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(1) GEMASKERDE ROMANCE - Tina - of liever gezegd prinses Valentina Catherine Marie van Chantaine - geniet volop op het gemaskerde bal waarvoor ze is uitgenodigd. Voor
n keer schuift ze haar koninklijke plichten opzij en zweeft weg in de armen van haar
danspartner, Zach Logan. Eigenlijk had het daarbij moeten blijven, maar de avond eindigt tussen de lakens van de knappe rancher. Als ze na een tijdje ontdekt dat ze zwanger is, stelt hij voor dat ze voorlopig bij hem intrekt op zijn Texaanse ranch. Hoe zal dat gaan: een
prinses, een cowboy... en een baby? (2) EEN GEWELDIG CADEAU - Kelsey Marlowe heeft tot nog toe weinig geluk gehad in de liefde. Een eerdere relatie met een politieagent liep op een fiasco uit, en voorlopig is ze niet van plan haar vingers nog eens te branden. Dan krijgt
ze een telefoontje van haar moeder: of Kelsey haar van de Spoedeisende Hulp wil komen halen. Dan kan ze meteen kennismaken met de geweldige man die haar heeft geholpen. Morgan Donnelly, ag nt Donnelly, welteverstaan... Deze verhalen zijn eerder verschenen in
Intiem en zijn ook los verkrijgbaar.
Grace Ellis is gek op kerst, maar sinds haar oma er niet meer is, werkt ze liever tijdens de feestdagen. Dan vraagt haar baas, Finlay Armstrong, of ze hem wil vergezellen naar het kasteel in de Schotse hooglanden waar zijn familie de kerst doorbrengt. Ach, wat afleiding kan
geen kwaad. En ze is toch veel te verstandig om zomaar verliefd te worden op de knappe tycoon? Helaas heeft ze geen rekening gehouden met de magie van Kerstmis... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Een lady, een markies, een schandaal⋯ Om te voorkomen dat haar inhalige tante haar opzadelt met een hoogbejaarde fat, heeft Lady Rebecca twee jaar lang gedaan alsof ze krankzinnig was. de huwelijkskandidaten liggen daarom nu niet meteen voor het oprapen. Maar
Rebecca is vastbesloten om zo snel mogelijk, n op eigen kracht, een geschikte echtgenoot te vinden. Als Lord Daniel Neville niet binnen een maand een vrouw vindt, zal zijn oom zijn toelage voorgoed stopzetten en kan hij de titel van markies van Wolvington op zijn buik
schrijven. Alleen is hij gezien zijn turbulente verleden niet bepaald de ideale bruidegom. Tijdens een dans op het beroemde Kingsborough-bal springt de vonk tussen Rebecca en Daniel meteen over. Zal er iets moois tussen hen opbloeien, of is hun beider reputatie een te groot
obstakel voor het huwelijksgeluk? Dit verhaal is eerder verschenen
Na de zoveelste echtelijke ruzie vertrekt Joost Schlingemanns vrouw Suzette met hun driejarige zoontje Max uit Rusland - waar ze vier jaar hebben gewoond - naar Nederland. Joost neemt ontslag bij het Britse reclamebedrijf waarvoor hij jarenlang heeft gewerkt en blijft alleen
achter in Moskou, een stad vol superrijke maffiosi, hoeren en decadente nachtclubs. Hij trekt zich terug in een donker appartement tegenover een vrouwengevangenis, en doodt aanvankelijk de dagen met drank, boeken en seks. Na een kortstondige relatie met een Russische
ex-gevangene ontmoet Joost de negentienjarige Rotterdamse Patricia Limbeek, die vervroegd is vrijgelaten uit een Russisch vrouwenkamp waar ze voor drugssmokkel vastzat. Er ontspint zich tussen hen twee n, de Nederlandse zakentychoon Berend Braverman en de
journalist Menno Sikkelberg een vreemdsoortige relatie. Joost en Patricia willen voorlopig - misschien wel helemaal nooit meer - terug naar Nederland. Maar waarom niet?
(1) ZONOVERGOTEN ROMANCE - Met het grootste gemak sluit de Griekse miljonair Andreas Simonides de beste zakendeals, maar een baby verschonen... dat is een heel ander verhaal. Tot er opeens een prachtige onbekende vrouw opduikt, Gabi, die hem doodleuk vertelt
dat hij vader is van een tweeling. Tot zijn verbazing sluit hij de jongetjes - n Gabi - direct in zijn hart, en hij neemt hen mee naar het zonovergoten Griekse eiland Milos. Helaas weet hij dat hun geluk niet lang kan duren... (2) ITALIAANS GELUK - Twee maanden geleden
brachten Vincenzo en Irena een zinderende week samen door. Maar bij die ene week bleef het, want ze was verloofd. Als Vincenzo hoort dat ze haar verloving verbroken heeft n zwanger is, biedt hij haar een plek in zijn palazzo... en in zijn hart. Niets lijkt hun geluk in de weg
te staan, maar dan doet Irena een schokkende ontdekking: het is de knappe Italiaan helemaal niet om h
r te doen! Deze verhalen zijn ook los verkrijgbaar.
(1 ) GRIEKSE ROMANCE - Aan het zonovergoten Ceres heeft Alice de mooiste herinneringen. Ze kijkt dan ook erg uit naar haar nieuwe baan bij dokter Nick Kalodoukas, de man die ooit als een grote broer voor haar was. Tot ze in zijn donkerbruine ogen kijkt. Die blijken nu
namelijk een h
l andere uitwerking op haar te hebben... (2) VRIENDEN OF MINNAARS - Verpleegster bij een internationaal medisch team, het is de reislustige Kate op het lijf geschreven. Maar wanneer haar zus Jo wordt aangereden, haast ze zich naar huis om voor haar te
zorgen. Zodra Jo hersteld is, kan ze immers weer op reis. Of is Jos knappe huisarts een reden om langer te blijven? (3) PRECIES OP TIJD! - Na afloop van de bruiloft van zijn beste vriend, David, wordt Josh bijna omvergereden door Paige. Na drie jaar is ze nog niets
veranderd: altijd en overal te laat. Omdat ze nog geen slaapplaats heeft, biedt Josh haar aan bij hem te logeren. Zou hij nu een kans maken of is ze nog steeds verliefd op... David?
Tijdens een sneeuwstorm moet je toch iets doen om warm te blijven? Al sinds hun kindertijd is Jennifer in het geheim verliefd op James Rocchi. Nu staat ze na jaren weer voor hem, en het is haar duidelijk dat hij haar nog steeds alleen als goede vriendin ziet. James kan niet
geloven dat deze adembenemende verschijning zijn buurmeisje van vroeger is. Als hij bij een ongeluk op zijn landgoed gewond raakt, vraagt hij Jennifer hem te komen verzorgen. Zo kan hij eens rustig uitzoeken hoe het zit met die onverwachte aantrekkingskracht. Jennifer
neemt zich voor haar ware gevoelens verborgen te houden, maar als ze tijdens een sneeuwstorm ingesloten raken, wordt hun samenzijn wel erg intiem. Opeens vraagt ze zich af of de vurige blik in James' ogen echt slechts de weerspiegeling van het haardvuur is...
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Spaanse veroveraars De broers De la Vega hebben alles veroverd, maar één ding ligt nog buiten hun bereik... Deel 2 Jordan Walsh heeft de halve wereld over gereisd om de zoon van haar stiefmoeder
te ontmoeten. Hun eerste kennismaking verloopt echter heel anders dan ze had verwacht. Xavier de la Vega blijkt even imponerend als arrogant te zijn - en de vonken schieten al snel over en weer!
De Spaanse miljardair heeft hard gewerkt om zijn verleden achter zich te laten. Niemand kan nog ongestraft beweren dat hij zijn hoge positie alleen maar aan zijn afkomst te danken heeft. Hij snapt
dan ook niet wat hem bezielt om een vrouw te verleiden die, hoe mooi ze ook is, banden heeft met de familie die hij juist wil verloochenen. Wanneer de tabloids er lucht van krijgen, ziet hij maar één
manier om zijn reputatie te redden...
(1) ONVERGETELIJKE HARTSTOCHT - Catherine Spencer Niemand kan hem ongestraft trotseren... Dus wanneer de rijke, machtige Gabriel Brabanti ervan overtuigd raakt dat Eve hem heeft misleid, bant
hij haar direct uit zijn leven. Eve is echter onschuldig, en zijn afwijzing breekt haar verliefde hart. Zal hij haar anders gaan zien als hij ontdekt waartoe hun hartstocht heeft geleid? (2) ZONOVERGOTEN
ROMANCE - Rebecca Winters Zakendeals sluiten, oké, maar een baby verschonen... Dat is geen optie voor miljonair Andreas Simonides. Tot Gabi, een onbekende vrouw, hem vertelt dat hij vader is van
een tweeling! Verrast sluit de Griek de jongetjes - en Gabi - direct in zijn hart, en hij neemt ze mee naar het zonnige Milos. Helaas kan hun geluk niet lang duren... (3) VERRADERLIJKE PASSIE - Robyn
Donald Taryn is helemaal geen harteloze verleidster! Toch heeft Cade een sterk vermoeden dat ze iets met het lot van zijn broer te maken heeft, dus hij besluit zijn ware identiteit te verzwijgen. Een
verraderlijke aantrekkingskracht tussen hen verdrijft algauw zijn verdenkingen naar de achtergrond. Maar dan ontdekt Taryn wie hij is... Deze verhalen zijn eerder verschenen
Ah, Parijs... De lichtstad, stad van de romantiek, geen mooiere stad dan Parijs. Geen wonder dus dat de reacties op de wedstrijd Moeder van het Jaar van het blad Family Voyager overweldigend zijn!
Want wie wint, mag naar de Franse hoofdstad... Finaliste nummer 1 is Roxanne Perry, alleenstaand moeder van vier jonge kinderen. Ze is opgegeven door haar zus en heeft zich laten strikken voor
een radiointerview over de wedstrijd. Al bij hun eerste ontmoeting bezorgt Kit Lawrence, de baas van het radiostation, haar slappe knieën. Hij lijkt dan ook verrassend veel op de man van haar
dromen. Met hem zou ze best de Eiffeltoren willen beklimmen! Dit verhaal is eerder verschenen.
Gemaskerde romance Eén moment van onbezonnenheid... Tot haar opluchting merkt Tina, of eigenlijk prinses Valentina Catherine Marie, dat ze zich onopgemerkt kan vermaken op het gemaskerde bal
in Dallas waarvoor ze is uitgenodigd. Ze geniet vooral van het dansen met de charmante, knappe Texaanse tycoon Zachary Logan. Voor één keer vergeet ze haar koninklijke plichten en het knellende
protocol - maar dat heeft schandalige gevolgen... Kus te paard Dit wordt nog een hele uitdaging! Voor Eve is het een droombaan: stalmeester in het mediterrane koninkrijk Chantaine. De paarden daar
zijn minstens zo prachtig als het landschap. Er is alleen één probleem: ze komt in dienst van prins Stefan de Vijfde. Een trotse heerser die niet alleen irritant bazig is, maar ook véél te aantrekkelijk.
Dus zal ze het hoofd koel moeten houden, want een prins en een Amerikaans burgermeisje, daar zit geen toekomst in, toch? Deze verhalen zijn eerder verschenen.
Tot Ty's ergernis trekken zijn koppelaarspraktijken de aandacht van journalist Kelsey. Ze is nog mooier dan in zijn herinnering, maar ook gevaarlijker. Want als hij opnieuw voor haar valt, kan hij zijn
geheim vast niet langer voor haar verborgen houden... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 3-in-1 bundel.
(1) ZONNIGE ROMANCE - Isobella leeft voor haar werk als onderzoeksassistente. Tropische ziekten bestuderen, turen door een microscoop, ze doet niets liever. Voor een man in haar leven is dan ook
geen plaats. De komst van directeur Alex Zaphirides met zijn verleidelijke stem mag daar geen verandering in brengen, en dus negeert ze zijn avances... (2) GRIEKSE KUSSEN - Bij toeval ontdekt
Jeannine dat haar baas, dokter Miklo Kyriakides, net als zij gebukt gaat onder vreselijke herinneringen. Met tactvolle woorden tijdens spannende afspraakjes slaagt hij erin al haar angsten te
verjagen, maar zijn eigen verdriet laat zich daarentegen niet zo gemakkelijk wegkussen...
Zo staat Lilley nog in haar joggingbroek te stuntelen met een karretje met hangmappen, en zo betreedt ze - in een weinig verhullende jurk – de balzaal van een prestigieus gala. En dat aan de arm van
niemand minder dan haar baas, de onweerstaanbare prins Alessandro Caetani. Het sprookje zal niet langer dan één avond duren, dat is de afspraak. Maar goed ook, want ze heeft hem niet voor niets
ontlopen sinds ze voor hem werkt... Het leek zo'n goed plan om Lilley voor één avond mee te vragen naar het bal. Maar wie had gedacht dat er achter die kleine muis uit het archief zo’n beeldschone
vrouw schuilging? Al gauw ontdekt Alessandro dat er nog meer is dat hij niet van haar weet...
Radin Mantri, eene romance naar een Indisch handschrift van Ali Musthathier
Olinde en Theodoor: romance
Before His Choice (Dark Romance Prequel)
Romance met Roxanne
Romance in de sneeuw ; Een heel gelukkig Nieuwjaar
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Verborgen romance
Zonovergoten romance ; Italiaans geluk
Onvergetelijke hartstocht ; Zonovergoten romance ; Verraderlijke passie
Een plan, een verloving... een baby? Om iedereen ervan te overtuigen dat miljardair Marc Derenz niet beschikbaar is, stemt Tara Mackenzie erin toe zich als zijn vriendin voor te doen. Puur voor de show, natuurlijk, maar opeens steekt aan de Côte
d'Azur het gerucht de kop op dat ze verloofd zijn! Vond Tara het eerder al lastig om Marcs ergerlijk verslavende charme te weerstaan, nu ze 'verloofd' zijn laait hun verlangen naar elkaar hoger op dan ooit. Stiekem hoopt ze dat hun mediterrane
idylle uit zal groeien tot meer, al vreest ze dat ze niet voldoet aan Marcs idee van een ideale echtgenote. Dan blijkt ze zwanger te zijn...
Zakenman Daniel Connelly is verbijsterd. Moet hij echt de nieuwe koning van Altaria worden? Veel zin heeft hij niet om zijn leventje in Chicago vaarwel te zeggen. Tot de mooie Erin Lawrence op de stoep staat, die hem de fijne kneepjes van het vak
moet bijbrengen. Wat hij niet weet, is dat dat niet haar enige opdracht is... Dit verhaal is eerder verschenen en is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Joanna heeft het net even te vaak meegemaakt: mannen die met haar aanpappen enkel vanwege haar rijke vader. Gelukkig hoeft ze daar bij de aantrekkelijke tuinman March niet bang voor te zijn. Hij verkeert immers in de veronderstelling dat ze
heel iemand anders is. Maar dan blijkt dat ook hij niet eerlijk is geweest over zijn identiteit. Tot haar ontsteltenis ontdekt Jo dat hij niemand minder is dan de hoogwelgeboren Lord Arnborough, eigenaar van een prachtig landgoed. Wat haar betreft,
betekent dit het einde van hun prille relatie. Want rijke vader of niet, een meisje als zij is natuurlijk vér beneden zijn stand. Hij denkt daar alleen heel anders over...
(1) KONINKLIJKE ROMANCE - Leanne Banks Zakenman Daniel Connelly is verbijsterd. Moet hij echt de nieuwe koning van Altaria worden? Veel zin heeft hij niet om zijn leventje in Chicago vaarwel te zeggen. Tot de mooie Erin Lawrence op de
stoep staat, die hem de fijne kneepjes van het vak moet bijbrengen. Wat hij niet weet, is dat dat niet haar enige opdracht is... (2) TYCOON GESTRIKT - Kathie DeNosky Playboy-tycoon Brett Connelly houdt van mooie vrouwen. Een gezin, compleet
met kinderen, wil hij heus wel, maar later, want voorlopig laat hij zich niet strikken. Zijn voornemen wankelt echter wanneer Elena Delgado zijn pad kruist. Ze is sexy, onweerstaanbaar en... zwanger! Deze verhalen zijn eerder verschenen en zijn
ook los verkrijgbaar.
Romance in Toscane is een heerlijke roman boordevol romantiek, humor en spannende Romeinse godenzonen, die zich afspeelt in het zonnige Toscane. Na een leugentje om bestwil heeft Sanne zes weken de tijd om Italiaans te leren, anders kan ze
haar nieuwe baan als productmanager bij een bekende reisorganisatie wel op haar buik schrijven. Hals over kop vertrekt ze naar zonnig Toscane, maar daar loopt alles heel anders dan ze had verwacht als een tragisch barbecue-ongeluk uit het
verleden weer opgerakeld wordt... Een (ont)spannende liefdesroman van topschrijfster Anita Verkerk. Deze e-pub is beveiligd met een watermerk.
Mari is helemaal ondersteboven van de stoere man die haar redde van een opdringerige prins en met wie ze nu in een luxejacht de Egeïsche Zee bevaart. Dan komt ze erachter dat deze Lysander Marsalis een heuse hertog is - en dus ver boven de
stand van een gewoon burgermeisje als zij... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 3-in-1 bundel.
Eén moment van onbezonnenheid... Tot haar opluchting merkt Tina, of eigenlijk prinses Valentina Catherine Marie, dat ze zich onopgemerkt kan vermaken op het gemaskerde bal in Dallas waarvoor ze is uitgenodigd. Ze geniet vooral van het
dansen met de charmante, knappe Texaanse tycoon Zachary Logan. Voor één keer vergeet ze haar koninklijke plichten en het knellende protocol - maar dat heeft schandalige gevolgen... Dit verhaal is eerder verschenen
Schandalige romance
Zonnige romance
Een Weense romance
Romance in de sneeuw
Romance van Brunenburch
Italiaanse nachten
Koninklijke romance ; Tycoon gestrikt
Gewaagde romance
Romance op stand
(1) EEN ONMOGELIJKE ROMANCE - Sarah valt als een blok voor de knappe Jake... En toch moet ze hem op een afstand zien te houden. Intiem met hem worden zou immers betekenen dat ze haar geheim - dat ze nog maagd is - moet
prijsgeven. En met die waarheid zou ze haar negenjarige dochtertje, van wie ze zielsveel houdt, toch nodeloos kwetsen? (2) TEKEN VAN LIEFDE - Roz weet dat ze alleen op zichzelf kan vertrouwen... Al kan ze de hulp van de
stoere Mason niet weigeren. Hij biedt haar onderdak en zelfs een baan in zijn café aan. En hij behandelt haar als een aantrekkelijke vrouw, iets wat ze nauwelijks kan geloven. Haar verstand zegt haar zich uit de voeten te
maken. Haar hart, daarentegen... (3) ONWEERSTAANBAAR VOORSTEL - Sadie is heimelijk verliefd op Spence, haar baas... En nu is hij uitgenodigd om voor de ondertekening van een lucratief contract naar een exotisch resort in
Fiji te komen - mét zijn echtgenote. Vrijgezel Spence heeft dus ineens een vrouw nodig, voor een week. Zou Sadie hem misschien uit de brand kunnen helpen?
Joanna kan een fortuin erven als ze een halfjaar op een tropisch eiland samenwoont met tycoon Luc MacAllister. Luc blijkt, behalve erg knap, arrogant en betweterig te zijn. Omdat ze het geld hard nodig heeft, zal ze zijn
snijdende opmerkingen doorstaan. En proberen zoveel mogelijk uit zijn buurt te blijven... Belachelijk! Zit hij vanwege een erfenis opgescheept met de maitresse van zijn stiefvader. Luc is ervan overtuigd dat Joanna een
golddigger is. Eerlijk gezegd is ze best aantrekkelijk. Oppassen dus, dat hij niet ook in haar val loopt. Hij zal haar op een afstand houden. Nou ja, op een afstandje...
Isobella leeft voor haar werk als onderzoeksassistente. Tropische ziekten bestuderen, turen door een microscoop, ze doet niets liever. Voor een man in haar leven is dan ook geen plaats. De komst van directeur Alex
Zaphirides met zijn verleidelijke stem mag daar geen verandering in brengen, en dus negeert ze zijn avances... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
De Italiaanse tycoon Leon Malatesta doet alles om zijn dochtertje te beschermen tegen opdringerige paparazzi. Als hij hoort dat er een mysterieuze vrouw in de stad overal vragen over hem stelt, besluit hij haar
persoonlijk weg te jagen. Eenmaal oog in oog met de onbekende, staat hij als aan de grond genageld. Niet alleen door haar schoonheid, maar ook door een opvallende gelijkenis met iemand die hij heel goed kent! Dit verhaal
is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
In 2010 werd er in een schrijversarchief in Tel Aviv een opmerkelijke vondst gedaan: in de literaire nalatenschap van David Vogel bevond zich een stapeltje zeer dichtbeschreven vellen papier, dat bij nader onderzoek een
volwaardige roman bleek te bevatten. Die toont eens te meer Vogels onmiskenbare meesterschap. Op zoek naar avontuur reist de achttienjarige Michael Rost naar de bruisende hoofdstad van Oostenrijk-Hongarije, bevolkt door
revolutionairen, hedonistische gelukszoekers, prostituees en decadente adel, soms puissant rijk maar vaker aan lager wal geraakt en zich vastklampend aan vergane glorie. Een louche zakenman neemt Rost onder zijn hoede,
waardoor hij een kamer kan huren bij een welgestelde familie. De sensuele vrouw des huizes verleidt hem wanneer haar echtgenoot op zakenreis is. Ook haar zestienjarige dochter valt voor de charmes van de huurder. Er
ontstaat een driehoeksverhouding, met fatale gevolgen. `David Vogel is voldoende aan Alfred Döblin, Arthur Schnitzler en Franz Kafka verwant om herkenbaar te zijn, en tegelijk oorspronkelijk genoeg om op zichzelf te
staan' - Michaël Zeeman
Een zomer op een Grieks privé-eiland... Santos Anastakos’ wereld staat op zijn kop als hij ontdekt dat hij een zoontje van zes heeft. Nu Camerons moeder is overleden, zal het jongetje uiteraard bij hem komen wonen. Hij
heeft echter geen flauw idee hoe je voor een kind moet zorgen. Dus eist hij dat Camerons onderwijzeres, de eigenzinnige Amelia Ashford, de zomervakantie met hen doorbrengt... Enkel omdat ze dol is op Cameron, gaat Amelia
op Santos’ uitnodiging in. Niet óók omdat ze zich tot de ongenaakbare miljardair aangetrokken voelt. Echt niet. Maar op zijn privé-eiland doen de vonken tussen hen een verlangen oplaaien dat zich niet laat verdringen.
Alleen, kan ze wel het bed delen met een beruchte playboy zonder haar hart te verliezen?
Is Megan niet gewoon een beetje te braaf? Ze woont in een appartement boven de garage van haar zus, zodat ze gemakkelijk voor haar nichtje en neefjes kan zorgen, en verder werkt ze hard voor haar eigen bedrijfje.
Romantiek speelt gewoon geen rol in haar leven. Tot ze oog in oog komt te staan met Greg Banning, haar nieuwe opdrachtgever, en als een baksteen voor hem valt. Maar zijn die gevoelens ook wederzijds? Dit verhaal is ook
verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
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Kan een vurige romance het kille hart van deze miljonairs ontdooien? In Winterse romance is Jennifer al sinds hun kindertijd verliefd op miljonair James Rocchi. Hij duidelijk niet op haar, dus zegt ze er niets over als hij haar, na een ongeluk op zijn landgoed, vraagt of ze voor hem komt zorgen. Dan
raken ze ingesneeuwd en wordt hun samenzijn intiemer dan in haar stoutste dromen… In Eén heerlijke nacht heeft Hebe onverwacht de nacht doorgebracht met de steenrijke Nick Cavendish, haar baas! Toch heeft ze geen spijt. Zouden haar gevoelens eindelijk worden beantwoord? Die kans lijkt
kleiner dan ooit wanneer hij na een zakenreis terugkeert en ze slechts ijskoude minachting in zijn ogen leest… In Verleiding met gevolgen kan Diana aan niets anders meer denken dan de heerlijke nachten met tycoon Edward St. Cyr. Zijn kille voorwaarden – geen huwelijk, geen kinderen – neemt ze
op de koop toe. Voor haar is het genoeg. Maar dan ontdekt ze iets wat alles op losse schroeven zet… Ze is zwanger!
(1) ROMANCE IN DE SNEEUW - Scarlet Wilson Grace Ellis is gek op kerst, maar sinds haar oma er niet meer is, werkt ze liever tijdens de feestdagen. Dan vraagt haar baas, Finlay Armstrong, of ze hem wil vergezellen naar het kasteel in de Schotse hooglanden waar zijn familie de kerst doorbrengt.
Ach, wat afleiding kan geen kwaad. En ze is toch veel te verstandig om zomaar verliefd te worden op de knappe tycoon? Helaas heeft ze geen rekening gehouden met de magie van Kerstmis... (2) EEN HEEL GELUKKIG NIEUWJAAR - Jessica Gilmore Na een rampzalig verlopen relatie zit
serveerster Sophie totaal niet te wachten op de aandacht van mannen. De knappe, donkere Italiaanse miljonair die haar op een glamoureuze eindejaarsparty zijn jasje aanbiedt, is echter moeilijk te weerstaan. Samen met Marco beleeft ze een wonderbaarlijke oudejaarsnacht. In het nieuwe jaar krijgt
die een onverwacht staartje... Deze verhalen zijn ook los verkrijgbaar.
ROMANCE OP ROSEGAERT In het jaar 1912 beheert jonkheer Frederik van der Os van IJsselsteijn het landgoed Rosegaert voor zijn moeder, de alom geliefde douairière Jeanne. Op het grote feest dat wordt gegeven ter ere van het huwelijk van zijn broer Theodoor, merkt hij voor het eerst een
eenvoudig dienstmeisje op. Toch maakt hij geheel volgens de regels de deftige Bea van Moreelse het hof. Eenvoudiger wordt het leven er ook niet op als Jeanne een van haar grootste geheimen uit haar veelbewogen leven aan haar zoons bekent en dit het leven op Rosegaert ernstig dreigt te
verstoren. Dit derde deel van de Rosegaert trilogie behoort tot het beste werk van Gerda van Wageningen. Het heeft alles waar de auteur om geliefd is: romantiek, historie en intrige.
Before His Choice is an optional prequel to Under His Rule by New York Times & USA Today Bestselling Author Clarissa Wild!
Deze bundel bevat de volledige collectie van de serie 'Bad Romance': de Leider, de Beschermer, de Gokker, de Players. 1. De Leider Giovanni Detta: een arrogante vastgoedmagnaat die denkt dat hij mij bezit omdat hij mij heeft uitgekozen. Ik dacht het niet. Gio. Ik zal de moord op mijn ouders
wreken. Ik zal de verantwoordelijken laten lijden. Het enige wat ik nodig heb is Jazzy: de sleutel tot mijn plannen. Jazzy. Ik ga mijn oude leven achterlaten en opnieuw beginnen. Ik zal voor niemand buigen. Het laatste wat ik nodig heb is Gio: de dominante man die mijn vrijheid wil inperken. 2. De
Beschermer Hector. In het echt eindigt het Beest niet met Belle. Dus ik moet uit haar buurt blijven. Zelfs als het me kapot maakt om haar met een andere man te zien. Mary. Hij denkt dat ik hem niet aankan. Maar ik weet wat ik wil. Hij wordt van mij, al is dat het laatste wat ik doe. 3. De Gokker Een
geeky girl die wordt gechanteerd... Een gevangene die dorst naar wraak... Luca. Ik zal ontsnappen uit deze gevangenis. Ik zal het de mensen die me hier hebben laten belanden, betaald zetten. Ik heb alleen haar nodig; de sleutel tot mijn gevangeniscel. Tess. Ik ben een nerdy hacktivist; het internet
is mijn speelveld. Maar dat zal mijn familie niet redden. Ik heb hem nodig; een zeemonster om een haai te verslaan. 4. De Players (een menage romance) Je echtgenoot neersteken om een gewelddadig huwelijk te overleven is een ding. Maar twee rivaliserende maffia-families van je afslaan is
andere koek. Zij. Ik zal nooit meer toestaan dat een man me zo onderdrukt. Ik zal me nooit meer zo door angst laten overheersen. Ik zal mijn angsten overwinnen of er aan ten onder gaan. Hij en hij. Zij kwam. Wij zagen. Wij zullen overwinnen. NB: De Bad Romance serie bestaat uit romantische,
steamy, feelgood romans die ook los verkrijgbaar zijn.
(1) EEN HEIMELIJKE ROMANCE - Anna DePalo Noah is alles waar Kayla een hekel aan heeft! Hij is rijk, knap én een playboy. Ze zet hem dan ook graag te kijk in haar gossiprubriek. Als antwoord op haar lastercampagne verspreidt hij het bericht dat hij een affaire met haar heeft. Kayla is woest, al
lijkt de fantasie al snel te worden ingehaald door de werkelijkheid... (2) TUSSEN ANGST EN LIEFDE - Metsy Hingle Maria móét haar minnaar wel verlaten... Want een oude familievete staat hun geluk in de weg. Alleen kan Steven haar niet vergeten, en vasthoudend als hij is, weet hij haar op te
sporen in de bergen van Montana. De passie tussen hen laait direct weer op, en Steven wil met haar trouwen. Toch kan Maria niet anders dan hem afwijzen... (3) SCHIJN BEDRIEGT... NIET - Brenda Jackson Dana wíl helemaal geen nepverloving met Jared! Omdat ze hem een gunst verschuldigd
is, gaat ze toch akkoord. Dan kan hij zijn moeder, die ziek is en hem zo graag verloofd ziet, geruststellen. In liefde gelooft hij niet, dus hun hartstochtelijke vrijpartijen betekenen verder niets. Hun verloving is immers maar schijn, toch?
Romance op schaatsen
Romance aan de Rivièra
Romance op Rosegaert
3-in-1
2-in-1
Een onmogelijke romance ; Teken van liefde ; Onweerstaanbaar voorstel (3-in-1)
Griekse romance ; Vrienden of minnaars ; Precies op tijd!
Tropische romance
Een heimelijke romance ; Tussen angst en liefde ; Schijn bedriegt... niet
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