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Yeah, reviewing a books ROCK ADDICTION KISS 1 NALINI SINGH could grow your close connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, attainment does not suggest that you have astonishing points.
Comprehending as without diﬃculty as arrangement even more than extra will ﬁnd the money for each success. bordering to, the publication as with ease as insight of this ROCK ADDICTION KISS 1 NALINI SINGH can be taken as without diﬃculty as picked to act.

BEATRICE KOCH
Darkness Rising 1 - Samenzwering Karakter
Het eerste deel van Rebecca Yarros’ Renegades-serie, ‘Wilder’, gaat over Leah. Zij krijgt de kans om een jaar lang te studeren aan boord van een
cruiseschip dat de hele wereld over vaart. De enige voorwaarde? Een medestudent bijles geven en zorgen dat hij ook slaagt. Dat dit makkelijker is
gezegd dan gedaan, blijkt al snel als ze haar leerling ontmoet. Paxton Wilder is ongelofelijk aantrekkelijk, en ongelofelijk niet bezig met studeren.
Wilder maakt deel uit van een stuntteam, de Renegades, en dat is voor hem het enige wat telt. Ervoor zorgen dat hij zijn studie serieus gaat nemen
zal haar dus behoorlijk wat moeite kosten. Maar misschien heeft hij haar ook wel wat te leren. Een originele new adult van Rebecca Yarros, de auteur
die bekend werd met de Flight & Glory-serie.
Chasseuse de vampires - L'Intégrale 1 (Tomes 1 ,2 et 3) J'ai Lu
Als Rachel, bibliothecaresse op een campus, oog in oog komt te staan met Devin Freedman, de wereldberoemde rockster, heeft ze geen ﬂauw idee
wie ze voor zich heeft. Maar dat komt ze algauw te weten, en ook dat hij bevriend is met Mark, de jongen van wie ze nog maar net heeft ontdekt dat
hij haar zoon is. Het kind dat ze zeventien jaar geleden voor adoptie heeft afgestaan. Onmiddellijk slaat de paniek toe: zal deze Devin, met zijn
beruchte verleden van `seks, drugs en rock `n roll', geen slechte invloed hebben op een gevoelige tiener als Mark? Om een vinger aan de pols te
houden besluit ze op Devins geﬂirt in te gaan, maar dan gebeurt er iets wat ze nooit had verwacht... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1
bundel.
Losgeslagen HarperCollins Young Adult
Deel 2 in de populaire Rusk University-serie van bestsellerauteur Cora Carmack. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Dylan is ervan overtuigd dat ze
de wereld een betere plek kan maken, als ze er maar fel genoeg voor strijdt. Om welk goed doel het ook gaat, Dylan staat op de barricaden. Wanneer
ze door de politie wordt weggestuurd bij een protest, weigert ze te vertrekken en wordt gearresteerd. Silas Moore is goed in twee dingen: football en
problemen veroorzaken. Na een vechtpartij belandt hij een nachtje in de cel en daar ontmoet hij wereldverbeteraar Dylan. Hij kent dat soort meisjes,
denkt hij, die een gebroken jongen zoeken om te repareren. Maar hij is helemaal niet kapot. En hij heeft Dylan echt niet nodig. Of toch wel...?
Spelbreker is het tweede deel in de Rusk University-serie van Cora Carmack. Alle delen spelen zich af op de ﬁctieve Rusk University, en zijn allemaal
los van elkaar te lezen. Het eerste deel van de serie heet Op het spel. Cora Carmack brak door met haar debuut Losing it. In Nederland en Vlaanderen
zijn haar boeken en verhalen al meer dan 100.000 keer geluisterd en gelezen. ‘Niemand combineert romantiek en humor zo goed als Cora Carmack!’
– Jennifer L. Armentrout
Nalini Singh: Guild Hunters Novels 1-4 Van Goor
*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Alice heeft een plan... Alice dacht dat het ergste achter de rug was.
Dat ze eindelijk met rust zouden worden gelaten en dat het nu echt serieus zou kunnen worden tussen haar en Cole, de leider van de zombiejagers.
Tot Anima Industries, het bedrijf dat zombies gebruikt om macht te verkrijgen en daarbij over lijken gaat, opnieuw begint met zijn verraderlijke
praktijken. Dan realiseert Alice zich dat mensen gevaarlijker kunnen zijn dan monsters... Terwijl de zombiejagers zich opmaken voor de strijd,
ontrafelt Alice een aantal schokkende geheimen. Ze ontdekt nieuwe krachten bij zichzelf en komt er tot haar verbijstering achter wie er
verantwoordelijk is voor al het bloedvergieten en de vreselijke zombies. Langzamerhand dringt tot haar door wat ze moet doen. Maar betekent dat
ook dat ze haar leven moet opoﬀeren voor degenen van wie ze houdt?
Van voren af aan Singel Uitgeverijen
Silver Springs Eén keer een uitspatting, en alles staat op zijn kop! Deel 3 Nadat ze haar verloofde betrapte met een ander, besluit keurige
wetenschapper Ellie Fisher eens goed uit de band te springen. Wanneer ze een sexy donkere man ontmoet in een club, laat ze zich verleiden tot een
wilde onenightstand. De volgende ochtend neemt ze beschaamd de benen - ze weet zelfs niet hoe de knappe vreemdeling heet. Op zich geen
probleem... tot ze zwanger blijkt te zijn! Als professioneel footballspeler is Hudson King voorzichtig met vrouwen: die zijn alleen maar uit op zijn roem
en geld. De mooie Ellie leek echter zo anders, zo oprecht geïnteresseerd in hém... Dus wanneer ze ineens voor zijn neus staat met het bericht dat ze
zijn baby verwacht, schrikt hij behoorlijk. Natuurlijk wil hij zijn kindje niet in de steek laten, en hij vraagt haar zelfs naar Silver Springs te verhuizen. De
vonk tussen Ellie en hem is er nog steeds, maar kan hij zijn twijfels overwinnen? Dit verhaal is afzonderlijk leesbaar.
Reboot Harlequin
De stoere, sexy Charley Davidson is een privédetective met een bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om
moorden op te lossen. Als Charley en haar beste vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles ingewikkelder dan het in eerste
instantie leek. Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door demonen die maar één ding willen: contact met Charley. Lukt het Charley om
de vermiste vrouw terug te vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad? Darynda Jones won met haar debuut Eerste steen rechts de
Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor en suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen
de genres thriller, chicklit en fantasy dan is dit jouw boek. Viva
Ritueel vermoord Harlequin
Val voor de man die je niet kunt krijgen... Als kapitein van een rondvaartschip is Pru ruige wateren gewend; het leven op het vasteland vindt ze een

stuk lastiger. Hoewel ze erg gelukkig is met haar nieuwe appartement en nieuwe buren, zit ze er niet op te wachten verliefd te worden - en al
helemaal niet op Finn O'Riley, de sexy eigenaar van haar nieuwe stamkroeg! val nog een beetje harder... Hoewel Finn keihard werkt, maakt hij
duidelijk altijd tijd voor zijn vrienden. Zodra Pru daar een van wordt, moet ze erg haar best doen om niet in zijn betoverende groene ogen te
verdrinken. Maar na een incident met een dartpijltje gaat hun vriendschap razendsnel over in meer. Véél meer... en vertel hem dan de waarheid... Pru
wil niets liever dan dat Finn gelukkig is - dat heeft ze zelfs gewenst bij de wensfontein op het plein. Ze durft alleen niet te wensen dat ze hem ooit
helemaal voor zichzelf zal hebben. Want ze heeft iets voor hem geheimgehouden wat alles zal veranderen...
Killman Creek HarperCollins
Hij heeft een geheim, zij staat voor een onmogelijke keuze en ze hebben maar één jaar samen De Amerikaanse Ella volgt haar droom: een jaar
studeren aan de universiteit van Oxford, in Engeland. Na dat jaar zal ze aan de slag gaan voor het campagneteam van de eerste vrouwelijke
presidentskandidaat van de Verenigde Staten. Tot die tijd dompelt ze zich onder in de Engelse cultuur en literatuur. Maar haar jaar verloopt anders
dan verwacht. Haar poëziedocent Jamie blijkt zeer aantrekkelijk, ook al blijft hij afstandelijk. Ze worden friends with beneﬁts; Ella is immers maar een
jaar in het land. Langzaam ontdekt Ella echter dat Jamie een groot geheim bij zich draagt, een geheim dat hun relatie – en Ella’s toekomst – volledig
zal veranderen. Als het einde van het universiteitsjaar nadert, staat Ella voor de onmogelijke keuze: blijft ze of gaat ze terug? Een onvergetelijke
roman over een vastberaden jonge vrouw, een onweerstaanbare man en de liefde die hen onherroepelijk zal veranderen.
De redding van Callie en Kayden Z&K
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
De regels van het ciderhuis HarperCollins
Silver Springs Achter de wolken schijnt de zon! Deel 4 Nadat haar man is gearresteerd, valt het leven van Savanna Gray geheel in duigen. Ze
ontvlucht met haar kinderen haar woonplaats en vertrekt naar de ranch in Silver Springs die ze van haar vader heeft geërfd. De moed zakt haar
echter in de schoenen als ze ziet in welke staat de ranch verkeert. Gelukkig weet haar buurman, Gavin Turner, alles van opnieuw beginnen - na een
moeilijke kindertijd vond hij pas rust toen hij als tiener in een opvanghuis terechtkwam. Hoewel hij het altijd prima heeft gevonden dat hij geen buren
had, schiet hij Savanna te hulp waar hij kan, zelfs als het om meer dan renoveren gaat... Langzaamaan voelt Savanna zich steeds meer tot Gavin
aangetrokken, maar ze wil toch afstand houden. Alleen blijkt het nog heel lastig om een man te weerstaan die niet alleen gouden handjes heeft, maar
ook een gouden hart!
Cinder & Ella Singel Uitgeverijen
Karen Rose, de koningin van de romantische spanning. De spanning van Karin Slaughter vermengd met de romantiek van Nora Roberts. 'Op de
hielen' is een thriller waarin stalkers, een erfenis en een duister verleden een rol spelen. Psychologe Faith probeert een nieuw leven op te bouwen in
het huis van haar oma dat ze onlangs erfde. Wanneer er in de buurt twee studentes worden vermist, en de FBI een groot onderzoek opent, wordt
Faith geconfronteerd met een duister verleden dat ze graag had willen vergeten. En haar stalker lijkt dichterbij dan haar lief is...
Liefde te over A.W. Bruna Uitgevers
Dus tegenpolen trekken elkaar aan? O zeker, Sadie Lane kan niet ontkennen dat de vonken overslaan, steeds wanneer ze de knappe en
zelfverzekerde Caleb Parker tegenkomt - maar dan wel vonken van irritatie! Wat wil je ook, ze zijn complete tegenpolen: zij is een beginnende tattoo
artist, hij een succesvol jasje-dasjetype. Nadat ze per toeval samen een hond redden in een heftige storm, ontdekt ze dat Caleb ook een zachte,
kwetsbare kant heeft. En ook hij lijkt zich onverwacht tot háár aangetrokken te voelen. Wat een schok! Maar kunnen ze zich over hun vooroordelen
heen zetten en toegeven dat ze in elk geval op één front een perfecte match zijn?
Een tere snaar Harlequin
Angels rule, vampires serve, and passions ignite in the ﬁrst four novels of the Guild Hunter series by New York Times bestselling author Nalini Singh.
Angels’ Blood Archangel’s Kiss Archangel’s Consort Archangel’s Blade
Een jaar met jou De Fontein Romans & Spanning
The Original Heartbreakers Dames, u bent gewaarschuwd... Want de nieuwe hartenbrekers in Strawberry Valley zijn niet te houden! Deel 4 Mannen
zijn onbetrouwbaar, dat heeft Ryanne Wade al vroeg ontdekt. Dus laat ze niemand dichtbij komen, en al helemaal niet de klanten in haar kroeg.
Voormalig commando Jude Laurent heeft echter iets wat haar enorm aantrekt. Helaas staat zij in zijn ogen voor alles wat slecht is. Nadat een dronken
bestuurder jaren eerder een abrupt einde maakte aan zijn gezinsgeluk, is hij fel tegen alcohol - en zíj serveert drank aan potentiële weggebruikers!
Spelbreker Harlequin
Moeders, hou uw dochters binnen... Want één ding staat vast: de drie nieuwste inwoners van Strawberry Valley gaan voor heel wat problemen
zorgen! (1) Flirt vol gevaar - Nu hij net vrij is, heeft bad boy Jase Hollister maar één doel: uit de problemen blijven. En Strawberry Valley lijkt hem een
prima plek om een rustig, ﬁjn leven op te bouwen. Toch is hij niet bepaald een brave burger - en al helemaal niet wanneer hij in de buurt is van de
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temperamentvolle schoonheid Brook Lynn. Serveerster Brook Lynn Dillon staat ook wel bekend als Miss Verantwoordelijk. Niet dat dat haar nu zoveel
heeft opgeleverd: ze is blut, single, en ze heeft al veel te lang geen pleziertje meer beleefd. Totdat ze Jase ontmoet. Hij is ruig en adembenemend
sexy, en er valt niet te ontkomen aan de vonken die tussen hen overspringen. Toch durft ze haar hart niet aan hem te geven... want is hij niet veel te
gevaarlijk voor haar? (2) Hartstocht op herhaling - Beck Ockley is genadeloos in de bestuurskamer... en in de slaapkamer. Betekenisloze seks helpt
hem om de demonen uit zijn verleden op afstand te houden, en hij is vastbesloten om nooit vaker dan één keer met dezelfde vrouw het bed te delen.
Maar wanneer hij de beeldschone Harlow in zijn huis aantreft, begint zijn voornemen te wankelen. Harlow Glass is de meest gehate persoon van
Strawberry Valley. Bovendien is ze blut, werkloos en dakloos. Wanhopig verschaft ze zich toegang tot Becks woning... en ze wordt door hem betrapt.
Ze schrikt zich rot - niet zozeer door zijn vroege thuiskomst, maar vooral door de zinderende aantrekkingskracht tussen hen. Ze is echter niet van
plan een van zijn vele veroveringen te worden. Maar hoelang kan ze weerstand bieden aan deze onmogelijk sexy man? (3) Voor altijd feest - West
mag nu succesvol en steenrijk zijn dankzij zijn computergames, maar dat is wel eens anders geweest. Hij heeft moeten knokken om de top te
bereiken. En om daar te blijven, leeft hij volgens een strak regime. Een van zijn regels: nooit langer dan twee maanden een romantische relatie
aangaan. Maar met de mooie ﬂirterige Jessie Kay hoeft hij zich daar geen zorgen over te maken; zij is vast wel in voor een paar weken lol! Jessie Kay
heeft haar feestverleden achter zich gelaten. Vanaf nu wil ze alleen nog maar langdurige, betekenisvolle relaties. En dus moet ze ver uit de buurt
blijven van West met zijn relatiefobie! Toch wordt ze steeds als een magneet naar hem toe getrokken. Zal ze hem kunnen verleiden om een
uitzondering te maken op zijn regeltjes? Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Uiterst verleidelijk Luitingh
'Misschien nu' van Colleen Hoover is het indrukwekkende verhaal van fanfavoriet Maggie uit de Misschien-serie. 'Misschien nu' van Colleen Hoover is
het langverwachte tweede deel van de Misschien-serie. Ridge en Sydney zijn eindelijk samen, maar Maggie – Ridge’ ex – staat er nu alleen voor. Ze
geniet van haar vrijheid, maar moet ook dealen met haar taaislijmziekte. Maggie besluit een bucketlist te maken om alles uit het leven te halen. Punt
1 op de lijst: skydiven. Daar ontmoet ze Jake, een adrenalinejunkie, precies wat Maggie wil én nodig heeft. Colleen Hoover schreef 'Misschien nu' in
samenwerking met muzikant Griﬃn Peterson, die ook voor dit deel in de serie een exclusieve soundtrack maakte.
Op de hielen Penguin
Geïllustreerde YA vol spanning, romantiek en superkrachten voor de fans van Marvel Foster Stewart heeft altijd geweten dat ze anders is. Praten met
planten en het beheersen van wolkenformaties zijn geen dingen waar de meeste zeventienjarigen mee bezig zijn. Het leven van football-ster Tate
Taylor is perfect. Hij heeft nooit nagedacht over zijn 'extra' vaardigheden. Welke quarterback zou geen nachtzicht willen? Maar in de nacht van hun
eerste ontmoeting brengt een dodelijke tornado hen bij elkaar en worden hun ware vermogens – de kracht om de elementen te beheersen – gewekt.
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Dan blijkt Fosters wetenschapper-vader, Dr. Rick Stewart, hen te willen gebruiken voor zijn eigen snode plannen. Foster en Tate zullen Dr. Stewart
moeten stoppen voordat hij hun leven en de rest van de wereld vernietigt. De Dysasters is het eerste deel in een veelbelovende nieuwe serie van
internationale bestsellerauteurs P.C. & Kristin Cast.
Bijna niet te weerstaan Ambo|Anthos
Dr. Wilbur Larch is arts, verloskundige en stichter van een weeshuis in St. Cloud. Hij is ook aborteur en verslaafd aan ether. Voor de kinderen in St.
Cloud’s is hij een heilige: hij zorgt ervoor dat ze geadopteerd worden – een familie krijgen. Homer Wells is zijn favoriete wees. Toch hoopt dr. Larch
dat Homer door niemand geadopteerd wordt. Hij heeft andere plannen met hem. Maar Homer wordt verliefd en verlaat het weeshuis. Hij jaagt een
onmogelijke liefde na. Pas na de dood van Wilbur Larch weet Homer wat het doel is in zijn leven. ‘John Irving is een van de beste verhalenvertellers
van deze tijd.’ – Time ‘Een meesterstuk van vertelkunst.’ – The Boston Globe ‘Irvings romans zijn niet alleen pageturners. Zijn werk is doordrenkt van
een diepe compassie met mensen en hun zwakheden.’ – The Guardian
Onverminderd BASTEI LÜBBE
Als haar moeder verongelukt moet Ella bij haar vader en zijn nieuwe gezin wonen. Ella mist haar moeder en haar blogvriend Cinder. Wat ze niet weet
is dat hij de hotste acteur van Hollywood is. Cinder & Ella van Kelly Oram is een heerlijk verhaal om bij weg te dromen voor meiden vanaf 13 jaar en
fans van De Royals-serie van Erin Watt. Lees. Zwijmel. Geniet! Na maanden revalideren mag Ella eindelijk naar huis. Niet naar haar moeder, zij kwam
om bij het auto-ongeluk, maar naar haar vader die ze nauwelijks kent. Hij woont in Hollywood met zijn nieuwe gezin, maar Ella’s stiefzussen zitten
niet op haar te wachten. Ella mist haar moeder en blogvriend Cinder. Sinds het ongeluk heeft ze niks van zich laten horen, maar stiekem droomt ze
van hem. Wat ze niet weet is dat Cinder haar ook mist, én de hotste acteur van Hollywood is... Cinder & Ella is een bestseller in Amerika en Duitsland,
en het eerste deel van een tweeluik.
Stuk van jou Z&K
Een ﬂirt met een sexy surfer klinkt haar als muziek in de oren! Componist Becca Thorpe heeft altijd al de zee willen zien. Omdat ze ook wel een dosis
geluk kan gebruiken, lijkt het badplaatsje Lucky Harbor haar de ideale plek om op adem te komen. Ver weg van de drukke stad, de zorg voor haar
broer, de herinneringen aan haar ex... Hier hoeft ze alleen maar in het moment te leven! En wat past daar nu beter bij dan een ﬂirt met de sexy
gebruinde surfer die ze meteen bij aankomst ontmoet? Alleen vindt ze een of twee momenten met deze Sam al snel bij lange na niet genoeg... Op
een serieuze relatie zit botenbouwer Sam Brody - aka ‘sexy surfer’ - niet te wachten, maar dat betekent niet dat hij geen plezier mag maken met de
mooie Becca. Ze heeft immers toch geen plannen om in Lucky Harbor te blijven. Maar wanneer haar broer opduikt en haar vraagt terug te keren naar
haar glamourleven in de stad, begint hij ‘m wel te knijpen. Wil hij dan toch liever dat ze bij hem blijft?
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