Download Ebook Marie Kelly Billionaire Revenge

Marie Kelly Billionaire Revenge
Halsoverkop reist Nell af naar Spanje om haar nichtje uit de klauwen van een trouwbeluste kerel te redden. Ze zal die Luiz Santoro eens flink de waarheid zeggen! Ze heeft de Spanjaard echter een klein beetje onderschat... Luiz beseft al snel dat Nell de verkeerde voor zich heeft, maar in
plaats van haar weg te sturen chanteert hij haar om zich met hem te verloven voor de schijn. Alleen dan zal hij haar helpen haar nichtje te vinden. Tijdens hun zoektocht stranden ze samen in de wildernis, wat leidt tot een onvergetelijke nacht. Onvergetelijk, omdat Nell zwanger raakt...
When Sophie Lawrence finds herself under suspicion of a vicious murder she has her already upside-down life turned inside-out. With so many changes in so short a time, she must decide who to turn to for help. Will it be her recently found brother, who might have secrets of his own, or the
detective whom she just cannot seem to forget and who betrayed her in the worst possible way – or did he? With so many twists and turns she must learn to trust and perhaps she will find her happy-ever-after. Cam Doyle is a seasoned detective. He has seen it all and had to put up with those
who would seek to find ways around the justice system. When the beautiful Sophie turns up, another woman trying to beat the system, he is bowled over by her, never truly able to put her out of his mind, and when she needs his help, like a white knight he finds himself sacrificing everything
for her. But Cam is a realist. He understands that what they have is fleeting, that he is a cop and she a star.
Mistaken for her sister, Diona Brown had been tricked into visiting the island home of the Billionaire Nikias Dranias, who planned on keeping her there as his prisoner to stop his brother from marrying the woman he believed to be no more than a gold digger. However passion had quickly flared
between the two, and now Diona had found that she has to escape to not only save her sister but also herself from the enigmatic and distrustful Greek.
Een zelfzuchtige, op geld beluste playboy: zo ziet Georgie miljardair Pierre Newman, met wie ze ooit is opgegroeid. En die mening steekt ze niet onder stoelen of banken. Pierre op zijn beurt vindt Georgie niet echt sexy met haar onverzorgde uiterlijk - zo anders dan de societyvrouwen die hij
tot zijn beschikking heeft. Toch neemt hij, wanneer Georgie hem onbedoeld tot een maskerade dwingt, enthousiast de rol van verliefde verloofde op zich en laat hij zelfs zijn verleidingskunsten op haar los. Van het effect dat dit op haar heeft, is hij zich totaal niet bewust....
Zoete verwachting
De hospita
Liefde als een sprookje
Verraderlijke gevoelens
Onderworpen
Sally Rodgers has led a nomadic life for four years. A contract Personal Assistant, she is sought after and well respected, but hides a secret, one which if discovered could destroy not only her but everybody close to her. Emilio Muniz is still reeling from the death of the woman he loved and the knowledge that he was betrayed by someone so close to him. Now left to bring up his sick child, he needs to relocate his life from New York to England. However, he is not only
battling the demons from his past, but also new threats to his future. Now Emilio needs help. He needs a personal assistant he can trust, and he only trusts Sally. Sally has always respected and liked Emilio, probably more than she should, believing him to be the best man she has ever known. However, can the two work together so closely every day without succumbing to the ever-present desire for the other? And will the ghosts from their past tear them apart or bring them
together?
Eén vurige kus in de zwoele zomernacht: meer gunt Alexei Constantin zichzelf niet. De onbekende vrouw in zijn armen mag hem dan het hoofd op hol brengen, hij heeft maar één prioriteit: Giles Hawkwood vernietigen. Even later krijgt hij de schok van zijn leven. De vrouw die hij zojuist heeft gekust, is Hawkwoods dochter! Om uit te vinden of ze net zo verdorven is als haar vader, doet hij haar een schandelijk voorstel: hij zal voorkomen dat ze dakloos wordt als ze één
nacht met hem doorbrengt... Eve kan het zich niet veroorloven het voorstel van de knappe, ongenaakbare Alexei af te wijzen. Maar in die ene nacht zet ze veel meer op het spel dan ze van plan was...
Een Amerikaanse legerbasis in Kandahar wordt geconfronteerd met Nizam, die het lichaam van haar broer opeist om hem een islamitische begrafenis te geven. De soldaten zijn in de war: is ze een spion, een zelfmoordterroriste of toch een rouwende zus? Zelf hebben ze ondertussen hun eigen problemen – ze verliezen collega’s en vrienden aan de oorlog. Geloven ze Nizam en lukt het haar om haar broer te begraven?
Waarom Jolie maar beter ver, heel ver bij Cole Rees uit de buurt kan blijven: 1. haar moeder had jarenlang een geheime affaire met zijn vader. 2. zijn arrogantie maakt haar horendol. 3. zodra ze hem ziet, slaan de vlammen haar uit, en dat is altijd al zo geweest... Er zijn dus redenen genoeg om met een grote boog om hem heen te lopen; tenslotte is het niet bepaald leuk dat ze al jaren met de nek wordt aangekeken door zijn familie. Maar wanneer ze samen vast komen te zitten
in een skilift, is er geen ontkomen meer aan... Dit boek is ook verkrijgbaar in een 6-in-1 Intiem eBundel.
The Wedding Deal
een Jack Ryan-thriller
De zoon van mijn moeder
Capturing Kate
Italiaanse kussen

When Mia Jones yells at Drake Trent for what he says to her sister, the billionaire is bowled over by the beautiful spit fire. He decides there and then that she will be his mistress, but he has not ever come across a woman like Mia, who not only resists his advances but demands that he leave her alone. Mia Jones has more things on her mind, the last thing she needs is for some rich man to expect her to fall willingly into his bed.
However, she needs to keep her job as an exotic dancer, and when her boss, the slimy Jake Brown invites her to his home for a party, she finds herself in the ideal position to help her sister. Only is there more to his invite than she has been told, and is Drake Trent really the type of man she believes him to be
Brönte valt als een blok voor Logan, maar de verschillen tussen hen zijn miljoenen keren groter dan ze denkt... De miljonairsclub is een geheim genootschap van zes mannen die hebben gezworen dat ze de top zullen bereiken – tot elke prijs. Inderdaad zijn ze allemaal onvoorstelbaar rijk geworden. Maar in de liefde hebben ze minder succes... In dit eerste deel van een nieuwe serie ontmoeten multimiljonair Logan Hawkings en
serveerster Brontë elkaarin een exotisch vakantieoord. Van rust komt echter weinig terecht zodra ze elkaar in de ogen hebben gekeken. Ze beleven enkele heerlijke nachten samen, maar net als Brontë bereid is zich volledig aan Logan over te geven, ontdekt ze dat de verschillen tussen hen veel groter zijn dan ze dacht. Miljoenen keren groter...
Captured by pirates, innocent Lady Elizabeth Palmer is given a choice: Sleep with the captain or die along with all of the other hostages. But Alex Hunter is no ordinary pirate, and she soon comes to know that their past and possibly futures are entwined. When Alex first sets eyes on the stunning Lady Palmer he is again faced with the treachery of her father ten years earlier, but now, thanks to a twist of fate, he has the
opportunity to right some wrongs and to get back what was once his. However, he quickly realises that Elizabeth is nothing like her father, and that he is in deeper than he ever thought possible. Meanwhile Elizabeth cannot help but fall for the mysterious captain, but there is much more to this man than he is telling. When events take a turn can they both survive the dangers and treachery which await each?
`U mag de bruid kussen...' Met deze woorden sluit Mikolas Petrides een belangrijke zakendeal om zijn grootvader eindelijk te bedanken voor het redden van zijn leven. Maar als hij de sluier van zijn bruid optilt, staat hij oog in oog met een onbekende vrouw. Viveka doet er alles aan om haar zusje te beschermen; ze is zelfs bereid om haar plaats in te nemen voor het altaar. Zodra ze ontmaskerd is, ontvlucht ze de bruiloft, maar
Mikolas haalt haar al snel in. Hij is iemand die altijd krijgt wat hij wil, en als het huwelijk niet door kan gaan, kan Viveka hem maar op één manier terugbetalen - door zijn minnares te worden.
Verwarring en verleiding
Geheime baby
Billionaire's Revenge
Kidnapped the Wrong Sister
Saving the Billionaire
Tara Sue Me, Onderworpen Abby King heeft een geheime fantasie... Voor de liefhebbers van de Vijftig tinten grijs-trilogie is er nu een nieuwe, sexy sensatie: Onderworpen van Tara Sue Me. Onderworpen vertelt het verhaal van de verlegen bibliothecaresse Abby King. Abby heeft een geheime
fantasie en hunkert naar wat meer spanning en passie in haar leven. Dan ontmoet ze Nathaniel West, de aantrekkelijke en succesvolle eigenaar van West Industries. Hij is een sexy en ervaren Dominant, op zoek naar een nieuwe onderdanige. Abby biedt zich aan Nathaniel aan, hopend dat hij
tegemoet kan komen aan haar geheime fantasie. Na een weekend met de Meester weet Abby dat ze naar meer verlangt en ze geeft zich volledig over aan Nathaniels spelregels. Maar ondanks het waanzinnige genot dat hij haar geeft, blijft Nathaniel zich kil en afstandelijk verschuilen achter zijn
regels. Naarmate Abby dieper verstrikt raakt in zijn wereld van seksuele macht en passie, vreest ze dat Nathaniëls hart onbereikbaar is, terwijl ze zelf haar hart volledig aan hem heeft verloren... Tara Sue Me schreef haar eerste boek op haar twaalfde. Pas twintig jaar later pakte ze de pen
weer op. Na enkele romans besloot ze wat gewaagder en sexyer te gaan schrijven en zo ontstond Onderworpen. Online verkocht ze meer dan acht miljoen boeken en inspireerde zij velen tot het nieuwe, erotische genre, waar ook de Vijftig tinten grijs (E.L. James) en Crossfire (Sylvia Day)
trilogieën toe behoren.
Henry Grant, the CEO of one of the largest cruise companies in the world, has much to prove and many obstacles to overcome, the least of which being his playboy status. However, he is determined to drag his company into the 21st Century, despite the best efforts of one man. In talks with
Nikias Dranias he knows that the partnership will be best way forward for both Companies, and proof that he is the best man to run the Company. Hayden Carmichael, a tough, no-nonsense go-getter has just had her entire world rocked, discovering herself one of the Dranias family. However, she
is determined to make her own way in life, and sees no reason that should change. Taking a job with the Dranias Corporation as a junior lawyer, she excels in her new role, happy that everything in her ordered life is finally falling into place. That is until she meets Henry Grant and finds
herself pursued by the billionaire. But what will happen when he finds out who she really is?
Nikki Fairchild heeft altijd gedroomd van een sprookjeshuwelijk. Als ze de intelligente en onweerstaanbare Damien Stark ontmoet, krijgt ze het gevoel dat hij de ware is. Hoewel ze gehecht is aan haar vrijheid, is ze bereid die voor Damien op te geven. Hij vult haar aan en maakt haar leven
compleet. Wat begon als aantrekkingskracht, wordt steeds intenser. Toch lijkt het verleden de twee geliefden niet los te laten. Kunnen Nikki en Damien gebeurtenissen uit het verleden achter zich laten en zich voorgoed aan elkaar overgeven? Bezit mij is het tweede deel uit de Stark-trilogie.
Ex-marinier John Clark, het duistere alter ego van Jack Ryan, en zijn schoonzoon Domingo 'Ding' Chavez hebben de CIA verlaten om een nieuwe organisatie met de codenaam Rainbow op te richten. Rainbow is een eliteteam van Amerikaanse, Engelse, Israëlische, Franse en Duitse agenten dat in geval
van internationaal terrorisme onmiddellijk in actie zal komen. En Rainbow bestaat nog maar net of het geweld barst op verschillende plaatsen los: een gijzeling in een Zwitserse bank, de ontvoering van een zakenman in Duitsland, een bloedige aanslag op een pretpark in Spanje. Gaandeweg dringt
het tot Clark door dat hij oog in oog staat met het grootste gevaar uit zijn hele carrière: een groep terroristen die zijn weerga niet kent. Een groep mannen en vrouwen die zonder mededogen extreem harde operaties uitvoert...
In zijn machtige armen
Tegen de regels
Gestrand met een miljonair
Pirate's Revenge
Her Two Tycoons

Hij mag haar niet verleiden... Pietro Morelli was absoluut niet van plan te trouwen. Nu hij zich gedwongen ziet dat wel te doen, moet dat wel op zijn voorwaarden. Dus zal het huwelijk met Emmeline Bovington strikt zakelijk zijn - hoe knap de erfgename ook is. Al na de kus voor het altaar voelt hij echter een hevig
verlangen in zich oplaaien. Zal het hem lukken de huwelijksnacht door te komen zonder haar te verleiden? Emmeline ziet het huwelijk met Pietro als een kans om te ontsnappen aan haar verstikkende opvoeding. Maar hoe kan ze zelfstandig worden als ze slaaf van haar gevoelens is? Want telkens als de knappe Italiaanse
tycoon naar haar kijkt, kan ze maar nauwelijks voorkomen dat ze zich in zijn armen stort!
Wat als je je grote verloren liefde opnieuw zou kunnen beleven? Een nieuwe heerlijke roman van Josie Silver, bekend van de bestseller Een dag in december. Als Lydia op haar verjaardag haar verloofde Freddie verliest bij een tragisch auto-ongeluk, weet ze zeker dat ze nooit meer zal kunnen liefhebben. Alles wat ze wil
is zich binnenshuis verstoppen en huilen totdat haar ogen eruit vallen. Maar Lydia weet dat Freddie zou willen dat ze doorgaat, dus pakt ze op aanraden van beste vriend Jonah en zus Elle het leven weer op. Dan gebeurt er iets ongelooflijks waardoor Lydia een kans krijgt haar oude leven met Freddie terug te krijgen.
Maar wat als er iemand in haar nieuwe leven is die wil dat ze blijft? Een hartverscheurend romantisch en warm verhaal over hoe mooi het is om liefde te geven en te ontvangen.
Nu moet het er maar eens van komen, besluit Jenna Baker. Een jaar geleden beleefde ze een droomromance op een luxueus cruiseschip met de steenrijke eigenaar ervan: Nick Falco. Een romance die niet zonder gevolgen is gebleven. En nu zit ze hier, alleen met twee baby's, terwijl Nick nog steeds van niets weet omdat
hij stelselmatig haar mails heeft genegeerd. Dus besluit ze het anders aan te pakken. Ze gaat weer mee op een cruise naar zonnige streken – en dit keer zal ze zorgen dat de ongenaakbare miljardair haar niet meer kan negeren!
Damien Stark heeft alles: een indrukwekkende carrière, bakken met geld en een onweerstaanbaar uiterlijk. Maar als hij Nikki Fairchild ontmoet, voelt hij zich toch een arme man. Het probleem: Nikki is gehecht aan haar vrijheid en niet van plan die op te geven. Maar Damien moet en zal haar hebben en zet alles op alles
om haar te veroveren. Sexy, emotioneel en romantisch - dit is het verhaal van een man en een vrouw die overweldigd worden door een bijna verblindende aantrekkingskracht. Wat begint als aantrekking, wordt steeds intenser. Misschien wordt het wel zo heftig dat het onmogelijk vol te houden is. Zullen Damien en Nikki
zich ooit echt aan elkaar durven overgeven? Verslavende bestseller voor fans van stoute boeken
Biljonairs en baby's
Uur van de waarheid
Mia
In een ander leven
Secretary With Benefits for the Billionaire
De belangrijkste regel die Jed Sabbides volgt waar het om vrouwen gaat, is: relaties zijn vrijblijvend en tijdelijk. Géén verplichtingen, géén verbintenis voor altijd. Door schade en schande wijs geworden, gelooft hij niet in liefde - laat staan in liefde voor het leven. In haar verliefdheid vergeet zijn minnares, Phoebe Brown, deze regel echter. Sterker nog, ze gelooft oprecht dat Jed net zo blij zal zijn als zij wanneer
ze zwanger blijkt. Zijn kille reactie komt dan ook als een ongeloofl ijke schok. Vlak daarna raakt ze niet alleen hem kwijt, maar ook haar baby. Door een wonderlijke speling van het lot staat ze enkele jaren later weer oog in oog met Jed, met naast zich een jongetje dat sprekend op hem lijkt... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
Wie trouwt er nu liever met een tuinman dan met een miljonair? Amy hoopte, tijdens een feest in zijn buitenverblijf, indruk te maken op haar steenrijke baas. In plaats daarvan valt ze als een blok voor de tuinman, die haar helpt als ze verdwaalt op het landgoed. Al na één vurige kus weet ze dat ze liever in een tuinhuisje wil wonen dan in een landhuis vol glamour en glitter. Maar dan ontdekt ze wie 'tuinman
Rafael' werkelijk is, en beseft ze dat ze door hem is bedrogen. Woedend keert ze zich van hem af. Rafael is echter niet van plan haar zomaar te laten gaan...
Vitaly Antonov has wanted Summer Bianchi from the moment he met her. However, while there is no denying the attraction the young fiery woman has for the billionaire, she is not about to become his next play thing. When circumstances take a turn and Vitaly is the only person who can help save her sister, Summer is forced to become the one thing she promised never to be – at his beck and call. But can Vitaly
ignore the way Summer makes him feel? Will he overcome his demons from the past, and let them have a future?
Six years ago the task of firing Darius Larosa had fallen on Sara. Now he is back, and hell bent on revenge. The Company he just took over is in turmoil with Sara’s sister facing prison as an accomplice to her absconded husband’s fraud. Darius however, wants revenge on Sara, not Angela so he makes her a deal – her in his bed or her sister in prison. With little choice Sara moves in with the billionaire, but she
has plenty of secrets, one of those being what really happened six year’s ago. Will Darius finally have his revenge on the youngest Balfour daughter, or will he find that perhaps his assumptions are not as clear cut as he first thought.
Een verleidelijk effect
Abby King heeft een geheime fantasie
Bezit mij
Bevrijd mij
Blackmailed Merger

Net wanneer Cara wil gaan genieten van een welverdiende vakantie op Sardini , loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet
wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...
Erienne Fleming bezit een zeldzame schoonheid. Haar stralende ogen, haar sensuele mond en haar weelderige vormen verzekeren haar van de unanieme bewondering van alle mannen die haar pad kruisen. Ze leidt een onafhankelijk, zorgeloos leventje, totdat haar drankzuchtige, aan lager wal geraakte vader zijn speelschulden niet langer kan betalen en gedwongen is zijn dochter bij opbod te verkopen.Zo
eindigt haar onbekommerde en ongebonden bestaan van de ene dag op de andere. Ze wordt lady Saxon, kasteelvrouwe van een uitgestrekt landgoed en gemalin van een man wiens altijd achter een masker schuilgaande gelaat angst en medelijden opwekt. Doch Erienne merkt al gauw dat haar geheimzinnige echtgenoot uitblinkt in edelmoedigheid en ondanks haar felle verzet tegen dit gedwongen huwelijk
raakt zij in de ban van zijn charme. Ze vat een genegenheid voor hem op die in luttele maanden uitgroeit tot een diepgewortelde liefde.Toch vindt zij nergens rust, want in haar herinnering keert steeds weer Christopher Seton terug, een exotische vreemdeling met een bijzonder knap voorkomen, die haar vader eens van vals spel beschuldigde, haar broer tijdens een duel verwondde maar die desalniettemin
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een onuitwisbare indruk op haar maakte.Erienne's hart wordt verscheurd door de liefde voor haar wettige echtgenoot en de ongekende hartstochten die een vreemdeling in haar wakker riep. Haar leven wordt een kwelling, totdat haar echtgenoot bij een jacht op brandstichters gewond raakt en zij het geheim ontdekt dat hij zo lang voor haar verborgen heeft weten te houden.
After a whirlwind affair with playboy Mike Steele, Skyler Lane finds herself pregnant. To make matters worse, Mike is best friends with her ex-husband Tom Trent. Tom still loves Skyler and wants the two to remarry, offering her the security and loving environment he believes she needs. Mike however, wants to marry her also, because he feels that it is his duty to marry the mother of his child. With two
men both determined to see their wedding rings on her finger, Skyler must choose which path to take, even if that path does not include either man.
When Dante Durant once more appears in Samantha Trey’s life, it is again to manipulate and use her. However this time Samantha knows what is going on and is determined not to allow the charismatic and gorgeous Greek to play with her heart as he did when they first met. “So you are now working for my father.........let me guess the two of you concocted this little blackmail and if I play ball and find
some good little boy who will knock me up with his beloved grandchild, you don’t produce the other set of books”. Her voice dripping with disdain “You are half right” he had replied softly “But you know fine well I would never work for your father.........this was all my idea”. Blackmailed into a marriage to the one man she had ever loved she must protect her heart and also the secret she keeps
which keeps the hatred for him burning deeply within her. But will she really be able to walk away from him again as she had so many years ago, and will he let her.
Zwoele Spaanse nachten
Saving Sophie
The Lost Sister
Ontsluierde passie
Was je maar van mij
Micah Hudson is een voorbeeldige politieagent die in de slaapkamer alle regels overtreedt. Maar hij heeft ook een pijnlijk verleden waar hij altijd hard voor is weggelopen. Hij heeft nieuwe vrienden, een nieuw leven; maar als hij Angelina tegenkomt, de zus van zijn oudste vriend David, wordt hij herinnerd aan alles wat hij probeert te vergeten. Angelina verloor haar hele familie. En
ze bewaart al jaren een groot geheim: haar liefde voor Micah. Nu ze hem eindelijk terugziet, wil ze niet langer wachten. Ze wil alles doen om ervoor te zorgen dat hij haar eindelijk ziet staan. Ze weet dat achter Micahs kalme façade een man vol heftige passie schuilgaat, en zij kan hem geven wat hij nodig heeft. Maar kan ze hem dat duidelijk maken?
De Griekse multimiljonair Luke Devetzi is gewend te krijgen wat hij wil; dat geldt voor zaken, maar zeker ook voor vrouwen. Ondanks zijn reputatie van playboy is er maar één vrouw voor wie hij werkelijk valt: de mooie lieftallige Jemma Barnes. Wanneer haar vader in financiële problemen blijkt te verkeren, grijpt Luke zijn kans en dwingt haar met hem te trouwen. Een liefdeloze
zakelijke deal, wat haar betreft, maar hoe kan ze weigeren? Hij heeft alle troeven in handen, dus kiest ze voor een verstandshuwelijk. Maar dat is absoluut niet wat Luke in gedachten heeft!
De hospita is afkomstig uit de bundel Op weg naar de hemel, die nog tien andere spannende korte verhalen over de duistere facetten van het menselijke karakter bevat.Een jongeman op zoek naar een slaapplaats ontmoet een bijzonder toeschietelijke hospita. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor
kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
Charles Patrice, a billionaire playboy, is still haunted by his past. Deceived by the woman he thought himself in love, and betrayed by a cruel, self-serving father, he has accepted that he is just not the settling down type. However, a chance meeting with Luisa Barrero, the small Spanish beauty still convalescing after an accident which almost cost her life has his life turned upside
down and inside out. When discovering just who she actually is, he determines to back away, until he learns that somebody is trying to kill Luisa. Now, he steps up to protect the sweetest woman he has ever known, sure that he can put his attraction for her to the side to ensure her safety. But can he? Can she? Or will the shadowy person hunting Luisa tear them apart forever?
Misleidende charme
Haar dag
Watching Luisa
The Unwilling Mistress
The Russian's Deal
When Kate Pallen is invited to New York to meet with a father she has never known, she has no idea what lies in store for her. After a failed kidnap attempt, she must go into hiding with the one man who seems immune to her man-eating ways. Kai Conners, bodyguard to the rich and famous, is still reeling from being betrayed by the woman he thought himself in love with. Now his past is catching
up with him, and he has the added complication of dealing with Kate, who is beautiful, smart, funny and far too much in his head. Can Kate and Kai work together to keep her alive without succumbing to the intense attraction that burns between them both.
Nog maar één persoon staat tussen Allesandro di Vincenzo en de macht waarnaar hij zo verlangt: Laura Stowe. Een vrouw, dus het zou hem geen moeite hoeven kosten om haar wil te buigen naar de zijne - zelfs al is ze niet zijn type. Hij zal haar verleiden met zijn charme en verblinden met het klatergoud van zijn rijkdom. Voor Laura is het alsof ze in een magische wereld is beland, en onder
Allesandro's aandacht verandert ze van een lelijk eendje in een prachtige zwaan. Maar het sprookje eindigt abrupt als ze erachter komt waarom hij zo aardig voor haar is...
Als haar vriend na achttien jaar hun relatie be indigt, heeft Laurie een probleem. Niet alleen omdat ze voor hetzelfde advocatenkantoor werken en elkaar dus nog elke dag zien, maar haar perfecte leven ligt ook in duigen. Als de nieuwe vriendin van haar ex ook nog eens zwanger blijkt, is de chaos voor Laurie compleet. Tot ze een aparte ontmoeting in een kapotte lift heeft met Jamie Carter, de
knapste man van het kantoor. Jamie gelooft niet in de liefde, maar hij heeft een vriendin nodig om indruk te maken op zijn bazen. Laurie wil een nieuwe liefde om ook weer onderwerp van gesprek te zijn. De ideale combinatie: een relatie faken om te profiteren van de voordelen. Maar er is een dunne lijn tussen doen alsof je verliefd bent of je hart verliezen aan je knappe ‘nep’-vriendje.
Daniel Hamilton kijkt vreemd op als hij in een vervallen hotel dat hij net heeft gekocht een zwangere vrouw aantreft. Eigenlijk zou hij haar moeten wegsturen, maar hij kan het niet over zijn hart verkrijgen haar op straat te zetten. Dus biedt hij haar een baan aan, als zijn inwonende huishoudster. Eenmaal binnen in zijn prachtige huis waant Iona zich in een sprookjeswereld, en na enige aarzeling
accepteert ze zijn aanbod. Door een onbedoeld afgeluisterd gesprek staat ze echter snel weer met beide benen op de grond. Haar leven is geen sprookje, en Daniel is niet haar prins op het witte paard! Of... worden sommige sprookjes toch werkelijkheid?
Baby's aan boord
Als rozen weer bloeien
Lippen om te kussen

For six years Mia Drake has stayed away from her home town, returning only to settle business after the death of her father. When her car breaks down on a stormy night, she takes it as an omen that she should have stayed away, until she is rescued by the handsome and
enigmatic Paul James. Her plan to sign papers and leave as quickly as possible thwarted. Six years ago after being attacked, it was Mia and another victim who had ensured the attacker was put into jail. However, somebody with a sinister agenda of their own seems to be
going to a great deal of trouble to keep Mia in town, but time and again, it is Paul who comes to her rescue and for the first time in her life Mia finds somebody worth loving.
When Alexis Demitri makes a proposal of marriage to Tessa Jones, it is not one of love but a business deal. Shocked and disgusted by the proposal she turns him down, but Tessa has a problem. She needs money and lots of it to save her friend Andrew. When her grandfather
finds out the problem he blackmails her into accepting the marriage proposal to ensure Alexis gives him access to minerals he needs. Tessa is forced into agreeing, knowing that she will be tied into a loveless marriage with a man she finds herself falling harder and
harder in love with. However, when salvation shows itself...will she be able to walk away
Om iets te vinden, moet je eerst verdwalen. Het leven van Allyson is als haar koffer: strak gepland, precies gepakt en tot in de puntjes geordend. Tot ze op de laatste dag van haar vakantie Willem ontmoet, een acteur. Willem is in alles haar tegenpool. En hij nodigt haar
uit mee te gaan naar Parijs. Geheel tegen haar natuur in zegt ze ja. Haar dag gaat over deze dag in Parijs, over een sprankelende verliefdheid met een abrupt einde. Over risico's nemen, zoeken en dingen vinden die je anders nooit had ontdekt. Haar dag vormt samen met Zijn
jaar een romantisch duet over liefde, reizen en het zoeken naar je identiteit.
With her life in free fall, Tia Trent finds herself hiding from the paparazzi after her husband, Darren, is arrested for bigamy and theft. With no money, no friends and nobody to turn to, Tia finds herself with very little money and even fewer options. Into the hell that
has become her life walks Jarad King. The billionaire needs a secretary for his month-long working trip on his private island. His job offer however comes with one stipulation, that part of her expected duties will include looking after his needs outside of the office as
well as inside. Can Tia really be his secretary with benefits?
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