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Nikki Fairchild heeft altijd gedroomd van een sprookjeshuwelijk. Als ze de intelligente
en onweerstaanbare Damien Stark ontmoet, krijgt ze het gevoel dat hij de ware is.
Hoewel ze gehecht is aan haar vrijheid, is ze bereid die voor Damien op te geven. Hij
vult haar aan en maakt haar leven compleet. Wat begon als aantrekkingskracht, wordt
steeds intenser. Toch lijkt het verleden de twee geliefden niet los te laten. Kunnen Nikki
en Damien gebeurtenissen uit het verleden achter zich laten en zich voorgoed aan
elkaar overgeven? Bezit mij is het tweede deel uit de Stark-trilogie.
The Cage van Megan Shepherd Wat doe je als je wakker wordt en de wereld zoals je
die kent is verdwenen? Vijf tieners, drie jongens en twee meisjes, worden wakker in
een omgeving die ze niet kennen. Niemand weet waar ze zich bevinden en hoe ze er
zijn gekomen. Samen proberen ze erachter te komen waar ze zijn en vooral hoe ze er
weg kunnen komen. Maar wegkomen blijkt onmogelijk. Vanachter de zwarte ramen die
zich overal in het landschap bevinden worden ze geobserveerd door de Verwanten;
buitenaardse wezens die hen vertellen dat de aarde niet meer bestaat. De vijf jongeren
zijn de laatste overlevenden en hun belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat de
mensheid niet uitsterft. Maar is dat wel de echte reden van hun verblijf in de Cage?
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Moeten ze ontsnappen uit deze buitenaardse gevangenis of berusten in hun lot en hier
een nieuw leven opbouwen? En wat als ze ontsnappen? Welke wereld ligt er buiten de
muren? Langzaam maar zeker ontdekken ze meer over de Kindred en hun bedoelingen
en ondertussen lopen de spanningen tussen de bewoners van de Cage steeds hoger
op... 'Ik heb het verhaal in een recordtempo uitgelezen. Vanaf het eerste hoofdstuk ben
je nieuwsgierig naar wat er gebeurt en hoe alles zal verlopen.' Hebban.nl 'Ik kan niet
wachten op het volgende deel van The Cage, zodat ik nog meer kan ontdekken van
deze bizarre (ruimte)wereld! Het is een aanrader voor jongens en meiden, voor
zwijmelaars en sciencefictionliefhebbers, voor avonturiers en ontdekkers!'
Nerdygeekyfanboy.com
You know that Abby Abernathy unexpectedly became Mrs. Maddox. But what do you
really know? Why did Abby pop the question? What secrets were shared before the
ceremony? Where did they spend their wedding night? Who else knew about it . . . and
didn’t tell? Everything about Abby and Travis’s elopement was top-secret . . . until
now. Fans of Beautiful Disaster and Walking Disaster will get all of their questions
answered in this whirlwind tale of the wedding day (and night!)—and as with all good
stories, this one will definitely have been worth the wait.
Een wilde nacht in Las Vegas met drie sexy mannen pakt voor hartvriendinnen Harlow,
Mia en Lola minder ongedwongen uit dan gepland. Terwijl de alcohol rijkelijk vloeit,
geven zij alle drie het jawoord aan de drie onbekende mannen. Lola en Oliver hebben
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als enige van hun vrienden besloten het bij die ene avond te laten. Toch is de
aantrekkingskracht gigantisch en willen ze eigenlijk allebei meer. Vinden ze de moed
om te erkennen dat ze perfect voor elkaar zijn? Wild – Verlangen is een nieuw deel uit
de onweerstaanbare Wild-trilogie.
"Liis Lindy es agente del FBI y parece decidida a concentrarse solamente en su
trabajo. Sueña con resolver casos imposibles y con hacer carrera. Por su parte, el
agente especial Thomas Maddox es un hombre arrogante y duro, un especialista a
cargo de los expedientes más difíciles. Sin embargo, tiene un desafío muy complicado:
su hermano Travis, quien está a punto de ir a la cárcel por su implicación en un terrible
accidente. El plan de Thomas consiste en reclutar a Travis para el FBI y así aliviar su
condena. Travis y Abby festejan su aniversario, y Thomas le pide a Liss que lo
acompañe como si fuera su pareja. Así será más sencillo para él comunicarle la
propuesta a su hermano. Pero al terminar la ceremonia, Liss se da cuenta de que lo
que siente por Thomas es mucho más real de lo que imaginó. En la segunda entrega
de la serie Hermanos Maddox experimentarás los misterios que rodean el mundo de
Thomas Maddox y sabrás qué tan bueno puede llegar a ser un romance cuando, en
vez de ser la primera, eres la última" -- Page [4] of cover.
Is de dood het einde... of alleen het begin? Ethan, die nooit had gedacht in Gatlin het
meisje van zijn dromen te vinden en niet kon verzinnen dat hij ooit zo graag terug zou
willen naar het saaie stadje, moet nu hemel en aarde bewegen om terug te gaan naar
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de plek die hem zo dierbaar is. In Gatlin probeert Lena er alles aan te doen om Ethans
terugkeer mogelijk te maken, ook al moet ze hiervoor oude vijanden vertrouwen en het
leven van anderen op het spel zetten. Ver van elkaar proberen Ethan en Lena opnieuw
samen hun lot te herschrijven. De aflossing is het zinderende slot van deze must-read
paranormal romance. Ethan en Lena zijn de nieuwe Bella en Edward.
How much is too much to love? Travis Maddox learned two things from his mother
before she died: Love hard. Fight harder. Finally, the highly anticipated follow-up to the
New York Times bestseller Beautiful Disaster. Can you love someone too much? Travis
Maddox learned two things from his mother before she died: Love hard. Fight harder. In
Walking Disaster, the life of Travis is full of fast women, underground gambling, and
violence. But just when he thinks he is invincible, Abby Abernathy brings him to his
knees. Every story has two sides. In Beautiful Disaster, Abby had her say. Now it’s
time to see the story through Travis’s eyes.
Roddelen is een favoriet tijdverdrijf in Rosemary Beach maar Bethy en Tripp hebben
hun grote geheim voor zich kunnen houden. Acht jaar geleden had Tripp Newark een
relatie met een rijk meisje van wie hij niet hield en was hij op weg naar Yale - een
toekomst waar hij geen deel van wilde uitmaken. De enige manier waarop hij dat
voorspelbare leven kon ontvluchten, was door het geld en de macht waarmee hij
geboren was, op te geven. En dat was precies zijn plan: aan het eind van de zomer zou
hij op zijn Harley stappen en nooit meer omkijken. Dat was voordat hij Beth Lowry
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leerde kennen. Het begon als een onschuldige verliefdheid: ze was een zestien jaar
oud trailerpark-meisje dat achter de bar stond bij de Kerrington Country Club. Ze
verkeerden niet in dezelfde sociale kringen. Niemand wist zelfs maar dat ze vrienden
waren, laat staan lovers. Maar gedurende een zomer werd Bethy het belangrijkste op
de wereld voor Tripp. Zijn plan kon hij echter niet opgeven. Hij moest wel uit Rosemary
Beach vertrekken, maar hij nam zich voor om terug te komen voor haar. Als hij jaren
later terugkeert, veel later dan hij beloofd had, is het te laat. Zijn neef Jace heeft de
vrouw van zijn dromen ingepalmd...
In the horror show of gods and monsters, Eden Ryel was the star. Conceived of her
mother, a Merovingian--a direct descendant of Christ--and her father, the half-human
son of a fallen angel, Eden's very existence had prompted The Great War. Prophesied
to be the Keeper of the Balance, she struggles to realize her purpose. Levi, the
overconfident and charming half-human son of Lucifer takes nothing seriously. Not
even when he finally meets the young woman who is destined to end his existence. A
common bond is formed under the pressures they face from both sides, but their
respective religious texts predict opposite outcomes. Either way, they must choose:
war, death, or love.
‘De koningin van de klootzakken is terug en Vicious is de nieuwe koning’ Goodreads.com - Emilia Ze zeggen dat liefde en haat hetzelfde gevoel zijn, ervaren
onder andere omstandigheden. Het is waar. De man waarover ik ’s nachts droom, is
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ook de man die me opjaagt in mijn nachtmerries. Hij is een briljant advocaat. Een
crimineel. Een beeldschone leugenaar. Een duivel en een engel, een monster en een
geliefde. Tien jaar geleden dwong hij me te vertrekken uit het plaatsje aan de kust waar
we woonden. Nu is hij in New York om me op te halen. En pas als ik met hem meega,
laat hij me met rust. Vicious Ze is een kunstenares die maar amper kan rondkomen.
Prachtig en ongrijpbaar, zoals kersenbloesem. Tien jaar geleden stormde ze
onaangekondigd mijn leven binnen en zette alles op z’n kop. Daar heeft ze een prijs
voor moeten betalen. Emilia LeBlanc is off limits. Ze is de ex van mijn beste vriend. De
vrouw die mijn meest duistere geheim kent. Dat zou me wel van haar spoor af moeten
houden, maar dat doet het niet. Ze haat me. Niet dat ik me daar iets van aantrek. Ze
kan maar beter aan me beginnen te wennen, want ik laat haar niet los voor ik klaar ben
met haar.
Je?li Maddox si? zakochuje, kocha na zawsze. Agent specjalny Thomas Maddox jest
arogancki, bezlitosny i bezwzgl?dny. Chocia? ocali? ju? wiele istnie?, wybawienie tej
jednej osoby ci?gle jest poza jego zasi?giem. Kiedy jego m?odszemu bratu Travisowi
grozi kara wi?zienia za udzia? w po?arze piwnicy, w którym zgin?li studenci, Thomas
próbuje go ratowa? i zgadza si? zwerbowa? brata do FBI. Lis Lindy to wyj?tkowo
zawzi?ta agentka FBI. Praca jest dla niej najwa?niejsza, po?wi?ci?a dla niej
ma??e?stwo i ?ycie prywatne. Lis jest uparta, wyzywaj?ca, a mimo to w jaki? sposób
potrafi nawi?za? wi?? z Thomasem. Co si? wydarzy, gdy dwa tak silne charaktery dla
Page 6/21

Download Free Beautiful Redemption The Maddox Brothers 2 By Jamie
Mcguire
dobra sprawy b?d? musia?y wspó?pracowa? nieco bli?ej...?
"The Maddox Brothers Series is sexy, addictive, and full of surprises -- just like the
Maddox boys." -- Kami Garcia, #1 New York Times, USA Today, and international
bestselling coauthor of the Beautiful Creatures novels & author of The Lovely Reckless
The second of four novels chronicling the exciting, romantic, and sometimes volatile
road to love for the Maddox brothers. The loves and loss of Thomas Maddox, the eldest
Maddox brother, is told from the point-of-view of Liis Lindy, a no-nonsense agent of the
FBI.
Het best gelezen boek van het jaar: wereldwijd 140 miljoen keer gelezen! Ik ben
misschien wel het laatste wat ze wil in haar leven. Maar ze heeft me in haar macht. Zo
simpel is het. Ze zeggen dat ze me kapot zal maken... Laat haar dat dan maar doen.
Wanneer de cynische, ambitieuze studente Veronica Strafford uit haar appartement
gekickt wordt en ze na een avondje stappen te dronken is om na te denken, neemt
basketballer Caleb Lockhart haar mee naar zijn appartement, zodat ze haar roes kan
uitslapen. Als blijkt dat Veronica geen woonplaats heeft, biedt hij haar een tijdelijke
slaapplek aan in de logeerkamer. Vanaf het eerste moment kan Caleb zijn ogen niet
afhouden van deze onbereikbare vreemdeling en hij voelt iets wat hij nog niet eerder
voelde: de onstilbare drang haar voor zich te winnen. Maar dat is nog niet zo makkelijk,
Veronica heeft andere dingen aan haar hoofd en haar hart is niet zomaar te veroveren.
De jacht op jou is een episch liefdesspel, waaraan je vanaf pagina één verslaafd raakt.
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Met een pure stijl en een afwisselend perspectief is dit boek een absolute must read;
miljoenen lezers raakten in de ban. De jacht op jou is deel één van een driedelige serie.
Isabelle Ronin is een Canadese auteur en woont in Winnipeg, Manitoba.
A once-popular young man helping to support his family after a tragic accident falls
irrevocably in love with a fiercely independent and driven college student who wants to
avoid romantic entanglements. By the best-selling author of Beautiful Disaster. Original.
Royals van Rachel Hawkins Een heerlijke YA-romance, perfect voor fans van de
Selection-serie! Daisy Winters is dol op scifi, heeft een bijbaantje bij Walmart, houdt
ervan haar haar in knalkleuren te verven en ze heeft een perfecte oudere zus die op
het punt staat zich te verloven met de Schotse kroonprins Alex. Daisy heeft absoluut
geen zin in een leven in de spotlights, maar door toedoen van de tabloids wordt ze
gedwongen samen met haar zus de zomer door te brengen aan het Schotse hof. Daisy
vertrekt met grote tegenzin en hoewel ze haar best doet om uit de problemen te blijven,
raakt ze al snel verstrikt in allerlei onhandige situaties. Onder de hoede van Miles, de
megasnobistische vriend van de jongere broer van de kroonprins, moet ze leren om
zich volgens de koninklijke norm te gedragen. Dat gaat alleen niet zo makkelijk als
diezelfde jongere broer overal waar hij komt voor een schandaal zorgt en Daisy erin
meesleurt. Terwijl ze zich zo goed mogelijk probeert te redden, worden de
verwikkelingen alleen maar groter als ze het ene koninklijke geheim na het andere
ontdekt.
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Claudia en Ben vormen een perfect stel. Vanaf hun eerste afspraakje zijn ze het er
absoluut over eens dat ze beslist geen kinderen willen. Hun huwelijk is een droom. Tot
Bens beste vriend hem vertelt dat zijn vrouw zwanger is en Ben plotseling van
gedachten verandert. Claudia voelt zich verraden. Er volgt een scheiding. En al snel
zoekt ze troost bij een andere man. Maar wanneer ze hoort dat Ben een nieuwe
vriendin heeft, die maar al te graag een kind van hem wil, slaan jaloezie en spijt keihard
toe. Claudia wil haar Ben terug!
‘Mijn belofte aan jou’ van bestsellerauteur Colleen Hoover gaat over Quinn en
Graham, die elkaar ontmoeten wanneer ze ontdekken dat hun partners een affaire met
elkaar hebben. Zes maanden later krijgen ze zelf een relatie. Dan gaat deze roman fastforward naar zes jaar later: de relatie van Quinn en Graham kent ook hobbels. Hoe
perfect hun liefde ook is, het zijn allebei mensen, en mensen zijn niet perfect. Hun
belofte aan elkaar komt onder druk te staan. Maar van breken is geen sprake, als het
aan Graham ligt. Colleen Hoover schreef met ‘Mijn belofte aan jou’ een roman die
ontroert en aan het denken zet. ‘Een verhaal dat je gelezen moet hebben’ – Hebban.nl
over ‘Nooit meer’
Falyn Fairchild can walk away from anything. Already leaving behind her car, her education,
and even her parents, the daughter of the next governor of Colorado is back in her hometown,
broke and waiting tables for the Bucksaw Café. After every shift, Falyn adds to her shoebox of
cash, hoping to one day save enough to buy her a plane ticket to the only place she can find
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forgiveness: Eakins, Illinois. The moment Taylor Maddox is seated in Falyn’s section at the
Bucksaw, she knows he’s trouble. Taylor is charming, breaks promises, and gorgeous even
when covered in filth—making him everything Falyn believes a hotshot firefighter to be. Falyn
isn’t interested in becoming another statistic, and for a Maddox boy, a disinterested girl is the
ultimate challenge. Once Falyn learns where Taylor calls home, everything changes. In the
end, Maddox persistence is met with Falyn’s talent for leaving, and for the first time, Taylor
may be the one to get burned.
In de opwindende reclamewereld van San Francisco zijn knappe mannen en verleidelijke
vrouwen op zoek naar succes en... de ware liefde. (1) AFFAIRE MET GEVOLGEN Reclameman Jason Reagert – knap, rijk en veelbelovend – kan niet stuk bij Maddox
Communications. Maar net als hij een grote opdracht gaat binnenslepen, komt hij erachter dat
Lauren Presley – na hun onenightstand – zwanger is. Hij kan zich absoluut geen schandaal
veroorloven en vraagt haar dus ten huwelijk, ervan overtuigd dat ze ja zal zeggen... (2)
GEHEIME DROOM - Flynn Maddox, de ambitieuze vicepresident van Maddox
Communications dacht dat hij wel over zijn ex-vrouw, Renee, heen was. Dan komt hij er tot zijn
stomme verbazing achter dat hij nog steeds met haar getrouwd is. En dat niet alleen, ze is
bezig om zwanger te worden – van hem! Maar dat laat hij niet zo makkelijk gebeuren.
Natuurlijk wil hij haar best een kind geven, maar daar wil hij dan wel iets voor terug... Haar! (3)
VERLOOFD EN VERLEID - Celia Taylor doet er alles aan om Evan Reese als klant bij
Maddox Communications te krijgen. Hij belooft dat hij erover na zal denken, als zíj belooft met
hem uit te gaan. Ambitieus als ze is, ziet ze dit als een uitgelezen kans om zaken te doen met
de aantrekkelijke miljonair. Wat ze echter niet weet, is dat hij geen eenvoudig diner in
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gedachten heeft, maar een hele week op een eiland – met haar als zijn verloofde... (4)
LEUGENTJE OM LIEFDE - Ash Williams is verbijsterd als zijn minnares hun affaire plotseling
beëindigt en daarna spoorloos verdwijnt. Vastbeloten erachter te komen waarom ze is
weggelopen gaat hij naar haar op zoek. Hij vindt haar... in het ziekenhuis na een ernstig autoongeluk. Daar blijkt dat zij zich hem, als gevolg van het ongeluk, niet meer kan herinneren. Hij
kan maar één manier bedenken om achter de waarheid te komen en haar thuis te krijgen: hij
zegt dat ze zijn verloofde is... (5) DROOM VAN EEN MILJOEN - Bree Kincannon is verlegen,
mooi... maar vooral steenrijk. Precies de vrouw naar wie Gavin Spencer op zoek is – zeker als
haar vader hem een miljoen biedt als hij met haar trouwt. Nu kan hij zijn eigen reclamebureau
opzetten. Het lijkt volgens plan te gaan, maar dan ontdekt Bree alles en verdwijnt ze. Op dat
moment realiseert Gavin zich dat zijn gevoelens voor haar echt zijn. Krijgt hij nog de kans om
haar te tonen dat ze – ook zonder geld – de vrouw van zijn dromen is? (6) VERLEIDELIJK
VERRAAD - Brock Maddox kan het niet geloven. Zijn secretaresse en minnares, Elle Linton,
heeft hem bedrogen. En nu liggen zijn bedrijfsgeheimen bij de concurrent. Maar dat is niet het
enige, ze heeft nóg iets voor hem achtergehouden: ze is zwanger van hem. Hij wil Elle en zijn
kind geen seconde uit het oog verliezen en eist dat ze met hem trouwt. Verrassend genoeg lijkt
er echte liefde te groeien tussen hen. Tot er opnieuw waardevolle informatie gelekt wordt...
Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
23 Kay Scarpetta In Gewetenloos, krijgt Scarpetta compromitterende filmpjes over haar nicht
Lucy, de computerspecialiste. Scarpetta gaat op onderzoek uit, en stuit op vreselijke feiten en
verdachtmakingen. Lucy riskeert levenslange gevangenisstraf, maar ook voor Kay zelf ziet het
er slecht uit.. Zie ook www.patriciacornwell.com 'Als het om de forensische wetenschap gaat,
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komt niemand bij Cornwell in de buurt.' New York Times
FBI Special Agent in Charge Thomas Maddox and FBI agent Liis Lindy go undercover to spare
Thomas' brother Travis Maddox from a prison term by recruiting him into the FBI, but Liis
wonders if her feelings for Thomas are more than just a cover story.
Kies voor mij van Jennifer L. Armentrout is het vijfde deel in haar waanzinnige Wacht op mijserie. In deze New Adult-roman spelen Stephanie en Nick de hoofdrol. Allebei hebben zij een
gezonde relatie hebben met casual sex – vinden zij althans. En dat is ook niet zo moeilijk
zolang er geen gevoelens bij komen kijken. Maar laten Steph en Nick die nu juist wél voor
elkaar ontwikkelen... ja, dan wordt het een stuk ingewikkelder. Kies voor mij is een New Adult
vol vaart, humor en natuurlijk ook het nodige drama. Laat dat maar aan Jennifer L. Armentrout
over!
Ieder meisje dat dit boek leest, wordt halsoverkop verliefd op Cam! Wacht op mij van Jennifer
L. Armentrout, gaat over Avery en Cam. De laatstgenoemde verovert de harten van duizenden
meisjes. Ben jij de volgende? Als je dit boek gaat lezen, valt dat bijna niet te voorkomen! Cam
is namelijk ontzettend sexy, lief, en eh... Hadden we al gezegd dat hij onweerstaanbaar sexy
is? Maar Avery heeft zo haar eigen shit te verwerken, en daarbij kan ze het niet gebruiken dat
Cam te dichtbij komt. En dan nog een stapje dichterbij... Aan de andere kant: hoe kan ze hem
nu weerstaan? Dat is haast onmogelijk!
New York Times, USA Today én Wall Street Journal-bestseller! Camryn Bennett dacht dat ze
haar leven op een rijtje had, tot alles misging... Ze is vastbesloten positief te blijven en door te
bijten. Als een avond in een hippe club een onverwachte wending neemt, besluit ze om alles
achter te laten en haar hart te volgen. Ze stapt in een bus, zonder duidelijke bestemming en
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gewapend met alleen een telefoon en een tas met essentials. Ze heeft geen idee wat ze
eigenlijk zoekt – ze weet alleen dat ze zo ver mogelijk weg wil. Onderweg ontmoet ze Andrew
Parrish. Door Andrew ontdekt Camryn een hele andere kant van zichzelf. Ze besluiten een
roadtrip te maken en haar leven wordt een stuk wilder en spannender. Maar net als Camryn is
ook Andrew ergens voor op de vlucht. Zal zijn geheim ze dichter bij elkaar brengen, of alles
kapotmaken wat ze hebben opgebouwd? Lees nu ook het prachtige vervolg: Eens of altijd!
Reviews: 'J.A. Redmerski weet je mee te nemen in een wirwar van emoties die ervoor zorgen
dat je de laatste hoofdstukken met vochtige ogen zal verslinden.'- @jenniferleest 'Nu of nooit is
een heerlijk boek om tijdens deze zomermaanden te lezen, over twee fantastische
personages. J.A. Redmerski heeft een fantastisch verhaal op papier weten te zetten!' chicklit.nl 'Nu of nooit is een prachtig verhaal. [...]. Het einde wist mijn tranen te trekken en zal
ervoor zorgen dat ik dit boek niet snel vergeet. Camryn is een geweldig personage dat ik
meteen in mijn armen sloot.' - Hebban
Een nieuwe serie van bestsellerauteur Abbi Glines! - Sea Breeze meets Rosemary Beach Als
een herinnering is het eerste deel van een nieuwe serie van Abbi Glines waarin de personages
van de populaire series Sea Breeze en Rosemary Beach elkaar ontmoeten. Zeven jaar nadat
ze elkaar voor het eerst ontmoetten en knalverliefd op elkaar werden, brengt het lot Bliss en
Nate weer bij elkaar. Maar is dat sprankje geluk genoeg om hun liefde weer te laten
ontbranden?
Het eerste deel van de meeslepende nieuwe romantische serie van bestsellerauteur Cora
Carmack. Dallas Cole heeft een hekel aan football. Haar vader is footballtrainer dus haar hele
leven staat in het teken van de sport. Ze is blij als ze kan gaan studeren en even van de sport
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verlost zal zijn. Dan vertelt haar vader dat hij een nieuwe baan heeft: als trainer van het team
van de universiteit waar zij aan gaat studeren. Dallas baalt als een stekker en probeert haar
vader en zijn team zoveel mogelijk te vermijden. Op een feestje ontmoet ze Carson. De vonk
slaat gelijk over. Dallas weet echter niet dat Carson in het footballteam zit. En Carson weet niet
dat hij verliefd aan het worden is op de dochter van zijn strenge coach... Op het spel is het
eerste deel in de Rusk University-serie van Cora Carmack. Alle delen spelen zich af op de
fictieve Rusk University, en zijn allemaal los van elkaar te lezen. Cora Carmack brak door met
haar debuut Losing it. In Nederland en Vlaanderen zijn haar boeken en verhalen al meer dan
100.000 keer geluisterd en gelezen.
'Wat jij niet ziet' is een prachtige Young Adult over de 15-jarige Parker Grant, die dan
misschien wel blind is, maar zich daar niet door laat afremmen. En al helemaal niet met zich
laat sollen. De regels van Parker Grant Parker Grant is blind, maar dat weerhoudt haar er niet
van om dwars door mensen heen te kijken. Ze heeft een paar duidelijke regels in het leven
geroepen. De belangrijkste: maak geen misbruik van haar blindheid. Verraad is onvergeeflijk een tweede kans krijg je niet. Niet alles is wat het lijkt Als haar oude crush Scott Kilpatrick
plotseling op haar nieuwe school opduikt, kan Parker maar op één manier reageren: hem
ijskoud negeren. Ze heeft al genoeg op haar bordje, zoals keihard trainen voor het
hardloopteam en zichzelf belonen met een gouden ster voor elke dag dat ze niet om haar
vaders dood heeft gehuild. Maar het verleden ontwijken blijkt onmogelijk, en hoe meer Parker
leert over wat er écht gebeurd is - zowel met Scott als met haar vader - hoe meer ze zich
afvraagt of de dingen wel altijd zijn zoals ze lijken. Best Teen Book of 2015 Het prachtige 'Wat
jij niet ziet' werpt licht op de blinde vlekken die we allemaal hebben in het leven, of we nu
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visueel gehandicapt zijn of niet. Het gezaghebbende Kirkus Reviews bekroonde het boek met
de titel Best Teen Book of 2015.
Sarah Wells lijkt een alledaagse vrouw; ze is getrouwd en werkt als lerares Engels. Maar ze
koestert ook een grote droom en om die te bereiken verdient ze s nachts bij als juwelendief.
Tot het op een nacht misgaat en de vrouw van een beroemd acteur wordt vermoord. Brigadier
Lindsay Boxer wordt op de zaak gezet, maar tast in het duister. Haar vriendinnen Cindy
Thomas en Yuki Castellano volgen het onderzoek nauwlettend, beiden om een eigen reden.
Dan worden een moeder en haar baby neergeschoten bij hun auto, maar er is niets gestolen
en er worden geen sporen gevonden. Al snel blijkt er een seriemoordenaar aan het werk te
zijn. The Womens Murder Club gaat de strijd aan voordat er nog meer onschuldige slachtoffers
vallen.
Als een jonge vrouw haar zelfopgelegde limiet van twintig mannen met wie ze het bed mag
delen bereikt heeft, begint ze een zoektocht naar deze mannen en hoopt de ware onder hen te
vinden.
America Mason, a sassy undergrad at Eastern State University, is in love with a
Maddox--Shepley Maddox. Unlike his cousins, Shepley is more lover than fighter, but a road
trip to her parents' home in Wichita, Kansas could mean the next step, or the end of everything
Angela Clark kan haar geluk niet op. Haar verhuizing van Londen naar New York heeft haar
een droom baan en een sexy vriend opgeleverd. Voor een nieuwe opdracht moet ze naar
Hollywood om de meest begeerde acteur van dat moment te interviewen: James Jacobs. Met
haar beste vriendin Jenny gaat ze naar Californië, dromend van Rodeo Drive en Malibu Beach.
Maar Angela komt er al snel achter dat het leven in Hollywood niet alleen bestaat uit glitter,
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glamour en zonneschijn. Ze heeft het gevoel dat James Jacobs, ondanks zijn reputatie van
vrouwenverslinder, echt de enige is die niet nep is. Als de paparazzi intieme fotos van haar en
James nemen, is Angela ineens zelf het onderwerp van alle roddels. Kan ze haar baas en
belangrijker nog haar vriend ervan overtuigen dat ze niet alles moeten geloven wat ze lezen?
Blijf bij mij van Jennifer L. Armentrout is het derde deel in de waanzinnige Wacht op mij-serie.
In dit boek valt Calla voor barman Jax – en als lezeres val je al bij de eerste ontmoeting met
haar mee. Calla krijgt helaas niet meteen de kans om leuke en spannende dingen met hem te
doen, want ze heeft behoorlijk wat shit uit de weg te ruimen. Met dank aan haar
drugsverslaafde moeder. Gelukkig wil Jax haar daarbij helpen. Sterker nog: hij staat niet toe
dat ze het alleen doet. Blijf bij mij (Engelse titel: Stay with me) is het derde deel in de New
Adult-serie van Jennifer L. Armentrout, na Wacht op mij en Ga voor mij. De koppels uit de
vorige boeken spelen bijrollen in dit boek, maar Calla en Jax stelen de show!
Als Sara McMillan een stapel prikkelende dagboeken in handen krijgt, afkomstig uit een
opslagunit waarvan de inhoud geveild wordt, is ze geschokt en gefascineerd tegelijk door de
ontboezemingen van de schrijfster. Hoe meer ze leest, hoe meer ze zich gaat afvragen
waarom Rebecca, de eigenaar van de ruimte, alles heeft achtergelaten. Is haar iets noodlottigs
overkomen of heeft ze gewoonweg besloten om haar leven achter zich te laten en opnieuw te
beginnen? Sara raakt volledig in de ban van het spannende erotische leven dat Rebecca
leidde en is vastbesloten te achterhalen wat er is gebeurd. Binnen de kortste keren raakt ze
ondergedompeld in Rebeccas leven. Ze neemt haar oude baan over en ontmoet haar
vrienden. Maar het gaat verder. Sara voelt zich sterk aangetrokken tot twee mysterieuze
mannen: Marc, de eigenaar van een galerie, en de beroemde kunstenaar Chris. Ze laat zich
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verleiden, en hoewel het duidelijk is dat beide mannen duistere geheimen met zich
meedragen, is ze niet meer in staat te stoppen. Als ik jou was is een huiveringwekkende
erotische thriller die je niet meer los zal laten. Lisa Renee Jones heeft meerdere prijswinnende
boeken geschreven. Haar werk werd in verschillende talen vertaald. Als ik jou was is het
eerste deel van een trilogie.
Heerlijke feelgoodroman over de valkuilen van het leven en de liefde Maddie is enorm gevleid
als haar beste vriendin Lauren haar vraagt bruidsmeisje en ceremoniemeester te zijn op haar
huwelijksdag. Maar die eer brengt ook een fikse verantwoordelijkheid met zich mee – of ze de
hele trouwerij graag even in recordtempo wil plannen! Maddies wereld staat volkomen op zijn
kop: aan de ene kant een overgelukkige vriendin (die jammer genoeg wel wat akelige
bridezillatrekjes vertoont), en aan de andere kant een vriendin die maar niet kan stoppen met
huilen omdat ze gaat scheiden. En tot overmaat van ramp zijn er ook nog Will en Tom. Will is
grappig en houdt van een feestje en Maddie heeft altijd heel veel lol met hem. Tom is stroef en
afstandelijk en ze kan niet echt hoogte van hem krijgen, dus waarom kan ze hém nou niet uit
haar hoofd zetten...? De pers over Altijd het bruidsmeisje ‘Slim, hip en hilarisch grappig – een
juweel van een boek!’ Heat ‘Echt geweldig.’ The Sun ‘Fantastisch.’ Hello
De Engelse Angela Clark heeft een droomleven in haar lievelingsstad New York. Niet alleen
krijgt ze een opdracht aangeboden van het tijdschrift Belle, de bijbel voor iedere
modeliefhebber, haar sexy vriendje Alex vraagt haar ook nog mee naar de meest romantische
stad ter wereld: Parijs! Angela neemt beide uitnodigingen gretig aan. Terwijl ze de hipste
plekjes in het mekka van de modewereld opzoekt, besluit ze dat ze wel aan dit leventje kan
wennen. Maar er lijken kwade krachten in het spel die Angelas geluk proberen te saboteren.
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En dan ontdekt ze ook nog eens dat Alex een rendez-vous met zijn ex-vriendin heeft...

De internationale megabestseller. Abby doet haar best om haar duistere verleden te
vergeten. Ze gedraagt zich dan ook voorbeeldig: ze rookt of drinkt niet, vloekt niet en
zorgt dat ze haar zaakjes altijd goed op orde heeft. Wanneer ze als eerstejaars
aankomt op de universiteit wordt haar kans op een nieuw leven al snel gedwarsboomd
door Travis, die daar bekend staat als Mr. Onenightstand. Travis is de ultieme
charmeur en windt alle vrouwen op de campus om zijn vinger. Abby is de enige die niet
geïnteresseerd is in hem en dat fascineert hem eindeloos. Abby wijst hem af, maar hij
krijgt haar via een weddenschap toch in haar macht...
Trivia-on-Book: Beautiful Oblivion by Jamie McGuire Take the challenge yourself and
share it with friends and family for a time of fun! Beautiful Oblivion is the first book in
The Maddox Brothers series by Jamie McGuire. It is a story about a tomboyish girl,
Camille, who falls in love with two brothers, Thomas (T.J.) and Trenton. Camille has
several issues to resolve, ranging from staying true to her love for the absentee
boyfriend, Thomas, and reconciling her feelings for the ever protective younger sibling,
Trenton, to staying sane within dysfunctional family setups. It’s a fight for the brave,
haunted by spasmodic guilt rides. Beautiful Oblivion by Jamie McGuire debuted at #1
on the New York Times bestseller list You may have read the book, but not have liked
it. You may have liked the book, but not be a fan. You may call yourself a fan, but few
truly are. Are you a fan? Trivia-on-Books is an independently curated trivia quiz on the
Page 18/21

Download Free Beautiful Redemption The Maddox Brothers 2 By Jamie
Mcguire
book for readers, students, and fans alike. Whether you're looking for new materials to
the book or would like to take the challenge yourself and share it with your friends and
family for a time of fun, Trivia-on-Books provides a unique approach to Beautiful
Oblivion by Jamie McGuire that is both insightful and educational! Features You'll Find
Inside: • 30 Multiple choice questions on the book, plots, characters and author •
Insightful commentary to answer every question • Complementary quiz material for
yourself or your reading group • Results provided with scores to determine "status"
Promising quality and value, come play your trivia of a favorite book!
Dear Readers, It’s hard to believe how much our lives have changed since we first
began our publishing careers. Some of you may have discovered us with our New Adult
novels, Fallen Too Far, Slammed, and Beautiful Disaster, but our journeys started long
before then. For Abbi, it began with her lifelong love of romance novels, an
unforgettable Christmas present from her husband, and the inspiration she drew from
the Gulf Coast. For Colleen, it began with her childhood imagination, an Avett Brothers
lyric, and a desire to write the kinds of books she wanted to read. For Jamie, it began
with a three-ring binder that became the first of twenty-one journals, a bestselling young
adult series, and the support of her former high school librarian. For those who have
read and loved our novels, we offer you a glimpse into our lives and careers—both then
and now—with photos and videos and a behind-the-scenes look at our 2014 Fall in Love
tour. And you’ll also get a sneak peek at what’s coming up from us next. Thank you so
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much for your support. We wouldn’t be here without you. Abbi Glines, Colleen Hoover,
and Jamie McGuire
"You know that Abby Abernathy unexpectedly became Mrs. Maddox. But what do you
really know? Why did Abby pop the question? What secrets were shared before the
ceremony? Where did they spend their wedding night? Who else knew about it . . . and
didn't tell? Everything about Abby and Travis's elopement was top-secret . . . until now.
Fans of "Beautiful Disaster" and "Walking Disaster" will get all of their questions
answered in this whirlwind tale of the wedding day (and night)..."--Provided by
publisher.
Deel 1 in de populaire romantische trilogie van bestsellerauteur Cora Carmack. Bliss
Edwards is bijna afgestudeerd en heeft ‘het’ als enige in haar vriendenkring nog niet
gedaan. Ze vindt dat daar maar eens een eind aan moet komen en de simpelste
methode lijkt haar een onenightstand. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Eindelijk met
een aantrekkelijke jongen in bed beland, raakt Bliss in paniek en gaat ze ervandoor.
Alsof dat nog niet gênant genoeg is: als ze het lokaal van de nieuwe docent drama
inloopt, herkent ze de man die ze acht uur eerder naakt achterliet in haar bed... Losing
it is het eerste deel van een zeer succesvolle trilogie. Het stond hoog op de New York
Times- en de USA Today-bestsellerlijsten. De vervolgdelen heten Faking it en Finding
it. Reviews: 'Een boek dat je niet weg kan leggen.' - hebban.nl 'Plotseling komen er
zinnen in voor die echt zó grappig zijn dat je spontaan hardop begint te lachen.
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Hierdoor krijgt het boek zijn eigen stukje originaliteit en is hij wat mij betreft anders dan
de andere boeken rondom dit onderwerp.' - Adorable Books
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