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Beste Romantische Debuut van 2013 op Goodreads.com Spetterend, gepassioneerd en scherp! Over een man die veel
van vrouwen weet.. maar niet zo veel als hij denkt. Eerste deel van een trilogie, geschreven vanuit het perspectief van de
man. Deel twee is geschreven vanuit het perspectief van de vrouw en deel 3 vanuit het perspectief van beiden... Drew
Evans is knap en zelfverzekerd, hij maakt dagelijks miljoenendeals en hij windt de mooiste vrouwen van New York met
zijn glimlach om zijn vinger. De vraag is waarom hij zich dan al zeven dagen, diep ongelukkig en gedeprimeerd,
verschanst heeft in zijn appartement. Hij zal zeggen dat hij griep heeft. Maar wij weten wel beter. Katherine Brooks is
briljant, beeldschoon en ambitieus. Als Kate aangenomen wordt als partner bij de investeringsbank van Drews vader,
wordt Drews flamboyante leventje volledig overhoop gegooid. Ze blijkt een geduchte en verontrustende concurrent op de
werkvloer. Het feit dat hij zich tot haar aangetrokken voelt, leidt alleen maar af, maar dat ze niet ingaat op zijn avances
vindt hij nog het meest verontrustend.
Logan St. James is a smoldering, sexy beast. Sure, he can be a little broody at times—but Ellie Hammond’s willing to
overlook that. Because, have you seen him?? Sexy. As. Hell. And Ellie’s perky enough for both of them. For years,
she’s had a crush on the intense, protective royal security guard—but she doesn’t think he ever saw her, not really. To
Logan, Ellie was just part of the job—a relative of the royal family he’d sworn to protect. Now, at 22 years old and fresh
out of college, she’s determined to put aside her X-rated dreams of pat-downs and pillow talk, and find a real life happily
ever after. The Queen of Wessco encourages Ellie to follow in her sister’s footsteps and settle down with a prince of her
own. Or a duke, a marquis…a viscount would also do nicely. But in the pursuit of a fairy tale ending, Ellie learns that the
sweetest crushes can be the hardest to let go. *** Logan St. James grew up on the wrong side of the tracks, in a family
on the wrong side of the law. But these days, he covers his tattoos and scars with a respectable suit. He’s handsome,
loyal, brave, skilled with his hands and…other body parts. Any woman would be proud to bring him home to her family.
But there’s only one woman he wants. For years he’s watched over her, protected her, held her hair back when she was
sick, taught her how to throw a punch, and spot a liar. He dreams of her. Would lay down his life for her. But beautiful
Ellie Hammond’s off-limits. Everybody knows the bodyguard rules: Never lose focus, never let them out of your sight,
and never, ever fall in love.
Trisha heeft het niet makkelijk thuis en moet haar blauwe plekken verbergen. Haar droom over een prins op het witte
paard – die haar zou komen redden – is al lang vervlogen.Rock is een man met een plan. Zijn talent voor American
football zal hem helpen om uit zijn armoedige bestaan te ontsnappen. Een mooie carrière ligt binnen handbereik. Op een
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dag komt Rock een gewondeTrisha tegen langs de weg en brengt hij haar naar het ziekenhuis. Opeens is football niet
meer het belangrijkste in zijn leven. Rock zal alles doen om Trisha te redden. En te houden.
Abigail Haddock is stunning, sensible, and some would say…stuffy. But it’s not really her fault. She was raised in one of
Wessco’s oldest, most affluent, aristocratic families—“stuffy” is their middle name. So is successful. Abby’s working
overtime to distinguish herself as a top-notch physician, just as her family legacy demands. She doesn’t have time for
nonsense. Tommy Sullivan’s all about nonsense. Sure, he’s an elite bodyguard with lethal skills and co-owner of the
renowned, S&S Securities Firm—protector of the wealthy and titled. But he’s also rowdy, fun and thoroughly irresistible.
Tommy knows how to have a good time, and he’s never seen someone more in need of a good time than Abby. The
lass needs long, wet, filthy kisses—STAT—and he’s just the man for the job. It doesn’t take long for a wildly sexy, sinfully
satisfying, no-strings attached arrangement to turn into something more. Something sweet and addictive and real. But
Tommy and Abby are too royally stubborn to admit it. Opposites attract, everyone knows that. But can their red-hot
relationship last—can they love…for forever?
Dat hij 's nachts zijn bed uit moet voor een schoorsteenbrand is brandweercommandant Brendan Caine wel gewend. Dat
hij die nacht oog in oog zou komen te staan met Lucy Drake had hij echter totaal niet verwacht! Opeens wordt hij
herinnerd aan die ene gepassioneerde kus, jaren voor zijn huwelijk. Wie had gedacht dat hij na het overlijden van zijn
vrouw en met de zorg voor zijn twee kleine kinderen weer zo'n sterk verlangen zou voelen? Lang geleden had Lucy grote
haast om Hope's Crossing te verruilen voor de grote stad. Nu ze terug is en het monumentale huis gaat betrekken dat
haar tante haar heeft nagelaten, denkt ze dat ze Brendan wel weer onder ogen durft te komen. Destijds heeft ze hem
toch ook weten te weerstaan? Alleen lijkt het vuurtje van hun wederzijdse aantrekkingskracht nog helemaal niet
gedoofd...
'Alles wat Emma Chase schrijft is geweldig. Punt uit! - Goodreads.com In dit vierde en laatste deel van deze serie van
New York Times-bestsellerauteur Emma Chase kunnen Drew en Kate niet wachten om elkaar het ja-woord te geven. Als
ze de festiviteiten in aanloop naar de bruiloft heelhuids doorkomen tenminste. Ik heb noot van mijn leven gedacht dat ik
ooit zou trouwen. Maar Kate heeft he onmogelijke voor elkaar gekregen, ze heeft me doen veranderen. Ik denk dat we
het erover eens zijn dat ik daarvoor al een geweldige vent was, maar nu ben ik het helemaal. De weg die we hebben
moeten afleggen was er niet een geplaveid met rozengeur en maneschijn; foutjes en misverstanden genoeg om een
Griekse tragedie mee te vullen. Maar Kate en ik hebben ons er dankzij onze onuitputtelijke passie, grenzeloze
bewondering en eeuwige liefde heelhuids doorheen geslagen. Dat gezegd hebbende, er waren een aantal onverwachte
gebeurtenissen in Las Vegas afgelopen weekend die voor problemen hadden kunnen zorgen. Het was in wezen... mijn
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laatste test.
Inclusief gloednieuw Bonusverhaal! ***** Vijf sterren op Goodreads.com 'Sexy, hilarisch en gepassioneerd. Heerlijk
ontspannen.' - Katy Evans, New York Times-bestsellerauteur Van de auteur van het beste romantische debuut van 2013!
In dit derde en onvergetelijke boek van New York Times-bestsellerauteur Emma Chase wil Matthew Fisher, de beste
vriend van Drew Evans uit Gebonden en Gewillig, settelen. Daarvoor zal hij eerst de wantrouwende en uitermate
levenslustige Dee Dee Warren moeten overtuigen. Je kent het verhaal vast: meisje ontmoet womanizer, ze worden
verliefd op elkaar, womanizer verandert zijn levensstijl. Het is een goed verhaal, maar niet het onze. Dat van ons is een
stuk kleurrijker. Toen ik Dee ontmoette, wist ik meteen dat ze heel bijzonder was. Toen ze mij ontmoette, dacht ze dat ik
alles behalve bijzonder was – ik was hetzelfde als iedere andere vent die haar belazerd en gedumpt had. Het duurde
even voor ik haar van het tegenovergestelde overtuigd had, maar het blijkt dat ik erg overtuigend kan zijn als er seks in
het spel is. Het is misschien duidelijk welke kant dit verhaal op gaat. Maar het interessante ervan is niet hoe het eindigt,
maar juist hoe we daar gekomen zijn.
Camilla was al op jonge leeftijd verliefd op Landon Plazzo. Toen hij na zijn eindexamen met de noorderzon vertrok, bleef ze achter met een
gebroken hart. Maar Cami werd volwassen en werd mede-eigenaar van het populaire restaurant Seduction. Ze heeft alles bereikt wat ze wil...
althans, dat denkt ze. Landon blijkt gevechtspiloot in de marine te zijn geweest. Na twaalf jaar keert hij terug naar Portland. Hij ziet dat Cami,
het kleine zusje van zijn beste vriend, een beeldschone vrouw is geworden en is vastbesloten haar hart te veroveren.
After your casebook, Casenote Legal Briefs will be your most important reference source for the entire semester. It is the most popular legal
briefs series available, with over 140 titles, and is relied on by thousands of students for its expert case summaries, comprehensive analysis
of concurrences and dissents, as well as of the majority opinion in the briefs. Casenote Legal Briefs Features: Keyed to specific casebooks by
title/author Most current briefs available Redesigned for greater student accessibility Sample brief with element descriptions called out
Redesigned chapter opener provides rule of law and page number for each brief Quick Course Outline chart included with major titles
Revised glossary in dictionary format
A magnificent new romance by New York Times bestselling author Emma Chase. Dean Walker is all about keeping life simple. He's
effortlessly talented and intelligent—spending his summers playing drums in the local band and the rest of the year teaching high school in the
same Jersey town where he grew up. He likes his love life simple too, enjoying the commitment-free hook-ups his good looks and sexy charm
have always made oh so easy. Then he meets Lainey Burrows. And his simple, easy life gets turned upside down. One wild one-night stand
was all it was ever supposed to be, so Lainey is shocked when she discovers that her sizzling summer fling is also her son's new math
teacher. But that's nothing compared to the most unexpected twist of all—their hot hook-up left Lainey knocked up, and now they're about to
become parents. Together. What ensues is an addictive, insatiable, sweet and tender romance that won't be simple, but it will be more than
worth the fight. "This story was fast paced, wickedly sharp and, brought to life by supremely stellar narration, it's another unputdownable story
I never wanted to end." –Jessica, Angie and Jessica's Dreamy Reads "Getting Played is equal parts funny, sexy, sweet and moving and is
superbly narrated by the well-matched team of Andi Arndt and Zachary Webber, who deftly portray both the lighthearted, humorous banter
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and the more emotional dialogue and intimate moments. The story pulled me in from the start and kept me thoroughly engaged and
entertained until it’s sigh-worthy, romantic happily ever after, and it is guaranteed to give the listener all the feels." –Mary Dube, Frolic Media
"Getting Played is a downright panty melting, sweep you off your feet audiobook! Throw in the dynamic narration of Andi Arndt and Zachary
Webber, that just brought the storyline to a whole new level bliss!! Get ready to have your audio dreams come to life!" –Heather Pollock,
Audio Reviewer
'Herkenbaar, fijn en sexy!' - Lifestylelog.nl Alleenstaande moeder Natalie Cooper denkt dat ze de jackpot heeft gewonnen als ex-Navy SEAL
Blake Junger zijn intrek neemt in de leegstaande vila in haar straat. Maar Blake worstelt nog met de nachtmerries van zijn militaire verleden
en is pas net ontslagen uit de ontwenningskliniek voor zijn alcoholverslaving. Een nieuwe relatie is verreweg het laatste punt op zijn todolijstje... Wanneer Blake zich realiseert dat hij verliefd is op Natalie, neemt hij een gevaarlijke privéklus aan, waarvoor hij minimaal een half
jaar naar het buitenland moet. Natalie is kapot, woedend en niet bereid om Blake te vergeven als hij terugkeert, nadat hij zich realiseerde dat
hij niet zonder haar kan leven. Haar terugwinnen zal niet makkelijk zijn, maar Blake houdt wel van een uitdaging.
Emma Chase, New York Times bestselling author of the Tangled series, returns with the first installment of the Legal Briefs series! A
Washington, DC, defense attorney, Stanton Shaw keeps his head cool, his questions sharp, and his arguments irrefutable. They don’t call
him the Jury Charmer for nothing—with his southern drawl, disarming smile, and captivating green eyes, he’s a hard man to say no to. Men
want to be him, and women want to be thoroughly cross examined by him. Stanton’s a man with a plan. And for a while, life was going
according to that plan. Until the day he receives an invitation to the wedding of his high school sweetheart, the mother of his beloved ten-yearold daughter. Jenny is getting married—to someone who isn’t him. That's definitely not part of the plan. *** Sofia Santos is a city-raised, nononsense litigator who plans to become the most revered criminal defense attorney in the country. She doesn’t have time for relationships or
distractions. But when Stanton, her "friend with mind-blowing benefits," begs her for help, she finds herself out of her element, out of her
depth, and obviously out of her mind. Because she agrees to go with him to The-Middle-Of-Nowhere, Mississippi, to do all she can to help
Stanton win back the woman he loves. Her head tells her she's crazy...and her heart says something else entirely. What happens when you
mix a one-stop-light town, two professional arguers, a homecoming queen, four big brothers, some Jimmy Dean sausage, and a gun-toting
Nana? The Bourbon flows, passions rise, and even the best-laid plans get overruled by the desires of the heart.
A sexy, hilarious, emotional, new romance from New York Times bestselling author Emma Chase. Connor Daniels never thought he’d be
starting over at dating square one. His career as a successful doctor, and his three boys, are everything to him. It’s not exactly a set-up
conducive to a scorching love life—but he’s giving it a shot. ER nurse Violet Robinson never intended for Connor to find out she’s had a
crush on him forever. It was a dirty little secret only meant for her dirty dreams. Her heart trips every time he’s around—and so do her feet.
When Connor sees Violet coasting across the grocery store parking lot—and she falls on her face—he starts falling for the gorgeous, young
nurse right back. Dating can be tricky. And life can be beautiful and crazy and unpredictable. But when it gets real, you discover what matters
most . . . and the one person you want loving you through it all.
After your casebook, a Casenote Legal Brief is your most important reference source for the entire semester. The series is trusted for its
expert summary of the principal cases in your casebook. Its proven reliability makes Casenote Legal Briefs the most popular case brief series
available. With more than 100 titles keyed to the current editions of major casebooks, you know you can find the help you need. The brief for
each case saves you time and helps you retain important issues. Each brief has a succinct statement of the rule of law/black letter law,
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description of the facts, and important points of the holding and decision. Quicknotes are short definitions of the legal terms used at the end of
each brief. Use the Glossary in the end of your text to define common Latin legal terms. Such an overview, combined with case analysis,
helps broaden your understanding and supports you in classroom discussion. Each title is keyed to the current edition of a specific casebook;
it s your trusted guide to the text throughout the semester.The brief for each principal case in the casebook saves you time and helps you
retain important issues. Each brief has a succinct statement of the rule of law/black letter law, description of the facts, important points of the
holding and decision, and concurrences and dissents included in the casebook excerpt. This overview is combined with a short analysis: all to
help you broaden your understanding and support you in classroom discussion. Quicknotes at end of each brief give you short definitions of
the legal terms used. A handy Glossary of common Latin words and phrases is included in every Casenote. Detailed instruction on how to
brief a case is provided for you. A free Quick Course Outline accompanies all Casenote Legal Briefs in these course areas: Civil Procedure,
Constitutional Law, Contracts, Criminal Law, Criminal Procedure, Evidence, Property, and Torts.
Moeders, hou uw dochters binnen... Want één ding staat vast: de drie nieuwste inwoners van Strawberry Valley gaan voor heel wat
problemen zorgen! (1) Flirt vol gevaar - Nu hij net vrij is, heeft bad boy Jase Hollister maar één doel: uit de problemen blijven. En Strawberry
Valley lijkt hem een prima plek om een rustig, fijn leven op te bouwen. Toch is hij niet bepaald een brave burger - en al helemaal niet
wanneer hij in de buurt is van de temperamentvolle schoonheid Brook Lynn. Serveerster Brook Lynn Dillon staat ook wel bekend als Miss
Verantwoordelijk. Niet dat dat haar nu zoveel heeft opgeleverd: ze is blut, single, en ze heeft al veel te lang geen pleziertje meer beleefd.
Totdat ze Jase ontmoet. Hij is ruig en adembenemend sexy, en er valt niet te ontkomen aan de vonken die tussen hen overspringen. Toch
durft ze haar hart niet aan hem te geven... want is hij niet veel te gevaarlijk voor haar? (2) Hartstocht op herhaling - Beck Ockley is
genadeloos in de bestuurskamer... en in de slaapkamer. Betekenisloze seks helpt hem om de demonen uit zijn verleden op afstand te
houden, en hij is vastbesloten om nooit vaker dan één keer met dezelfde vrouw het bed te delen. Maar wanneer hij de beeldschone Harlow in
zijn huis aantreft, begint zijn voornemen te wankelen. Harlow Glass is de meest gehate persoon van Strawberry Valley. Bovendien is ze blut,
werkloos en dakloos. Wanhopig verschaft ze zich toegang tot Becks woning... en ze wordt door hem betrapt. Ze schrikt zich rot - niet zozeer
door zijn vroege thuiskomst, maar vooral door de zinderende aantrekkingskracht tussen hen. Ze is echter niet van plan een van zijn vele
veroveringen te worden. Maar hoelang kan ze weerstand bieden aan deze onmogelijk sexy man? (3) Voor altijd feest - West mag nu
succesvol en steenrijk zijn dankzij zijn computergames, maar dat is wel eens anders geweest. Hij heeft moeten knokken om de top te
bereiken. En om daar te blijven, leeft hij volgens een strak regime. Een van zijn regels: nooit langer dan twee maanden een romantische
relatie aangaan. Maar met de mooie flirterige Jessie Kay hoeft hij zich daar geen zorgen over te maken; zij is vast wel in voor een paar
weken lol! Jessie Kay heeft haar feestverleden achter zich gelaten. Vanaf nu wil ze alleen nog maar langdurige, betekenisvolle relaties. En
dus moet ze ver uit de buurt blijven van West met zijn relatiefobie! Toch wordt ze steeds als een magneet naar hem toe getrokken. Zal ze
hem kunnen verleiden om een uitzondering te maken op zijn regeltjes? Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Drew and Kate play a hilarious encore to New York Times and USA TODAY bestselling author Emma Chase’s “highly entertaining” (RT
Book Reviews) debut Tangled in this sexy take on A Christmas Carol, in which three dream women remind Drew that no gift could be better
than his life with Kate… After a blowout fight with Kate about his workaholic habits sends Drew to the office in anger on Christmas Eve, he falls
asleep at his desk. There, three lovely holiday spirits magically visit him to teach him that every moment is precious and that he should never
take his family for granted. But when he wakes up, will he just write it off as a dream? Originally published in the sizzling anthology Baby, It’s
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Cold Outside, this irresistible novella is the perfect holiday treat! And as special bonus material after the novella, Emma Chase has included a
scene showing Drew’s marriage proposal to Kate!
For over two decades, Casenote Legal Briefs have helped hundreds of thousands of students prepare for classes and exams year after year
with unparalleled results. Known throughout the law school community as high-quality legal study aids, Casenotes popular series of legal
briefs are the most comprehensive legal briefs available today. With over 100 Casenotes published today in all key areas, ranging from
Administrative Law to Wills, Trusts, and Estates each and every Casenote offers: professionally written briefs of the cases in your casebook
coverage that is accurate and up-to-date editor's analysis explaining the relevance of each case To the course coverage built on decades of
experience the highest commitment to quality and don't forget Aspen's other popular study aids: Click here to buy all your study aids
Head of the class... Garrett Daniels has this whole life thing figured out. The cocky, charismatic former high school star quarterback is an
idolized football coach and "cool" teacher in the hometown where he's not just a golden boy — he's platinum. He has good friends, a great
house on the lake, and the best damn sidekick a man could ask for: Snoopy, the albino beagle. Then...Callie Carpenter comes home. And
knocks him right on his tight end zone. Back to school... Callie has a pretty sweet life herself...on the other side of the country. But
circumstances — that she'd prefer to never speak of again — have brought her back home, helping out her parents and substitute teaching at
her old high school. Now she's facing bickering, raging hormones, constant gossip, awkward weirdness, and drama galore...and that's just
the teachers. Just like old times... When Garrett offers to show his former high school sweetheart the secrets of his winning teacher ways,
Callie jumps at the chance - and then has to stop herself from jumping him. Good friends are all they can ever be. Or...these teachers just
might end up getting schooled — by love.
Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht Wanneer literatuurstudente Anastasia Steele de jonge ondernemer Christian Grey
moet interviewen, ziet ze een mooie, intelligente en intimiderende man. De onbevangen, onschuldige Ana realiseert zich tot haar grote schok
dat ze hem wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare terughoudendheid wanhopig tot hem aangetrokken voelt. Niet in staat om Anas pure
schoonheid, humor en onafhankelijke geest te weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook naar haar verlangt - maar wel op zijn eigen voorwaarden.
Gechoqueerd maar ook gefascineerd door Greys opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in eerste instantie terughoudend. Hoewel alle
ingrediënten voor een succesvol leven - zijn internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn liefhebbende familie - aanwezig zijn, is Grey
een man die gekweld wordt door demonen en die wordt opgeslokt door zijn dwingende behoefte aan controle. Terwijl het duo aan een
gewaagde, hartstochtelijk fysieke affaire begint, ontdekt Ana de geheimen van Christian Grey, en verkent ze haar eigen duistere verlangens.
www.uitgeverijprometheus.nl www.fiftyshadesofgrey-film.nl www.eljamesauthor.com Motion Picture Artwork (c) Universal Studios. All Rights
Reserved.
Een laatste weekend zonder verplichtingen, voordat het werkende leven begint, dat is de afspraak. Dansen tot in de vroege uurtjes, cocktails
drinken in Las Vegas en vooral: proosten op hun vriendschap en het leven. Een wilde nacht met drie sexy mannen pakt voor de vriendinnen,
Mia, Harlow en Lola minder ongedwongen uit dan gepland. Terwijl de alcohol rijkelijk vloeit, sluiten zij een pact: ze geven alle drie het
jawoord aan de drie onbekenden. In het tweede deel uit de reeks volgen we Harlow. Ondanks haar wilde nachten met Finn mag ze hem
totaal niet... wat verklaart waarom hun huwelijk maar 12 uur duurde. Hij probeert haar in alle opzichten te domineren. Is Harlow even stug als
Finn? Of is ze precies wat hij nodig heeft?
Een steamy romance van de populaire auteur Vi Keeland. Emerie is ’s avonds laat nog haar nieuwe kantoor aan het inrichten, als er een
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inbreker voor haar neus staat. Wanneer ze hem met haar krav-maga-skills te lijf gaat, vindt hij dat alleen maar hilarisch. Hij blijkt helemaal
geen inbreker te zijn: hij is Drew Jagger, de echte huurder van het pand. Emerie is opgelicht, en de huurbaas aan wie ze de aanbetaling heeft
gedaan is nergens meer te vinden. Drew krijgt medelijden met Emerie wanneer hij hoort hoeveel geld ze kwijt is, en dat ze nu met meubels
en al op straat staat. Hij doet haar een aanbod: als ze zijn telefoon opneemt zolang zijn secretaresse op vakantie is, mag Emerie nog even in
zijn kantoor blijven tot ze een nieuwe plek heeft gevonden. Drew is ietwat arrogant, drop dead gorgeous, en een nietsontziende
echtscheidingsadvocaat. Emerie is zachtaardig en een succesvolle relatietherapeut. Ze hebben niets met elkaar gemeen. Behalve dan een
wederzijdse aantrekkingskracht die met de dag lastiger wordt om te weerstaan. De boeken van Vi Keeland zijn wereldwijde bestsellers. In
Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas. Van Vi Keeland zijn veel
sexy romans beschikbaar, net als korte verhalen. Ook schrijft ze samen met Penelope Ward verslavende romantische verhalen zoals
Onweerstaanbaar en vele andere.

Deel 7 ZOENEN IN HET ZAND Ali Winters heeft weleens een betere dag gehad. Haar vriendje heeft het, nota bene met een
sms'je, uitgemaakt. En ze staat zowat op straat, want hij heeft de huur van hun huis al opgezegd bij de eigenaar, ene Luke. Dan
beschuldigt hij haar ook nog van diefstal, wat de politie helaas nog schijnt te geloven ook. Om eerlijk te zijn, heeft ze zich nog nooit
zo alleen, zo onaantrekkelijk en vooral zo onsexy gevoeld. Hopelijk biedt een lekkere warme douche wat ontspanning... Als Luke
Hanover de deur van zijn strandhuis in Lucky Harbor opendoet, hoort hij tot zijn ergernis gespetter in de douche. Even later
verschijnt, slechts gekleed in haar ondergoed, de leukste, aantrekkelijkste en meest sexy vrouw die hij ooit heeft gezien. Eigenlijk
was hij van plan om uit te rusten van zijn zware baan bij de recherche in LA. Maar nadat hij haar verhaal heeft gehoord, heeft hij
nog maar één doel: die loser van een vriend duidelijk maken dat hij beter uit de buurt kan blijven! Deel 8 DE KERS OP DE TAART
Nadat Leah Sullivan is gestopt met haar bakopleiding en zich compleet belachelijk heeft gemaakt als finalist bij de tv-show Sweet
Wars, keert ze teleurgesteld terug naar Lucky Harbor. Waar ze zichzelf meteen weer in de problemen brengt. Om de ernstig zieke
moeder van haar beste vriend, sexy brandweerman Jack, blij te maken, vertelt Leah haar een klein leugentje: dat Jack en zij meer
dan vrienden zijn. Ze heeft onmiddellijk spijt van haar impulsieve actie. Want zij mag dan stiekem willen dat het geen leugentje is,
Jack wil het spelletje natuurlijk absoluut niet meespelen! Waarom moest Leah zo nodig aan zijn moeder vertellen dat ze een stel
zijn? Jack wordt er gek van; iedereen in Lucky Harbor heeft er wel een mening over! Eigenlijk zou hij haar de nek om willen
draaien, maar tot zijn verbazing vindt hij het al snel totáál niet erg om haar af en toe te moeten kussen... Deel 9 SERIEUS
VERLIEFD Instorten omdat je ex-verloofde het met zo ongeveer de halve vrouwelijke bevolking van Lucky Harbor blijkt te doen?
Sorry hoor, maar Aubrey is dat echt niet van plan. Om te beginnen heeft ze het al veel te druk met het boekhandeltje dat ze heeft
geërfd. Het zet haar ook aan het denken: heeft ze in het verleden ook niet zelf mensen gekwetst? Met een to-dolijstje met twaalf
mensen bij wie ze iets goed te maken heeft, gaat ze op pad. Een van hen is Ben McDaniels - lang, gespierd én onwaarschijnlijk
sexy. Dus bewaart ze het lekkerst maar voor het laatst... Mooi, maar geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, zo
herinnert Ben zich Aubrey. Helaas heeft hij zich laten overhalen om haar te helpen bij de renovatie van haar boekwinkel. Dat ze
elkaar daarbij binnen de kortste keren in de haren vliegen, verbaast hem helemaal niet. De kus die ze onverwacht delen wél. En al
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helemaal dat die zo'n stoere kerel als hij doet snakken naar meer! Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los
verkrijgbaar.
Stanton Shaw adalah pria yang penuh perencanaan. Selama hidupnya, semua selalu berjalan sesuai rencananya. Sampai suatu
hari dia menerima undangan pernikahan dari pacar zaman SMA-nya sekaligus ibu dari anak perempuannya yang berusia sepuluh
tahun. Jenny akan menikah—dengan pria lain. Itu semua di luar rencana Stanton. * Sofia Santos dibesarkan di kota. Dia adalah
pengacara yang dihormati dan sama sekali tidak memiliki waktu untuk cinta atau distraksi lainnya. Tapi ketika Stanton
memintanya untuk memenangkan Jenny kembali, dia tak dapat menolaknya. Pikirannya mengatakan dia sudah gila karena
mengiyakan Stanton, tapi hatinya mengatakan yang sebaliknya.
After your casebook, a Casenote Legal Brief is your most important reference source for the entire semester. The series is trusted
for its expert summary of the principal cases in your casebook. Its proven reliability makes Casenote Legal Briefs the most popular
case brief series available. With more than 100 titles keyed to the current editions of major casebooks, you know you can find the
help you need. The brief for each case saves you time and helps you retain important issues. Each brief has a succinct statement
of the rule of law/black letter law, description of the facts, and important points of the holding and decision. Quicknotes are short
definitions of the legal terms used at the end of each brief. Use the Glossary in the end of your text to define common Latin legal
terms. Such an overview, combined with case analysis, helps broaden your understanding and supports you in classroom
discussion. Each title is keyed to the current edition of a specific casebook; it s your trusted guide to the text throughout the
semester. The brief for each principal case in the casebook saves you time and helps you retain important issues. Each brief has a
succinct statement of the rule of law/black letter law, description of the facts, important points of the holding and decision, and
concurrences and dissents included in the casebook excerpt. This overview is combined with a short analysis: all to help you
broaden your understanding and support you in classroom discussion. Quicknotes at end of each brief give you short definitions of
the legal terms used. A handy Glossary of common Latin words and phrases is included in every Casenote. Detailed instruction on
how to brief a case is provided for you. A free Quick Course Outline accompanies all Casenote Legal Briefs in these course areas:
Civil Procedure, Constitutional Law, Contracts, Criminal Law, Criminal Procedure, Evidence, Property, and Torts.
A Washington, DC, defence attorney, Stanton Shaw keeps his head cool, his questions sharp, and his arguments irrefutable. They
don't call him the Jury Charmer for nothing. Men want to be him, and women want to be thoroughly cross examined by him.
Stanton's a man with a plan. And for a while, life was going according to that plan. Until the day he receives an invitation to the
wedding of his high school sweetheart, the mother of his beloved ten-year-old daughter. Jenny is getting married-to someone who
isn't him. Sofia Santos is a city-raised, no-nonsense litigator who plans to become the most revered criminal defence attorney in
the country. She doesn't have time for relationships or distractions. But when Stanton, her "friend with mind-blowing benefits,"
begs her for help, she finds herself out of her element, out of her depth, and obviously out of her mind. Because she agrees to go
with him to The-Middle-Of-Nowhere, Mississippi, to do all she can to help Stanton win back the woman he loves. Her head tells
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her she's crazy...and her heart says something else entirely. What happens when you mix a one-stop-light town, two professional
arguers, a homecoming queen, four big brothers, some Jimmy Dean sausage, and a gun-toting Nana?
There was a time when Jake Becker had it all together. He was controlled, driven, ruthless--in and out of the courtroom. Then, six
irresistible orphans and their heartbreakingly beautiful aunt crashed into his perfectly ordered life. They changed everything. They
changed him. Now he's a husband, an upstanding member of society, a father figure--a family man. And he's pretty damn good at
it. Sure, he has to referee sibling smackdowns, re-learn algebra, ensure his clients stay of jail, and keep his wife happy--but it
finally feels like he's got it together again....So, of course something has to screw it all up.It's huge. Life-changing. Kind of
terrifying.And it will be the most amazing, perfect thing he'll ever do. Join Jake & Chelsea, Stanton & Sofia, Brent & Kennedy as
they navigate the hilarious and heartwarming hurdles of love, life and the law in this final addition to the Legal Briefs Series
Het leven is een avontuur. Alles is mogelijk, met wilskracht en geluk, een sappige wortel, een natte neus en een snufje
onbezonnen moed! Shylo was altijd het onderdeurtje van zijn nest, de zwakste en rustigste van de familie. Zijn broers en zussen
zetten hem voor schut, omdat hij anders is. Maar wanneer Shylo op een groepje paparatzi’s stuit en van hun plan hoort om een
foto te nemen van de koningin in haar nachtjapon, is het aan deze onwaarschijnlijke held om naar Londen te reizen en de
Koninklijke Konijnen van Londen te vertellen over dit duivelse plot! De Koninklijke Konijnen van Londen kennen een lange
geschiedenis in de bescherming van de koninklijke familie en nu is het aan dit geheime genootschap om in actie te komen en de
Ratzi’s te stoppen... Kan een klein konijntje zo zwak en verlegen als Shylo hen ervan overtuigen dat de koningin in gevaar is?
Van de bestsellerauteurs Simon Sebag Montefiore & Santa Montefiore! Origineel, sprankelend en fantasievol Met sfeervolle,
levendige illustraties van Kate Hindley
After your casebook, a Casenote Legal Brief is your most important reference source for the entire semester. Expert case studies
and analyses and quicknote definitions of legal terms help you prepare for class discussion. Here is why you need Casenote Legal
Briefs to help you understand cases in your most difficult courses: Each Casenote includes expert case summaries, which include
the black letter law, facts, majority opinion, concurrences, and dissents, as well as analysis of the case. There is a Casenote for
you! With dozens of Casenote Legal Briefs, you can find the Casenote to work with your assigned casebook and give you the
extra understanding of all cases Casenotes in 1L subjects include a Quick Course Outline to help you understand the relationships
between course topics.
Wat zou jij doen als je nog honderd dagen te leven had? Lucio zwiert door het leven. Hij heeft vrienden en vrouwen bij de vleet. Zijn vrouw
Paola heeft er genoeg van en zet hem buiten de deur. Voorgoed. Een dag later krijgt Lucio vreselijk nieuws: hij heeft in het gunstigste geval
nog honderd dagen te leven. Wat nu? Lucio besluit om ondanks alles gelukkig te zijn. Om zijn kinderen mooie herinneringen te kunnen
geven, en de goede kanten van het leven te vieren. Maar kan hij wel betekenis geven aan het laatste stuk van zijn leven zonder zijn echte
liefde, Paola? 100 gelukkige dagen is lachen door je tranen heen en genieten van het ware Italiaanse dolce vita. Een ode aan het leven!
Fausto Brizzi is een Italiaanse tv-producer en maakte diverse bittersweet romantische comedy’s. Zijn werk is vooral geliefd vanwege het
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onbetwistbaar Italiaanse levensgevoel en de sterke psychologische diepgang. Zijn debuutroman 100 gelukkige dagen - een grappig, wijs en
ontroerend verhaal – zal de basis vormen van een grote publieksfilm. ‘In de stijl van Nick Hornby, met veel anekdotes en plezierige
uitweidingen.’ La Repubblica ‘Superboek. Dit zou zomaar eens de zomerhit van 2015 kunnen worden!’ Wim Krings, Boekhandel Krings, exboekenpanellid DWDD
Een heerlijke roman in acht delen Als kunstenares Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de vonken er
meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het begin van een
stormachtige en sensuele verhouding.Francesca Arno heeft de opdracht gekregen een bijzonder schilderij te maken als blikvanger voor de
foyer van Ian Noble s nieuwe gebouw. Op een cocktailfeestje om dit te vieren ontmoet ze hem voor het eerst, en is er direct een grote
aantrekkingskracht. Zo n seksuele reactie op een vreemde verrast haar. Met zijn dominante aanwezigheid en zijn mysterieuze intensiteit
brengt Ian haar compleet van haar stuk. En dat is precies wat ze wil...
Prepare to be swept off your feet by The Royally Series Collection– three sexy, swoony, modern royal romances that will capture your heart,
and satisfy your desire for a breathtaking happily ever after. Royally Screwed– By order of the Queen, Crown Prince Nicholas Pembrook has
five months to choose a suitable bride. Then one snowy night, in New York City, he meets spirited and beautiful waitress, Olivia Hammond.
Their whirlwind romance makes Nicholas question everything—who he is and who he wants to be—a King…or the man who gets to love Olivia
forever. Royally Matched– Responsibility has never been Prince Henry Pembrook’s strong suit. So when an unexpected heap of it is
dropped in his regal lap, he reacts accordingly—by secretly signing up for a reality TV dating show. Henry plans on partying his worries away.
What he doesn’t plan on…is Lady Sarah Von Titebottum…the quiet, stunning, shy, librarian hiding behind a book. As Henry and Sarah grow
closer, old words take on new meanings for the irresponsible royal. Words like Duty, Honor and most of all—Love. Royally Endowed– For
years, broody royal bodyguard Logan St. James has watched over—and wanted—perfect, perky, beautiful Ellie Hammond, the younger sister
of Princess Olivia. But he’s bound by loyalty to the crown and, of course, the golden bodyguard rule: Never lose focus, never let them out of
your sight, and never, ever fall in love. But Logan and Ellie are about to learn that when it comes to passion and pleasure, rules were
definitely made to be broken. Royally Raised— This sweetest of short stories focuses on Henry and Sarah, 20 years after the conclusion of
Royally Matched.
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