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MARINES WEREN'T HER TYPE… In Kate Bradley's opinion, handsome daredevils didn't make good husbands. But that didn't stop her from fantasizing about Striker Kozlowski—the marine she'd secretly
adored since she was seventeen. Now, she needed to make sure Striker fulfilled his grandfather's will—while keeping her true feelings under wraps…. OR SO SHE KEPT TELLING HERSELF It wasn't Striker's
idea to head back to Texas or to be cooped up in a boardroom with a gorgeous ice princess who had him feeling like a nervous recruit. He could accomplish the military's toughest missions, but could he take
the biggest risk of alL.on love?
The Billionaire Borrows A Bride by Myrna Mackenzie released on Nov 22, 2002 is available now for purchase.
Harlequin and Silhouette present these new two-in-one collections of classic novels that first appeared in series lines by favorite authors Lori Foster, Stephanie Bond, Rachel Lee, and Maggie Shayne.
Original.
Iedereen in Whiskey Creek herinnert zich Sophia DeBussi als een verwend, vervelend tienermeisje. Ook Ted Dixon heeft geen goed woord voor haar over, sinds ze jaren geleden zijn hart brak en trouwde
met de poenerige Skip. Ook al is ze nog steeds de mooiste vrouw die hij kent... Dan blijkt dat Skip de bewoners van het stadje voor miljoenen heeft opgelicht, en dat hij is omgekomen in een poging te
ontsnappen aan de FBI. Sophia, die nooit iets heeft geweten van de praktijken van haar man, blijft berooid achter. Hoewel Ted liever niet te veel bij haar betrokken raakt, kan hij het niet aanzien dat iedereen
zich tegen haar keert. Na lang twijfelen biedt hij haar een baantje als huishoudster aan. Maar met de verleidelijke Sophia continu om zich heen, lukt het hem helemaal niet meer om haar uit zijn gedachten te
krijgen. Bovendien lijkt ze oprecht veranderd: ze is zachter en liever, wat haar alleen maar nóg onweerstaanbaarder maakt. Het liefst zou hij alles vergeven en vergeten - en wat is daar een betere tijd voor
dan kerst?
A PERFECT RECIPE FOR ROMANCE Ingredients: 1 self-made billionaire 1 spirited waitress 2 opposite lifestyles 1 romantic location 1 close working environment, with tabloid scandals and sparks of
awareness Mix the first two items together, and add in additional ingredients as strong tension builds. Slowly turn up the heat until the attraction can no longer be denied—but be careful at this stage. The
mixture will be extremely fragile and prone to falling apart! Add a pinch of passion and a dash of good luck, and the result will be a deliciously tender relationship that is sure to last a lifetime.
Op het moment dat hij ontdekt dat zijn ouders en broer vermoord zijn, zweert sjeik Omair Al Arif ze te wreken. En als het gaat om de strijd om zijn koninkrijk, heeft Omair nooit gefaald. Als hij oog in oog komt
te staan met een agente die duidelijk tot doel heeft hem in zijn plannen te dwarsbomen, aarzelt Omair dan ook niet: hij schakelt haar uit en neemt haar gevangen. Tot zijn schrik herkent hij haar als de vrouw
met wie hij aan de andere kant van de wereld een korte affaire had. Hij heeft nooit bevroed dat deze 'Liliana' werkt voor zijn vijanden. En dan vertelt ze hem iets wat alles verandert...
Nu moet het er maar eens van komen, besluit Jenna Baker. Een jaar geleden beleefde ze een droomromance op een luxueus cruiseschip met de steenrijke eigenaar ervan: Nick Falco. Een romance die niet
zonder gevolgen is gebleven. En nu zit ze hier, alleen met twee baby's, terwijl Nick nog steeds van niets weet omdat hij stelselmatig haar mails heeft genegeerd. Dus besluit ze het anders aan te pakken. Ze
gaat weer mee op een cruise naar zonnige streken – en dit keer zal ze zorgen dat de ongenaakbare miljardair haar niet meer kan negeren!
Virginia's Getting Hitched by Carolyn Zane released on Jul 23, 2004 is available now for purchase.
Fortune's Children: The Brides: Meet the Fortune brides—six special women who perpetuate a family legacy greater than mere riches! THE CINDERELLA ASSIGNMENT When Jack Fortune's motherless
daughter moved in with him, this ever-so-competent CEO needed Amanda Corbain, his faithful assistant, to become Lilly's temporary live-in nanny. Suddenly this natural-born nurturer was living out her
ultimate fantasy, but no amount of dreaming had prepared Amanda for the feelings he aroused. And now Amanda had one final wish before this Cinderella assignment ended….
Een groot geheim drijft hen uit elkaar... Nancy weet dat ze geen geweldige moeder is geweest. Maar dat ze daar een reden voor had, zal ze nooit aan haar dochters vertellen. Haar dochters, de zussen
Lauren en Jenna, hebben een onverwoestbare band, die verdergaat dan alleen een familieband: ze delen ook een geheim. Laurens zestienjarige dochter, Mack, is een lastige puber die alles en iedereen op
een afstand houdt, vooral aar eigen moeder. Door een ingrijpende gebeurtenis moeten Nancy, Lauren, Jenna en Mack een zomer met elkaar doorbrengen op het eiland Martha’s Vineyard. Misschien is dat
het moment om eindelijk eens eerlijk tegen elkaar te zijn?
Wanneer docente Fiona MacPherson samen met een groep leerlingen door een sneeuwstorm wordt overvallen in de Cascade Mountains in Oregon, is haar enige hoop onderdak te vinden in Thunder
Mountain Lodge. Dit kleine pension wordt gerund door de stugge John Fallon, een oorlogsveteraan die geestelijk en lichamelijk getekend is door de oorlog in Irak. Wanneer Johns - bewust gekozen eenzaamheid wordt verstoord door de komst van de groep, raakt zijn wereld volledig uit het lood. De opmerkelijke Fiona schudt hem wakker, of hij dat nu wil of niet. Dat ze zich tot elkaar aangetrokken
voelen, is duidelijk. Duidelijk is echter ook dat het verleden John nog elke dag parten speelt en Fiona pas voor hem kan kiezen als hij erin slaagt zijn ervaringen te verwerken. En John? Hij heeft haar nodig,
maar heeft zij hem ook nodig? Er is maar één manier om daarachter te komen: met moed en inzet zijn angsten tegemoet treden.
Injured in battle, Captain Tom Kozlowski craved only peace and quiet. But with sexy spitfire Callie Murphy living next door, Tom's days were anything but peaceful. The kindergarten teacher couldn't accept
the fact that he wasn't interested in making new friends... especially ones as deliciously tempting as Callie. But Callie's gentle understanding gave Tom the courage to heal. Before long she had helped soothe
his wounded warrior's pain... and had him rethinking the future his hardened heart hadn't believed possible...
"As soon as he saw her, Dr. Nick Balfour wanted to rescue the naive beauty and keep her safe. And so when Gina Tessereck became stranded in the middle of nowhere, Nick .made her a generous
offer—housekeeping services for a temporary home. Within days, Nick realized their arrangement was an excuse 'to get close to her…and there was no turning back. Tall, dark and mysterious, Nick was hiding
something about his past. Gina knew all about personal demons, and now she wanted to know about love…and Nick. He made her want to take chances. It was why all roads fhad led to this man. Wasn't it?
A federal agent falls for his target in the newest Coltons of Shadow Creek romance! On the hunt for escaped criminal mastermind Livia Colton, FBI agent Josh Howard knows just where to start: the fugitive's
family. Namely, Livia's eldest daughter, Leonor Colton, who was very close to her criminal mother. Could the alluring museum curator be hiding the Colton matriarch? Maybe. Undercover as a billionaire art
collector, Josh is invited into Leonor's life. He's surprised to find that the heiress, betrayed by an ex and at odds with her siblings, needs a strong shoulder, and there Josh is all ears. But when an attempt is
made on Leonor's life, Josh finds his cover is about to be blown—along with his unexpected true feelings for his Colton connection.

DADDY BY DONATION…? Jessica Stephens was determined to have a baby of her own, even if it meant raising a child all by herself. And Jessie would do just about anything to make her
dream come true, including asking the one man she trusted to supply a small, clinical contribution…. When Jessie asked him to father her child, Kurt Majors did the sensible, gentlemanly
thing—he kidnapped her. At his isolated ranch house, he set out to teach Jessie a couple of important truths. First: babies should only be conceived the old-fashioned way, with two committed
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parents. Second: Jessie was so desirable, no man could resist her—including Kurt himself. Bachelors and Babies: These men get more than they ever expected when they connect with the
woman of their dreams….
SHEIKH IN DISGUISE When his country's priceless heirloom jewel is stolen, darkly aristocratic Prince Karim vows to recover it—by kidnapping socialite Caroline Langley. In disguise, he lures
her to his palace. But he doesn't anticipate the urgent, primitive stirrings the beautiful foreigner arouses. Now he must have Caroline…body and soul. A WILLING CAPTIVE Caroline cannot
resist Prince Karim's arrogant, potent masculinity. Letting him introduce her to the pleasures of womanhood is an opportunity for unimaginable fulfillment. But betrayal and deceit mar her fairy
tale. What if his ardor is just an act? And if the prince's ransom isn't met, will Caroline become the sheikh's most precious gem? Powerful sheikhs born to rule and destined to find love as
eternal as the sands…SONS OF THE DESERT
The Littlest Marine by Maureen Child released on Jul 24, 1998 is available now for purchase.
Zij geeft niet op... Drie maanden geleden is Serena Barton haar baan als gouvernante kwijtgeraakt. Aangezien ze geen kans heeft op een nieuwe positie, eist ze compensatie van de man die
haar heeft ontslagen: een verachtelijke egoïstische hertog zonder scrupules. Maar voor die hertog is ze niet bang. Wel voor zijn genadeloze zaakwaarnemer, de man die bekend staat als
Clermonts wolf. Deze formidabele vuistvechter met zijn inktzwarte reputatie knapt alle vuile zaakjes van de hertog op. En als de hertog zijn probleem met haar aan hem doorspeelt, maakt ze
geen schijn van kans. Toch moet ze het blijven proberen, haar hele toekomst staat immers op het spel... Hij kan niet zwichten... Hugo Marshall wordt gedreven door blinde ambitie, en dankzij
die karaktertrek heeft deze mijnwerkerszoon het gebracht tot rechterhand van een hertog. Als zijn werkgever hem opdracht geeft zich, goedschiks dan wel kwaadschiks, te ontdoen van die
hinderlijke gouvernante, hoort dat gewoon bij zijn werk. Helaas is Serena niet gevoelig voor goedschiks, en naarmate hij haar beter leert kennen, kan hij het steeds minder over zijn hart
verkrijgen kwaadschiks tegen haar op te treden. Toch zal hij ervoor moeten zorgen dat ze vertrekt, anders verliest hij zelf alles waarvoor hij heeft gewerkt. Hij zal moeten kiezen: of voor het
leven dat hij zo graag wilde, of voor de vrouw van wie hij is gaan houden...
Stranger In A Small Town by Ann Roth released on Sep 22, 2000 is available now for purchase.
NINE MONTHS... Hank Bishop had given Susan Redman the greatest gift - the baby her husband hadn't been able to give her. But soon after Hank became the sperm donor and fulfilled her
family dreams, Susan was suddenly widowed. Now the rugged lawman felt duty-bound to protect the pregnant beauty.
He'd faced enemy fire with more courage than his general's daughter's advances—and U.S. Marine Captain Rad Kozlowski wasn't afraid to admit he was in real danger. The only way to evade
her was to find a fake bride. And he knew just the beautiful blonde to play the part…. Experience had taught brainy bookseller Serena Anderson to steer clear of military men. But when Rad
offered her a too-good-to-be-true deal in exchange for "marriage," Serena agreed to a little pretence. After all, since neither wanted to settle down, the only thing at risk was a few kisses—and
then a few more…

U.S. Marine captain Ben Kozlowski wasn't quite sure, but he knew it had something to do with Ellie Jensen's soulful brown eyes and beautiful soft skin. Being near her had his
pulse racing like a fresh recruit's. From the moment he had laid eyes on her and started inventing fairy tales for her adorable five-year-old daughter, Ben had felt his insides melt
for this vulnerable little family. They were his family now. And after accepting this dangerous domestic mission—the riskiest he'd ever had—did Ben dare let his guard down and
surrender? Or would Ellie and her daughter take his heart hostage for keeps?
How on earth had an intrepid U.S. Marine just gotten maneuvered into dating the librarian next door? Mark it down to a sense of duty but for Steve Kozlowski, meeting Chloe
Johnson was like walking over a land mine. For beneath her frumpy exterior was a spirited, sexy woman who could definitely use a lot more excitement in her life. And this diehard bachelor was just the man to provide it. At least he was until he discovered how much fun he was having with sweet, kissable Chloe. Had Steve's time-honored strategy for
sidestepping a more lasting engagement just backfired?
"Can I beg you on my bended knees to stick around for a bit, Sierra?" Ty said. Every woman on the entire East Coast would have dreamed of receiving such an offer from 'the
handsome millionaire businessman who now graced the cover of A-list magazine. But not Sierra Garrett. Because few people knew that their "bachelor of the year" was still her
husband! Sierra intended to correct that technicality. But, when she arrived, Ty sidetracked her with his proposition to ward off his new female fans. Of course, Ty had another
motive. Because as long as Sierra stayed, he planned to use every charm known to mankind to convince jier to stay…and give their marriage a second chance!
Fool’s Gold - Kerstmis in Fool’s Gold Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Danslerares Evie Stryker moet met zestig
kleine meisjes de traditionele Dans van de Winterkoning instuderen voor de feestdagen. En dat terwijl ze geen idee heeft hoe die dans gaat en ze niet eens in Fool's Gold wil
zijn! Wat een ellende. Kan deze kerst nog erger? Ja hoor, want er komt ook nog iemand bij de dansschool klagen over geluidsoverlast. Een bijzonder aantrekkelijk iemand, dat
wel… Dante Jefferson wordt stapelgek van het gestamp boven zijn hoofd. Wanneer hij verhaal gaat halen, treft hij tot zijn stomme verbazing Evie aan in de dansschool. Ze ziet er
heel sexy uit in haar balletpakje, maar ze blijft natuurlijk wel de zus van zijn beste vriend! Deel 9½ van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Dit is echt een volmaakt exemplaar... Catherine Montefiore kan haar ogen niet geloven als ze de eenzame man bij het strandhuis ziet zitten. Hij lijkt wel een Griekse god! Onder
invloed van zon en zee zet ze een stap die ze anders nooit gezet zou hebben: ze vraagt hem binnen. Voor ze het weet, heeft Daniel O'Sullivan haar in een roes gebracht die
voor haar best langer mag duren dan een weekend. Bij haar terugkeer in de echte wereld is ze geschokt als ze plotseling weer oog in oog staat met Daniel - als haar
tegenstander in het schandaal dat haar familie dreigt te treffen. De roes blijkt echter nog allerminst uitgewerkt. En al weten ze allebei dat hun hartstochtelijke affaire weinig
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toekomst heeft, toch kunnen ze niet anders dan zich eraan overgeven...
Dogs needed love and attention, but getting workaholic Luc Tagliano to bond with his newly inherited dog drove trainer Julie Jones crazy! The obstinate developer wanted
immediate results–because he planned on finding Puppy a good home elsewhere!
NINE MONTHS… Hank Bishop had given Susan Redman the greatest gift—the baby her husband hadn't been able to give her. But soon after Hank became the sperm donor and
fulfilled her family dreams, Susan was suddenly widowed. Now the rugged lawman felt duty-bound to protect the pregnant beauty. OR FOREVER? He was the man she'd always
loved—the man she'd thought would never settle down. But when fate made Hank the father and protector of her unborn child, Susan soon dreamed of forever with the sexy
sheriff…. There's nothing like a secret baby to bring a brooding bachelor home again! 3 BABIES FOR 3 BROTHERS
Engeland, 1585. Op een stormachtige nacht wordt de jonge, beeldschone Elise Madselin Radborne ontvoerd door de handlangers van Maxim Seymour, markies van Bradbury en aartsvijand van Elises
familie. Maxims bedienden blijken echter per ongeluk de verkeerde vrouw te hebben meegenomen. De markies weet niet wat hij met zijn gevangene aan moet. Ze zouden gezworen vijanden moeten zijn en
maken voortdurend ruzie, maar onder de oppervlakte smeult een passie en aantrekkingskracht die steeds moeilijker te ontkennen valt. Dan wordt Elise opnieuw gekidnapt en dreigt Maxim haar kwijt te raken.
Hij beseft dat hij hartstochtelijk verliefd is geworden op deze temperamentvolle schone met haar saffi erblauwe ogen en haren met de kleur van kersenhout en zet alles op alles om haar leven te redden...
COLONEL DAD…AND MAJOR MOM? Impossible! Could it be that Major Kate Jennings was going to be Major Mom? And the devastatingly handsome marine she'd had a long-distance relationship with was
going to be a daddy—Colonel Daddy that is! Suddenly things were very complicated. Especially now that Colonel Tom Candello was her newly assigned boss…. Kate was sure the confirmed bachelor would
offer her a marriage of convenience—after all, that was the honorable thing to do. Trouble was, how could Kate every agree to an in-name-only union when her heart had secretly ached for Tom all along?
BACHELOR BATTALION: Defending their country is their duty; love and marriage is their reward!
Shelter Island's desolate coast is where Lucas Roman has come to battle the terrible trauma he's suffered in the war. Physically, he's almost as good as new, but the emotional toll of guarding a buddy's
secret and being branded a traitor because of it is something he's kept to himself. So when a freak storm washes Shay Donovan up on the reclusive millionaire's beach, his first thought is to bundle the
bedraggled marine biologist back to town. But with the roads rained out and nowhere to hide, he starts to think that maybe the woman with the amber–flecked eyes is an angel of mercy not the enemy.
Stranger In Town by Maggie Shayne released on Jul 23, 2004 is available now for purchase.
De pers over Rachel Gibson: ‘Herkenbaar, fijn en sexy. Rachel Gibson op haar best.’ – LIFESTYLELOG.NL ‘Vermakelijk, sexy, grappig en snel!’ – BOL.COM ‘Een mooie mix van drama, liefde en humor.’
– NBD BIBLION Als ex-lingeriemodel Lola Carlyle hoort dat een aantal zeer onthullende foto’s van haar rondzwerven op internet, duikt ze onder op het luxe jacht van vrienden om in de anonimiteit – en in de
zon – te wachten tot het stof neerdaalt. Een goed plan, totdat op een dag Max Zamora aan boord klimt en het jacht claimt, hij werkt immers voor de overheid. Gek genoeg vertelt Max de waarheid – hij was
undercover, maar is ontdekt en dus is hij op de vlucht. Alsof deze situatie al niet moeilijk genoeg is, wordt hij nu geconfronteerd met een zeer boze, maar bloedmooie vrouw. Hij kent Lola uit de media –
nauwelijks gekleed op covers van modebladen. Maar in levende lijve is ze nog mooier. Lola is onweerstaanbaar, vanaf haar blonde hoofd tot de topjes van haar gelakte kleine teennagels. Max vindt haar
sexy, prachtig... en ongelooflijk irritant. En dat zelfs voordat ze het jacht opblaast! Rachel Gibson is een New York Times-bestsellerauteur van sensuele romans vol humor en pit. Haar boeken worden
wereldwijd verslonden. Als ze niet schrijft, gaat ze graag varen met meneer Gibson, of is ze op schoenenjacht.
For Julia Chance and Nick Rampling, chasing after her mother and his father was more than a search for eloping lovers; it was an exercise in frustration. Of all partners, how did a jet-setting millionaire get
stuck with a prim virgin like Julia, who called him unfeeling and jaded? Still, Nick couldn't deny Julia intrigued him. After all, he appreciated a woman, just not a wife! But the more time he spent with Julia,
sharing the same hotel rooms but enduring separate beds night after night, the more he wondered just which couple would make it to the finish line…er, altar…first!
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