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Welcome To Temptation Jennifer Crusie
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...
Matilda Goodnight and Davy Dempsy are both trying to get the upper hand with the
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gorgeous gold-digging Clea Lewis, but they will forge a temporary if reluctant alliance to
take on an inept art collector, a disgruntled heir, an exasperated hitmat, and a seductive
femme fatale as they deal with false identities, forged paintings, swindles, and love.
100,000 first printing.
The New York Times bestselling author of Bet Me, Tell Me Lies and Welcome to
Temptation delivers her long-awaited novel Andie Miller is ready to move on in life. She
wants to marry her fiancé and leave behind everything in her past, especially her exhusband, North Archer. But when Andie tries to gain closure with him, he asks one final
favor of her before they go their separate ways forever. A very distant cousin of his has
died and left North as the guardian of two orphans who have driven out three nannies
already, and things are getting worse. He needs a very special person to take care of
the situation and he knows Andie can handle anything. When Andie meets the two
children she quickly realizes things are much worse than she feared. The place is a
mess, the children, Carter and Alice, aren't your average delinquents, and the creepy
old house where they live is being run by the worst housekeeper since Mrs. Danvers.
What's worse, Andie's fiancé thinks this is all a plan by North to get Andie back, and he
may be right. Andie's dreams have been haunted by North since she arrived at the old
house. And that's not the only haunting. What follows is a hilarious adventure in
exorcism, including a self-doubting parapsychologist, an annoyed medium, her Tarotcard reading mother, an avenging ex-mother-inlaw, and, of course, her jealous fiancé.
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And just when she thinks things couldn't get more complicated, North shows up on the
doorstep making her wonder if maybe this time things could be different between them.
If Andie can just get rid of all the guests and ghosts, she's pretty sure she can save the
kids, and herself, from the past. But fate might just have another thing in mind...
Jane leeft een spannend single leven in de grote stad. Overdag is ze journaliste en is
haar voornaamste taak het verslaan van het nieuws rondom het Chinooks
ijshockeyteam, waarbij haar speciale aandacht uitgaat naar sexy goalie Luc Martineau.
's Nachts schrijft ze sexy en spannende verhalen voor Honey Pie, de column waar
iedere man over praat... Luc heeft een hekel aan alles wat met journalistiek, en
journalisten in het bijzonder, te maken heeft. Hij wil met rust gelaten worden zodat hij
het beste uit zijn ijshockeycarrière kan halen. Totdat hij opgescheept komt te zitten met
Jane, een nieuwsgierige en bijdehante journaliste die in zijn verleden graaft en in de
weg loopt, maar toch ook wel behoorlijk wat pluspunten heeft...
Deze heerlijke roman speelt in op dé trend van dit jaar: bakken! Claire Sandy schreef
met `De taarten van Marie een feelgoodroman voor iedereen die van bakken of van
eten houdt. Voor fans van Jill Mansell, Nicky Pellegrino en Sarah-Kate Lynch. Marie
Dunwoody probeert alle bordjes draaiende te houden: haar tandartspraktijk (haar
concurrent betrekt een pand in de straat), haar huwelijk (haar mans baan staat op de
tocht), haar tienerzoon Angus (die duidelijk iets verzwijgt, maar wat?) en haar
negenjarige tweeling Iris en Rosie (die op hun eigen manier voor het gezin zorgen).
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Ondertussen komt ze overal haar buurvrouw tegen, de perfecte Lucy die haar leven in
balans heeft en geroemd wordt om haar bakkunsten. Marie voelt dat ze faalt. Maar dan
krijgt ze het beste bakboek aller tijden in handen en weet de oplossing: als ze de
perfecte cake kan bakken, dan volgt de rest vanzelf! Claire Sandy woont met haar
gezin in Surrey. Ze houdt van bakken, schrijven, eten en voert met haar negenjarige
dochter diepzinnige gesprekken over de belangrijke dingen in het leven toevallig ook
allemaal dingen die ze bij het schrijven van dit boek kon gebruiken.
Sophie Dempsey wants to help her sister film a video and then get out of Temptation,
Ohio. Mayor Phin Tucker wants to play pool with the police chief and keep things
peaceful. But when Sophie and Phin meet, they both get more than they want. Gossip,
blackmail, adultery, murder, vehicular abuse of a corpse, and slightly perverse but
excellent sex: all hell breaks loose in Temptation as Sophie and Phin fall deeper and
deeper in trouble... and in love.
Workaholic Linc krijgt alleen zijn droombaan wanneer hij gaat trouwen. Waar haalt hij
zo snel een verloofde vandaan? Zou zijn rare buurvrouw Daisy het spelletje willen
meespelen? Daisy zegt ja - voor duizend dollar. Ze heeft dringend geld nodig. Vanaf de
allereerste seconde knettert het tussen die twee. Als rationele vent gelooft Linc niet in
zoiets zweverigs als romantiek. Tot Daisy hem niet meer loslaat.
The beloved New York Times bestselling novel, now with an exclusive letter from
Jennifer Crusie in celebration of its tenth anniversary This is New York Times and USA
Page 4/20

Where To Download Welcome To Temptation Jennifer Crusie
Today bestselling author Jennifer Crusie's novel about long shots, risk management,
true love, and great shoes. . . . Minerva Dobbs knows how to work the odds. Calvin
Morrisey always plays to win. But when they face off, neither one is prepared. Because
when real life meets true love, all bets are off. . . . Minerva Dobbs knows that happilyever-after is a fairy tale, especially with a man who asked her to dinner to win a bet,
even if he is gorgeous and successful Calvin Morrisey. Cal knows commitment is
impossible, especially with a woman as cranky as Min Dobbs, even if she does wear
great shoes and keep him on his toes. When they say good-bye at the end of their
evening, they cut their losses and agree never to see each other again. But fate has
other plans, and it's not long before Min and Cal meet again. Soon they're dealing with
a jealous ex-boyfriend, Krispy Kreme doughnuts, a determined psychologist, chaos
theory, a freakishly intelligent cat, Chicken Marsala, and more risky propositions than
either of them ever dreamed of. Including the biggest gamble of all---true love. Bet Me
is the winner of a 2005 RITA Award.
Toen Posey Osterhagen zestien was, brak Liam Murphy haar hart. Niet dat ze iets hadden –
daar was hij véél te cool voor – maar hij was wel een soort vriend van haar. Tot hij haar hart
brak, dus. Nu, vele jaren later, zit ze daar natuurlijk echt niet meer mee. Het gaat prima met
haar! Ze heeft een ietwat merkwaardige maar zeer liefhebbende familie, leuke vrienden, een
eigen bedrijf, een relatieachtig iets... Kortom, niets te klagen. En ze zit zeker niet op Liam te
wachten. Waarom slaat haar verraderlijke hart dan op hol als ze hem weer ziet? Oké, hij is nog
steeds verpletterend... alles, en je zou je kunnen voorstellen dat een vrouw in zwijm voor hem
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zou vallen. Maar zij dus niet, want dat is wel het laatste waar ze zin in heeft. Er zit er maar één
ding op: ver bij hem uit de buurt blijven! Nu maar hopen dat het lot haar daarbij een beetje wil
helpen...
Welcome to Temptation: Sophie Dempsey is content living a quiet life filming wedding videos
until an assignment brings her to Temptation, Ohio. Bet Me: Minerva Dobbs knows that happily
ever after is a fairy tale, especially with a man who asked her to dinner to win a bet.
From the bestselling author of "Welcome to Temptation" comes the wickedly funny tale of an
attractive businesswoman whose plans to snare an eligible bachelor at The Cabins resort
leaves her dates literally falling at her feet. After witnessing several of her mishaps, Jake is
convinced this beautiful femme fatale is trouble--especially for him.
Wanneer Caitrin in het Ierland van de elfde eeuw moet vluchten voor haar gewelddadige
familie, komt ze erachter dat haar nieuwe thuis verschillende duistere geheimen herbergt.
Vanaf ca. 16 jaar.
Als Nell Channing een nieuw leven begint op een eiland voor de kust van Massachusetts,
denkt ze eindelijk veilig te zijn voor haar gewelddadige echtgenoot. Ze gaat werken bij Mia
Devlin, wier boekhandel annex café het bruisende centrum van het eiland vormt. Al snel is
sheriff Zack Todd er niet meer weg te slaan. Maar net als Nell hem een beetje begint te
vertrouwen, wordt ze hardhandig geconfronteerd met haar verleden en met het feit dat het
eiland nog steeds zucht onder een vreselijke vloek
Stella heeft het prima naar haar zin in de horeca, totdat ex-marinier Beau, even prachtig als
irritant, haar leven ondersteboven komt gooien. Hij zegt dat hij haar redding is van de
maffiabanden die haar baas heeft. En voor ze er erg in heeft, zijn ze onderweg, de stad uit, en
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is het enige machtsmiddel dat ze in handen heeft haar sexy uiterlijk en dito uitstraling.
Getting a book successfully published is as much about talent and creative drive as it is a
matter of determination and business practice. Luckily for would-be authors, this book delivers
the how-to on both the creativity and the business. Lecturer and writing retreat leader Tom Bird
introduces authors to their Divine Author Within, and guides them through the process of
listening to this inner muse. They will learn how to tap into their "creative connected mind" and
relax their "logical critical mind" so they will be able to write the book they've always wanted
to--in just two drafts! Once the book is complete, writers learn how to sell their book. Bird
instructs his readers how to successfully navigate the publishing world so that they can make
the right choices for their work.
Welcome to TemptationA NovelMacmillan

T is van Tom, de jeugdvriend van Natalie. Bij hem kan ze altijd weer uithuilen als
ze weer eens is teleurgesteld in de liefde. Het is zo vanzelfsprekend dat hij er
voor haar is, dat ze eigenlijk niet meer ziet hoe knap en geestig hij is.O is van
Oudjaarsavond, de dag waarop Tom een idioot voorstelt doet: 26 weekenden
samen doorbrengen. Om de beurt mogen bepalen wat ze gaan doen. De enige
regel is dat ze van A tot Z het alfabet moeten doorlopen.P is van Parijs, waar
Tom en Natalie een geweldig weekend doorbrengen. Natalie lijkt eindelijk te
beseffen dat ze voor elkaar gemaakt zijn. Maar dan verschijnt Natalies ex weer
op het toneel...
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Sage werkt in een bakkerij. Ze raakt bevriend met Josef, een aardige oude man
die vaak met zijn hondje door de buurt wandelt. Tot de dag dat hij haar een foto
van zichzelf laat zien in SS-uniform, vertelt dat hij wil sterven en haar vraagt hem
daarbij te helpen. Sage weigert. Haar grootmoeder, Minka, met wie ze een sterke
band heeft, is een overlevende van de Holocaust. Ooit was Minka een vrolijk
meisje dat ervan droomde schrijfster te worden. Maar die dromen vielen in
duigen toen ze naar Auschwitz werd gedeporteerd.
Crafting Unputdownable Fiction
New York Times bestselling author Jennifer Crusie teams up with USA Today
bestselling author Bob Mayer to write a sizzling, high-octane romantic adventure
about a straight-talking woman and a straight-shooting man... Lucy Armstrong is
a director of television commercials who's just been recruited to finish a four-day
action movie shoot. But she arrives on the set to discover that the directing staff
has quit, the make-up artist is suicidal, the stars are egomaniacs, the stunt
director is her ex-husband, and the lead actor has just acquired as an advisor a
Green Beret who has the aggravating habit of always being right. Green Beret
Captain JT Wilder had thought that hiring on as a military consultant for a movie
star was a good deal: easy money and easier starlets. Instead he has to babysit
a bumbling comedian, dodge low-flying helicopters, and resist his attraction to a
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director who bears a distracting resemblance to Wonder Woman. Then the CIA
calls and he realizes that somebody is taking "shooting a movie" much too
literally. Full of suspense and humor, non-stop action and fast-paced dialogue,
Don't Look Down is the perfect blend of male and female, adventure and
romance, Mayer and Crusie.
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 Todaybestsellerlijsten. 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. 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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The New York Times bestselling duo of Crusie and Mayer team up again with a
hilarious paranormal novel that shows why the wildest ride at the Dreamland
Amusement Park isn't the roller coaster Mary Alice Brannigan doesn't believe in
the supernatural. Nor does she expect to find that Dreamland, the decaying
amusement park she's been hired to restore, is a prison for the five
Untouchables, the most powerful demons in the history of the world. Plus, there's
a guy she's falling hard for, and there's something about him that's not quite right.
But rocky romances and demented demons aren't the only problems in
Dreamland: Mab's also coping with a crooked politician, a supernatural raven, a
secret government agency, an inexperienced sorceress, an unsettling
inheritance, and some mind-boggling revelations from her past. As her personal
demons wreck her newfound relationship and real demons wreck the park, Mab
faces down immortal evil and discovers what everybody who's ever been to an
amusement park knows: The end of the ride is always the wildest.
Een heerlijke romantische comedy, vol hilarische dialogen en steamy spanning.
Sophie Dempsey gaat met haar zus Amy een film maken in het stadje
Temptation, Ohio. Het begint al goed: wanneer ze de stad binnenrijden,
veroorzaken ze gelijk een aanrijding. Dat levert ze een bezoekje op van de sheriff
en van de wel erg aantrekkelijke burgemeester van Temptation: Phineas Tucker.
Page 10/20

Where To Download Welcome To Temptation Jennifer Crusie
Al snel gaat een gerucht rond dat Sophie en Amy van plan zouden zijn om een
pornofilm op te nemen, en is het volledige stadje in rep en roer. Een wirwar van
roddels, chantage, lust, overspel, een verdwaald lijk en een hond die Lassie heet,
is het gevolg. Wanneer Phin en Sophie zich dan ook nog eens ontzettend tot
elkaar aangetrokken voelen, breekt de hel pas echt goed los in Temptation.
“A step-by-step guide for writers struggling to create fiction from their life . . .
delivers on its promise with such honesty, simplicity, and beauty.”—William Kent
Krueger, New York Times bestselling author According to common wisdom, we
all have a book inside of us. But how do we select and then write our most
significant story—the one that helps us to evolve and invites pure creativity into
our lives? In Rewrite Your Life, creative writing professor, sociologist, and
popular fiction author Jess Lourey guides you through the redemptive process of
writing a healing novel that recycles and transforms your most precious
resources—your own emotions and experiences. This fact-to-fiction process
provides not only the essential building blocks of bestselling novels but is also
personally transformative. Based on the process the author developed and fieldtested in the wake of her husband’s suicide, Rewrite Your Life is devoted to the
practice of discovering, healing, and evolving through fiction writing. It combines
research, practical and engaging guidance, and personal experience to meet
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readers where they are and take their creativity and personal growth to the next
level. Tender, raw, and laugh-out-loud funny, Rewrite Your Life offers both a map
and a compass for those seeking to harvest their life experiences to heal, lead a
more authentic life, and craft a rich, powerful work of fiction. “My favorite kind of
self-help book: irreverent, personal, and superbly useful.”—Jen Mann, New York
Times bestselling author of People I Want to Punch in the Throat “A lively
exploration of writing’s therapeutic value and an encouraging invitation to apply it
to your life.”—Kendra Levin, author of The Hero Is You
Een knappe lady wijst het huwelijksaanzoek van een rijke vrijgezel af omdat ze
denkt dat er alleen sprake is van lust en niet van echte liefde.
Hoe vaak kun je vallen voor een verkeerde man? Te vaak, als je het aan Lucy
vraagt. Dat heeft ze inmiddels wel gemerkt. Maar gelukkig leer je van elke keer,
toch? Na Bradley, bij wie ze echt dacht dat ze het dit keer goed had gedaan,
besluit ze het roer dan ook rigoureus om te gooien. Zelfstandigheid en vrijheid,
dát is voortaan belangrijk. Ze heeft nu tenslotte het huis waar ze van droomde,
en alleen is ze met haar drie honden nooit. Wat vaker iets impulsiefs doen, zoals
haar zus haar aanraadt, lijkt haar in eerste instantie niet zo'n goed idee. Toch
komt ook dat ervan wanneer ze op slag voor de opwindende Zack valt - al is dat
niet direct wat haar zus bedoelde. En, verstandig of niet, vervelen doet ze zich
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sindsdien geen minuut meer. Vooral niet als blijkt dat ze nog niet van Bradley af
is...
Welcome to Temptation Sophie Dempsey wants to help her sister film a video
and then get out of Temptation, Ohio. Mayor Phin Tucker wants to play pool with
the police chief and keep things peaceful. But when Sophie and Phin meet, they
both get more than they want. Gossip, blackmail, adultery, murder, vehicular
abuse of a corpse, and slightly perverse but excellent sex: all hell breaks loose in
Temptation as Sophie and Phin fall deeper and deeper in trouble... and in love.
Bet Me This is New York Times and USA Today bestselling author Jennifer
Crusie's novel about long shots, risk management, true love, and great shoes. . .
. Minerva Dobbs knows how to work the odds. Calvin Morrisey always plays to
win. But when they face off, neither one is prepared. Because when real life
meets true love, all bets are off. . . . Minerva Dobbs knows that happily-ever-after
is a fairy tale, especially with a man who asked her to dinner to win a bet, even if
he is gorgeous and successful Calvin Morrisey. Cal knows commitment is
impossible, especially with a woman as cranky as Min Dobbs, even if she does
wear great shoes and keep him on his toes. When they say good-bye at the end
of their evening, they cut their losses and agree never to see each other again.
But fate has other plans, and it's not long before Min and Cal meet again. Soon
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they're dealing with a jealous ex-boyfriend, Krispy Kreme doughnuts, a
determined psychologist, chaos theory, a freakishly intelligent cat, Chicken
Marsala, and more risky propositions than either of them ever dreamed of.
Including the biggest gamble of all---true love.
Take one food writer named Cranky Agnes, add a hitman named Shane, mix
them together with a Southern mob wedding, a missing necklace, two annoyed
flamingos, and a dog named Rhett and you've got a recipe for a sexy, hilarious
novel about the disastrous side of true love... Agnes Crandall's life goes awry
when a dognapper invades her kitchen one night, seriously hampering her
attempts to put on a wedding that she's staked her entire net worth on. Then a
hero climbs through her bedroom window. His name is Shane, no last name, just
Shane, and he has his own problems: he's got a big hit scheduled, a rival trying
to take him out, and an ex-mobster uncle asking him to protect some little kid
named Agnes. When he finds out that Agnes isn't so little, his uncle has forgotten
to mention a missing five million bucks he might have lost in Agnes's house, and
his last hit was a miss, Shane's life isn't looking so good, either. Then a bunch of
lowlifes come looking for the money, a string of hit men show up for Agnes, and
some wedding guests gather with intent to throw more than rice. Agnes and
Shane have their hands full with greed, florists, treachery, flamingos, mayhem,
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mothers of the bride, and—most dangerous of all—each other. Agnes and the
Hitman is the perfect combination of sugar and spice, sweet and salty—a novel of
delicious proportions.
Robert Wallis is een berooide levensgenieter in het 19e-eeuwse Londen. Hij
wordt verliefd op Emily Pinker, de dochter van een steenrijke koffie-importeur.
Hoewel Robert affiniteit met koffie lijkt te hebben, vertrouwt Samuel Pinker hem
niet. Robert krijgt de opdracht om naar Afrika af te reizen om de zeldzaamste
koffiesoort ter wereld te vinden. Als hij deze opdracht vervult, mag hij met Emily
trouwen. Robert dompelt zich onder in een gevaarlijke wereld van duistere
schoonheid. Het slavenmeisje Fikre zal uiteindelijk zijn toekomst bepalen en de
vraag beantwoorden of de prijs van koffie soms niet veel te hoog is...
For fans of Jenny Crusie, of witty and warm writing, and of contemporary fiction,
this collection of short stories was the genesis for one of Crusie's most beloved
novels, Crazy for You. The stories focus on three women, Quinn, Darla, and
Stephanie, and their mothers, sisters, daughters, and friends. Originally written
for Crusie's MFA in Fiction, they've been updated, edited, and packaged as a
special collection for any reader who loves to laugh out loud.
The biggest gamble of all is true love in this story about long shots, risk
management, and great shoes--the best novel yet from the author of "Faking It."
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"A hoot. Oh, go ahead. Indulge."
Hoe moeilijk kan het zijn, vraagt Kate zich af. Gewoon een aardige, geslaagde,
gedistingeerde man vinden. Toch is ze in drie jaar al drie verloofdes verder. Zou
een chic vakantieresort een betere plek zijn om te zoeken? Haar eerste
afspraakjes zijn niet hoopgevend. Ze is dan ook blij als ze in Jake, de
onderhoudsman van het resort, een kameraad vindt bij wie ze haar frustraties
kwijt kan. En met wie ze een beetje lol kan hebben. Wel zonde dat hij zo weinig
ambities heeft. Al werkt zijn onbezorgde levensstijl zeker ontspannend! Voor
Jake, die Kate in eerste instantie als ijskonijn had weggezet, is het een
aangename verrassing hoe leuk ze in onbewaakte momenten kan zijn. Samen
de georganiseerde activiteiten ontvluchten, vindt hij dan ook prima, al moet het
daar wel bij blijven. Vrijheid blijheid, is zijn motto. Maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan, en dan wordt het kiezen. Voor het onzekere avontuur van elkaar...
of voor de weg die ze ieder hadden uitgestippeld?
'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 to-dolijstje... Wanneer Blake zich realiseert
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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.
Maddie Faraday's life would be perfect--if it weren't for her cheating husband her suspicious
daughter her gossipy mother her secretive best friend her nosy neighbors, and that guy she
lost her virginity to twenty years ago... In Tell Me Lies, Jennifer Cruise dishes up a funny, sexy,
suspenseful novel about small-town secrets, big-time betrayals and the redemptive power of
love, laughter and chocolate brownies.
Genre fiction has always been a complex mixture of themes and elements. The increasing
popularity of “genre blends,” or fiction that straddles the traditional labels, means greater
pleasure for readers but a greater challenge for readers’ advisory. In this informative and
entertaining book McArdle gets library staff up to speed on these engaging titles, showing how
such crossover fiction appeals to fanbases of multiple genres. Complete with booklists,
summaries, read-alikes, and thorough indexes, this guide Covers suspense, fantasy, historical
fiction, horror, mystery, romance, and science fiction, as well as non-genre titles that don’t
neatly fit into any categoriesOffers guidance for shelving, displaying, and marketing genre
blendsShows how to make the most of online discovery tools in cataloging these titlesIncludes
“Blend MVPs,” a section spotlighting several popular authors who regularly move between
genres, and a useful bibliography of additional resources Providing a unique look at how
common genres are often combined, this guide will open up new worlds of fiction to readers’
advisors and those whom they serve.
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When a down-on-her-luck divorcée meets a determined-to-dominate detective, they find out
that falling in love can be murder. . . . Nell Dysart's in trouble. Weighed down by an inexplicable
divorce and a loss of appetite for everything, Nell is sleepwalking through life until her best
friend finagles a job for her with a shabby little detective agency that has lots of potential and a
boss who looks easy to manage. Gabe McKenna isn't doing too well, either. His detective
agency is wasting time on a blackmail case, his partner has decided he hates watching
cheating spouses for money, and his ex-wife has just dumped him . . . again. The only thing
that's going his way is that his new secretary looks efficient, boring, and biddable. But looks
can be deceiving, and soon Nell and Gabe are squaring off over embezzlement, business
cards, vandalism, dognapping, blackmail, Chinese food, unprofessional sex, and really ugly
office furniture, all of which turn out to be the least of their problems. Because soon, there are
murders. And shortly after that, Nell and Gabe start falling in love. . . .
Here together for the first time in a stunning eBook bundle, seven novels from beloved New
York Times bestselling author Jennifer Crusie: Tell Me Lies Maddie Faraday's life would be
perfect—if it weren't for: her cheating husband, her suspicious daughter, her gossipy mother,
her secretive best friend, her nosy neighbors, and that guy she lost her virginity to twenty years
ago... Jennifer Cruise dishes up a funny, sexy, suspenseful novel about small-town secrets, bigtime betrayals and the redemptive power of love, laughter and chocolate brownies. Crazy For
You Quinn McKenzie is dating the world's nicest guy, she has a good job, she's surrounded by
family and friends, and she's bored to the point of insanity. But when Quinn decides to change
her life by adopting a stray dog, everything begins to spiral out of control. Now she's coping
with dognapping, breaking and entering, seduction, sabotage, stalking, more secrets than she
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really wants to know, and two men who are suddenly crazy . . . for her. Welcome To
Temptation Sophie Dempsey is content living a quiet life filming wedding videos until an
assignment brings her to Temptation, Ohio. Sophie is from the wrong side of the tracks and
everything in Temptation is a little too right. And when she has a run-in with the town's
unnervingly sexy mayor, Phineas Tucker, making a little movie turns out to be more than a little
dangerous. Fast Women When down-on-her-luck divorcée Nell Dysart meets determined-todominate detective Gabe McKenna they find out that falling in love can be murder... Faking It
Tilda has a history of forgery she's trying to forget. Davy has a knack for scamming he's trying
to resist. But one fateful night, their good intentions go bad. And what they get up to is
downright immoral, illegal, and irresistible. Bet Me It's such a shock when Minerva Dobbs'
extremely logical choice for a boyfriend, David, dumps her three weeks before her perfect
sister's wedding. So when Min overhears David make a bet with his old nemesis—the gorgeous
and successful Calvin Morrisey—that Cal can't get Min into bed in a month, she decides that
fate has just handed her a stacked deck: she can make Cal sweat his sex appeal and get a
date to the wedding, if she plays along and doesn't fold... Maybe This Time Andie Miller is
ready to move on with her life. She wants to marry her fiancé and leave behind everything in
her past, especially her ex-husband, North Archer. But North asks one last favor: Since the
death of a distant cousin, he's become the guardian of two orphans who have already driven
away three nannies. North needs someone to take care of the situation—and he knows Andie
can handle anything. As Andie copes with the ghosts of her past and present, she begins to
see that what she wants is the same thing that everyone in the house wants—a second
chance—and that maybe this time she'll get it.
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‘De laatste meisjes’ van Riley Sager is een bloedstollende thriller met een totaal onverwachte
ontknoping en dé tip van 2017 van Stephen King, Lisa Gardner en Karin Slaughter! De pers
noemt ze ‘The Final Girls’: Quincy, Sam en Lisa, een berucht groepje waar niemand bij wil
horen. De enige overlevenden van drie verschillende massamoorden. Ze zijn voor altijd met
elkaar verbonden, vanwege hun verleden. Maar wanneer Lisa onder verdachte
omstandigheden overlijdt en Sam plotseling bij Quincy op de stoep staat, moet Quincy
toegeven dat ze Sam en Lisa eigenlijk nauwelijks kent. Moet ze Sam vertrouwen? Of kan er
maar één Final Girl zijn? Zeer spannend tot de laatste pagina: de thriller ‘De laatste meisjes’
zal je nog lang bijblijven. Deze thriller heeft al vele fans. ‘Dit is de beste thriller van 2017.’ –
Stephen King ‘Wat een boek!’ – Karin Slaughter
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