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Penryn & de nieuwe wereld Susan Ee 2014-10-08 Het tweede deel van de razendspannende Angelfall-serie van Susan Ee. In de Nieuwe Wereld moet je vechten
voor je leven... Penryn heeft haar zusje bevrijd uit de gruwelkelder van het engelenhoofdkwartier. Maar Paige is veranderd in een monster - met bloederige gevolgen.
Paige vlucht. De mensen zijn doodsbang voor haar. Op zoek naar haar zusje, dolend door de lege straten van San Francisco, komt Penryn achter het geheime plan
van de engelen. Ze ontdekt dat ze ver willen gaan in hun zucht naar macht, gruwelijk ver... Ondertussen jaagt Raffe op zijn vleugels. Hij heeft ze nodig om zich weer
bij de engelen te voegen en zijn plek als een van hun leiders in te nemen. Kiest hij voor zijn vleugels of helpt hij Penryn te overleven? Over Angelfall: 'Het begin van
een nieuwe serie die je niet mag missen.' Young Adult Books 'Er zijn gewoon geen woorden die beschrijven hoe geweldig ik dit vind. Hoe gruwelijk, schokkend en
hartverscheurend het was. Briljant.' Goodreads.com Susan Ee is de auteur van de trilogie Angelfall. Ze is dol op fantasy, sciencefiction en horror, vooral als er een
beetje romantiek in voorkomt. Angelfall Penryn & de nieuwe wereld is het tweede deel van de Angelfall-trilogie.
For My Lady's Heart Laura Kinsale 2014-04-01 A princess sparks devotion in a chivalrous knight in this medieval romance by a New York Times–bestselling author
who “creates magic” (Lisa Kleypas). With Princess Melanthe di Monteverde widowed, a political marriage would tip the balance of power to any kingdom that
possessed her. Determined to return to England alive and unwed, she hides behind a mask of witchery. Protecting her is Ruck d’Angleterre, a chivalrous knight who
never wavers—and the only man Melanthe wishes could lift the veil of her disguise. He once desired her, but now his gaze reveals distrust. As they flee her enemies,
Melanthe’s impossible love for the Green Knight grows. Ruck has remained chaste for thirteen miserable years, since his wife entered a nunnery, continuing to honor
their marital vows. In that dark hour, when the church stripped him of his spouse and his possessions, the princess secretly came to his aid with two emeralds. Her
safety is his duty, yet his heart is not pure. Each time he gazes upon Melanthe’s sable hair and twilight eyes, he wants more Showcasing Laura Kinsale’s gift for
bringing unforgettable characters to life on the page, For My Lady’s Heart is yet another winner from the author of Flowers from the Storm, chosen as one of the
“Greatest Love Stories of All Time” in a poll of Washington Post and Glamour magazine readers.
My Sweet Folly Laura Kinsale 2014-04-01 An innocent long-distance correspondence leads to complications in this Regency romance by the New York
Times–bestselling author of For My Lady’s Heart. Married to an elderly man, Folie Hamilton finds her lonely days brightened by light-hearted letters from her
husband’s cousin, Lt. Robert Cambourne, stationed in Calcutta for the British East India Company. Robert calls her his princess, and she dubs him her knight errant.
Unbidden love blossoms, yet upon the death of her husband, Robert’s last letter shatters her heart with three words: I am married. Four years later, Robert summons
Folie and her stepdaughter to his estate in England. The girl is his ward, so they must go. The man who greets them, however, is nothing like the charming lieutenant
of his letters. This Robert is demented. Screaming at ghosts in demonic rage, he is paranoid and frightening. Yet her body longs to caress his perfect features, to hold
his tall, angular body, to find the man who once captured her heart . . . Someone is poisoning him, spinning his brain into madness, of that Robert is sure, but
who—and why? Haunted by his dead wife, the one thing his tortured mind understands is that he must keep Folie safe. Folie, with her beautiful expressive eyes, the
only warmth in his nightmare world . . . Nominated for a RITA award, My Sweet Folly is another unforgettable love story filled with passion and suspense from the
author of Flowers From the Storm, whose work has been praised by Julia Quinn as “unfailingly brilliant and beautiful.”
De theeroos Jennifer Donnelly 2018-06-19 Jennifer Donnelly combineert romantiek, historie en spanning op meesterlijke wijze Londen, 1888. Fiona Finnegan woont
in een van de armoedige steegjes van East End, waar overdag kinderen spelen en ’s nachts dieven, prostituees en dromers rondhangen. Ze werkt net als haar vader
in de theefabriek van William Burton en droomt ervan om ooit samen met haar grote liefde Joe Bristow een eigen theewinkeltje te kunnen openen. Fiona’s leven staat
op z’n kop als haar vader door een onverklaarbaar ongeluk in de fabriek sterft. Fiona vermoedt dat er opzet in het spel is en dat ook zij gevaar loopt. Ze vlucht naar
New York en werkt zich daar op naar de top van de Manhattanse theehandel. Ondanks haar succes kan ze het verleden echter niet laten rusten. Ze keert terug naar
Londen voor een gevaarlijke confrontatie met de man die de dood van haar vader op zijn geweten heeft... De pers over de boeken van Jennifer Donnelly ‘Doordrenkt
van romantiek en authentieke details uit de tijdsperiode, zal dit boek alle fans van epische historische fictie enorm aanspreken.’ Booklist ‘Genieten: zo veel pagina’s
vol met romantiek, snode plannen, gedetailleerde achtergronden, plottwists en cliffhangers.’ Publishers Weekly ‘Jennifer Donnelly heeft haar historische huiswerk
goed gedaan.’ The Washington Post
Uncertain Magic Laura Kinsale 2014-04-01 Convenience turns to love when an heiress weds a disreputable rake in this sweeping Irish romance by a New York
Times–bestselling author. Cursed with the gift of mind reading, Roddy Delamore has little chance of finding a husband. Driven mad by the dishonorable thoughts of
her suitors, she struggles to trust any man she meets. She seizes on the chance to marry Lord Faelan Savigar, the Earl of Iveragh, despite his poor reputation and
murky past. Strangely his mind projects only blankness. With him, her other senses stretch and heighten. She begins to wonder if she has finally met the man she has
been waiting for her entire life. Condemned by dark rumors, Iveragh is taken aback by Roddy’s proposal. His name is ruined by poverty and a blackened past; he
could be a liar, a swindler, or worse. Yet she believes in him.. Soon he is stirred by her gentle trust, and he is prepared to give his life and his heart. From the
legendary author of Flowers from the Storm, Uncertain Magic is a tale of mystery and passion in the wilds of Ireland.
Als stof op de wind Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 In deze roman laaien de vlammen van de hartstocht hoog op, een hartstocht die wordt verdiept door de
onophoudelijke botsing tussen de sterke wil van de twee centrale karakters.Alaina MacGaren, de schaamteloze schoonheid, in weelde opgevoed op een plantage,
wier nietsontziende, tomeloze overmoed door niemand te stuiten was... tot ze de enige man ontmoette in wiens beschermende armen ze reddeloos verloren
was.Cole Latimer, de rijzige, kaarsrechte Yankee chirurg die Alaina redt en die keer op keer door haar wordt bedrogen.Cole Latimer, de man die nooit de nacht zal
vergeten dat zijn lichaam en ziel werden verleid door een beeldschone vrouw, gehuld in mysteriën.
The Medieval Hearts Series Laura Kinsale 2018-04-24 The complete medieval romance series by a New York Times–bestselling author who “creates magic” (Lisa
Kleypas). In this pair of unforgettable romances set in fourteenth-century Europe, the New York Times–bestselling author and RITA Award winner once again proves
“no one—repeat no one—writes historical romance better than Laura Kinsale” (Mary Jo Putney, New York Times–bestselling author). Special to these ebook editions,
each novel is presented in two versions, the first re-creating Middle English dialogue with deep period detail, the second reworked by the author to be a tighter read,
with more modern words for dialogue. Whichever you decide to read, you’ll come away agreeing with New York Times–bestselling author Julia Quinn: “Laura
Kinsale’s work is unfailingly brilliant and beautiful.” For My Lady’s Heart: With Princess Melanthe di Monteverde widowed, a political marriage would tip the balance of
power to any kingdom that possessed her. Determined to return to England alive and unwed, she hides behind a mask of witchery. Protecting her is Ruck
d’Angleterre, a chivalrous knight who never wavers—and the only man Melanthe wishes could lift the veil of her disguise. He once desired her, but now his gaze
reveals distrust. As they flee her enemies, Melanthe’s impossible love for the knight only grows . . . Shadowheart: As the last unmarried princess of Monteverde,
Elayne is trapped when her hand is promised to the land’s ruler. But on the voyage to meet her betrothed, she is captured by a pirate, Allegreto Navona—and soon
finds her captor impossible to resist. Trained as an assassin, Allegreto is the bastard son of an ambitious lord who raised him to murder for control of Monteverde. If
Allegreto can make Elayne his wife, the country will be his. But she is no mere maiden to be possessed. As he finds himself falling in love with her, Elayne will prove
his greatest challenge . . .
Verkeerd verbonden Rainbow Rowell 2016-07-05 Georgie McCool weet dat het niet goed gaat met haar huwelijk. Vlak voordat ze moet vertrekken naar het vliegveld
om Kerstmis te vieren haar schoonfamilie, vertelt Georgie dat ze niet meer mee kan. Er is een grote kans opgedoken op haar werk, als ze die wil grijpen kan ze nu
echt niet weg uit Los Angeles. Als haar man Neal en de kinderen vertrokken zijn naar de luchthaven, vraagt Georgie zich af of het nu over is. Of ze nu echt alles
verpest heeft. Die nacht ontdekt ze een manier waarop ze kan communiceren met Neal in het verleden. Het voelt alsof ze een kans heeft om haar huwelijk te redden
nog voordat het begonnen is. Moet ze haar huwelijk redden? Of zouden Georgie en Neal beter af zijn als ze nooit waren getrouwd?
De wilde bruid Eloisa James (Pseud. van Mary Bly.) 2001 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.
Scherven brengen geluk Deeanne Gist 2015-07-02 Deeanne Gist brengt in ‘Scherven brengen geluk’ het verhaal achter de beroemde Tiffany-kapel tot leven.
Chicago, 1893. De knappe studente Flossie Jayne wordt door sieradenmaker Louis Tiffany gevraagd mee te helpen aan de bouw van zijn Tiffanykapel: een staaltje
kunst zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Ze werkt zich een slag in de rondte om de kapel op tijd af te hebben voor de Wereldtentoonstelling en naam te maken
in de kunstwereld. Maar dan krijgen haar ambities last van concurrentie. En wel van haar eigen hart. Wie zal de strijd winnen? Haar carrièredroom of de interessante
jongeman die de kamer naast de hare huurt? Deeanne Gist schrijft historische romans vol romantiek en humor. Eerder verschenen van haar onder andere ‘Het hart

op de lippen’ en ‘Alles op het spel’.
Handboek van een twijfelaar Ethan Canin 2017-02-01 Indrukwekkende roman over genialiteit, jaloezie, ambitie en liefde van een van de belangrijkste hedendaagse
Amerikaanse schrijvers Milo Andret is een geniaal wiskundige in de jaren zeventig die uitgroeit tot een legende door zijn onderzoek aan de universiteit van Berkeley.
Maar de combinatie van ambitie en sociaal onvermogen, brengt hem op een destructief pad en hij raakt aan de drank. Milo’s zoon Hans is voorbestemd een even
glansrijke carrière tegemoet te gaan als zijn vader, maar ook hij raakt verslaafd. Om te voorkomen dat hem eenzelfde lot beschoren zal zijn als zijn vader, besluit
Hans zijn carrière af te breken en een andere weg te volgen. Met ‘Handboek van een twijfelaar’ schreef Ethan Canin een monumentale roman over de obsessieve
drang het onverwoordbare te uiten in formules, kunst en literatuur. ‘Verpletterend mooi, dat lukt maar weinig boeken.’ – ‘Esquire’ ‘Een fenomenale literaire prestatie.’ –
‘Publishers Weekly’
Midsummer Moon Laura Kinsale 2014-04-01 A duke’s well-ordered world is turned upside down when a female inventor sends his heart soaring in this Regency
romance by a New York Times–bestselling author. Merlin Lambourne has invented the “speaking box”—a sort of telephone—which is so valuable that Napoleon has
killed for it. Sent by the crown to bring both inventor and invention to safety, Ransom Falconer, Duke of Damerell, is shocked to learn Mr. Lambourne is a Miss.
Perhaps more shocking, however, are his feelings for the eccentric genius. She is everything he doesn’t like: incapable of following orders, unaware of conventional
etiquette, preoccupied, disorganized, and unkempt. Yet she beguiles him. One of the most ingenious inventors in England, she is also one of the country’s greatest
hopes in the defense against the power mad Napoleon Bonaparte. Now, if he could just get her mind out of the clouds and convince her to marry him . . . Merlin is not
absentminded, it’s just that she only seems to be able to pay attention to one thing at a time. And maybe she does take everything people say literally, but people
ought to say what they mean. Now this Ransom Falconer wants her to forget her current interest in flying machines and focus on the speaking box she’s lost interest
in finishing. It’s quite disconcerting. In fact, everything about him is disconcerting; in her isolated life Merlin has never met anyone who affects her quite like Ransom
does. With her trademark blend of heartwarming characters and a hilarious conflict, Midsummer Moon is yet another winner from the author of Flowers from the
Storm, praised by Lisa Kleypas as “the gold standard in historical romance.”
Kijk! Jane scoort Rachel Gibson 2013-03-22 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...
Beet! Kristan Higgins 2014-02-04 Colonel is knap, lief en gezellig. Hij is trouw, sportief, toegewijd en bescheiden. En als hij niet een hond maar een man zou zijn, zou
Maggie Beaumont onmiddellijk met hem trouwen. Helaas: waar ze het met haar huisdier niet beter had kunnen treffen, wil het met de mannen absoluut niet lukken.
Steeds wordt ze verliefd op de verkeerde, steeds wordt ze teleurgesteld. Wat het nog moeilijker maakt, is dat haar perfecte tweelingzus wel een perfecte man en een
perfecte dochter heeft, en dat haar moeder haar steeds aan dat feit herinnert. Maggie besluit het heft in eigen hand te nemen en op zoek te gaan. Er moet toch een
menselijke Colonel bestaan? Een man die aardig is, die ook naar een gezin verlangt, die naar haar wil luisteren en zijn gevoelens met haar wil delen? Maar dan wordt
ze (heerlijk!) gekust door Malone. Stugge, zwijgzame, norse Malone. Nee hè, weer de verkeerde?
De verre echo Val McDermid 2015-11-14 Als in De verre echo, het eerste deel in Val McDermids Karen Pirie-reeks, twee verdachten in een oude moordzaak
plotseling om het leven komen, probeert Pirie de volgende aanslag te voorkomen... In De verre echo introduceert Val McDermid de thrillerserie met Karen Pirie,
waarmee ze jarenlang de bestsellerlijst aanvoerde. Het verleden ligt achter hen, maar niemand is klaar voor de toekomst... Op een ijskoude ochtend vinden vier
dronken studenten het verminkte lichaam van een jonge vrouw. Rosie Duff is verkracht en voor dood achtergelaten op een eeuwenoude begraafplaats. De enige
verdachten zijn zij, de jongemannen die haar gevonden hebben. Vijfentwintig jaar later wordt de zaak heropend, en opnieuw zijn de vier vrienden het enige
aanknopingspunt. Als twee van hen onder verdachte omstandigheden om het leven komen, lijkt het erop dat iemand het recht in eigen hand heeft genomen. Voor de
twee overblijvers is er maar één manier om te overleven – ze moeten uitvinden wie Rosie werkelijk vermoord heeft, al die jaren geleden... Val McDermid is de
internationale bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks. Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond Dagger Award en de Gold Dagger Award,
de prijs voor de beste Engelse thriller. Ze wordt in meer dan dertig talen uitgegeven en haar werk is wereldwijd al meer dan 16 miljoen keer verkocht.
The Dream Hunter Laura Kinsale 2014-04-01 In the heat of the desert, a scorching love rises between a restless viscount and a beauty in disguise in this novel by a
New York Times–bestselling author. Desperate to find safety in England, Zenia, the descendent of the Queen of the Desert, dresses herself as a Bedouin boy. For
protection, she agrees to guide Arden, the Lord of Winter, through the wilds of her dangerous desert homeland as he searches for a legendary Arabian mare.
Consigned by her mother to live disguised, Zenia hasn’t the courage to admit her sex to Arden. Yet, as they cross a merciless desert, she comes to yearn for this
fearless, untamable man to know the feminine heart beating beneath her Bedouin rags. Lord Winter’s loneliness and adventurous spirit have always driven him to the
empty, brutal places of the Earth. With Zenia at his side, his loneliness recedes. One night of terror will bind their souls together, but when the princess escapes her
homeland for the comfort and safety of England, his yearning will lead him to invade her sanctuary . . . The Dream Hunter is a suspenseful, adventure-filled tale that
establishes Laura Kinsale as “the gold standard in historical romance” (Lisa Kleypas).
Balsem voor zijn hart Anne Gracie 2014-01-28 Na de dood van haar vader staat Kate Farleigh er alleen voor. Omdat ze liefdadigheid verafschuwt, besluit ze als
dienstmeid te gaan werken. Dat gaat Lady Cahill, de peettante van haar moeder, te ver. Kordaat ontvoert ze Kate om haar in Londen een welgestelde echtgenoot te
bezorgen. Als ze overnachten op het landgoed van haar kleinzoon Jack, ziet Kate hoe verwaarloosd het is, daarom stelt ze voor als huishoudster voor hem te gaan
werken. De baan blijkt veel moeilijker dan verwacht. De norse, supermannelijke Jack roept gevoelens in haar op die ze niet kan bedwingen; volkomen ongepaste,
schaamteloze gevoelens! Waar mogelijk zal ze hem uit de weg moeten gaan. Helaas wordt dat voornemen ernstig ondermijnd - door Jack Carstairs zelf!
The Regency Romances Laura Kinsale 2018-04-24 A trio of captivating historical romances by a New York Times–bestselling author whose “work is unfailingly
brilliant and beautiful” (Julia Quinn). “No one—repeat no one—writes historical romance better than Laura Kinsale” (Mary Jo Putney), and one of the New York
Times–bestselling and Rita Award–winning author’s specialties is the Regency period. This trio of enchanting love stories introduces unforgettable couples who leap
off the pages and into our hearts. Midsummer Moon: Merlin Lambourne has invented the “speaking box”—a sort of telephone—which is so valuable that Napoleon
has killed for it. Sent by the crown to bring both inventor and invention to safety, Ransom Falconer, Duke of Damerell, is shocked to learn the eccentric genius is
female. More shocking is how beguiled he is by her. Now if he could just get her mind out of the clouds and convince her to marry him . . . “One of the greatest,
unacknowledged romantic comedy novels.” —All About Romance My Sweet Folly: In a loveless marriage, Folie Hamilton finds her lonely days brightened by letters
from her husband’s cousin, Lt. Robert Cambourne, stationed in Calcutta. Unbidden love blossoms, yet upon the death of her husband, Robert’s last letter shatters her
heart with three words: I am married. Four years later, Robert summons Folie and her stepdaughter to England. But the haunted widower is not the man she once
knew; he has become paranoid and delusional. In this RITA Award nominee, will Folie find the man who once captured her heart? “Laura Kinsale is one of the
romance genre’s brightest stars.” —Loretta Chase Uncertain Magic: In nineteenth-century Ireland, Roddy Delamore has little chance of finding a husband, cursed as
she is with the gift of mind reading. Privy to the dishonorable thoughts of her suitors, she seizes on the chance to marry Faelan Savigar, the Earl of Iveragh, despite
his poor reputation and murky past. Condemned by dark rumors, Lord Iveragh is taken aback by the woman’s proposal. How is it that she believes in him? And does
he dare give her his heart? “First-rate . . . Laura Kinsale delivers powerful unique romance.” —Amanda Quick
De eigenzinnige gouvernante Courtney Milan 2015-06-15 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...
Op slag verliefd Jennifer Crusie 2017-07-18 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 sindsdien geen minuut meer. Vooral niet als blijkt dat
ze nog niet van Bradley af is...
Als een flonkering in de nacht Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 Maart 1833, Mississippi. Ashton Wingate kon zijn blik niet afwenden van de beeldschone,
bewusteloze vrouw. Zij leek sprekend op Lierin, zijn jonge bruid. Maar dat kon niet mogelijk zijn. Lierin was drie jaar geleden verdronken in de woeste golven van de
rivier de Mississippi.Ashtons geduld wordt zwaar op de proef gesteld. Maar als de geheimzinnige vrouw eindelijk haar ogen opent kan zij zich niets meer herinneren,
niet hoe ze heet en niet waar ze vandaan komt.Angstig en verward zoekt zij bescherming bij de aantrekkelijke Ashton die beweert haar echtgenoot te zijn bescherming tegen een andere man, de norse Malcolm Sinclair. Ook hij claimt haar, en wel als zijn verdwenen bruid Lenore, en eist hardvochtig al zijn echtelijke

rechten op.Een folterende twijfel maakt zich van Lierin/Lenore meester als zij moet kiezen tussen deze twee mannen, mannen die om haar vechten als leeuwen om
hun prooi.
Lessons in French Laura Kinsale 2020-10-27 Their past is waiting for them to reignite. Trevelyan de Monceaux and Lady Callista Taillefaire were childhood
sweethearts with a taste for adventure, until the fateful day her father discovered them embracing in the carriage house and, in a furious frenzy, drove Trevelyan away
in disgrace. Nine long, lonely years later, Trevelyan returns. Callie discovers that he can still make her blood race and fill her life with excitement,but he can't give her
the one thing she wants more than anything--himself. During his years in exile, Trev made a fortune in the seedy world of pugilism but cannot stand the thought of
Callie knowing the source of his wealth. However, Trev has a penchant for mischief that Callie finds irresistible, and soon they are involved in high jinks involving
stolen livestock, barroom brawls, masquerading as Belgian nobility, and bringing complete chaos to the annual market fair--where they finally have the opportunity to
finish what they started that long ago day in the carriage house...
Masterclass: Writing Romantic Fiction Barbara Samuel 2014-11-28 LEARN HOW TO WRITE ROMANTIC FICTION WHICH TAKES THE BREATH AWAY. Do you
want to capture the share of the fastest growing market in fiction? Do you have a compelling vision for a passionate love story? Masterclass: Write Romantic Fiction is
designed for anyone who wants to write in this genre of popular fiction, whatever their focus. It is the only book available to cover the new and increasingly diverse
sub-genres in romance to give insight into how to write really good eroticism, and to show aspiring writers how to gain recognition for their work. Whether
contemplating self-publishing or going the traditional route, this is a smart and completely contemporary guide to writing sellable, credible and memorable romance.
ABOUT THE SERIES The Teach Yourself Creative Writing series helps aspiring authors tell their story. Covering a range of genres from science fiction and romantic
novels, to illustrated children's books and comedy, this series is packed with advice, exercises and tips for unlocking creativity and improving your writing. And
because we know how daunting the blank page can be, we set up the Just Write online community at tyjustwrite, for budding authors and successful writers to
connect and share.
Cherry Beats Vicki James Bon Jovi. Bryan Adams. Presley West. Mijn favoriete muziekmensen. Slechts één van hen binnen handbereik. De avond voordat Presley
West ons stadje Hollings Hill zou verlaten, kwamen al mijn middelbare schoolfantasieën tot leven. Hij wilde me eindelijk. Acht jaar lang had ik zitten piekeren, en nu
ging ik, barkeeper Tessa Lisbon, er verdomd zeker van zijn dat ik die nacht van mijn leven zou hebben, voordat de muziekindustrie hem zou wegkapen. Nooit je
idolen neuken. Dat is wat ze zeggen, toch? Nou, ik deed het, en ik deed het goed. Nou ja, ik heb het op een of andere manier voor elkaar gekregen om mijn eigen
hart te verneuken. Hij gaf me een nacht om hem te overtuigen om te blijven. Uiteindelijk heb ik hem gesmeekt om te gaan. Voor altijd. Maar dat is het ding met
rocksterren: ze doen wat ze willen, wanneer ze willen, en voor altijd duurde niet zolang als ik had verwacht. Presley was terug, en overal waar ik keek, zag ik zijn
gezicht en hoorde ik zijn stem en muziek. Ik had officieel geen manier meer om aan hem te ontsnappen.
Zomers vuur Maya Banks 2016-07-12 Op een Grieks eiland is de verleiding nooit ver weg. De Griekse broers Anetakis weten daar alles van, totdat zíj een keer in de
verleiding worden gebracht. Chrysander is verbijsterd wanneer hij zijn ex-minnares - zwanger! - op tv ziet. Hij lokt haar mee, maar beseft zijn kapitale misrekening te
laat. Een tomboy zet haar zinnen op de veel oudere Theron, die bijna gaat trouwen. En een affaire met grote gevolgen. Piers betwijfelt of het kind van zijn assistent
van hem is, maar hij kan haar niet loslaten. Drie broers - drie bloedmooie mannen - en het offer dat echte liefde vraagt. Eerder verschenen in Intiem onder de titels
Minnares van een Griek, Bruid voor een Griek, Affaire met een Griek. 'Entertainment in overvloed, wat de lezers laat verlangen naar het volgende boek.' - Publishers
Weekly 'Maya Banks heeft me het hele spectrum van emoties laten zien.' - USA Today
Seize the Fire Laura Kinsale 2014-04-01 A scoundrel is transformed by the love of an innocent princess in this historical romance by the New York Times–bestselling
author of Flowers from the Storm. Summoned to rule the tiny nation of Oriens, Princess Olympia St. Leger appoints the most celebrated man in England to escort her:
recently retired war hero Capt. Sheridan Drake. Easily frightened, she is vastly relieved to have Captain Drake’s help—until she discovers he’s a scoundrel without a
drop of honor in his body. In fact, nothing would make her happier than to forget him. Except she cannot seem to get his deep, stirring gaze out of her head . . .
Sheridan has no patience for hero worshipers; war is a game of survival, not gallant deeds. But Olympia, who comes to him with plump cheeks and eyes full of
expectation, has money, something of which he is in great need. And though Olympia is impossibly naive, for reasons he can’t fathom, she touches him in some
obscure, half-forgotten place, until the thought of losing her becomes even more impossible. Set in Georgian England, Seize the Fire is another exciting tale from the
author of For My Lady’s Heart, whose work has been praised by Julia Quinn as “unfailingly brilliant and beautiful.”
The Prince of Midnight Laura Kinsale 2014-04-01 A lady desiring vengeance seeks a highwayman’s help in this tale by an author whose novels are “the gold standard
in historical romance” (Lisa Kleypas). Lady Leigh Strachan’s father governed the town of Felchester—until a religious zealot murdered her family and turned the
village into hell on Earth. Now, there is room in her heart for only one thing: revenge. Leigh plans to kill her father’s murderer once she learns to aim a pistol, slash a
sword, and ride a horse. She seeks out the Prince of Midnight, a legendary highwayman exiled to France, as her choice of tutors. But the man she finds in a
crumbling French castle is no hero. Half deaf and suffering from vertigo, S. T. Maitland can scarcely walk, much less wield a sword atop a dancing stallion. Yet for
reasons she can’t explain, she remains with him, steeling her heart against the sight of his gold-streaked hair, green eyes, and brows adorned with a devilish curl at
the arch . . . Women mean nothing but trouble to the highwayman, so he wishes Leigh were less alluring. Alas, she is beautiful, with a piercing gaze and a determined
spirit. Despite his broken balance, the loss of his horse, and the price on his head, he vows to return to England with her. He cannot resist the challenge—or the
chance to sacrifice everything for love . . . The New York Times–bestselling author of Flowers from the Storm and Shadowheart, Laura Kinsale writes an “unfailingly
brilliant and beautiful” romance (Julia Quinn).
The Shadow and the Star Laura Kinsale 2009-03-17 From nationally acclaimed bestselling author Laura Kinsale comes a boldly original, breathlessly unforgettable
tale of honour, adventure and undying love. The Shadow is wealthy, powerful and majestically handsome, he is a man of dark secrets - a master of the ancient martial
arts of an exotic distant land. Scarred by a childhood of shocking degradation, he has sworn to love chastely ... but burns with the fires of unfulfilled passion. The Star
is lovely, innocent and nearly destitute, and drawn to him by a fevered yearning she could never deny - following her enigmatic ?shadow warrior? into a dangerous
world of desire and righteous retribution.
De razende stilte Sherryl Jordan 2000 Een meisje wordt er na de dood van haar nieuwbakken echtgenoot van beschuldigd een heks te zijn en vlucht met hulp van de
pastoor en een dove jongen.
Boyfriend material Alexis Hall 2021-04-13 Gezocht: Eén (nep) vriendje, zo goed als perfect. Benieuwd? Je leest het in de queer rom-com ‘Boyfriend Material’ van
Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall, is de zoon van een wereldberoemde rockster en is op zoek naar een normaal, lief vriendje
dat hem kan helpen om zijn slechte imago in de pers op te poetsen. Oliver is een advocaat die in zijn hele leven nog niets schandaligs heeft gedaan. Echt boyfriend
material, dus. Ze zijn totale tegenpolen, maar ze maken een afspraak: zolang de pers achter Luc aanzit, zullen ze doen alsof ze een relatie hebben. Daarna hoeven
ze elkaar nooit meer te zien. Maar het probleem is dat de neprelatie wel heel echt begint te voelen. ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall is een nieuwe rom-com vol
humor, liefde en opposites attract. Perfect voor de lezers van ‘Rood, wit & koningsblauw’ van Casey McQuiston en ‘Elle & Darcy’ van Alexandria Bellefleur.
Lady Roberta Eloisa James 2011-01-15 Juli 1783: Jemma, Gravin van Beaumont, is zojuist teruggekeerd uit Parijs en is van plan om iedereen te shockeren met
schandalen. Haar man irriteren is haar grote hobby, maar ze is toe aan een echte uitdaging. Wanneer haar nicht Lady Roberta haar vraagt om hulp bij het verleiden
van een hertog, grijpt Jemma haar kans. Ze transformeert Roberta in de meest verleidelijke vrouw van de stad. Maar het gaat niet zoals gepland en de Hertog doet
Jemma een voorstel voor een spel - waarbij het derde deel geblindoekt in bed gespeeld wordt...
De zoete geur van appelcider Joanne Bischof 2018-10-02 ‘De zoete geur van appelcider’ van Joanne Bischof is een prachtig geschreven en meeslepende roman
waarin een hoofdrol is weggelegd voor de dove Thor. Aan het eind van de negentiende eeuw verhuist de jonge weduwe Aven Norgaard van Noorwegen naar
Amerika om te gaan inwonen bij een tante van haar overleden man en haar drie kinderen. Bij aankomst blijkt de tante overleden en wordt ze tot haar verbazing
opgewacht door drie volwassen neven, die in hun levensonderhoud voorzien met het brouwen van cider. Tussen Aven en de charmante Haakon ontstaat al snel een
hechte vriendschap. Maar het is de gevoelige, dove Thor die Avens hart steelt. Thor is echter verslaafd aan zijn eigen cider, een probleem dat Aven dankzij haar
overleden echtgenoot pijnlijk bekend voorkomt. Zolang de verslaving zijn leven blijft beheersen, heeft de liefde tussen Thor en Aven geen kans. Treffend brengt
Joanne Bishof de stille wereld van Thor tot leven. ‘De zoete geur van appelcider’ is een boek dat geen lezer onberoerd zal laten.
Verzegeld hart Linda Lael Miller 2020-06-02 Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet hij die inlossen... Tien jaar geleden deed Gideon Yarbro het
weesmeisje Lydia een belofte: mocht ze ooit hulp nodig hebben, dan moest ze hem een brief sturen. Nu is het zover. Lydia, inmiddels een mooie jonge vrouw, roept
zijn hulp in omdat ze wordt gedwongen tot een liefdeloos huwelijk. Gideon besluit haar te kidnappen en zelf met haar te trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op
Gideon. Met hem samenwonen in Stone Creek is als een droom die uitkomt. Toch is ze niet gelukkig: Gideon gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij iets voor
haar verbergt. Als speurder voor Wells Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke klus, die als gevolg heeft dat hij binnenkort Stone Creek voorgoed moet
verlaten. Hij wordt verscheurd tussen plichtsbesef en zijn verlangen naar Lydia. Is hij sterk genoeg om haar achter te laten, zodat ze een man kan vinden die wél bij
haar kan blijven?
American Quaker Romances Carolina Fernández Rodríguez 2021-12-20 Quaker characters have peopled many an American literary work—most notably, "Uncle
Tom’s Cabin"—as Quakerism has been historically associated with progressive attitudes and the advancement of social justice. With the rise in recent years of the
Christian romance market, dominated by American Evangelical companies, there has been a renewed interest in fictional Quakers. In the historical Quaker romances
analyzed in this book, Quaker heroines often devote time to spiritual considerations, advocate the sanctity of marriage and promote traditional family values. However,
their concern with social justice also leads them to engage in subversive behavior and to question the status quo, as illustrated by heroines who are active on the
Underground Railroad or are seen organizing the Seneca Falls convention. Though relatively liberal in terms of gender, Quaker romances are considerably less

progressive when it comes to race relations. Thus, they reflect America’s conflicted relationship with its history of race and gender abuse, and the country’s tendency
to both resist and advocate social change. Ultimately, Quaker romances reinforce the myth of America as a White and Christian nation, here embodied by the Quaker
heroine, the all-powerful savior who rescues Native Americans, African Americans and Jews while conquering the hero’s heart.
Shadowheart Laura Kinsale 2014-04-01 Swept up in political intrigue, an assassin and a princess embrace a passionate love in this fourteenth-century romance by a
New York Times–bestselling author. As the last unmarried princess of Monteverde, Elayne is trapped in a marital bond when her hand is promised to the land’s ruler.
On the voyage to meet her future husband, she is captured by Allegreto Navona—the living embodiment of the dark angel she’s seen in dreams. Endowed with
godlike beauty, his eyes burn bright with sin. A woman of modesty would flee such a man. But try as she might, a wanton hunger binds her to his side . . . Trained as
an assassin, Allegreto is the bastard son of an ambitious lord who raised him to murder for control of Monteverde. Now that his father is dead, if Allegreto can make
Elayne his wife, it will cleanse his tainted blood, and the country will be his, but she is no mere maiden to be possessed. Unexpectedly, he falls in love with her, finding
in her quick mind and azure eyes the conqueror of his heart. But will his dark past scare her off? With a legendary ability to create lovers you’ll never forget, the author
of Flowers from the Storm offers a lively historical romance.
Als rozen weer bloeien Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 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
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.
New Approaches to Popular Romance Fiction Sarah S.G. Frantz 2014-01-10 Despite the prejudices of critics, popular romance fiction remains a complex, dynamic
genre. It consistently maintains the largest market share in the American publishing industry, even as it welcomes new subgenres like queer and BDSM romance.
Digital publishing originated in erotic romance, and savvy online communities have exploded myths about the genre's readership. Romance scholarship now reflects
this diversity, transformed by interdisciplinary scrutiny, new critical approaches, and an unprecedented international dialogue between authors, scholars, and fans.
These eighteen essays investigate individual romance novels, authors, and websites, rethink the genre's history, and explore its interplay of convention and
originality. By offering new twists in enduring debates, this collection inspires further inquiry into the emerging field of popular romance studies.
Flowers from the Storm Laura Kinsale 2009-10-13 The Duke of Jervaulx was brilliant and dangerous. Considered dissolute, reckless, and extravagant, he was
transparently referred to as the ?D of J? in scandal sheets, where he and his various exploits featured with frequency. But sometimes the most womanising rake can
be irresistible, and even his most casual attentions fascinated the sheltered Maddy Timms, quiet daughter of a simple mathematician.
Een leven na jou Jojo Moyes 2016-01-22 Een rouwverwerkingsgroep helpt Lou haar leven weer op de rit te krijgen. Tot iemand uit Wills verleden haar leven binnen
stormt en opnieuw alles anders blijkt dan ze dacht. Jojo Moyes, de auteur van de hit ' Voor jou' (Me Before You) schreef 'Een leven na jou' (After You). Na zes heftige
maanden met Will geleefd te hebben, is Lou Clark is niet langer een doorsneepersoon met een doorsneeleven. Maar als een bizar ongeluk haar dwingt terug bij haar
familie in te trekken, heeft ze het gevoel dat ze weer net zo vastgeroest zit als vóór Will haar wereld overhoophaalde. In een poging zichzelf te dwingen uit haar
veilige wereldje te stappen, meldt ze zich aan voor een groepscursus rouwverwerking. Haar medecursisten – vooral de aantrekkelijke Sam – helpen haar een nieuw
perspectief te vinden. Tot iemand uit Wills verleden haar leven binnen stormt en opnieuw alles anders blijkt dan ze dacht. Kan Lou zich opnieuw uitvinden terwijl het
lijkt of de hele wereld zijn best doet om haarzelf, haar familie en Wills familie vast te houden in het verleden? Me Before You (het verhaal wordt vergeleken met
Intouchables) wordt verfilmd met in de hoofdrol Emilia Clarke (Game of Thrones).
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel
zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit
ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
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