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het Middellandse Zeebekken, de Grieken en Romeinen. De volken die rond de Egeïsche Zee, op de zuidelijke Balkan en op het Italiaanse schiereiland
leefden waren verantwoordelijk voor de voornaamste ontwikkelingen die de geschiedenis zouden bepalen.
Royal Romance Superbundle Boxed Set Blair Babylon 2021-06-21 12 Books. 3 Complete series. 3 Hot-as-heck royal billionaires to knock your socks off.
Do you dream about meeting a mysterious man with singular tastes? Or a rising star who will give you the world? How about a man who says he’s just an
idle rich nobody, but his alter ego is famous? How about all three of those guys, and their stories are interconnected, richly woven, and just more than your
average romance novel? Together for the first time! Here’s the complete stories of Wulf von Hannover, Theo Valencia, and Alexandre Valentine, all wrapped
up in a special boxed set just for you. This special boxed set includes the novels plus the short stories and epilogues for all three series, and they’re all in
correct reading order. These layered, intricate stories will have you gasping from surprise . . . and more. "The chemistry Wulf and Raegan have is amazing
and the fact that they are both so stubborn makes their relationship funny at times. The series covers everything from finding out about the good, bad, and
ugly of each other to meeting the family. There are raw emotions in these books." ~~Random Musesomy Book Blog This [Theo and Lizzy] series just takes
my breath away. Breathless!!!! That's how this book made me feel from beginning to end. It was one of those books I just couldn't put down until some of my
questions were answered. I was constantly on the edge of my seat anxiously hoping it would turn out the way I hoped. I had this same sense of anxious
excitement from the very first book of this series and it has not left me yet. This is not your typical cliched romance novel,where you can tell practically from
the first page what is going to happen. Oh no! This book has you waiting with bated breath to see what happens next. I cannot wait for the next book. Ms
Babylon is a genius,who proves every skeptic who says all romance novels are alike, wrong! All I can say is they have never read an erotic romance Blair
Babylon style. ~~Karen R. Amazon Review. “Literary GOLD. Of the three BID books I have read thus far, this is by far my favorite. I haven’t cried this much
about a book in forever! I mean I literally cried through the final 20 pages of Xan & Georgie’s book.… I mean I tear up every time just thinking about it. Ever
had a book that touches your romantic spirit? Ever had a book that breaks your heart? Ever had a book that touched your musical soul? Well this one does
that. ADVICE: Do yourself a favor, and don’t read these books out of order. I am glad that I went back and read these books in order.” – Just Because,
Amazon Reviewer INCLUDES: A Billionaire in Disguise -- Billionaires in Disguise: Wulf #1 A Tycoon Undercover -- Billionaires in Disguise: Wulf #2 A Prince,
Incognito -- Billionaires in Disguise: Wulf #3 Billionaire Ever After -- Billionaires in Disguise: Wulf #4 (Stories and Epilogues below) Falling Hard -Billionaires in Disguise: Lizzy #1 Playing Rough -- Billionaires in Disguise: Lizzy #2 Breaking Rules -- Billionaires in Disguise: Lizzy #3 Burning Bright -Billionaires in Disguise: Lizzy #4 “Alwaysland” -- Billionaires in Disguise: Xan Prequel Every Breath You Take -- Billionaires in Disguise: Xan #1 Wild Thing -Billionaires in Disguise: Xan #2 “Skiing in June” -- A Billionaires in Disguise: Wulf and Rae Epilogue “Kidnapped” -- A Billionaires in Disguise: Wulf and Rae
Epilogue “Rae and Wulf: At the Hospital” -- An Epilogue to the Epilogue “Kidnapped” Lay Your Hands On Me -- Billionaires in Disguise: Xan #3 Nothing Else
Matters -- Billionaires in Disguise: Xan #4 “Montreux” -- A Billionaires in Disguise: Wulf and Rae Epilogue “Dream On” -- Billionaires in Disguise: Xan
Epilogue #1 “Keep Dreaming” -- Billionaires in Disguise: Georgie and Xan Epilogue #2 “Small Miracles” -- Billionaires in Disguise: Georgie and Xan
Epilogue #3 Once Upon A Time -- Billionaires in Disguise: Flicka USA Today Bestselling Author Blair Babylon writes bestselling romance books that will free
your mind. These five star billionaire boss, enemies to lovers, friends to lovers, and romantic comedy romantic novels quickly turn into suspense thriller
books that will make your pulse pound and soothe your heart. Whether the couple are trapped in a pretend marriage or there’s only one bed, Blair’s books
are like romancing your own duke, mister, or billionaire. Some are an ugly cry, some are an affair to remember with a king or a prince, and some are a few
shades darker, but all are unputdownable. Fans of Danielle Steel, E.L. James, Helen Hardt, Anna Todd, and Charlotte Byrd will love Blair's romantic books
and romance audiobooks. Set your heart free and download these fantastic, complete series!
Wat ze achterliet Ellen Marie Wiseman 2016-09-07 Voor de liefhebbers van Kristin Hannah en Jenna Blum: ‘Wat ze achterliet’ van Ellen Marie Wiseman is
een ontroerende roman over een moeder die zich opoffert voor haar dochter. Tien jaar geleden schoot Izzy Stones moeder haar vader dood in zijn slaap. De
inmiddels zeventienjarige Izzy weigert haar moeder op te zoeken in de gevangenis en laat haar brieven ongeopend. Haar pleegouders werken in een lokaal
museum en vragen haar hulp bij het catalogiseren van voorwerpen die gevonden zijn op de zolder van een al lang geleden gesloten staatsinrichting. Daar, te
midden van stapels achtergelaten bezittingen, vindt Izzy een oud dagboek. In 1929 voelt de achttienjarige Clara Cartwright zich gevangen tussen haar
strenge ouders en haar liefde voor een Italiaanse immigrant. Ze wijst een gearrangeerd huwelijk af en haar woedende vader stuurt haar naar een deftig
tehuis voor psychische patiënten. Maar als hij zijn fortuin verliest in de Beurskrach, wordt Clara overgeplaatst naar een eenvoudige staatsinrichting. Clara’s
levensverhaal opent Izzy’s hart: wat is de werkelijke reden achter de bizarre daad van haar moeder? Naast haar parttime baan als boekhouder besloot Ellen
Marie Wiseman haar hart te volgen en met schrijven te beginnen. Haar droom kwam uit met het verschijnen van ‘De pruimenboom’, dat in Nederland
lovend werd ontvangen.
Alleen maar jij Mia Sheridan 2018-07-31 ‘Alleen maar jij’ van Mia Sheridan is geen zoetsappig liefdesverhaaltje. Het is het verhaal van een jonge vrouw die
weliswaar beschadigd is, maar niet geknakt. Wanneer hoofdpersoon Ellie de mooie Gabriel ontmoet, wordt ze verliefd op hem. Maar ze vindt dat ze eerst
zichzelf moet vinden, voor ze een liefdesrelatie met hem kan aangaan. ‘Alleen maar jij’, ja, maar dat kan niet zonder ‘ik’. Mia Sheridan weet op een
prachtige manier te beschrijven dat de liefde pas kan bloeien als degene die liefheeft dat doet.
Gebonden (Gevangen: Boek 2) Anna Zaires 2019-03-12 Mijn nieuwe gevangene is een gekmakende combinatie van volgzaam maar opstandig, kwetsbaar
en toch sterk. Ik moet achter haar geheimen zien te komen, maar dat zou alles kunnen ruïneren. Mijn obsessie zou ons allebei te gronde kunnen richten.
Burning Bright, a Romance Novel Blair Babylon 2014-07-25 The thrilling conclusion to the Billionaires in Disguise: Lizzy series. Anything worth burning is
worth burning down. Lizzy has broken her contract with Mannix and destroyed her growing relationship with Theo, but now Mannix is stalking her, trying to
get her back. She wants time away to think, so she manages to get past the sports reporters stalking her at her dorm, where Georgie has received a text
from Rae telling them to get on a plane to Paris. Lizzy flies away to Europe, believing that she will be safe from Mannix and gain some time to think about
Theo, but when both men show up in the City of Light, she can’t escape the danger that follows both of them. The thrilling conclusion to Billionaires in
Disguise: Lizzy is a whirlwind of suspense, shocking revelations, and the healing power of love.
Het einde Elle Kennedy 2019-08-10 Het derde deel in de grappige en steamy Off Campus-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen.
Dean Di Laurentis krijgt altijd alles wat hij wil. Hij is nog geen meisje tegengekomen dat zijn charmes kan weerstaan. Totdat hij Allie ontmoet. Allie Hayes
gaat bijna afstuderen, maar heeft nog geen idee wat ze daarna wil gaan doen. En ze heeft het ook nog eens net uitgemaakt met haar vriend. Een rebound
met Dean, de one night stand-koning van het populaire ijshockeyteam, kan ze niet weerstaan. Maar één ding weet ze zeker: een herhaling van de wilde
nacht met Dean gaat er niet komen. Dean heeft een geweldige nacht met de gevatte Allie, en hij blijft daarna maar aan haar denken. Maar Allie zegt dat het
bij die ene keer moet blijven en dat ze alleen vrienden wil zijn. Dat laat Dean niet zomaar gebeuren en hij zet alles op alles om Allie te veroveren. Het einde
is het derde deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Het eerste
deel, De deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in
dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Briar U.
Twisted Blair Babylon 2021-12-14 Behind every great fortune lies a great crime, and for Tristan "Twist" King, the time has come to commit his. Tristan is

De Aan alle jongens van wie ik hield-trilogie Jenny Han 2018-07-09 Elke keer dat Lara Jean verliefd is en het draait weer op niks uit, schrijft ze een brief aan
de desbetreffende jongen om de periode af te sluiten. Ze stort haar hart uit, adresseert de envelop, doet hem dicht... en stopt de brief in een doos die ze
bewaart onder haar bed. Totdat op een dag de doos weg is, en alle brieven ook. Ze blijken te zijn gepost, inclusief de laatste, die gericht was aan Josh, het
vriendje van haar oudere zus.
Flirt op 5th Avenue Sarah Morgan 2017-11-21 Veel liefs uit Manhattan Niets zo romantisch als kerst in New York... toch? Deel 3 Eva Jordan is dol op alles
wat met Kerstmis te maken heeft, ook al is ze deze kerst alleen. Dan krijgt ze voor haar werk de kans om een paar dagen in een spectaculair penthouse aan
5th Avenue te bivakkeren. Ze mag het huis helemaal in kerstsfeer hullen voordat de eigenaar thuiskomt. Eva is dolbij; Manhattan onder een pak sneeuw is
de perfecte plek voor de feestdagen! Wat ze alleen niet had verwacht, is dat de knappe, mysterieuze eigenaar van het penthouse gewoon thuis is... Lucas
Blade, wereldberoemd misdaadauteur, heeft een hekel aan kerst. En met een dreigende deadline en de herdenking van de sterfdag van zijn vrouw heeft zijn
humeur helemaal een dieptepunt bereikt. Daarom heeft hij zich afgezonderd van de buitenwereld: hij wil niet gestoord worden, hij wil geen
kerstversieringen in huis en hij wil dus vooral niet afgeleid worden door Eva met haar kerstfrutsels! Maar wanneer ze door een sneeuwstorm vast komt te
zitten in het penthouse, ontkomt hij niet aan haar betovering...
De wolf De beschermer De echtgenoot Penelope Sky 2020-05-07 Totdat de dood ons scheidt. Mijn vader huwelijkte me uit aan een van de machtigste
mannen van Italië: Maverick DeVille. Maar ik noem hem ‘De Wolf’. Hij noemt mij ‘zijn schaap’. We verafschuwden allebei het gearrangeerde huwelijk, maar
we hadden zo onze redenen om een offer brengen. Hij moest zijn moeder wreken en ik had bescherming nodig tegen de bendes die me wilden martelen. Hij
is niet wie ik me had voorgesteld als echtgenoot. Hij is meedogenloos, ongevoelig en kil. De muren die hij rondom zich heeft opgetrokken, zijn hoger dan de
mijne. Hij is zo wreed dat iedereen bang voor hem is. Maar het duurt niet lang voordat ik hem begin te respecteren ... en hem zelfs aardig vind. Ik vertrouw
meer op mijn echtgenoot dan op wie dan ook ter wereld. Hij zorgt voor me, beschermt me en verjaagt alles en iedereen waar ik bang voor ben. Hij laat me
in de wei grazen ... volkomen zorgeloos. Omdat de wolf altijd waakt. "Als mensen in de duisternis kijken, zien ze schaduwen. Ik zie monsters. En ik dood de
monsters die op mijn schaap jagen." In het begin haatte ik dit huwelijk, maar nu realiseer ik me wat een geluk ik heb. Ik besef dat ik geluk heb dat ik het
schaap ben dat door de wolf wordt beschermd ... in plaats van opgegeten.
A Billionaire in Disguise Blair Babylon 2021-06-11 The first Billionaires in Disguise Romance from USA Today Bestselling Author Blair Babylon! Everyone
tells you that a reckless tryst at a party will ruin your life, but somehow I ended up with a hot billionaire with a royal secret. I’m just a small-town girl, and I
messed up and lost my college scholarship. I was broke. But then I met tall, ripped, tantalizing Wulf, whose sapphire-blue eyes warmed when I was joking
around while we waltzed, and I did something that anyone would tell you is stupid. I found out that night that he was ripped under his tuxedo, with broad
shoulders and biceps like steel. And then I found out he was wealthy. Not rich. Wealthy. I’d already figured out he was into some wild stuff. But he was more
than I thought. So much more. And that was the problem. I fell in love with him that night, the night he saved me, and then I was the one who was screwed.
. . . USA Today Bestselling Author Blair Babylon writes bestselling romance books that will free your mind. These five star billionaire boss, enemies to
lovers, friends to lovers, and romantic comedy romantic novels quickly turn into suspense thriller books that will make your pulse pound and soothe your
heart. Whether the couple are trapped in a pretend marriage or there’s only one bed, Blair’s books are like romancing your own duke, mister, or billionaire.
Some are an ugly cry, some are an affair to remember with a king or a prince, and some are a few shades darker, but all are unputdownable. Fans of
Danielle Steel, E.L. James, Helen Hardt, Anna Todd, and Charlotte Byrd will love Blair's romantic books and romance audiobooks. Set your heart free and
download these fantastic, complete series!
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die
bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Niemandsjongen van
Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read
voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich verborgen in een wijnkelder van een groot huis. Daar probeert
hij zo goed en zo kwaad als het gaat te overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa
ging zijn vader dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis woont
en heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je toekomst kan veranderen...
Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog. Indringende
jeugdroman over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door journalist en auteur Katherine Marsh.
Royal Blair Babylon 2021-05-18 Dree has been swindled, chased, heartbroken, conscripted, and kidnapped. What on Earth could be worse than all that?
Don’t ask. Don’t miss this exciting book in the Maxence saga! Is this the first Maxence book you’ve run across? Start the series with the first book, ROGUE.
Her ex-boyfriend was supposed to propose in Paris, but instead, he swindled her out of every penny she had. Now, the hottest man she’s ever seen has an
indecent proposal to get her on her feet, and on her back, and on her knees.
Een ladder naar de hemel John Boyne 2019-04-09 ‘Een ingenieuze roman waarmee John Boyne bewijst een van de meest overtuigende auteurs van zijn
generatie te zijn.’ The Observer Overal zijn verhalen te vinden, als je maar goed genoeg zoekt. Het hoeven niet eens je eigen verhalen te zijn. Tenminste, dat
is wat de beginnende schrijver Maurice Swift al vroeg in zijn carrière besluit. Want ambitie heeft hij meer dan genoeg, schrijftalent ook wel, maar door een
jammerlijk gebrek aan inspiratie kent zijn schrijversdroom vooralsnog geen vliegende start. Een toevallige ontmoeting met bestsellerauteur Erich
Ackermann in een Berlijns hotel biedt hem de gelegenheid zichzelf in de wereld van de literatuur te lanceren. Erich is namelijk eenzaam, heeft een verhaal
te vertellen en vindt in Maurice een gretig luisterend oor. De charme en attenties van Maurice maken hem blind voor de waarheid: hij had zijn verhaal beter
voor zichzelf kunnen houden. Een ladder naar de hemel is een psychologisch kat-en-muisspel dat laat zien dat de wereld aan je voeten ligt als je bereid bent
tot het uiterste te gaan. De pers over Een ladder naar de hemel ‘In zijn nieuwe roman beschrijft de Ierse schrijver vijf periodes uit het leven van een fictieve
griezel, die lijkt op iemand die hij zelf heeft gekend.’ NRC Handelsblad ‘Op het dunbevolkte drielandenpunt waar thrillers eigenlijk met adrenaline
ingespoten romans zijn die de stempel van literair meesterwerk ambiëren, plant Boyne zijn vlag.’ HUMO ‘Ongelooflijk meeslepend. Scherp en geestig.’ The
New York Times
De geboorte van het klassieke Europa Simon Price 2011-08-30 In oktober 2005 werd voor het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg een
imposant beeld onthuld. Het beeld, een gift van de stad Agios Nikolaos op Kreta, stelt de legendarische prinses Europa voor, rijdend op een stier. Op een
dag werd oppergod Zeus verliefd op de mooie Europa. Om haar in te palmen nam hij de gedaante aan van een prachtige stier, waarna hij haar op zijn rug de
zee over droeg naar Kreta. Het beeld in Straatsburg staat zo symbool voor de plaats die Kreta in de Europese geschiedenis inneemt: de mythische prinses
zou haar naam aan het latere Europa schenken en zo staat de Minoïsche beschaving op Kreta aan de basis van de Europese geschiedenis. De geboorte van
het klassieke Europa vertelt de Europese geschiedenis die loopt van de zogenoemde Minoïsche beschaving op Kreta uit het midden van het tweede
millennium v.Chr. tot het Laat- Romeinse Rijk van de 4e en vroege 5e eeuw n.Chr. Centraal in deze beschouwing staan de oude volken uit het noorden van
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twenty-six years old, six-feet-four, wealthy, frighteningly good at day-trading stocks, and lives on a yacht in Monaco. The Prince of Monaco is his buddy from
boarding school, and his other friends are billionaires, politicians, CEOs, actors, and rock stars. He dates heiresses, minor princesses, models, and Fortune
50 VPs. He has it all. But a debt has come due, and Tristan needs a large amount of stock of a certain company, GameShack. If he doesn't produce it, he’ll be
in debt for the rest of his life. It’s worth far more money than Tristan has. It's more money than anyone has. To get the stock, Tristan has to destroy
GameShack. He haunts the stock forum SherwoodForest day and night, looking for a crack in the company's financial armor, until the forum's moderator,
QueenMod, suspects his motives and trolls his every move. But he’ll figure it out. He has to. Otherwise, he’ll not only be broke and in debt, but it will
probably cost him his life. What Tristan hadn't counted on was meeting Colleen Frost, a perky, funny GameShack employee while on a recon trip. She has no
idea what he's up to, or so he thought. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ By day, Colleen Frost works the register at GameShack, but by night, she's a moderator
on the infamous stock market activist website SherwoodForest. She's paid back half her student loans by trolling short-traders who tried to make a quick
buck by setting companies on fire and selling the ashes. And it's fun, too. When her sub-forum begins to crackle with rumors that someone is trying to crash
GameShack's stock, she suspects forum member TwistyTrader might be in on it. So, she dogs him every time he's online, calling out his baloney and making
his forum life a living heck. But when a tall, handsome hunk named Tristan King with incredible sapphire eyes walks into her GameShack store and starts
flirting with her, all the while chatting about her favorite videogame, she gives him her online contact info, which turns into a coffee date, which turns into
more. And that's when things get TWISTED. . . . . . . USA Today Bestselling Author Blair Babylon writes bestselling romance books that will free your mind.
These five star billionaire boss, enemies to lovers, friends to lovers, and romantic comedy romantic novels quickly turn into suspense thriller books that will
make your pulse pound and soothe your heart. Whether the couple are trapped in a pretend marriage or there’s only one bed, Blair’s books are like
romancing your own duke, mister, or billionaire. Some are an ugly cry, some are an affair to remember with a king or a prince, and some are a few shades
darker, but all are unputdownable. Fans of Danielle Steel, E.L. James, Helen Hardt, Anna Todd, and Charlotte Byrd will love Blair's romantic books and
romance audiobooks. Set your heart free and download these fantastic, complete series!
Lord John en de Schotse gevangene Diana Gabaldon 2018-01-27 Wereldwijd werden al meer dan 27 miljoen romans van Diana Gabaldon verkocht
Londen, 1760. Lord John Grey krijgt indormatie in handen die niet alleen een groot gevaar oplevert voor zijn geliefde Engeland, maar ook zijn eigen leven
bedreigt. Hij gaat op zoek naar Jamie Fraser, een man die pijnlijke herinneringen bij hem wakker roept, maar die de enige lijkt te zijn die hem kan helpen.
Samen moeten ze zich een weg banen door een wirwar van samenzweringen en bloedige opstanden, hopend dat ze het er levend afbrengen...
Stormachtige passie Caitlin Crews 2012-06-19 Het is absoluut niet de bedoeling dat Becca verliefd wordt op haar verloofde. Theo Markou Garcia mag haar
dan de adem benemen, ze moet onthouden dat hij niet háár wil, maar haar leeghoofdige nichtje, Larissa. Bovendien zijn ze niet echt verloofd: ze doen alsof,
om een erfenis veilig te stellen. In ruil voor haar toneelspel zal Becca een flinke som geld krijgen, waarmee ze haar halfzusje kan helpen. Dat is de deal, en
daar hoort verliefd worden niet bij. Maar hoe beter ze deze trotse, onmogelijke man leert kennen, des te sterker haar gevoelens voor hem worden. Zal hij
inzien dat hij zijn droom nooit met Larissa zal kunnen waarmaken... maar misschien wel met haar? Dit boek is ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet
eBundel.
A Prince Incognito Blair Babylon 2021-06-11 One wild quickie with a sexy stranger might destroy Rae. She should have gone home when she’d had the
chance, but tall, blond, ripped Wulfram von Hannover had proved too much of a temptation for small-town girl Rae Stone. She should have left college and
gone home, where they would have shunned her for leaving in the first place. No, she shouldn’t have. Sometimes, love has a way of working out. And it’s
going to work out in Paris.
Elle & Darcy Alexandria Bellefleur 2020-12-01 Opposites attract in 'Elle & Darcy', een hartverwarmende queer rom-com van Alexandria Bellefleur.
Alexandria Bellefleur bewijst zich met 'Elle & Darcy' de nieuwe ster in romcomland! Na een verschrikkelijke date besluiten Elle en Darcy dat ze nooit meer
afspreken. Ze zijn te verschillend: Elle is een dromerige Twitter-astrologe die op zoek is naar haar soulmate, Darcy is een no-nonsense actuaris die niet van
verrassingen houdt. Ze nemen afscheid, maar niet voor lang. Darcy wordt gek van haar bemoeizuchtige broer die matchmaker speelt en doet Elle een
voorstel: tot oudejaarsavond doen ze alsof ze een relatie hebben. Daarna hoeven ze niets meer met elkaar te maken te hebben. Maar hoe eindigt het
toneelstukje als de gevoelens echt worden? Een heerlijk verhaal over twee vrouwen die mijlenver van elkaar afstaan, maar langzaam voor elkaar vallen. 'Elle
& Darcy' is de debuutroman van Alexandria Bellefleur.
Zondig Koninkrijk Meghan March 2019-06-20 Als iets van mij is, houd ik het ook. Dat geld took voor Keira Kilgore. Het is niet meer genoeg dat ze bij mij in
het krijt staat. Niet meer genoeg dat haar lichaam van mij is. Ik wil meer. Ze kan wel proberen me te weerstaan, maar ik geef het niet op. Ik geef háár niet
op. Niets zal er tussen ons in staan. Niet zijzelf. Niet mijn vijanden. Niemand. Die schuld aan mij kan ze maar op een manier inlossen: met haar hart. Zondig
koninkrijk is het derde en laatste deel in de Mount-trilogie.
Geclaimd (Gevangen: Boek 3) Anna Zaires 2019-11-14 Yulia is dan wel ontsnapt, veilig is ze nog lang niet. Dagelijks ben ik bezig met de risico’s van mijn
vak, maar het enige dat me echt op de been houdt, is Yulia vinden. En als ik haar eenmaal heb, zal ze nooit meer ontsnappen. Ik zal doen wat nodig is om
haar bij me te houden.
A Tycoon Undercover Blair Babylon 2021-06-11 One wild quickie with a sexy stranger has changed Wulfram’s life forever. I’ve been living undercover in
the US for years. No one realized that the man living a very private life in the Southwest was the child victim of an infamous crime in Europe decades
before. But my privacy has come at a cost. Yes, my security personnel are also my league basketball team and poker blokes, and my staff and I are fond of
each other because they’ve been with me for years. Women have never been a problem. I’d created a pocket universe where I was safe. But when sweet,
beautiful Rae Stone walked into my life, everything changed. I want to make her mine, but it’s too dangerous for her. The world is still looking for me. What
I didn’t consider is that Rae’s family might come looking for her and put us both in danger. . . . . . . . . . Google Subjects: Billionaire, rich, wealthy, royal,
prince, royalty, suspense, mystery, mistaken, identity, romantic comedy, romcom, fun, fluffy, random, laugh, billionaires, in, disguise, Monaco, Paris, France,
vacation, beach read, series, billionaire millionaire rich wealthy, nobility royalty aristocrat, comedy humor, new adult, billionaire, rich wealthy, royalty,
aristocrat, prince, millionaire, women's fiction, historical, 21st century, quick read, short, serial, romance, suspense, thriller, erotic romance, free romance
books, free romance book, college, suspense, funny, billionaire, rich, wealthy, romance, erotic romance, female protagonist, racy, free, freebie, free book,
free ebook, free romance ebook, free romance book, free romance novel, secret, love triangle, suspense, thriller, free book, free romance books, alpha male,
erotic literature, free, free ebooks, free erotica, free erotic stories, erotic fiction books, bad-boy erotica, free ebook, billionaire romance, romance, free
romance ebooks, Billionaires in Disguise, Rock Stars in Disguise
Spelen met vuur Nora Roberts 2013-11-21 Mia Devlin stopt al haar liefde in haar kruidentuinen en haar boekwinkel annex café. Ooit had ze een
hartstochtelijke verhouding met Sam Logan, tot hij haar en het eiland verliet. Maar dan duikt Sam ineens weer op. Hij blijkt de nieuwe eigenaar van het
enige hotel op het eiland te zijn. Sam probeert de band te herstellen, maar Mia is nog steeds verdrietig en kwaad. Ze wijst zijn toenaderingspogingen
resoluut af, maar voelt dat ze zijn hulp en die van haar vriendinnen nodig heeft voor de ultieme krachtmeting met de vloek die het eiland dreigt te
verwoesten.
Amari en de Nachtwachters B.B. Alston 2021-04-06 Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van Percy Jackson en
Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende
koffer, met daarin een uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even
heel snel gaan geloven in dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld kan Amari
achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een
bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau doorstaan? Over Amari en de
Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De
Grote Vriendelijk Podcast
Bitter Falls Rachel Caine 2020-06-15 Zij onderzoekt een cold case die niemand anders aandurft. Ondanks alle schokkende gebeurtenissen in haar verleden
gaat Gwen Proctor door met haar leven. Ze bijt zich vast in een nieuwe cold case. Een jonge man is al drie jaar vermist en de politie heeft geen enkele
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aanwijzing. Zijn gekwelde moeder Ruth leidt sindsdien een teruggetrokken bestaan. Gwen weet zelf hoe het voelt om zo intens bezorgd te zijn over je
kinderen. Het onderzoek levert al snel verdachten op... en nieuwe slachtoffers. Terwijl zij elk duister spoor volgt, wordt duidelijk dat deze vreemde zaak wel
eens akelige gevolgen kan hebben voor haarzelf. Want hoe dichter Gwen bij de waarheid komt, hoe heviger de dreiging die haar - en haar kinderen - thuis te
wachten staat. In deze stad die zich eerder als één blok tegen Gwen en haar familie keerde, blijkt vooral één familie bijzonder wraakzuchtig te zijn. Gwen
bereidt zich voor om op twee fronten te strijden. Maar wil zij de ultieme prijs wel betalen?
In de ban van de sultan Caitlin Crews 2016-02-23 Khaled bin Aziz, de sultan van Jhurat, besluit zijn macht te versterken door te trouwen met een westerse
vrouw. Hij verleidt de Amerikaanse toeriste Cleo, met het doel haar ten huwelijk te vragen. Zijn plan lukt, maar na de bruiloft merkt hij tot zijn schrik dat de
mooie Cleo onverwacht hevige gevoelens in hem losmaakt. Als hij de nacht met haar heeft doorgebracht, kan hij zijn hoofd niet bij staatszaken houden. Hij
moet iets doen om zijn voortdurende opwinding in één keer te blussen! Cleo is geheel in de ban van Khaled, en nu neemt hij haar ook nog mee op
huwelijksreis naar een prachtige oase! Haar leven lijkt een sprookje, tot ze ontdekt waarom hij met haar getrouwd is...
Een verleidelijk aanbod Samantha Young 2013-08-02 Verslavend lekker! Samantha Young, Een verleidelijk aanbodbr) Braden is rijk, aantrekkelijk en ook
single, en bovendien een man die altijd krijgt wat hij hebben wil. En nu wil hij Joss! Maar zij is niet onder de indruk van zijn status en geld. Daarom doet
Braden haar een heel speciaal voorstel: een verleidelijk aanbod dat ze niet kan weerstaan... Samantha Young is 26 en woont in Stirlingshire, Schotland. Ze is
dol op schrijven en heeft een aantal romans zelf gepubliceerd. Een verleidelijk aanbod is haar internationale doorbraak. De roman werd een New York
Times Bestseller en is een bestseller in meerdere landen. `Vijf sterren! Absoluut een van de beste boeken die ik dit jaar las!' Goodreads.com 'Een heerlijke
liefdesgeschiedenis met geweldige karakters die je in je hart sluit.' Lovelybooks.de
Hard Work Blair Babylon 2021-04-16 Casimir and Rox have a lot to work out after she flounces out of his office, and what the holy heck is going on with the
law firm’s partners? Was someone was watching them through a telescope from the top of the hill by Casimir’s house? And who caused the car accident that
almost killed him? You don't want to miss the steamy, exciting conclusion of the Secret Billionaires: Casimir Duet! . USA Today Bestselling Author Blair
Babylon writes bestselling romance books that will free your mind. These five star billionaire boss, enemies to lovers, friends to lovers, and romantic comedy
romantic novels quickly turn into suspense thriller books that will make your pulse pound and soothe your heart. Whether the couple are trapped in a
pretend marriage or there’s only one bed, Blair’s books are like romancing your own duke, mister, or billionaire. Some are an ugly cry, some are an affair to
remember with a king or a prince, and some are a few shades darker, but all are unputdownable. Fans of Danielle Steel, E.L. James, Helen Hardt, Anna
Todd, and Charlotte Byrd will love Blair's romantic books and romance audiobooks. Set your heart free and download these fantastic, complete series!
Olifantenmeisje Ellen Marie Wiseman 2018-08-31 ‘Olifantenmeisje’ van Ellen Marie Wiseman vertelt het verhaal van Lily, die in de jaren ’30 op tienjarige
leeftijd aan het circus verkocht wordt. Op een zomeravond in 1931 mag de tienjarige Lily Blackwood voor het eerst naar buiten. Haar moeder neemt haar
mee naar het circus. Maar wat Lily niet weet, is dat ze nooit meer thuis zal komen. Meer dan twintig jaar later erft de jonge Julia Blackwood het huis van
haar ouders. Voor het eerst komt ze op de zolder, waar ze mysterieuze foto’s aantreft van een albino circusmeisje. Ze begint te vermoeden dat haar ouders
een donker geheim hadden. Ellen Marie Wiseman schrijft indringende historische romans, waarin ze graag een nieuw licht werpt op de geschiedenis.
Eerder schreef ze ‘De pruimenboom’, ‘Wat ze achterliet’ en ‘De brekerjongens’.
Tussen jou en mij Lisa Hall 2018-09-18 Charlie en Sal zijn jong, gezond en aantrekkelijk, wonen in een heerlijk huis en rijden in een mooie auto. Als
advocaat verdient Charlie goed, waardoor Sal thuis kan blijven bij hun prachtige dochter, Maggie. Zo op het oog hebben ze het perfect voor elkaar. De
realiteit is echter anders. Want achter de façade van huiselijk geluk liggen pijn, verdriet en onmacht. Wat niemand weet, is dat Charlie thuis een
schrikbewind voert. Om Maggie te beschermen en uit angst niet geloofd te worden, ondergaat Sal de ene na de andere vernedering. Totdat Sal het
gewelddadige en ziekelijk jaloerse gedrag niet langer verdraagt en een drastische beslissing neemt - met dramatische gevolgen...
Een brug naar Terabithia / druk 3 Katherine Paterson 2007-03 Jess (10) en Leslie, uit verschillende milieus afkomstig en met totaal verschillende karakters,
raken bevriend. Zij kunnen zich samen uitleven in hun gefantaseerde koninkrijk Terabithia, maar dat loopt tragisch af. Vanaf ca. 10 jaar.
Onverschrokken Lesley Livingston 2017-02-16 Onverschrokken van Lesley Livingston The Gladiator & Spartacus meets Katniss & Tris Fallon is de dochter
van een Germaanse koning, de zus van de legendarische strijder Sorcha en lid van de Cantii-stam, de gezworen vijand van Julius Caesar. Toen Fallon jong
was vielen Caesars troepen haar land binnen en stierf haar zus op het slagveld. Op de avond van haar zeventiende verjaardag wil Fallon niets liever dan in
Sorcha’s voetstappen treden door een plek te verdienen in het Cantii-leger. Maar daar krijgt ze de kans niet voor… Ze wordt gevangengenomen door een
slavenhandelaar en verscheept naar Rome, waar ze terechtkomt op een school voor vrouwelijke gladiatoren. Ze zal moeten vechten voor haar eer en haar
leven en haar lot ligt vanaf dan in de handen van niemand minder dan Julius Caesar. Een stoer, spannend verhaal vol verrassende wendingen en levendige
actiescènes, dat zich afspeelt in het oude Rome. strongLees ook deel 2: Onoverwinnelijk!
Feitenkennis Hans Rosling 2018-04-05 'Een van de belangrijkste boeken die ik ooit heb gelezen .' Bill Gates 'Iedereen zou dit boek moeten lezen.' de
Volkskrant Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we systematisch de verkeerde antwoorden. In Feitenkennis legt hoogleraar Internationale
Gezondheid en wereldfenomeen Hans Rosling uit waarom dit gebeurt. Hij presenteert daarbij tien redenen en komt zo met een radicaal nieuwe verklaring.
Ons probleem is dat we niet weten wat we niet weten, en dat zelfs onze gissingen gebaseerd zijn op vooroordelen. Het blijkt dat onze wereld in een veel
betere staat verkeert dan we denken. Feitenkennis zit boordevol anekdotes, aangrijpende verhalen en Roslings kenmerkende grafieken. Het is een
inspirerend, onthullend en essentieel boek dat de manier waarop je de wereld ziet compleet zal veranderen. 'Feitenkennis zorgt ervoor dat je zowel meer
realistisch als meer hoopvol naar de wereld kijkt. Een geweldig en belangrijk boek.' Ionica Smeets 'Zijn laatste boek over denkfouten zou iedereen moeten
lezen.' Martijn van Calmthout
Dirty Rock Vicki James De meester in verleiden. De God van de rock. Frontman van 's werelds meest begeerde band, Youth Gone Wild. Ik ben Rhett Ryan, en
ik krijg wat ik wil. Vrouwen? Ze stonden in de rij. Geld? Ik had genoeg. Prijzen? Mijn planken stonden vol. Liefde? Daar had ik geen tijd voor. Niet totdat ik
geen andere keuze had dan aandacht te schenken aan de laatste vrouw waar ik verwachtte voor te vallen. Mijn mooie, brutale publicist, Julia verdomde
Speed. Ze was een essentieel onderdeel van het succes van de band, en ze was zo verboden terrein als het maar zijn kan. Ik had nooit iets meer gewild in
mijn leven. Maar Julia was niet zoals de rest, en mijn avances duwden haar alleen maar verder weg. Ze was de eerste vrouw die me er voor liet werken, en
Jezus, wilde ik er ineens voor werken! Zelfs als ik wist dat het op een ramp zou uitdraaien. Zelfs als ik wist dat er tranen zouden vallen. Ik was bereid om het
vuil te spelen om het te laten gebeuren. Ik had gewoon geen idee hoeveel ik zou veranderen in het proces, of hoe iets dat ooit mijn alles was geweest, al snel
niets zou worden omdat ik met haar in het verbodene was gesprongen. Domme, Roekeloze Rhett.
Het geheim Elle Kennedy 2020-06-18 Het tweede deel in de sexy Briar U-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Brenna Jensen weet
één ding zeker: ze mag nooit, maar dan ook nooit, vallen voor Jake Connelly. Brenna’s vader is de coach van het ijshockeyteam van Briar en Jake speelt voor
hun aartsrivaal. Hij is heel erg arrogant en bijdehand, maar ook woest aantrekkelijk. Wanneer Brenna de hulp van Jake nodig heeft voor haar stage, slaat de
vonk toch over. Maar Brenna weet dat het haar vader zou kwetsen als ze iets zou beginnen met zijn grootste rivaal. En dat de fans van het Briarijshockeyteam het zouden afkeuren als ze haar zouden zien met Jake. Als ze altijd in het geheim met Jake afspreekt, en níét verliefd op hem wordt, is er niets
aan de hand. Toch? Het geheim is het tweede deel in de Briar U-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los
van elkaar te lezen. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Off Campus. Het eerste deel
daarvan, De deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd. Reviews: ‘Elle Kennedy is de koningin van sexy hate-to-loveyou romantiek. Een van mijn favorieten van 2019!’ Vi Keeland
Rock Stars in Disguise: The Boxed Set Blair Babylon 2019-12-17 Rock and roll bands are pits of self-destruction, drug abuse, and insanity. And then
there are the bad ones. Killer Valentine breaks all the rules: that the back-up singer is supposed to sleep with the lead singer, that roadies and musos must
hate each other, that the band is the most important thing in the world and everything else comes second, even sick kids, and that second-guitar players
eventually wither away and die. But Killer Valentine is different. Very different. Read about: • Rhiannon, the sassy, curvy back-up singer who goes on to
forge her own career, a female protagonist you’ll love! • Tryp, the drummer, who is falling into a well of despair, but a roadie with a small taste for
pyromania fishes him out. This enemies to lovers story is one for the ages. • Cadell, lead guitar virtuoso, who is fighting his own addictions and his secret
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baby daughter’s fatal illness. His secret baby is a different take on the trope that will make you ugly cry. • Peyton, the hanger-on who should have been a
concert pianist, after he ran away to follow the woman he loved but who didn’t love him, and finally gets his own HEA. This second chance lovers book is a
hot and steamy romp through the life of a rock and roll star. They’re all rock stars in disguise, and they’re finally all in one book, just for you. Includes: What
A Girl Wants (Rock Stars in Disguise: Rhiannon) Somebody to Love (Rock Stars in Disguise: Tryp) The Rock Star’s Secret Baby (Rock Stars in Disguise:
Cadell) Santa, Baby (Rock Stars in Disguise: Peyton)
Moranthologie Caitlin Moran 2013-09-06 In haar wereldwijde bestseller How to be a woman, die in 23 landen is vertaald, had Caitlin Moran slechts één
onderwerp: de vrouw. In deze verzameling award-winnende columns gaat ze de rest van de wereld te lijf: van cafeïne tot Keith Richards, Twitter, Lady Gaga
tot boerka s en het auteursrechtelijk vastleggen van je eigen kapsel. Taboedoorbrekend, hilarisch en ontroerend.
Under Parr Blair Babylon 2021-09-14 Jericho Parr is a tall, handsome, cocky rich guy who’s gotten everything he’s ever wanted in life with a twinkle in his
devastatingly blue eyes, but he’s going to lose this time. Newcastle Golf Club is the hub of my community. So when hunky Jericho Parr buys the club and is
going to change it, I’m going to fight him every step of the way. Fighting him would be a lot easier if Jericho wasn’t a cocky flirt who knows how dang
handsome he is. With a dirty sparkle in his blue eyes and an iron determination, he’s out to change the most important parts of NGC. When I try to reason
with him, he won’t budge an inch. When I try to explain the importance of it, he smiles that dashing, mischievous grin and goes right back to work. So I’m
going to try everything to get him to listen to me. Everything is on the table, and on his desk, and in the shady clearing behind the fifth fairway. But he’s still
working like a demon to obliterate the charming parts of NGC like he’s on a deadline. Something else was going on with him.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ If I lose this bet, it will bankrupt the company that I and my three best friends have built for
the last ten years. But to win it, I have to destroy what Tiffany Jones loves the most. It was a stupid, drunken, New Year’s Eve bet. We would each buy a golf
business, and whoever increased their business’s net worth the most would win the bet. But we each bet a hundred million dollars. And we all bet against
Gabriel “The Shark.” The winner will walk away with half a billion dollars. The other four guys will be bankrupt. So I bought Newcastle Golf Club, a
picturesque but struggling community golf course in New England. I had big plans to turn it around, invest in the course and the club, and attract members
from the McMansion enclave of new millionaires who’d made their fortunes in tech and Boston real estate just a few miles away. But I didn’t count on the
club’s golf instructor, Tiffany Jones, standing in my way. She’s a sweet, curvy woman with the golf swing of a ballet dancer and the personality of a momma
bear who’s protecting her cub. I mean, club. She insists that the Newcastle Golf Club is an important part of the community as it is, and my plans to upgrade
and raise the membership dues will destroy its most important role. But if I don’t, I’ll lose the bet and my friends’ investments. But she’s beautiful, and she’s
passionate, and she’s absolutely fascinating to talk to. I want to show her the whole world and see it through her eyes. But first, I have to win the bet, or
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Gabriel “The Shark” will walk away with everything we’ve worked for. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Blair Babylon’s Bio: "I'm passionate about
books and literature. Books delve into what it means to be human and connect us to each other. I write intense, deeply imagined romance novels for serious
readers because the world needs more love." ~~Blair Babylon For readers of JS Scott, Pippa Grant, Lucy Score, and LJ Shen, Blair Babylon is an awardwinning, USA Today bestselling author who used to publish literary fiction. Because professional reviews of her other fiction usually included the caveat that
there was too much deviant sex and too much interesting plot, she decided to abandon all literary pretensions, let her freak flag fly, and write hot, sexy,
suspenseful romance. . . . . . Google Subjects Billionaire romance, royal, prince, rich, Monaco, mistaken identity, romantic comedy, romcom, suspense,
billionaires in disguise, political thriller, nobility royalty aristocrat, comedy humor, new adult, billionaire, rich wealthy, royalty, aristocrat, prince,
millionaire, women's fiction, historical, 21st century, quick read, short, serial, romance, suspense, thriller, erotic romance, free romance books, free
romance book, college, suspense, funny, billionaire, rich, wealthy, romance, erotic romance, female protagonist, racy, free, freebie, free book, free ebook,
free romance ebook, free romance book, free romance novel, secret, love triangle, suspense, thriller, free book, free romance books, alpha male, erotic
literature, free, free ebooks, free erotica, free erotic stories, erotic fiction books, bad-boy erotica, free ebook, billionaire romance, romance, free romance
ebooks, Billionaires in Disguise, Rock Stars in Disguise, sports romance, golf, golfer, PGA, Masters,
Weerzien in Virgin River Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 3 – Weerzien in Virgin River De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix In het
plaatsje Virgin River, idyllisch gelegen in de Californische natuur, spelen de verhalen van Robyn Carr zich af. De tijd lijkt er soms stil te staan; het leven is
er goed, en de mensen hebben nog tijd voor elkaar. Maar wat gebeurt er als een buitenstaander zich in dit verborgen paradijs begeeft? Politieagent Mike
Valenzuela kiest ervoor om in Virgin River te revalideren van de zware verwondingen die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk in LA. Een beetje vissen, eten
in het café van zijn vriend Jack en genieten van de mooie omgeving - zo hoopt hij weer de oude te worden. Eén ding wil hij echter voorgoed veranderen: na
vele avontuurtjes is hij klaar voor een serieuze relatie. Brie Sheridan weet wat er in de wereld te koop is. Ze is gescheiden, en ook in haar werk als
hulpofficier van justitie komt ze regelmatig met de harde werkelijkheid in aanraking. Ze besluit dan ook de kat uit de boom te kijken als blijkt dat Mike, die
ze kent als een versierder, graag een relatie met haar wil. Dan overkomt Brie iets vreselijks, en is het juist Mike die haar als enige kan helpen. Langzaam
maar zeker komen ze steeds nader tot elkaar en ontdekken beiden wat het betekent om echt van iemand te houden.
King of the Causeway T.M. Frazier 2021-12-07 Een enorme orkaan nadert de kust van Florida, een ander soort storm broeit in Logan’s Beach. Een
mysterieuze nieuwkomer doet een gooi naar de titel van King of the Causeway. Hij deinst nergens voor terug in zijn gevecht om de kroon. Als nieuwe
vijanden samenspannen met oude rivalen, staat er veel meer op het spel dan enkel de titel waarvoor King zijn hele leven heeft gestreden. Er is een orkaan in
aantocht. En dit kon weleens de storm zijn die alles zou vernietigen.
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