about each read is all the characters are

romance, vampire bite mates ebook, rejected mates, spy romance,

involved in each story, which come together. Great story and plot. Lots of

adventure romance, action romance series, paranormal military, military

love scenes, some fab banter, loads of angst, and some dark moments

heroes, spicy romance, vampire king, vampire prince, enemies to lovers,

but an amazing love story. Highly recommend to supernatural fans" - Tina

forbidden lovers, billionaire romance, five star paranormal romance, hot

T "Once again Juliette N Banks blew me away with her writing. I loved the

reads, mistaken mate, possessive heroes, dominant heroes, page-turner

characters and all the emotions that Juliette could make me feel. The

romance, sexy uniform, Italian romance, danger, secret lover, ancient

dynamics between Craig and Brianna is explosive. This book is not only

vampires, romantic love story, passionate romance, sexy villains, kidnap If

steamy but heart-wrenching. It will suck you in and keep you captivated.

you love these authors, you’ll enjoy this series: JR Ward, Sarah J Maas,

You will not be disappointed in this book." - Tammy "What to say about

Sherrilyn Kenyon, Karen Marie Moning, Jennifer L. Armentrout, Kresley

the newest Moretti brother book!!!! OH MY!!! Very hot and steamy story

Cole, Nalini Singh, Christine Feehan, Gina Showalter, Lora Leigh, Patricia

with a great storyline!! The twists and turns in this book you will never see

Briggs, Rebecca Zanetti, Abigail Owen, Laurell K. Hamilton, I.T. Lucas,

coming! Another great story by Juliette! I could not put this book down until

Jeaniene Frost, Lynsay Sands, Lori Foster, Kat Martin, KF Breene, Nora
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Roberts, Britt Andrews, Donna Grant, Susanne Valenti, Caroline Peckham,

vorm van een coyote kunt aannemen, je buurman een weerwolf is, en je

Amelia Hutchins, Ilona Andrews,Tate James, Kathryn Moon, Angel

onder je vrienden ook vampieren en fae kunt rekenen, is ‘normaal’ soms

Lawson, Ashley N. Rostek, Siobhan Davis, Kit Rocha, Crystal Ash, Eva

ver te zoeken. Dus als een van haar vrienden bedreigd wordt door een

Ashwood, Sarah Piper, Raven Kennedy, J.D. Robb, Kait Ballenger, Shelly

groep schimmige figuren die uit lijken te zijn op geweld, steekt Mercy daar

Laurenston, Kerri Maniscalco, Anna Hackett, Terry Bolryder, Julie Ann

een stokje voor – maar de situatie blijkt een stuk explosiever dan ze had

Walker, Alexandra Ivy, Brittney Sahin, Jennifer Estep, Susan Fanetti, Lara

gedacht... ‘Een fantastisch boek met veel plotwendingen. Ik voelde mee

Adrian, Brenda K. Davies, Leia Stone, Kristen Ashley, Leann Castellanos,

met haar sterke personages en keek meteen uit naar het volgende deel.’

Dianne Duvall, Kathleen Ryder, Candace Sams, Tina Moss, Ruby Dixon,

Kim Harrison, auteur van de ‘Heksen’-serie ‘Ik ben dol op deze serie!’

Ella Maven and Teresa Gabelman.

Charlaine Harris, auteur van de ‘True Blood’-serie

Een brug naar Terabithia / druk 3 Katherine Paterson 2007-03 Jess (10)

Waarom gelukkig zijn als je ook normaal kunt zijn? Jeanette Winterson

en Leslie, uit verschillende milieus afkomstig en met totaal verschillende

2012-06-26 Openhartig, pijnlijk eerlijk en rauw: Waarom gelukkig zijn als je

karakters, raken bevriend. Zij kunnen zich samen uitleven in hun

normaal kunt zijn geeft een heel nieuw inzicht in de ontwikkeling van het

gefantaseerde koninkrijk Terabithia, maar dat loopt tragisch af. Vanaf ca.

schrijverschap van de belangrijkste vrouwelijke romancier van Engeland.

10 jaar.

Het geeft de lezer een kader waarin Jeanette Wintersons romans gelezen

Onder de maan Patricia Briggs 2015-07-10 'New York Times'-

kunnen worden en een beter begrip van haar werk. In Waarom gelukkig

bestsellerauteur Patricia Briggs schreef met ‘Onder de maan’ het eerste

zijn als je normaal kunt zijn beschrijft Winterson haar vroegste jeugd, de

deel in de Mercy Thompson-serie, die onder het nieuwe label URBAN

breuk met haar adoptieouders en de zoektocht naar haar echte moeder.

verschijnt. Voor de liefhebbers van ‘Buffy The Vampire Slayer’, ‘Charmed’,

Jeanette Winterson debuteerde in 1985 met Sinaasappelen zijn niet de

‘True Blood’, ‘Once Upon A Time’ en de boeken en serie ‘Twilight’. Mercy

enige vruchten. De BBC bewerkte deze roman tot een televisieserie, die in

Thompson wil gewoon een normaal leven leiden, met haar eigen

ons land door de NOS onder de titel Sinaasappels en demonen werd

garagebedrijf, haar kat en haar vrienden om haar heen. Maar als je zelf de

uitgezonden. Verder verschenen van haar onder meer De passie, Op het
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lichaam geschreven, Vuurtorenwachten en De stenen goden. Van haar

dromen om ergens anders op te groeien en een beter leven te vinden.

roman Op het lichaam geschreven werden in Nederland 25.000

Zelfs als dat betekent dat ze in de meedogenloze stad Ashton op straat

exemplaren verkocht. Ze ontving de Engelse Whitbread Prize for Best First

moeten leven. Sophia en Kate, niet alleen zusjes maar ook elkaars beste

Novel en de Amerikaanse E.M. Forster Award. Winterson woont in

vriendinnen, staan altijd voor elkaar klaar—maar ze willen heel

Oxfordshire en Londen. Zie ook www.jeanettewinterson.com.

verschillende dingen in het leven. Sophia, romantisch en elegant, droomt

Een Troon voor Zusters (Boeken 1 en 2) Morgan Rice 2020-05-07

ervan om het koninklijk hof binnen te komen en verliefd te worden op een

“Morgan Rice heeft een grenzeloze verbeelding. EEN TROON VOOR

aristocraat. Kate, een vechter, droomt ervan om met draken te strijden en

ZUSTERS, een serie die belooft net zo vermakelijk te zijn als de

een goede zwaardvechter te worden. Ondanks hun verschillende dromen

voorgaande series, vertelt het verhaal van twee zusjes (Sophia en Kate),

zijn ze verenigd door een geheime, paranormale kracht; ze kunnen elkaars

wezen die moeten vechten om te overleven in de wrede en veeleisende

gedachten lezen. Dat is hun enige redding in een wereld die vastberaden

wereld van een weeshuis. Een onmiddellijk succes. Ik kan niet wachten

lijkt te zijn om hen ten onder te brengen. In EEN HOF VOOR DIEVEN

om aan het tweede en derde boek te beginnen!” --Books and Movie

(Een Troon voor Zusters—Boek 2), komt het leven van de 17-jarige Sophia

Reviews (Roberto Mattos) De eerste twee boeken van Morgan Rice’

op zijn kop te staan als ze uit de romantische wereld van de aristocratie

nieuwe fantasy serie EEN TROON VOOR ZUSTERS (EEN TROON

wordt verbannen en wederom geconfronteerd wordt met de

VOOR ZUSTERS en EEN HOF VOOR DIEVEN) zijn gebundeld. Je krijgt

verschrikkingen van het weeshuis. Deze keer lijken de nonnen

dus twee bestsellers in één bestand, een geweldige introductie tot de EEN

vastbesloten om haar te doden, al doet dat haar niet zoveel pijn als haar

TROON VOOR ZUSTERS serie. Meer dan 150.000 woorden om te lezen

gebroken hart. Zal Sebastian beseffen dat hij een fout heeft gemaakt en

voor een ongelofelijk lage prijs—ook perfect om cadeau te geven! In EEN

haar komen halen? Haar jongere zusje, de 15-jarige Kate, begint haar

TROON VOOR ZUSTERS (Boek 1), willen de 17-jarige Sophia en haar

training bij de heks en leert onder haar begeleiding de zwaardvechtkunst

jongere zusje, de 15-jarige Kate, wanhopig graag weg uit hun

beheersen. Ze verkrijgt meer macht dan ze ooit voor mogelijk had

afschuwelijke weeshuis. Ze zijn wezen, ongewenst en ongeliefd, die ervan

gehouden—en is vastberaden om haar zus te redden. Ze komt terecht in
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een wereld van geweld en strijd, van de magie waar ze zo naar

With her heart set on the Bahamas and Landon fighting for snowbound

verlangd—dezelfde magie die haar einde zou kunnen betekenen. EEN

Utah, Liz simply has to win. But pretty soon, her body is screaming for

TROON VOOR ZUSTERS is een verbluffende nieuwe fantasy serie vol

attention, and Landon’s never seemed so far away. Has Liz’s experiment

liefde, hartzeer, tragedie, actie, avontuur, magie, tovenarij, draken,

backfired? Losing their little competition would be frustrating—but the one

lotsbestemming en bloedstollende spanning. Dit spannende boek laat je

thing she can’t afford to lose is him. Praise for Doing It for Love “Witty and

kennismaken met personages waar je verliefd op zult worden en neemt je

unique, Doing It for Love will put the spice back into your

mee naar een wereld die je nooit meer zult vergeten. Boek #3 in EEN

bookshelf.”—New York Times bestselling author Carey Heywood “Doing It

TROON VOOR ZUSTERS is binnenkort beschikbaar!

for Love is absolutely one of the best books I’ve read all year. It’s a truly

Doing It for Love Cassie Mae 2015-09-29 Cassie Mae’s charming, sexy

feel-good romance that will make your heart squeeze a million times

novel, perfect for fans of Emma Chase, puts a steamy twist on modern

over.”—USA Today bestselling author Lauren Layne “Doing It for Love is

love as one bride-to-be tries to put the spark back in the bedroom—by any

fresh and fun, with the perfect blend of humor and sizzle. Cassie Mae

means necessary. Elizabeth Fanning’s life looks pretty perfect, judging by

made me fall in love!”—New York Times bestselling author Rachel Harris

the diamond ring on her finger. Her fiancé, Landon, is sweet, handsome,

“Clever, romantic, and entertaining . . . Cassie Mae is a natural

and hilarious. The trouble is, before they’ve even tied the knot, their sex

storyteller.”—USA Today bestselling author Tiffany King “Hilarious and

life has gone from mind-blowing to “meh”—and Liz isn’t ready to be part of

steamy, Doing It for Love is the perfect romantic comedy. For everyone

an old married couple. After a cathartic call to her best friend, Liz comes

who has ever wondered what comes after an HEA, this is the book you

up with a brilliant idea. She and Landon may never be able to re-create

want to read. If you’re already in a relationship, Doing It for Love will make

the magic of their first time, but how amazing would their wedding night be

you smile and (double) squeeze your partner. If you’re single, it will make

if everything below the neck was off-limits until then? Liz thinks it’ll bring

you want to find that other half. I absolutely loved it!”—Sarah Robinson,

them closer together. Landon’s convinced she’ll cave first. So they raise

bestselling author of Breaking a Legend “This book is pure Cassie

the stakes: Whoever lasts longer gets to pick their honeymoon destination.

Mae—fun and sweet with a hint of sexy, and utterly refreshing.”—Rebecca
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Yarros, author of Beyond What Is Given “Sweet, heartfelt, and hilarious,

services in a bold plan to win back her home. Dane Prescott isn’t a

Doing It for Love has all the makings of the perfect romance. Cassie Mae

professional gambler—he’s a federal agent investigating rumors

is a master at humor and love!”—Cecy Robson, author of Once Kissed

surrounding the scoundrel who swindled an innocent family out of Belle

“Doing It for Love is utterly charming and guaranteed to put a smile on

Retour. Used to going deep undercover, Dane knows how to play with

your face.”—Gina Gordon, author of Naked “Romantic, hilarious, and

other people’s money. But when he teams up with the blond beauty bent

smoking hot, Doing It for Love is a fantastic and fun read. You’ll

on revenge, he learns just how much he stands to lose if he can’t do right

thoroughly enjoy seeing what happens after she says yes!”—Christi Barth,

by her. Now Dane will need all the tricks up his sleeve to win his biggest

author of Risking It All “Charming, realistic, and heartwarming . . . I’m up

score yet: Jennifer’s wounded heart. Includes a special message from the

for more stories from Cassie Mae.”—Heroes and Heartbreakers “Just go

editor, as well as an excerpt from another Loveswept title.

read it! I promise you won’t regret it!”—Book Junkie: Not-So-Anonymous

The Vampire Assassin Juliette N Banks 2022-02-14 Will he remain loyal, or

Includes a special message from the editor, as well as an excerpt from

win the heart of his fated mate? Lethal vampire, Ben Ferrero, is in Rome

another Loveswept title.

on a covert job to kill those responsible for the experimental tests on his

It Takes a Thief Kay Hooper 2015-09-01 From New York Times bestselling

race. When the hit goes awry, Ben finds himself staying longer, taking

author Kay Hooper comes the story of a gambler who’s not all he

risks that could reveal a centuries-old secret. Then he meets Anna, and

seems—and the woman who teaches him what it means to risk everything.

his desire and need to protect her challenges his deep loyalty to the

Jennifer Chantry’s life was upended when her father lost their family

vampire whose secret he protects. Anna Vitale lived a carefree life until

plantation, Belle Retour, in a foolish bet. And now that he’s passed away,

she was kidnapped by humans. Now she’d rather be distracted by

Jennifer vows to reclaim what’s hers. Falling for a gambler—especially

Ben—the drop-dead gorgeous male with dimples that could melt

given her father’s weakness—wasn’t supposed to be in the cards. But the

panties—than face another therapy session. But when he outwits the

dashing, dark-eyed hustler who rolls into town for a high-stakes poker

powerful Moretti security team, it’s obvious Ben is far more dangerous

game awakens Jennifer’s deepest desires, even before he offers his

than anyone realizes. To them and her heart. Will Ben recognize Anna as
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his fated-mate, or will his loyalty to the vampire, and the secret he holds,

Ferrell, Claire Wilder, Crystal Kaswell, Dakota Willink, Dani René, Daniela

blind him? The Vampire Assassin is the next installment in the Moretti

Romero, Dee Garcia, Dee Lagasse, Deidre-Ann Anderson, Donna Grant,

Blood Brothers series of paranormal vampire romances. Part romance,

Echo Grayce, Elena Aitken, Elle Thorpe, Ellis Leigh, Emily Colin, Emily

part action-adventure, it will appeal to anyone who loves fated-mates,

Goodwin, Erica Alexander, Erin Parisien, Eva Charles, Eva Moore, Evelyn

military romance, and dominant alphas. Grab your copy now!

Adams, Glenna Maynard, H.D. Carlton, Haley Jenner, Heidi McLaughlin,

DISSENT Brighton Walsh 2022-09-06 For National Read a Book day,

Holly Mortimer, Hope Jones, Ines Johnson, Iris Morland, J. Saman, J.

DISSENT will be released in eBook and paperback! DISSENT is a charity

Sterling, J.H. Croix, J.L. Beck & C. Hallman, J.M. Walker, Jane Blythe,

romance anthology with NEW, never before published content from over

Janet Berry, Jasmin Miller, JD Hollyfield, Jen Stevens, Jenika Snow,

150 authors of all romance genres. All proceeds from the eBook and

Jenna Hartley, Jenna Lynn, Jennifer Sucevic, Jessica Florence, Jillian

paperbacks will be donated to organizations benefiting reproductive rights

Liota, Julia Kent, Kait Nolan, Kat Latham, Kat Savage, Kate Canterbary,

in the United States, particularly in areas where people need them more

Kate King and Jessa Wilder, Kate Meader, Kathy Coopmans, K.B. Cinder,

than ever. Dissent will only be available for a very limited time, so one-

K.D. Proctor, Kelly Maher, Kim Loraine, Kym Grosso, Lainey Davis,

click your copy today or grab the paperbacks! **We are not affiliated nor

Laramie Briscoe, Laura Hall, Laura Lee, Lauren Stewart, Lea Coll, Len

endorsed by any of these charities. We are simply a community bound by

Webster, Lili Valente, Linnea May, Lisa Shelby, Lissanne Jones, Lucy

a single cause: protecting the basic human right of body autonomy.**

Lennox, Mary Ann Marlowe, Max Henry, Megan Ryder, Melissa Andrea,

AUTHORS INCLUDE: Brighton Walsh, Nicole French, Kennedy Fox, A.M.

Melissa Marino, Melonie Johnson, Mia Sands, Mignon Mykel, Molly

Roark, A.R. Hall, Aarti V Raman, Aidy Award, Alexis Anne, Amanda

O’Hare, Morgan Jane Mitchell, Natasha Raulerson, Nicole Blanchard, Nina

Richardson, Amelia Wilde, Amie Knight, Amy Quinton, Anna Michael, Aria

Levine, Pamela DuMond, Patricia D. Eddy, Persephone Autumn, R.L.

Wyatt, Ashley Lane, Autumn Jones Lake, B. Celeste, B.L. Olson, Blair

Kenderson, Rachel Brookes, Raven James, Rebecca Paula, Rebecca

Babylon, Brenda St John Brown, Brenna Aubrey, Bri Blackwood, Cara

Yarros, Regina Kyle, R. Castro, Roxie Noir, S. Cinders, Sade Rena,

Dee, Carmen Jenner, C.L. Matthews, Cassie Graham, Celia Kyle, Charity

Saffron A. Kent, Samantha Lind, Sarah M. Cradit, Scarlett Cole, S.E.
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Rose, Shaw Hart, Sydney St. James, S.J. Sylvis, Skye Alder, Stephanie

dromerige Klara wordt illusionist in Las Vegas, geobsedeerd door de grens

Anne, Suzanne Baltsar, Sylvie Stewart, T.K. Leigh, Tabatha Vargo,

tussen werkelijkheid en fantasie. Oudste zoon Daniel zoekt naar zekerheid

Tamara Lush, Taryn Quinn, Tawna Fenske, T. Gephart, Toni Aleo, Tracy

als legerarts in de jaren na 9/11, hopend aan het lot te kunnen ontkomen.

Krimmer, Tricia Lynne, Trish Milburn, V.F. Mason, Vanessa Booke, Vivian

En de serieuze Varya probeert de grens tussen de wetenschap en

Wood, Zoe Ashwood, and Zoe York

onsterfelijkheid te breken. De onsterfelijken is een prachtige ode aan de

De onsterfelijken Chloe Benjamin 2019-01-08 ‘Een spannende en

onontkoombare kracht van verhalen en van familiebanden. De pers over

ontroerende familieroman, waarin je als lezer kunt verdwijnen.’**** NRC

De onsterfelijken ‘Benjamin stelt filosofische, cerebrale vragen, en zet

Handelsblad New York, 1969. De broers en zussen Gold krijgen als kind

tegelijkertijd met weinigomhaal personages neer die zo echt aanvoelen dat

hun sterfdatum te horen van een helderziende. De voorspelling heeft grote

je na elk afscheid eenbeetje om hen rouwt.’ de Volkskrant ‘Mooi bedacht,

gevolgen voor hen in de vijftig jaar die volgen en allevier proberen ze op

intrigerend.’ Trouw ‘Originele familiesaga. Benjamin houdt de lezer dankzij

eigen wijze het lot te bezweren: oogappel Simon vlucht naar de westkust,

bruisend proza dicht op de huid van haar welbedachte karakters.’ ****

op zoek naar de liefde in het San Francisco van de jaren tachtig. De

Humo
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