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Abbi Glines Rush Too Far
When Harlow Manning's rocker father goes on tour, he sends her to Rosemary Beach, Florida, to live with her half-sister, Nan. The problem: Nan despises her. Harlow has to keep her head down if she wants to get through the next nine months, which seems easy enough… until gorgeous Grant Carter walks out of Nan's room. Grant made a huge mistake getting involved with a girl with venom in her
veins. He'd known about Nan's reputation, but still couldn't resist her. Nothing makes him regret the fling more than meeting Harlow, who sends his pulse racing. Yet Harlow wants nothing to do with a guy who could fall for her wicked half-sister - even if there are no strings between Grant and Nan. Grant is desperate to redeem himself in Harlow's eyes, but did he ruin his chances with
her before he even met her?
'De boeken van Abbi Glines worden steeds verslavender.' - Goodreads.com Internationale bestseller! Nr. 1-positie in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland! Na het wereldwijde succes van Bijna verliefd en de twee daaropvolgende dleen, Nooit verliefd en Voor altijd verliefd, gaat Abbi Glines in Opnieuw verliefd terug naar het begin. Bijna verliefd was het verhaal van Blaire. Nu is het
Rush die zijn kant van het verhaal vertelt.
'De boeken van Abbi Glines worden steeds verslavender!' - Goodreads.com Het leven buiten de veilige omgeving van haar huis is een nieuwe ervaring voor Della Sloane. Haar geheimzinnige verleden is niet iets dat ze van plan was met iemand te delen. Ze zullen haar toch niet begrijpen. Woods Kerrington is niet iemand die op kwetsbare vrouwen valt. Hij vindt dat allemaal te veel gedoe. En hij
wil geen gedoe, maar hij wil lol hebben. En wanneer hij die mooie meid ziet die niet weet hoe ze benzine moet tanken, is dat precies wat hij in gedachten heeft, een spannende avond met haar. Wat hij niet weet is dat ze zo ontzettend kwetsbaar is.
Get ready to fall hard for Rush… Fallen Too Farintroduced us to Rush Finlay, the gorgeous charming son of a famous rock star, and Blaire Wynn, the girl from Alabama who rode into Rosemary Beach, Florida, in a pick-up truck with a gun under the seat looking for her estranged father. United under one roof by the surprising marriage of their parents, Rush and Blaire couldn't hate each other
more. But it only took a summer to for everything to change… Fallen Too Far was Blaire's story. Now it's time for Rush to share his side, and for readers to fall all over again!
A Rosemary Beach Novel
Alleen voor nu
The Fallen Too Far Trilogy
Sea Breeze meets Rosemary Beach
Get ready for another steamy summer fling from the NYT bestselling author and online sensation, Abbi Glines. Dewayne Falco has been a fixture in Sea Breeze since his appearance in the very first book, Breathe. He always had the one-liners and smart remarks that made you laugh. But there was never any insight into his life. Other than being best friends with Marcus, Preston, and Rock all his life, you knew little else. Until now. In Hold on Tight, Dewayne's past pain is brought front and centre while he realizes not all was lost-and that there may be hope for him yet.
When Blaire Wynn's mother passed away, her life changed in an instant and she finds herself uprooted into a new world of luxury and extravagance when she has to move in with her estranged father and his new wife. Blaire knows she'll never fit into this life, and to make matters worse, her father has gone overseas for the summer with his wife, leaving her stranded with Rush, her new stepbrother, who's irritating, arrogant and⋯ seriously sexy. Blaire knows Rush is anything but good for her, but somehow she can't fight the attraction she's feeling, especially when she starts to think the attraction might be mutual⋯
Rush is jaded and has dark secrets that Blaire is afraid of uncovering, but despite Rush's troubles, Blaire just may have fallen too far to walk away⋯ Full of passion and hot romance this ebook collection of Abbi Glines' Fallen Too FarTrilogy is perfect fans of New Adult! Includes a sneak peak of the new hot book in the Rosemary Beach series, Take a Chance!
Een onverwachte relatie in deze Sea Breeze-roman van New York Times-bestsellerauteur Abbi Glines Jason is het zat om in de schaduw van zijn broer Jax, een bekende popster te leven. Hij vertrekt naar Sea Breeze, Alabama, om wat stoom af te blazen. Daar komt hij nieuwe mensen tegen en beleeft hij de tijd van zijn leven. Tot hij een bijzondere vrouw tegenkomt. Maar verliefd worden op de plaatselijke bad girl behoort absoluut niet tot zijn plannen.
When Blaire Wynn's mother passed away, Blaire's life changed in an instant. Having cared for her sick mother for the last three years, suddenly Blaire has to leave the small farmhouse in Alabama they shared, to move in with her father and his new wife in their sprawling beach house along the Florida gulf coast. But what she isn't prepared for is the lifestyle change that comes with the move, and she knows she'll never fit into the new world of luxury and extravagance that suddenly surrounds her. Even worse, her father has run off to Paris for the summer with his wife, leaving her stranded with Rush, her new
stepbrother, who's irritating, arrogant and⋯ seriously sexy. Rush is as spoiled as he is gorgeous; his famous father's guilt money, his mother's desperation to win his love, and his charm are the three reasons he has never been told no. Blaire knows he is anything but good for her, but somehow she can't fight the attraction she's feeling, especially when she starts to think the attraction might be mutual⋯ Rush is jaded and has secrets Blaire knows she may never uncover but even knowing all of that Blaire just may have fallen too far.
Als een herinnering
Rush too Far 04 - Erhofft
Rush Too Far
Forever Too Far
Zilvergaren is de nieuwe roman van Ontworteld auteur Naomi Novik. Een sprookjesachtige hervertelling van de klassieker Repelsteeltje. Miryem stamt af van een lange lijn van geldschieters... Helaas is haar vader daar niet zo goed in. Hij heeft het familiefortuin, waaronder de bruidsschat van Miryems moeder, bijna volledig uitgeleend. Bovendien heeft haar vader er moeite mee om het geld weer te innen, waardoor het gezin in bittere armoede leeft. Miryem besluit zelf de touwtjes in handen te nemen en gaat op pad om het geld op te
halen dat de dorpelingen haar familie verschuldigd zijn. Als haar grootvader haar vervolgens een zak met stuivers leent, brengt ze die gevuld met zilvergeld terug, om het in te wisselen voor gouden munten. Maar haar talent om van zilver goud te maken levert Miryem meer problemen op dan haar lief is – zeker als ze te maken krijgt met de kwaadaardige wezens die rondspoken in het woud. Hun koning heeft kennis genomen van haar reputatie, en die reputatie wil hij uitbuiten om redenen die Miryem een raadsel zijn.
Rush Finlay has always been passionate, arrogant and impulsive, and Blaire knows now that she was foolish to think she could change him. So when a secret Rush had kept from her destroyed Blaire's world, she did the only thing she could. She ran. But trying to move on with her life isn't easy; even though Blaire can never forgive Rush, she can't forget him either, especially when something happens to send her world spinning once again.--from back cover.
New York Times-bestseller! Een e-book only voor de echte fans. In 1992 is Kiro Manning, de leadzanger van Slacker Demon, een absolute superster. Met een platina album, totale dominantie van de hitlijst, uitverkochte concerten en onvoorstelbare hoeveelheden geld, kan Kiro alles - en iedereen - krijgen die hij maar wil. Als een donkerharige, terughoudende schoonheid hem afwijst op een afterparty na een concert, is zijn eerste gedachte 'Wie denkt ze wel niet dat ze is?' meteen gevolgd door: 'Hoe maak ik haar de mijne?' Kiro houdt
wel van een uitdaging, maar niet ieder meisje wil een relatie met een rockster. Vooral dit meisje niet. Hij liet haar die nacht gaan, maar heeft haar nooit kunnen vergeten. En als ze elkaar weer ontmoeten, zweert Kiro dat hij haar niet nog een keer zo makkelijk laat gaan. De wereld vereerde Kiro, maar hij vereerde dat meisje, dat alles werd waarvan hij niet wist dat hij ernaar op zoek was. Het enige meisje van wie hij ooit zou houden. Zijn Emily.
The New York Times bestselling novel that continues the passionate story of Rush and Blaire from Fallen Too Far. Our relationship had been short. Intense and brief. I wondered what it would have felt like to curl up in Rush’s arms anytime I wanted. To know I was safe and that he loved me. We’d never had that chance. Just when Blaire allowed herself to fall for her stepbrother, Rush, he revealed a life-altering secret so devastating that she couldn’t forgive him. Unable to face him again, Blaire leaves the promise of true love behind in
Rosemary Beach and returns to the comforts of her small town in Alabama, wanting nothing more than to put the summer behind her. But unexpected news complicates Blaire’s plans, and she’s forced to trust the one man she shouldn’t. Trapped between Rush’s fierce desire to win her back and her own sense of self-preservation, Blaire doesn’t know if she’s doing the right thing...or if she’s making the biggest mistake of her life.
Fountain Bridge - Verboden kussen
Fallen Too Far, Never Too Far, and Forever Too Far
Zolang het duurt
Fallen Too Far, Never Too Far, Forever Too Far, and Rush Too Far

"Rush promised her forever ... but promises can be broken. Torn between his love for his family and his love for Blaire, Rush has to find a way to save one without losing the other. In the end one has to be more important. Letting go isn't easy. Blaire believed in her fairytale ... but no one can live in a fantasy. Her love for Rush and desire to have a family keep her believing they can find a way for this to work.
Until she has to make the right decision for her and the baby. Even if it breaks her heart. Can they find the forever that they both want or has it all just gone ... too far "--Page 4 of cover.
The #1 New York Times bestselling novel that concludes the story of Rush and Blaire from Fallen Too Far and Never Too Far. When you find your reason for living, hold onto it. Never let it go. Even if it means burning other bridges along the way. Things haven’t been easy for Blaire and Rush. The couple has been tested by the revelation of shocking family secrets and a surprising event that forced them to come to terms
with their future. Yet there has never been any doubt: their love knows no limits, and they’ll do whatever it takes to stay together. Now they’re ready to settle down in Rosemary Beach and build a family. For Blaire, it’s a fantasy come true. But while Rush has promised Blaire forever, his loyalty to his spoiled and manipulative sister, Nan, strains their would-be happiness. Rush is ready to be a family man, but
which family will he ultimately choose?
Ellie Carmichael is al zo lang ze zich kan herinneren verliefd op Adam Sutherland, de beste vriend van haar broer Braden. Wat begon als kalverliefde groeide in de loop der jaren uit tot een hevige verliefdheid. Helaas betekende het ook verdriet, omdat Adam zijn gevoelens voor haar niet durfde te tonen. Ellie vindt het moeilijk om haar gevoelens voor Adam los te laten. Jaren later beseft Adam dat hij veel te veel tijd
heeft verspild met het ontkennen van zijn gevoelens voor Ellie. Omdat hij geen seconde meer wil verliezen, besluit hij Ellie de liefde te verklaren, ongeacht de gevolgen. Maar nu hij gelukkig is met de vrouw waar hij al jaren stiekem verliefd op is, staat hij op het punt te ontdekken hoe de afgelopen tien jaar voor Ellie zijn geweest. En hoewel Adam nu met Ellie is, had hij geen idee dat hij haar bijna was
verloren...
Nieuw (4e) deel in de populaire Sea Breeze-serie! Een onuitputtelijke aantrekkingskracht bereikt zijn kookpunt. Preston is geen goede jongen. Maar ondanks dat is Amanda al een eeuwigheid verliefd op hem. Als ze eindelijk de moed heeft verzameld hem te versieren, loopt dat niet goed af. En toch blijft ze naar hem verlangen. Vooral nu het erop lijkt dat hij ook interesse in haar heeft. Niemand wil dat ze samen zijn.
Amanda's broer Marcus niet, en Prestons vrienden al helemaal niet. Daarvoor kennen ze Prestons slechte kant veel te goed. Zelfs Preston beseft dat hij niet goed genoeg voor haar is.
Als wij onszelf zijn
De redding van Callie en Kayden
Zilvergaren
Kiro en Emily

De boeken van Abbi Glines worden steeds verslavender.' - Goodreads Mase Colt-Maning heeft altijd de voorkeur gegeven aan zijn eenvoudige leven als boer in Texas boven zijn erfenis als zoon van een legendarische rockster. Sterker nog: hij gaat nauwelijks op bezoek bij zijn vader in Rosemary Beach, zeker niet als dat betekent dat hij bij zijn kwaadaardige halfzus Nan moet overnachten. Dit verandert volledig als hij een razend knappe schoonmaaktster hem toevallig wakker maakt met een valse maar levendige
imitatie van de liedjes van een countryster... Reese Ellis is eindelijk vrij: na een moeilijke jeugd grijpt ze de kans aan om schoon te maken bij de rijkste families van Rosemary Beach. Maar dan staat ze op het punt haar baan kwijt te raken als ze een fout begaat in het huis van haar belangrijkste klant: Nan Dillon. Als een hete, halfnaakte vreemdeling met de nonchalante houding van een echte cowboy haar te hulp komt, is ze geïntrigeerd - en al snel een beetje nerveus als hij interesse in haar toont. Reese heeft
nog nooit een man ontmoet die ze kan vertrouwen. Is Mase de uitzondering op de regel?
The Rosemary Beach Collection brings together Fallen Too Far, Never Too Far, and Forever Too Far, three sensational new adult novels by #1 New York Times bestselling author Abbi Glines. Fallen Too Far. A story of summer love in the coastal resort town of Rosemary Beach, tough Alabama farm girl Blaire Wynn can’t resist gorgeous but spoiled stepbrother Rush Finlay, but she doesn’t know he has a secret that could destroy her entire world. Never Too Far. Continuing the gripping romance of Fallen Too Far,
Blaire is crushed by Rush’s shattering revelation and moves back to Alabama, but unexpected news complicates her plans to stay away from the bad boy. Forever Too Far. The conclusion to the intensely passionate story of Rush and Blaire, the two embrace a future together after Blaire forgives Rush for the past, but Rush’s family stands in the way between them.
Roddelen is een favoriet tijdverdrijf in Rosemary Beach maar Bethy en Tripp hebben hun grote geheim voor zich kunnen houden. Acht jaar geleden had Tripp Newark een relatie met een rijk meisje van wie hij niet hield en was hij op weg naar Yale - een toekomst waar hij geen deel van wilde uitmaken. De enige manier waarop hij dat voorspelbare leven kon ontvluchten, was door het geld en de macht waarmee hij geboren was, op te geven. En dat was precies zijn plan: aan het eind van de zomer zou hij op zijn
Harley stappen en nooit meer omkijken. Dat was voordat hij Beth Lowry leerde kennen. Het begon als een onschuldige verliefdheid: ze was een zestien jaar oud trailerpark-meisje dat achter de bar stond bij de Kerrington Country Club. Ze verkeerden niet in dezelfde sociale kringen. Niemand wist zelfs maar dat ze vrienden waren, laat staan lovers. Maar gedurende een zomer werd Bethy het belangrijkste op de wereld voor Tripp. Zijn plan kon hij echter niet opgeven. Hij moest wel uit Rosemary Beach vertrekken,
maar hij nam zich voor om terug te komen voor haar. Als hij jaren later terugkeert, veel later dan hij beloofd had, is het te laat. Zijn neef Jace heeft de vrouw van zijn dromen ingepalmd...
Rush had beloofd voor altijd bij haar te blijven Maar beloftes kunnen gebroken worden. In tweestrijd tussen de liefde voor zijn familie en zijn liefde voor Blaire, moet Rush een manier vinden de een te behouden zonder de ander kwijt te raken. Maar helaas is er geen plaats voor beide. Blaire geloofde in haar sprookje, maar het is onmogelijk om in een fantasiewereld te leven. Haar liefde voor Rush en haar wens om een gezin te stichten blijven haar doen geloven dat ze een manier kunnen vinden om het te laten
werken. Totdat ze moet beslissen wat het best is voor haar en de baby. Ook al breekt daardoor haar hart. Kunnen ze samen niet een manier bedenken om verliefd te blijven voor altijd? *47,608 reviews, 3,656 reviews op Goodreads.com en gemiddeld 4,27 als waardering*
Als ik weg ben
In vuur en vlam
The Rosemary Beach Collection: Rush and Blaire
The Abbi Glines Rosemary Beach Collection
Kayden is opgenomen in een ziekenhuis en het is onduidelijk wat met hem aan de hand is. Callie maakt zich verschrikkelijke zorgen, maar ze mag niet bij hem in de buurt komen. Iedereen wil de twee bij elkaar vandaan houden. Ondertussen is er aangifte tegen Kayden gedaan en is Callie de enige die hem kan redden, met haar getuigenis. Maar dat zal Kayden nooit van haar vragen, want dan moet ze haar eigen geheimen prijsgeven. In De redding van Callie en Kayden wordt de liefde van C&K nog verder op de proef gesteld. Vinden ze een manier om elkaar weer te zien, en te redden, of raken ze voorgoed van
elkaar vervreemd? Jonge liefde was nog nooit zo spannend
After the worldwide success of Fallen Too Far and its two sequels, Never Too Far and Forever Too Far, Abbi Glines takes her readers back to the beginning with Rush Too Far. Everyone in Rosemary Beach thinks they know how Rush Finlay and Blaire Wynn fell in love. But Rush is back to tell his side of the story... Rush has earned every bit of his bad-boy reputation. The three-story beach house, luxury car, and line of girls begging for time between his sheets are the envy of every guy in Rosemary Beach, and Rush handles it all with the laid-back cool of a rock star s son. All he needs are his best friend,
Grant, and his sister, Nan. Until Blaire Wynn drives into town in her beat-up pickup truck with a pistol under her seat. The Alabama farm girl instantly captures Rush s attention once he discovers that the angelic beauty is his new stepsister, but he vows to keep his distance. Even if she needs his help. Even if he craves her. Because Rush knows why Blaire is all alone in the world, forced to ask for help from the father who abandoned her three years ago. And he knows if he gets too close it will destroy Nan, who has a secret connection to Blaire. He has every reason in the world to stay away from her. Find
out why he doesn t.
'Abbi Glines, you rock!' - Goodreads.com ̀Haar beste boek tot nu toe. Amazon.com Ze is nog maar negentien. Ze is de dochter van zijn stiefvader. Ze is jong, onervaren en heeft drie jaar lang voor haar zieke moeder gezorgd. Maar voor de 24-jarige Rush Finlay is ze het enige wat ooit verboden terrein is geweest. Een schatrijke vader, de onvoorwaardelijke liefde van zijn moeder en zijn charmes zijn drie redenen waarom hem nooit iets geweigerd wordt. Blaire Wynns heeft de kleine boerderij in Alabama, die ze met haar moeder deelde, verlaten en trekt in bij haar vader en zijn nieuwe vrouw in hun enorme villa
aan het strand van Florida. Gewend als ze was aan haar leven op het platteland, kan ze niet wennen aan de luxe en extravagantie waar ze in haar nieuwe thuis door omringd wordt. En dat niet alleen, haar vader vertrekt voor de zomer naar Parijs met zijn vrouw, waardoor ze alleen achterblijft met Rush, haar nieuwe stiefbroer, die irritant is, arrogant en ongelooflijk sexy. Rush is nog knapper dan hij verwend is. En hij irriteert haar. Blaire weet dat hij eigenlijk niet goed voor haar is, maar ze kan de aantrekkingskracht om een of andere reden niet weerstaan, helemaal niet als ze denkt dat dat gevoel wederzijds is
̀Ik hou van Rush! Wat een heerlijk boek. Goodreads.com Rush hield een geheim voor haar verborgen dat haar hele wereld verwoestte, haar hele leven was één grote leugen. Blaire bleef desondanks van hem houden en wist dat ze hem nooit zou kunnen vergeten. Nu is ze weer thuis en moet ze opnieuw beginnen, doorgaan met haar leven totdat er iets gebeurt wat haar leven opnieuw op zijn kop zet. Wat zou je doen als de persoon die je eigenlijk niet meer kan vertrouwen degene is bij wie je gedwongen wordt steun te zoeken? Je liegt, verstopt je, ontwijkt en bidt dat je zonden nooit geopenbaard zullen
worden. Nooit verliefd is het zinderende tweede deel in de populaire Verboden vrucht-serie van de Amerikaanse bestsellerauteur Abbi Glines. Blaire en Rush stoten elkaar af als twee magnetische polen, maar de aantrekkingskracht tussen hen is tegelijkertijd onweerstaanbaar. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar of ze ooit samen zullen eindigen? ̀Fantastische serie. Ik heb gelachen en gehuild, een geweldig boek. Amazon.com
Perfecte zomer
Never Too Far
Hold On Tight
Je was van mij

Rush withheld a secret that had destroyed Blaire's world. She knows she can never forgive him, but she can't forget him either… Now, Blaire's back home in Alabama and is trying to move on with her life … until something happens to send her world spinning once again. What do you do when the one person you can never trust again is the one that you need to trust so desperately? You lie, hide, avoid, and pray that your
sins never find you out.
Eva en Cage wonen samen in Sea Breeze. Alabama.Op een dag krijgt Cage een honkbalstudiebeurs aangeboden. Maar er zit een addertje onder het gras... De beurs is namelijk voor een universiteit in een staatver weg. Als ze op het punt staan samen uit Sea Breeze te vertrekken, hoort Eva dat haar vader doodziek is. Ze besluit bij hem op de boerderij te blijven. Kan de relatie tussen Eva en Cage standhouden nu ze zo ver
van elkaar vandaan zijn, in totaal verschillende werelden? Of zetten ze hun liefde op het spel door hun eigen onzekerheden en de bagage uit hun verleden?
Romantiek in combinatie met heerlijke, expliciete seksscènes de bij talloze vrouwen een gevoelige snaar raken. Abbi Glines is in de VS al jarenlang een bestsellende auteur van romantische fictie, maar sinds er vorig jaar de zogenaamde 'uncensored' versies verschenen, zijn de verkoopcijfers torenhoog gestegen. Ashton is het zat braaf te zijn, en ze heeft ook geen zin meer om de ideale vriendin van Sawyer Vincent te
spelen. Sawyer is perfect, een ware droomprins, maar hij is nog maar net vertrokken op een sportieve zomervakantie of zijn neef Beau is al in zicht Beau is de meest sexy verschijning die Ashton ooit heeft gezien en hoewel ze weet dat ze uit zijn buurt moet blijven voelt ze zich zeer tot hem aangetrokken. Beau houdt van zijn neef Sawyer als van een broer, dus het laatste wat hij wil is zijn vriendinnetje afpakken.
Daarom blijft hij bij Ashton uit de buurt, hoewel hij tot over zijn oren verliefd op haar is. Maar hoe verder Ashton en Beau uit elkaars buurt proberen te blijven, hoe meer ze zich tot elkaar aangetrokken voelen. Totdat ze er op een gegeven moment geen weerstand meer aan kunnen bieden
Included in this free e-sampler are selections from ten sexy, heartbreaking, and epically romantic books by some of the biggest names in contemporary romance and new adult fiction. You’ll want to read them over and over again, share with your friends, and bookmark every page. We hope you enjoy these excerpts and come back for the rest of the story! Here’s just a touch of: Sweet Thing by Renée Carlino Rush Too Far by
Abbi Glines Ugly Love by Colleen Hoover Beautiful Oblivion by Jamie McGuire Collide by Gail McHugh Unteachable by Leah Raeder Desert Heat by Elizabeth Reyes Working It by Kendall Ryan Five Ways to Fall by K.A. Tucker Jane’s Melody by Ryan Winfield Find out more about your favorite authors at Facebook.com/AtriaIndieAuthors Twitter.com/AtriaBooks AtriaIndieAuthors.com
Bijna verliefd
Voor altijd
Fallen Too Far
The Atria Indie Author 2014 Sampler
From #1 New York Times bestselling author Abbi Glines comes the story of Grant, the sexy playboy who first captured readers’ hearts in Fallen Too Far. From #1 New York Times bestselling author Abbi Glines comes the story of Grant, the sexy playboy who first captured readers’ hearts in Fallen Too Far. When Harlow Manning’s rocker father goes on tour, he sends her to Rosemary Beach, Florida, to live with her half-sister, Nan. The problem: Nan despises her. Harlow has to keep her head down if she wants to get through the next nine months, which seems easy
enough. Until gorgeous Grant Carter walks out of Nan’s room in nothing but his boxer briefs. Grant made a huge mistake getting involved with a girl with venom in her veins. He’d known about Nan’s reputation, but still he couldn’t resist her. Nothing makes him regret the fling more than meeting Harlow, who sends his pulse racing. Yet Harlow wants nothing to do with a guy who could fall for her wicked half-sister—even if there are no strings between Grant and Nan. Grant is desperate to redeem himself in Harlow’s eyes, but did he ruin his chances before he even met
her?
This book offers to delineate a key phenomenon in contemporary Anglophone fiction: novel expansion, when the plot and characters from a finished novel are retrieved to be developed in new adventures set before, after or during the narrative time of the source-text. If autographic and allographic sequels are almost as old as literature, prequels – that imagine the anteriority of a narrative – and coquels – that develop secondary characters in the same story time as the source-text – are more recent. The overall trend for novel expansion spread in the mid-1980s and
1990s and has since shown no sign of abating. This volume is organised following three types of relationships to the source-texts even if these occasionally combine to produce a more complex structure. This book comprises 11 essays, preceded by an introduction, that examine narrative strategies, aesthetic, ethical and political tendencies underlying these novel expansions. Following the overview provided in the introduction, the reader will find case studies of prequels, coquels and sequels before a final chapter that encompasses them all and more.
Rush and Blaire return to Rosemary Beach to settle down and start a family, but Rush's relationship with his sister threatens their happiness.
Nu kennen we Rebeccas geheimen. En ook die van Sara. Nu gaat Sara zijn donkerste geheimen achterhalen Maar zal dat de twee dichter bij elkaar brengen, of juist verscheuren? Hij is haar leven geworden, haar hart, haar ziel. Maar hij is mysterieus en beschadigd, en draagt vele geheimen met zich mee. Sara zou alles voor hem riskeren. Hij durft daardoor zijn diepste behoeften te tonen, zijn meest erotische verlangens. In het vuur van de passie zal hij alles onthullen wat hem kwelt, alles waaraan hij nooit kan ontsnappen. Om hem lief te kunnen hebben moet Sara
zijn duisterste kant omarmen. Als wij onszelf zijn is na Als ik jou was en Als jij mij bent de onvergetelijke climax van de ijzingwekkende en erotische reeks van Jones. Lisa Renee Jones heeft meer dan twintig romans op haar naam staan. Haar prijswinnende boeken wisten steeds weer hun weg naar de bestsellerlijst te vinden. Bovendien werd haar werk in verschillende landen vertaald. `Verslavend en adembenemend spannend. Flair
Voor altijd verliefd
Nooit verliefd
Nagenoeg perfect
Includes Fallen Too Far, Never Too Far and Forever Too Far

Een nieuwe serie van bestsellerauteur Abbi Glines! - Sea Breeze meets Rosemary Beach Als een herinnering is het eerste deel van een nieuwe serie van Abbi Glines waarin de personages van de populaire series Sea Breeze en Rosemary Beach elkaar ontmoeten. Zeven jaar nadat ze elkaar voor het eerst ontmoetten en knalverliefd op elkaar werden, brengt het lot Bliss en Nate weer bij elkaar. Maar is dat sprankje geluk genoeg om hun liefde weer te laten ontbranden?
Verwend, egoïstisch, rijk, verrader, slet Nan Dillon, de in Prada geklede bad girl van Rosemary Beach, is onder de hete zomerzon voor van alles uitgemaakt. Een deel van haar reputatie heeft ze verdiend; haar enige zorgen zijn het onderhouden van haar perfecte figuur en het met haar broer Rush moeten delen van haar vaders privévliegtuig. Maar Nan is allesbehalve blij. Rush verwacht een tweede kind en heeft geen tijd voor zijn zus. Grant, de laatste jongen om wie ze echt gaf, besluit dat
hij niet met haar maar met haar halfzus Harlow verder wil gaan. En Harlow, die nooit is vergeten hoe Nan haar behandelde toen ze voor het eerst naar de stad verhuisde, blijft afstandelijk. Dus als Major haar mee uit vraagt, grijpt ze haar kans om met de knappe charmeur te daten. Een tijd weet Nan het met Majors playboy-manieren uit te houden, maar als hij haar te vaak heeft afgebrand, besluit ze plotseling voor een wild weekend naar Las Vegas te gaan. Daar ontmoet ze Gannon, een
duistere, verleidelijke en o zo gevaarlijke zakenman die precies weet hoe hij haar moet behandelen...
#1 New York Times bestselling author Abbi Glines returns to Rosemary Beach one last time in this highly anticipated finale. Spoiled. Selfish. Rich girl. Villain. Slut. As the Prada-clad bad girl of Rosemary Beach, Nan Dillon has been called every vile name under the hot summer sun. Some of her reputation is deserved—she’s never had to worry about anything but maintaining her perfect figure and splitting Daddy’s private jet with her brother, Rush. But Nan is far from happy. Rush has
another kid on the way and doesn’t have time to catch up with his sister. Grant, the last guy she truly cared about, chose to be with her half-sister, Harlow, instead of her. And Harlow, who has never gotten over the way Nan treated her when she first moved to town, remains distant. So when Major asks her out, she jumps at the chance to date the gorgeous charmer. Though she doesn’t know much about the sweet-talking Texan, and though it’s clear he doesn’t want to be exclusive, dating
him beats hanging out with vapid socialites or watching Netflix alone at home. For a while, Nan deals with Major’s playboy ways, but after he burns her one too many times, she takes off for an impromptu wild weekend in Vegas. There, she meets Gannon, a darkly seductive and oh-so-dangerous businessman who knows exactly how to handle her. With Major asking for a second chance and Gannon haunting her dreams, Nan has to decide who to give her heart to. But what she doesn’t
realize is that these players are involved in a much bigger game—and they’re already two moves ahead of her.
When Blaire moves to Rosemary Beach, Florida, to live with her father, she finds he and his new wife have gone to Paris and her stepbrother Rush has been left behind to watch her.
Prequels, Coquels and Sequels in Contemporary Anglophone Fiction
Take a Chance
Opnieuw verliefd
Up in Flames
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 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.
Derde deel uit de populaire Sea Breeze-serie Low heeft het hart van Cage gebroken nadat ze een relatie met Marcus in Alleen voor haar. Het leven van Cage begon langzaamaan van de rails te raken, eindigend in een arrestatie voor beschonken rijden. Om zijn baseballbeurs te kunnen behouden - het enige waar hij naast Low om geeft - moet Cage een zomerbaantje zien te vinden. Weg van Sea
Breeze. Op een boerderij, met een hoop koeien en zonder hete meisjes. Misschien is dat wat Cage nodig heeft om alles weer op orde te krijgen. Maar de eigenaar van de boerderij blijkt een knappe maar chagrijnige dochter te hebben. Cage ziet een hoop geheimen en verdriet in haar ogen. Hij wil niets liever dan haar zowel mentaal als fysiek uitkleden in de schuur, maar is hij wel klaar voor
de consequenties?
Just A Touch
Losgeslagen
Soms voor altijd
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