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My One And Only Kristan Higgins
Parker Welles, a single mother whose family has just lost everything, finds love in
an unexpected place when she travels to Maine to sell her lone possession, a
decrepit house in need of repair.
Wildly popular Cookies & Cups blogger Shelly Jaronsky’s eagerly anticipated
cookbook features all-new, mouth-watering, delectable sweet treats 100%
guaranteed to make you want to eat dessert first. Shelly Jaronsky has a problem.
She’s an addict. Of the buttercream variety. “Chronicling my life in sugar” has
been Shelly’s motto since the inception of her insanely frequented dessert blog,
Cookies & Cups. With recipes ranging from the deliciously decadent (her
S’mores Fudge Bars will make you seriously reconsider everything you thought
you knew about baked goods) to the deceptively simple (her Favorite Chocolate
Chip Cookie will become an instant staple in your baking repertoire), The
Cookies & Cups Cookbook truly has something for everyone, from the cooking
novice to the seasoned chef. Now you can bring Shelly’s signature style into
your own kitchen with more than 125 no-fail recipes, including some readerapproved favorites and a special bonus section dedicated to the quick and savory
side of cooking. Authored in the witty, intimate style of the blog that draws more
than three million monthly page views and a social following of more than seven
hundred thousand fans, The Cookies & Cups Cookbook is the go-to source for all
things flavorful, accessible, and irresistibly tasty.
What if the perfect match is a perfect surprise?
When she is forced to take a cross-country trip with her ex-husband Nick, divorce
attorney Harper James, who is engaged to another man, cannot deny the
powerful feelings that still linger between them and wonders if they can get it right
this time. Original. 115,000 first printing.
Four rom-coms to curl up with from New York Times bestselling sensation
Kristan Higgins. For every girl whose ever fallen for Mr Wrong or fallen flat on
their face in front of Mr Right, this is warm, laugh out loud treat. Featuring All I
Ever Wanted, Fools Rush In, My One and Only and Just One of the Guys.
A licensed counselor shows how to stop saying you’re not good enough, let go
of shame, and grab life by the horns. As you look at a newborn child, you
become overwhelmed by his preciousness. Your heart is filled with love. Without
doubt, you recognize that the child’s value was established at birth. The child’s
value exists simply because he exists. You know with absolute certainty that this
child—every child—can never be of lesser value. This child’s value simply is. This
child is you. Abundant living is everyone’s birthright. Toxic shame can impede
your ability to live abundantly, and The Shame Game offers you the tools to claim
your inheritance. Although there have been books that address shame, healing
shame, and abundant living, The Shame Game brings the three issues together
in a more informative, readable, and concise manner than has ever been done.
Janice gently guides you on a journey of self-awareness and healing,
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empowering you to rediscover your birth-created value. The Shame Game can
set you free from the past, teach you to embrace the present, and open the door
to an abundant future. Praise for The Shame Game “Janice Gaunt has
highlighted the importance of acceptance and self-forgiveness in her first book,
The Shame Game. This groundbreaking work will revolutionize how we look at
shame and will help readers become the productive, self-accepting, balanced
people they are meant to be.” —Jenna Bush Hager, Today correspondent and
author of Ana’s Story and Read All About It “In simple, straightforward prose,
Janice takes a subject none of us like to talk about and gently pushes us to open
up, face the truth, and get our lives moving again—this time in the right direction.
It’s a remarkable performance.” —Skip Hollandsworth, executive editor, Texas
Monthly “Shame is at the heart of many healthcare issues for women.
Understanding how shame-based issues dictate our behaviors and relationships
is important for women in order to be mentally and physically well. Learning to
accept one’s self is one of the biggest challenges we face. Janice Gaunt lays out
a comprehensive program with real solutions to living a fulfilling life.” —Leesa B.
Condry, MD, OB-GYN
A young gifted woman who’s faith is tested, when the man she married turns out
to be a devil worshiper. After giving birth to her fifth child, she finds out that her
gift also fell upon her son.
In deze dertiende Jack Reacher-thriller van Lee Child komt Reacher iemand in
de metro tegen die zich verdacht veel gedraagt als een zelfmoordterrorist. Kan hij
een aanslag voorkomen? In Sluipschutter, de dertiende Jack Reacher-thriller van
bestsellerauteur Lee Child, zit Reacher ’s nachts in de metro in New York. Hij
bekijkt zijn medereizigers. Vier zijn in orde. Maar de vijfde, een vrouw, vertoont
alle kenmerken van een zelfmoordterrorist. Kan Reacher een aanslag voorkomen
en mensenlevens redden? Of legt hijzelf ook het loodje? Een waanzinnige
wedloop door Manhattan volgt, door een duister doolhof vol geweld. Lee Child is
winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij
gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack
Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte
exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Een
directe, filmische schrijfstijl.’ Algemeen Dagblad
Hoe kon zij nu weten dat haar droomman gewoon in het echt bestaat... Grace is
het zat dat iedereen haar altijd vol medelijden aankijkt, alleen omdat ze single is.
En nu moet ze ook nog naar een bruiloft, waar iedereen zich iets te luid
fluisterend zal afvragen waarom ze nog stééds geen leuke man heeft gevonden.
Uiteindelijk ziet ze maar één uitweg: ze verzint een vriendje. De perfecte man:
een kinderchirurg die om de dag een levensreddende operatie verricht, in zijn
vrije tijd zwerfkatten verzorgt en... haar adoreert. Dan krijgt ze een nieuwe
buurman, een levensechte, razendknappe, supersexy man - maar met een
duister verleden...
With thousands of romance novels published each year, librarians—especially
Page 2/9

Read Book My One And Only Kristan Higgins
those unfamiliar with or indifferent to the genre—can benefit from this wellorganized, reference that offers scores of appeals-based read-alike lists for some
of the most popular, contemporary romance fiction. • Describes more than 400
titles grouped according to popular appeal features • Provides access to titles
through user-friendly terminology rather than the typically formal language of the
Online Public Access Catalog (OPAC) • Identifies titles suited for book clubs,
award-winning books, and titles that appeal to teen readers
Harper James memiliki segala yang ia butuhkan dalam hidup, kecuali satu:
suami. Yah, sebenarnya ia punya satu mantan suami: Nick Lowery. Benar, dulu
mereka saling mencintai. Tapi saat itu mereka masih terlalu muda. Tak disangka,
Harper bertemu lagi dengan Nick, dan pria itu semakin tampan, mapan, dan
menarik. Dan ternyata ia masih menganggap Harper satu-satunya cinta dalam
hidupnya. Tak ingin kembali merasakan kepahitan hubungan yang lalu, Harper
tidak menanggapi. Tapi kenangan pernikahannya dengan Nick selalu kembali
menyeruak. Suka-duka itu, segala pahit-manis itu… Mampukah Harper
melupakan masa lalu demi mendapatkan pernikahan-untuk-sekarang-danselamanya yang selama ini ia idamkan?
Anna Walsh ligt volkomen uitgeteld bij haar ouders op de bank in Dublin. Ze was
zo gelukkig met haar knappe echtgenoot Aidan, haar appartement in Manhattan
en haar wereldbaan. Nu kan ze nog maar aan een ding denken: waar is Aidan
gebleven? Anna belt en mailt hem elke dag, maar Aidan reageert niet. Anna
besluit terug te gaan naar New York, naar haar huis en haar werk. Daar is het
leven er niet eenvoudiger op geworden. Wat is er toch met haar huwelijk aan de
hand dat Aidan niet meer met haar wil praten? Nog steeds in de war zoekt Anna
het 'hogerop'.
Zij wil hem de kans geven zijn zoon te ontmoeten voor het te laat is Acht jaar
geleden werd Nova draagmoeder voor haar beste vriend Mal en zijn vrouw
Stephanie. Halverwege de zwangerschap bedacht het paar zich plotseling en liet
Nova zwanger, bang en alleen achter. Aanvankelijk was Stephanie ontzettend blij
dat ze moeder zou worden - tot ze een sms-je van Mal aan Nova las: Slaap
lekker, lieve schat. Doodsbang om haar man te verliezen vroeg Stephanie hem
alle banden met Nova te verbreken. Nu wacht Nova angstig af of de ernstig zieke
zevenjarige Leo uit zijn coma zal ontwaken. Ondanks haar woede en verdriet wil
ze Mal de kans geven zijn zoon te ontmoeten voor het te laat is. Krachtig
geschreven roman over de meest intieme gedachten en geheimen, liefde, verlies
en opnieuw beginnen
Samantha is een jonge topadvocate in Londen. Ze werkt keihard en vindt het
heerlijk als de adrenaline door haar slanke lijf jaagt. Tot ze op een dag een
enorme fout maakt... zo enorm dat haar hele carriere op het spel staat. In paniek
ontvlucht Sam haar kantoor, stapt op de eerste de beste trein en belandt op het
Engelse platteland. Ze klopt aan bij een grote villa, waar ze wordt versleten voor
de nieuwe huishoudster. De heer en mevrouw Geiger hebben geen idee dat ze
een advocate met een IQ van 158 in huis hebben gehaald. En Samantha heeft
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geen idee hoe ze de wasmachine moet aanzetten, ze krijgt de strijkplank niet
eens uitgeklapt. En die #@%# over werkt ook al niet mee. Maar sam bijt nog
liever haar tong af dan de aantrekkelijk bemodderde tuinman Nathaniel om hulp
te vragen bij het bereiden van haar eerste cordon bleu maaltijd. Zal Samantha
ooit nog terugkeren naar Londen? En zo ja, wil ze haar oude leven dan weer
terug? Hoe staat het eigenlijk met haar emotionele huishouding?
After being left at the altar years ago, Faith is ready to return to her family's
winery, but when she finds herself drawn to local police chief Levi, she cannot
forget the role he played in breaking up her wedding.
De zussen Viann en Isabelle hebben altijd een goede band gehad, ondanks hun
verschillen. Isabelle, de jongste en brutaalste van de twee, woont in Parijs, terwijl
Viann op het platteland van Frankrijk een rustig bestaan leidt met haar man
Antoine en hun dochtertje. Maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en
Antoine moet meevechten. Met het voortduren van de oorlog wordt niet alleen de
relatie tussen de zussen zwaar op de proef gesteld, maar ook hun moed en hun
gevoel voor goed en fout. Kan Viann haar beste vriendin verraden als het leven
van haar kind op het spel staat? Moet Isabelle haar familie in gevaar brengen als
dat betekent dat ze levens kan redden? Hoe kan je overleven als de wereld om
je heen in elkaar stort?
Ze zijn buurvrouwen en vriendinnen die genieten van het leven, tot ze
tegelijkertijd in zwaar weer terechtkomen. Gerri was altijd de vrouw bij wie
iedereen terechtkon. Totdat haar huwelijk lijkt te stranden, en ze zich geen raad
weet met wat dat bij haar losmaakt. Andy heeft geen idee wat ze met een
plotselinge en heftige verliefdheid aan moet. En Sonja’s wereld stort in als haar
man haar van de ene dag op de andere in de steek laat. Het is moeilijk voor ze
om elkaar te helpen – ondanks, of misschien juist wel door het feit dat ze al zo
lang elkaars steun en toeverlaat zijn. Uiteindelijk is het BJ, een vrouw met een
verborgen verleden, die hen helpt de weg naar zichzelf terug te vinden...
Just when she thought she had life and love all figured out....
From New York Times bestselling author Kristan Higgins comes a beloved tales
about fresh starts! Journalist Chastity O’Neill is tired of being just one of the
guys. When returns to her hometown, she decides it’s time to get in touch with
her feminine side. While doing a story on local heroes, she meets a hunky doctor
who is the perfect candidate to test her newfound womanly wiles. There’s only
one problem: Trevor Meade, her first love and the one man she’s never quite
gotten over—although he seems to have gotten over her just fine. Yet the more
time she spends with Dr. Perfect, the better Trevor looks. But with the in-yourface competition, the irresistible Trevor starts to see Chastity as more than a
friend…. Originally published in 2008.
Callie Grey begrijpt niet wat ze verkeerd doet. Ze is toch altijd lief en opgewekt?
Neemt ze niet altijd lekkers mee voor iedereen op haar werk? En ziet ze er - al
zegt ze het zelf - niet altijd superschattig en hip uit? Waarom kan Mark, al jaren
haar grote liefde, haar ex en ook nog haar baas, dan niet gewoon definitief voor
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haar kiezen? In plaats daarvan verlooft hij zich ijskoud met een ander, en vindt hij
het ook nog eens nodig om haar dat uitgerekend op haar dertigste verjaardag te
vertellen. Voor Callie betekent het een omslag in haar leven. Ze mag niet meer
over Mark dromen/mijmeren/fantaseren, ze moet eropuit en een man vinden met
wie ze wél een echte relatie kan hebben, een man die ook naar een gezin
verlangt, naar kinderen. Een internetprofiel is zo aangemaakt, maar na de eerste
date blijkt dat het nog niet zo simpel is om een leuke vent te vinden. Waar blijft hij
nou, die man van haar dromen?
Een prachtige, ontroerende feelgoodroman voor de lezers van Marian Keyes,
Nicholas Sparks en Jojo Moyes Als haar moeder te jong overlijdt, is Brett
Bohlinger kapot van het verlies. En dan krijgt ze ook nog te horen dat ze haar
erfenis niet krijgt. Wel heeft haar moeder een brief aan haar dochter
achtergelaten, met daarin een lijstje met levensdoelen die Brett als tiener voor
zichzelf opstelde. Als zij deze doelen binnen een jaar bereikt, zal Brett alsnog
haar erfdeel ontvangen. Maar Brett is niet meer het meisje dat ze vroeger was.
Haar moeder moet toch hebben geweten dat de ambities van een tiener niet
passen in het leven van een volwassen vrouw? Als Brett op zoek gaat naar haar
lang vervlogen dromen, wordt echter al snel duidelijk dat de mooiste dingen
soms gebeuren op de meest onverwachte momenten... De pers over Een
bijzonder jaar: 'Een aanrader?!? Absoluut.' ***** The Readshop-express Eelde
'Een boek dat je op pagina 350 teleurgesteld en tevreden dichtslaat: jammer dat
het uit is, fijn dat het zo goed afliep. Lees het op een koude winterdag: de zon
gaat meteen weer schijnen. Verrukkelijk puur genietboek.' Leeskost.nl 'Een
bijzonder jaar heeft al mijn verwachtingen waar gemaakt en meer, het was een
heerlijk boek.' blog.donderdesign.nl
Een eigen, liefst ook nog mooi en schattig huisje... check. Een nieuwe baan (als
arts uiteraard, ze heeft niet voor niets jaren keihard gestudeerd)... check. Een
lieve nieuwe hond en een nieuwe hobby om gemakkelijk contact te kunnen
leggen... check. En ten slotte een nieuwe look, om op te vallen en te veroveren...
check! Millie Barnes heeft alles wat ze kan bedenken om haar doel te bereiken
gedaan of gekocht. Je zou toch zeggen dat het nu moet lukken om het hart van
Joe Carpenter (haar grote en eeuwige liefde) te winnen. Ze heeft gedaan wat ze
kon om het geluk een handje te helpen, en nu is het geluk aan zet. Het geluk lijkt
de hint te begrijpen. Geholpen door haar vrienden (en op de voet gevolgd door
haar ex-zwager, Sam, die zich kostelijk vermaakt met haar escapades) lukt het
Millie om Joes aandacht te trekken. En vast te houden! Maar nu kan ze het
gevoel niet van zich afschudden dat de droom die uitkomt eigenlijk helemaal niet
lijkt op de droom die ze al die jaren gekoesterd heeft...
When a woman's heart has been broken, it takes an extraordinary lover to strip
away the pain of the past and teach her the true meaning of love. Jennifer Tired
of the lies and broken promises...the nights she waited alone and
worried...Jennifer Ogden leaves her unfaithful partner and accepts a job as
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knit townspeople consider anybody who's lived here less than 10 years to be an
outsider, and that's fine with Jennifer. The last thing she wants is to get close to
anybody. Kristan Born and raised in Bailey's Cove, headstrong reported Kristan
Cassidy is as rugged and free as the Maine coastline she calls home. Having
been burned in the past, she believes there's no room for romance in her
life...until she realizes that she's falling hard for Jennifer. Pam Believing that time
and therapy heal all wounds, Jennifer's seductive ex-lover, Pamela Rivers, has
her heart set on a permanent reconciliation. When she discovers that another
woman is interested in Jennifer, her competitive instincts shift into overdrive. As
attractive as she is determined, she arrives in Bailey's Cove firmly convinced that
the way back to Jennifer's heart is through her bed.
In het Zweedse stadje Björnstad krijgen de bewoners in korte tijd veel te
verduren. Veel spelers van het ijshockeyteam, de trots van de stad, stappen over
naar het team van hun grootste concurrent, de naburige stad Hed. In Björnstad
moet een vrijwel volledig nieuw team geformeerd worden. Het duurt niet lang
voordat de nieuwe selectie in de startblokken staat, maar een hecht team maken
van de spelers is een flinke uitdaging voor de nieuwe coach. In aanloop naar de
belangrijkste wedstrijd van het seizoen groeit de rivaliteit tussen Björnstad en
Hed uit tot een heftige strijd die de gemeenschap verscheurt, en worden de
inwoners van beide steden gedwongen om te kiezen wat ze echt belangrijk
vinden. Wij tegen jullie is het indringende vervolg op Björnstad, waarin Fredrik
Backman laat zien hoe loyaliteit en vriendschap mensen door de moeilijkste
tijden heen kunnen slepen. De twee delen kunnen los van elkaar worden
gelezen.
Evolutionaire Astrologie door mijn vader Jeffrey Wolf Green, is een verzameling
van lezingen en artikelen uit veel van zijn verschillende boeken die ik in één boek
heb samengebracht, dat de lezer toegang geeft tot, en vertrouwd maakt met de
aard van de Evolutionaire Astrologie, die door hem in 1978 werd
voortgebracht.De Evolutionaire Astrologie heeft sinds die tijd de astrologie-wereld
getransformeerd, en zich over de wereld verspreid. Er is geen andere soort
astrologie die in staat is om de evolutionaire progressie van de Ziel van leven tot
leven te begrijpen en te beoordelen. Astrologie is in het algemeen een
beschrijvende soort astrologie die niet in staat is om het waarom van iets dat ze
beschrijft, te begrijpen. Evolutionaire Astrologie voorziet in een feitelijk paradigma
dat het voor de Evolutionair Astroloog mogelijk maakt, te weten wat de vorige
levensdynamiek is geweest die tot het huidige leven heeft geleid, waarom die
dynamiek, en wat de evolutionaire en karmische intenties voor het huidige leven
zijn om de evolutie van de Ziel voort te zetten.Evolutionaire Astrologie, de
evolutionaire reis van de Ziel, voorziet voor de eerste keer in een begrip van het
waarom van elke dynamiek in het bewustzijn van de Ziel, in verband met het
begrip dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor dat wat we scheppen.
When her fortune-hunting sister dumps Sam Nickerson, local doctor Millie
Barnes, who has a plan for her life that Sam is definitely not part of, discovers
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that she has no control over destiny when they become more than friends.
Surprisingly, No One Could Know is actually a funny book—at least in the
beginning. Many have said, “I laughed, I cried, I got mad, and I even learned a
little as I read your book.” So, why is a book about abortion partially funny? I
think that’s just how life is sometimes—it’s full of ups and downs, isn’t it?
Reasons for abortion vary, but I dare say a large number of abortions take place
because of the very same reason I had mine—so no one would know what was
done at an inconvenient time. I’m now going public with my experience of an
abortion—and later, rape—because I believe there is someone out there who
needs to read this and will be touched by what it contains. If you have never
found yourself in such situations as I did, then maybe this book can help you to
be of help to someone else. No One Could Know is engaging, thought-provoking,
and informative. More importantly, it’s a tool of recovery for those who walked
the same road I did. When I chose abortion, I was a Christian, but I had no idea
how astounding and full of grace, forgiveness, and love our awesome God is.
Jesus Christ has truly set me free. I hope you experience His presence of “joy
unspeakable and full of glory” as you relax and slip into my story with me, God,
and a good cup of coffee.
When she asks Jack Holland to be her escort to her ex-fiancâe's wedding and
they end up in bed together, Emmaline Neal dismisses it as a one-night stand,
but Jack is determined to convince her that it could be something more.
Honor Holland voelt zich tot op het bot vernederd als ze haar beste vriend ten
huwelijk vraagt, en hij haar bruut afwijst. Maar ze laat zich er niet onder krijgen!
In no-time is ze weer vol overgave aan het daten. Al is een leuke man vinden
misschien wat lastig in een dorp waar maar 715 mensen wonen – zijzelf
meegeteld. De charmante, Britse professor Tom Barlow heeft er veel voor over
om in de buurt van zijn onofficiële stiefzoon, Charlie, te blijven. Klein detail: zijn
visum is bijna verlopen en hij zal het land moeten verlaten. Tenzij hij op een of
andere manier aan een green card kan komen...
Na de dood van zijn vrouw, probeert Doug Parker samen met zijn stiefzoon Russ
een normaal leven te leiden. Maar bij elk stapje vooruit, komt Hailey weer om de
hoek kijken Leven na Hailey is een hilarische maar ook pijnlijk eerlijke roman
over het verlies van je grote liefde en de pogingen daarna het leven weer op te
pakken.
Before you get down on bended knee... ...you should be pretty darn sure the
answer will be yes. For ten years, Connor O'Rourke has been waiting for Jessica
Dunn to take their on-again, off-again relationship public, and he thinks the time
has come. His restaurant is thriving, she's got her dream job at Blue Heron
Vineyard--it's the perfect time to get married. When he pops the question,
however, her answer is a fond but firm no. If it ain't broke, why fix it? Jess has her
hands full with her younger brother, who's now living with her full-time, and a
great career after years of waitressing. What she and Connor have is perfect:
friends with an excellent benefits package. Besides, with her difficult past (and
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reputation), she's positive married life isn't for her. But this time, Connor says it's
all or nothing. If she doesn't want to marry him, he'll find someone who does.
Easier said than done, given that he's never loved anyone but her. And maybe
Jessica isn't quite as sure as she thinks...
When Mark, her lover and boss, announces his engagement to another woman,
Callie Grey, in order to get back at him, stirs up a crazy relationship with the
town's cantankerous veterinarian.
Net toen Faith Holland voor het altaar stond om haar jawoord te geven, vond Levi
Cooper, de beste vriend van haar verloofde, het tijd. Tijd voor haar aanstaande om op
te biechten dat hij weliswaar gek op haar was, maar dat hij op cruciale momenten aan
Justin Timberlake moest denken om iets voor elkaar te krijgen. En dat het hem dus
verstandig leek om maar niet te trouwen. Faith kon destijds maar één ding bedenken:
vluchten naar de grote stad! Maar nu, drie jaar later, heeft haar familie haar nodig, en
gaat ze terug naar Blue Heron. Moet kunnen, want de wonden zijn inmiddels wel
geheeld... denkt ze. Maar dan ontdekt ze dat uitgerekend Levi - de man die destijds
haar bruiloft ruïneerde - haar nieuwe buurman is! Kristan Higgins heeft meer dan twintig
romans op haar naam staan, waarvan vele op de bestsellerlijsten van onder andere de
New York Times en USA Today prijkten. Wat haar boeken zo geweldig maakt? Het feit
dat haar heldinnen net zo neurotisch, onzeker en stoer zijn als iedereen, en dat haar
boeken zowel hilarisch als ontroerend zijn...
The owner of a successful architectural salvaging company, Posey Osterhagen feels
that something is missing from her life until Liam Moore, the bad boy of Bellsford, New
Hampshire, comes back home, reawakening her schoolgirl crush. Original.
Colonel is knap, lief en gezellig. Hij is trouw, sportief, toegewijd en bescheiden. En als
hij niet een hond maar een man zou zijn, zou Maggie Beaumont onmiddellijk met hem
trouwen. Helaas: waar ze het met haar huisdier niet beter had kunnen treffen, wil het
met de mannen absoluut niet lukken. Steeds wordt ze verliefd op de verkeerde, steeds
wordt ze teleurgesteld. Wat het nog moeilijker maakt, is dat haar perfecte tweelingzus
wel een perfecte man en een perfecte dochter heeft, en dat haar moeder haar steeds
aan dat feit herinnert. Maggie besluit het heft in eigen hand te nemen en op zoek te
gaan. Er moet toch een menselijke Colonel bestaan? Een man die aardig is, die ook
naar een gezin verlangt, die naar haar wil luisteren en zijn gevoelens met haar wil
delen? Maar dan wordt ze (heerlijk!) gekust door Malone. Stugge, zwijgzame, norse
Malone. Nee hè, weer de verkeerde?
Handel met voorkennis? Parker heeft er wel eens over gehoord, maar veel weet ze er
niet van. Tot blijkt dat haar vader zich er schuldig aan heeft gemaakt en daarbij ook
haar erfenis erdoorheen heeft gejaagd. Opeens verandert ze in iemand die álles over
voorkennis weet... en die geen rooie cent meer heeft. Wat ze nog wel heeft, is een
huisje in Maine dat ze ooit heeft geërfd. Ze besluit het op te knappen en te verkopen tot ze ontdekt dat het een bouwvallig muizenparadijs is. Goeie raad is meestal duur en
ze is nu eenmaal blut. Ze staat dan ook op het punt om het bijltje erbij neer te gooien,
als onverwacht James voor haar gammele deur staat. James is de onuitstaanbare
advocaat van haar vader, en eigenlijk wil ze niks met hem te maken hebben. Maar hij
heeft tijd, is heel handig... en zo'n gereedschapsgordel maakt hem onweerstaanbaar!
'Wat een heerlijk boek: een perfecte mix van humor en ontroering.' - Kirkus Reviews
'Met veel humor en vaart geschreven.' - NBD Biblion overNet even anders 'Een sterk
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verhaal met een verfrissend sarcastisch randje... zeer vermakelijk!' - People Magazine
The only woman he wants is the one who won’t forgive him. Blake has everything he’s
ever wanted - except Elizabeth Sullivan. Unlike the other women he’s dated, she isn’t
impressed with his billion-dollar business, fast cars, or penthouse apartments. She
expects more from him than he’s prepared to give and that scares him more than
losing everything. As a lawyer, Elizabeth has spent her life fighting for justice. When a
ruthless criminal follows her to Montana, she knows her life is in danger. But the only
person who can help her is Blake Jefferson, her brother's best friend, and the man who
broke her heart. Discover the magic of Emerald Lake in One And Only, the fourth book
in the Emerald Lake Billionaires series. This book can easily be read as a stand-alone.
All of Leeanna’s series are linked. If you find a character you like, they could be in
another novel! Praise for Leeanna Morgan's Books: “I am addicted to Leeanna
Morgan's books! The only problem with them is that I hate coming to the end of one,
and can't wait for the next good read. I love how she weaves the characters together,
and draws you right into their lives. If you haven't discovered her, please do give her
books a try. You won't be disappointed, except for not having found her sooner!” “I
thoroughly enjoyed this book! I couldn't put it down. I purchased it today and finished it
just now. Captivating story from beginning to end. Definitely a five star book.” Other
Contemporary Romances by Leeanna Morgan: Montana Brides: Book 1: Forever
Dreams (Gracie and Trent) Book 2: Forever in Love (Amy and Nathan) Book 3: Forever
After (Nicky and Sam) Book 4: Forever Wishes (Erin and Jake) Book 5: Forever Santa
(A Montana Brides Christmas Novella) Book 6: Forever Cowboy (Emily and Alex) Book
7: Forever Together (Kate and Dan) Book 8: Forever and a Day (Sarah and Jordan)
The Bridesmaids Club: Book 1: All of Me (Tess and Logan) Book 2: Loving You (Annie
and Dylan) Book 3: Head Over Heels (Sally and Todd) Book 4: Sweet on You (Molly
and Jacob) Emerald Lake Billionaires: Book 1: Sealed with a Kiss (Rachel and John)
Book 2: Playing for Keeps (Sophie and Ryan) Book 3: Crazy Love (Holly and Daniel)
Book 4: One And Only (Elizabeth and Blake) The Protectors: Book 1: Safe Haven
(Hayley and Tank) Book 2: Just Breathe (Kelly and Tanner) Book 3: Always (Mallory
and Grant) Book 4: The Promise (Ashley and Matthew) Book 5: Coming Home (Mia
and Stan) Book 6: The Gift (Hannah and Brett) Book 7: The Wish (Claire and Jason)
Sapphire Bay: Book 1: Falling For You (Natalie and Gabe) Book 2: Once In A Lifetime
(Sam and Caleb) Book 3: A Christmas Wish (Megan and William) Book 4: Before
Today (Brooke and Levi) Book 5: The Sweetest Thing (Cassie and Noah) Book 6:
Sweet Surrender (Willow and Zac) Santa's Secret Helpers: Book 1: Christmas On Main
Street (Emma and Jack) Book 2: Mistletoe Madness (Kylie and Ben) Book 3: Silver
Bells (Bailey and Steven) Book 4: The Santa Express (Shelley and John) Keywords:
Heartwarming, small town romance, holiday, friendship, family life, series, Montana,
relationships, love, wedding, bride, bridesmaid, family saga, mystery, ranch, cowboy,
family relationships, second chances, romantic suspense, danger, police, clean &
wholesome, military, Navy SEAL, Army, billionaire, rich, wealthy, adventure.
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