Online Library Hopeless Magic A Reverse Harem Series The Hopeless Series Book 1

Hopeless Magic A Reverse Harem Series The Hopeless Series Book 1
Another plan, another failure. She’s getting pissed and about to burn down the world. When a member of her new family
is the target for an assassination attempt, Kiema and her loved ones go to Earth to put an end to the hit. But murder
attempts are the least of her worries when they’re imprisoned on Earth, detained by the Wardens, and almost killed by a
jealous goddess. Sick and tired of being chased and threatened, Kiema takes the battle to the gods who have used her
as a chess piece. The confrontation ends with a throw down and a promise: step one toe out of line, and Kiema will usher
in the war she’s tried to stay out of. If they won’t listen to her words, maybe they’ll listen to her actions. Don’t miss
Broken Magic, Book Four of the Iron Serpent Chronicles by Sadie Jacks. With mounting tensions between gods and
humans, this is a book full of sacrifice, family, laughter, and love. Broken Magic will have you clinging to your sheets until
the last page.
Er zijn twee bittere, eenzame jaren verstreken. De vrouw van wie ik hield, is nu de vrouw die ik haat. Ik verlies mezelf
iedere avond in mooie vrouwen en hou mezelf voor dat die toekomstvoorspelling gewoon oplichterij was. Maar dan
vraagt haar moeder me met haar te trouwen. Ik zeg ja. Nu zal deze vrouw voor altijd de mijne zijn. Misschien was de
voorspelling toch waar… Ik verbind me aan een vrouw die nooit van mij zal houden. Maar ik word liever haar echtgenoot
dan dat ik iemand anders mijn plek laat innemen. Het is beter om haar lichaam iedere nacht te veroveren dan me
eenzaam te voelen met een andere vrouw. Veel beter.
The fae world isn't fueled by magic. It's fueled by fear.The Hopeless realm isn't at all what Zakara expected it to be. And
neither is she. The powers of the Eminence are hard to harness and she needs them now more than ever.Survival of the
human world suddenly depends on her.But more dangers lurk in the realm than they realize.This is a reverse harem
series, recommended for readers 18 and over.
Ik. Herinner. Me. Alles. Alleen nu wilde ik dat dat niet zo was. Als de mist die mijn herinneringen heeft beneveld, opklaart,
komt de waarheid die maanden buiten mijn bereik lag, eindelijk naar voren. Maar de verlossing die ik verwacht had te
voelen, blijft uit. Ik ben nu banger dan ik was toen ik geboeid aan Kings bed wakker werd. Want de waarheid brengt
duistere geheimen aan het licht. Geheimen die ik nooit had mogen ontrafelen. Als ze erachter komen dat ik me alles
herinner of als ik hulp zoek bij de getatoeëerde crimineel die me met lichaam en ziel bezit, breng ik degene van wie ik het
meest hou, in gevaar. Ik weet niet of ik sterk genoeg ben om de aantrekkingskracht tussen King en mij, die elke dat
groter wordt, te weerstaan. Hij heeft me al eens gered, op meer dan één manier. Nu is het mijn beurt om te doen wat er
nodig is om hem te redden. Zelfs als dat betekent, dat ik moet trouwen met iemand anders... * WAARSCHUWING * Dit
boek bevat scènes met misbruik en geweld die door sommige mensen als schokkend kunnen worden ervaren.*
If life really was a fairy tale, Zakara would never be the damsel in distress. She'd be a thief, and Prince Charming
wouldn't have a clue how to steal the heart of the conniving criminal.Zakara saves not one, but three men locked inside
the tallest tower. Her first instinct is to ditch them as soon as possible, but they have one thing that intrigues her more
than wealth:Magic.Fae magic once ruled the world, until it disappeared without a trace. Only myths of the magic wielders
linger in their destroyed society.The three prisoners claim to be fae, but she doesn't trust them.She doesn't trust
anyone.Can Prince Ryder convince the pretty thief to lead them to the Hopeless City? Or will she kill him before they
even arrive?This is a reverse harem serial recommended for readers 18 and over.
Het leven lacht de jonge zeeman Edmond Dantès toe, tot jaloerse 'vrienden' hem, op de dag van zijn verloving, valselijk
van landverraad beschuldigen. Hij wordt ten onrechte opgesloten in de donkere kerkers van het Château d'If, waar hij
veertien jaar zucht om gerechtigheid. Zijn te betreuren verloofde Mercédès heeft ondertussen, na jaren van trouw aan
Dantès, toegestemd in een vreugdeloos huwelijk met zijn huichelachtige vijand Fernand. Als Dantès hoort van een
verborgen schat op het eiland Montecristo, besluit hij te ontsnappen, de schat in handen te krijgen en deze te gebruiken
om wraak te nemen op de drie mannen die hem in het verderf hebben gestort. Vertaler Jan H. Mysjkin kreeg voor deze
eerste integrale vertaling van 'De graaf van Montecristo' in het Nederlands de prestigieuze Elly Jaffé Prijs.
Nora Sutherlin is beroemd en berucht vanwege de erotica die ze schrijft. Maar haar laatste boek is serieuzer,
persoonlijker... als het ooit wordt uitgegeven, tenminste. Die beslissing ligt bij Zachary Easton. Deze Britse redacteur is
meedogenloos en veeleisend, en alleen als Nora het manuscript in zes weken volledig volgens zijn eisen kan
herschrijven, zal het boek het daglicht zien. Ze begint aan een reeks schrijfsessies met Zach, die doodvermoeiend,
pijnlijk... én verrassend opwindend zijn. En ondertussen speelt er nóg iets in haar leven: ze probeert zich los te maken
van haar gevaarlijke ex-geliefde, Søren – de man van wie ze bezeten was, die haar bezat, en die haar ondergang zou
hebben betekend. Nora dacht dat ze wist wat het betekende om grenzen op te zoeken en eroverheen te gaan. Maar in
een wereld waar passie gelijkstaat aan pijn, is niets ooit zo simpel.
Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige jonge vrouw. Als ouderloze baby belandt ze bij haar tante, die haar haat
en op tienjarige leeftijd naar een weeshuis stuurt. Op haar achttiende vindt ze een betrekking als gouvernante op het
landgoed Thornfield. Daar ontluikt een grote liefde tussen haar en haar grillige werkgever, Edward Rochester. Hun idylle
wordt gedwarsboomd door de onthulling van Rochesters duistere geheim. Jane vlucht, verscheurd tussen haar gevoel en
haar geweten... `De schrijfster houdt ons bij de hand, drijft ons voort over haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet, laat
ons geen moment alleen en staat ons geen moment toe haar te vergeten. Aan het eind zijn we tot op het bot
doordrongen van het genie, de heftigheid, de verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia Woolf
Hopeless Magic
The first day at a new academy is never easy, especially not for Lou. Home-schooled until she was eighteen, she's now
facing academy for the first time with no idea what to expect. With eccentric dorm mates, frenemies coming out of her
ears, and the most popular guys in school showing interest in her, Lou starts to feel like she's in over her head. Does she
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have what it takes to survive her time at the academy? - Magical Mischief is book one of the Magic and Metaphysics
Academy trilogy. It is filled with frenemies, a really evil book, and a reverse harem romance.
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.
`Ik hou van Rush! Wat een heerlijk boek. Goodreads.com Rush hield een geheim voor haar verborgen dat haar hele
wereld verwoestte, haar hele leven was één grote leugen. Blaire bleef desondanks van hem houden en wist dat ze hem
nooit zou kunnen vergeten. Nu is ze weer thuis en moet ze opnieuw beginnen, doorgaan met haar leven totdat er iets
gebeurt wat haar leven opnieuw op zijn kop zet. Wat zou je doen als de persoon die je eigenlijk niet meer kan vertrouwen
degene is bij wie je gedwongen wordt steun te zoeken? Je liegt, verstopt je, ontwijkt en bidt dat je zonden nooit
geopenbaard zullen worden. Nooit verliefd is het zinderende tweede deel in de populaire Verboden vrucht-serie van de
Amerikaanse bestsellerauteur Abbi Glines. Blaire en Rush stoten elkaar af als twee magnetische polen, maar de
aantrekkingskracht tussen hen is tegelijkertijd onweerstaanbaar. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar of ze ooit samen
zullen eindigen? `Fantastische serie. Ik heb gelachen en gehuild, een geweldig boek. Amazon.com
Het Meisje in de Toren is het sprookjesachtige vervolg op Katherine Ardens De Beer en de Nachtegaal. Vasilisa groeide
op aan de rand van de Russische wildernis, waar de sneeuw zich huizenhoog ophoopte en waar er waarheid school in
de sprookjes die rond het vuur werden verteld. Vasilisa’s gave om te zien wat anderen niet zien trok de aandacht van
Morozko – Vorst, de winterdemon uit de verhalen – en samen redden zij Vasilisa’s volk van de ondergang. Maar omdat
ze anders is dan de anderen, wordt ze door haar eigen mensen voor heks uitgemaakt. Na te zijn weggejaagd uit haar
huis heeft Vasilisa nog maar twee opties: trouwen of het klooster in. Een onmogelijke keuze, en dus kiest ze voor het
avontuur. Verkleed als jongen trekt ze eropuit op haar schitterende hengst Solovey. Als Vasilisa echter een stel
bandieten te slim af is, verandert alles. De grootvorst van Moskou roemt haar heldendaden, en plots wordt Vasilisa weer
herenigd met haar zus en broer, die nu deel uitmaken van de vriendenkring van de vorst. Maar als ze er aan het hof
achter komen dat ze eigenlijk een meisje is, zal dat grote gevolgen voor haarzelf en haar familie hebben. Voordat ze zich
kan bevrijden uit het web van Moskouse intriges – en terwijl Morozko met advies komt waarvan niet te zeggen valt of het
betrouwbaar is – wordt Vasilisa geconfronteerd met een gevaar dat heel Moskou bedreigt.
It was a magic spell that was meant to save them from heartbreak. Who knew such a thing would backfire so
spectacularly? I'm a book worm. A wall flower. I never really wanted to do the love spell, but I couldn't disappoint my best
friends. Ruby and Tiffany just wanted it so much. After a lifetime of no men in our lives, it seems like we're attracting them
three fold. Three guys. THREE guys. For me. I can't even begin to tell you how wrong that should feel, and yet it doesn't.
It feels... well, amazing. Except I somehow manages to get TWO Alpha wolves who don't know how to share, and the
mystery surrounding my father is slowly unravelling. How do I make my triad work when the past is holding me back, and
the future is so uncertain? Practical Magic meets Twilight in this coming of age, reverse harem paranormal romance. ***
Author note: Halloween Witches are standalone stories, but are best read in order. Keywords: wolf shifter romance,
reverse harem story, witch romance, new adult romance, Alpha wolf shifter.
One vampire. Five witches. One young woman alone in the world who doesn't know about her own power. Five men
who've promised to protect her. Hot and dangerous from the get-go. Of all the weird things that happened to me, dying
had to be the worst. Later, it turned out I wasn't dead after all, and that came as a real shock. The bare-chested witches
and the undead Romanian vampire are all that stand between me and the demons who want to kill me. Oh, yes, and salt
and magic, if you can believe that. And that was just the start of the craziness. And did I mention the men's bare chests?
These guys seem to have a problem with clothes. Not that I'm complaining. Sorry, I ramble and digress when the threat
of impending death gets too much. Anyway, three of the guys seem to have the hots for each other and it's bound to end
in tears, but that's another story. I'll find out more and let you know IF I survive the night. EARTH is book one in a sizzling
four-book paranormal romance series set in London. It features: Witches, magic, and vampires. A kick-ass woman at the
heart of the story. Bisexual characters in a reverse harem romance. More explicit MMF scenes than you can wave a
witch's wand at. Knife crime and fruit smoothies. Hackney in East London. A cliffhanger. Approximately 53,000 words.
THIS IS A REVISED AND FRESHLY EDITED SECOND EDITION published in October 2020 to replace the 2019 edition.
Een prachtig familieverhaal: bruisend, meeslepend en ontroerend, een verhaal als een Italiaanse opera. Voor iedereen
die heeft genoten van de boeken van Chloe Benjamin en Holly Ringland. Stella Fortuna wordt geboren in het arme ZuidItalië. In haar Italiaanse dorp wordt ze beschouwd als een rariteit, maar de band met haar zusje is onbreekbaar. Na de
Tweede Wereldoorlog emigreert het gezin naar Amerika, waar de zussen opgroeien en oud worden in een grote ItaliaansAmerikaanse familie. Jaren later zit de honderdjarige Stella Fortuna alleen in haar huis in Wethersfield, Connecticut. Ze
haakt dekens en negeert boos haar zus, Tina, die aan de overkant woont. Ooit waren ze onafscheidelijk. Waardoor werd
de band tussen de zussen verbroken?
De verre kust is het derde deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon
het verhaal van Claire Randall, die in 1945 de naoorlogse hereniging met haar man Frank viert met een tweede
huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een stenencirkel... en ze wordt wakker
in het Schotland van 1743. Daar laat de jonge Schot Jamie Fraser haar kennismaken met echte, vurige passie en een zo
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allesomvattende liefde, dat Claire verscheurd wordt tussen twee -volkomen verschillende mannen en twee
onverenigbare levens. Als haar dochter Brianna volwassen is, besluit Claire voorgoed terug te keren naar het Schotland
van de achttiende eeuw en naar haar geliefde. Maar kort na hun gepassioneerde hereniging worden Claire en James
gedwongen tot een lange zeereis die een onverwachte wending neemt... De Reiziger is een verhaal vol passie en
avontuur, angst en verraad... en een liefde die alle barrières van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is
gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon.
I investigate a murder at a paranormal prison and end up behind bars with four psycho inmates. Flynn Native American,
half vampire, half lion shifter, in prison for double homicide (and my student) Ronan Black, silver hair, violet eyes,
treacherous fae, in prison for identity theft and possible murder Marco Dangerously sexy, bisexual Italian demon, and
one of the devil's bastards, in prison for armed robbery Aedan HUGE Irish golden dragon, in prison for arson They will
use me in ways I never thought possible. But they don't know who I really am. What I really am. My family has danced
with the devil, and I inherited the darkness. When in danger, when my family is in danger, I don't just bite, I don't just kill,
I'm more psycho than all of you, and I won't hesitate to bring the world upside down. Enjoy this 110k-word (500-page)
standalone. You don't have to read the previous books in this universe first to read All the Teacher's Prisoners, but
download the big finale, All the Teacher's Little Pets, next for the closure you'll seek after reading this book! You like
vampires, shifters, monsters, devils and demons, faes, dragons and dark stories, this paranormal why choose romance is
definitely for you. Download your copy now. Because you have to.
Een man op leeftijd keert voor een begrafenis terug naar zijn geboortedorp. Na de dienst rijdt hij zijn oude straat in. Het huis waarin hij
opgroeide, bestaat niet meer, maar wel staat de oude boerderij er nog waar zijn jeugdvriendinnetje woonde. De familie Hempstock bestond
uit Lettie, haar moeder en haar grootmoeder; drie eigenzinnige vrouwen. Vanaf het moment dat hij het erf oploopt, wordt hij overspoeld door
herinneringen. Aan Lettie die altijd beweerde dat de vijver in hun tuin eigenlijk een oceaan was, aan haar moeders verbluffende kookkunsten
én aan haar grootmoeder, die wel heel levendig over de oerknal kon vertellen. Het voelt alsof hij weer die zevenjarige jongen is, verstrikt in
een wonderbaarlijk avontuur dat zijn hele wereld op z n kop zet. Zoals geen ander het kan, neemt Neil Gaiman zijn lezer meesterlijk bij de
hand op een tocht van vergeving, berusting en volwassen worden.
Het langverwachte vervolg op Percy Jackson en Helden van Olympus! Hoe straf je een onsterfelijke? Door hem menselijk te maken. Nadat
hij zijn vader Zeus boos heeft gemaakt, wordt de god Apollo uit Olympus verbannen. Hij belandt als tiener in New York, zonder zijn goddelijke
krachten. Daar moet de 4000 jaar oude godheid zien te overleven in de moderne wereld totdat hij een manier weet te vinden om weer in de
gunst te komen bij Zeus. Maar Apollo heeft vele vijanden — goden, monsters en stervelingen die niets liever willen dan dat hij permanent
wordt vernietigd. Apollo heeft vrienden nodig om te overleven in de sterfelijke wereld en, hopelijk, op een dag zijn goddelijke krachten terug te
krijgen. Wie anders dan de halfgoden van Kamp Halfbloed zouden hem kunnen helpen bij die missie?
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?
Het slot van de ongelooflijk populaire Verloofd serie van de veelgeprezen auteur Penelope Sky. Hades heeft alles gedaan voor de vrouw van
wie hij houdt. Nu is het tijd dat Sofia hetzelfde voor hem doet. Ik heb de vloek nooit verbroken… alleen maar veranderd. Nu ben ik gedwongen
om een partnerschap met Maddox aan te gaan, en aangezien ik hem niet kan vermoorden, moet ik zijn aanwezigheid iedere dag verdragen.
Dan gaat Sofia bij me weg. Ik heb alles voor haar opgeofferd, maar het was nooit genoeg. Mijn liefde voor haar zal nooit verdwijnen, hoe erg
ze me ook verraden heeft. Er komt geen einde aan deze marteling. Wat moet ik doen? Ik heb maar één keus. Ik heb al één keer nee gezegd,
maar ik betwijfel of ik dat nog een keer kan…
Hades is gestopt met het bedrijf. Nu sta ik er alleen voor. Kijk mij nou eens… verbitterd… boos… moedeloos. Ik heb zo’n hekel aan mijn
voormalige beste vriend; ik haat hem zelfs. Sinds hij weigerde me te vergeven ben ik nooit meer de oude geworden. Ik ontmoet een vrouw.
Ze is net als de rest: mooi, interessant en goed in de leukere zaken. Maar ik voel niets voor haar. Er zal één vrouw echt van je houden. Niet
om je geld of je macht, maar om wie je bent. Maar je zal haar kwijtraken. En wanneer je haar eenmaal kwijt bent… zal je haar nooit meer
terugkrijgen. Die waarzegster had toch niet ook gelijk over mij? Ik kom in de problemen als de nieuwe Skull King ineens opduikt. Hij wil een
deel van mijn bedrijf. Dat mocht hij willen. Dit is alles wat ik nog heb. Ik word opnieuw opgeslokt door de onderwereld. Zal ik het overleven?
Ze spelen niet voor hetzelfde team. Of wel? Jamie Canning heeft er nooit achter kunnen komen hoe hij zijn beste vriend verloor. Vier jaar
geleden verbrak zijn getatoeëerde, grappenmakende, regelbrekende kamergenoot alle contact zonder enige verklaring. En wat dan nog dat
het een beetje raar werd op de laatste nacht van het hockeykamp in de zomer dat ze achttien waren? Het was gewoon een beetje dronken
dwaasheid. Niemand stierf. Als er een ding is waar Ryan Wesley spijt van heeft, dan is het zijn hetero vriend overhalen tot een weddenschap
die de grenzen van hun relatie heeft verlegd. Nu ze met hun college teams het tegen elkaar moeten opnemen op het nationale
kampioenschap, zal hij eindelijk de kans krijgen om zich te verontschuldigen. Maar een blik op de man waar hij altijd een zwak voor had is
genoeg om het verlangen naar hem sterker te maken dan ooit tevoren. Jamie heeft lang gewacht op antwoorden, maar in plaats daarvan
komen er steeds meer vragen. Kan een nacht vol seks een vriendschap verpesten? En hoe gaan we dan de komende zes weken te werk?
Als Wesley tijdens de zomer naast Jamie komt coachen op het kamp, heeft Jamie nog een paar dingen te ontdekken over zijn oude vriend...
en nog veel meer over zichzelf. Waarschuwing: bevat seksuele situaties, hotties op hockeyschaatsen, skinnydipping, flirten in een SUV en
het bewijs dat het gevaarlijk is om uit de kast te komen voor je familie op sociale media.
Caraval, in Nederland eerder verschenen als Het Zwarte hart, belandde in binnen- en buitenland in de vele bestsellerlijsten en
eindejaarslijstjes, en scoorde menig 4- en 5-sterrenrecensies. Ook in Nederland zijn lezeressen laaiend enthousiast over Garbers serie vol
romantiek, intriges en spannende wendingen. Dit is dé YA waar lezers naar snakken. Deze originele serie over de zussen Scarlett en
Donatella is een wervelende show die je tot het einde toe wilt uitzitten! ‘Dit boek is echt waanzinnig!’ Chinouk Thijssen, auteur en
booktuber***** ‘Caraval heeft het allemaal! Er zit liefde in, mysterie, ontroering en hoop. Het leest als een trein en alles wat je nog wilt is
door, door, door in dit boek!’ Monica, MyPerfectBookLife***** ‘Ik heb maar een woord. WAUW!’ Coffeeandbookpage.wordpress.com*****
I think my boss and I would make a great match, if only I could get him to pay attention to me and I’m not against using magic to tip the
scales in my favor. The thing is, I’m only half-witch but I guess that’ll have to do. Needless to say, my spell doesn’t quite have the intended
affect. Luckily, the four wildly hot guys running Pierce’s magic shop step in to help me but I’m not sure even they can protect me from the
situation I’ve gotten myself into. Backfired Magic is a steamy insta-love reverse harem paranormal romance in the Mates & Magic collection
of stand-alone stories. Great for a quick and steamy escape without all the commitment. Meant for adults 18+ Keywords: paranormal
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romance, romantic books, romance ebooks, books to read and download, contemporary romance, paranormal romance books, ebooks
romance, romance books for adults no cliffhangers, supernatural romance books, paranormal romance books full novel, steamy romance
books, happily ever after, guaranteed HEA, no cliffhangers, happy for now, HFN, reverse harem, menage, why choose, MMF, shifter books
free, adventure, instalove witch, spell, magic, shifters, witchcraft, mystery, fast-paced,
Wanneer Alina de gave van het licht blijkt te hebben, wordt ze opgeleid tot Grisha. Hun leider, de Duistering lijkt begaan met het volk van
Ravka. maar heeft stiekem andere plannen. Vanaf ca. 15 jaar.

Beschrijving van een succesvolle verleidingsstrategie aan de hand van vele voorbeelden uit de geschiedenis en literatuur.
You'd think that basically being in charge of love would be an epic job, right? Wrong. Sure, I can blow some Lust into people's
faces and watch the show, but I can't actually participate. It gets old, trust me. Same goes for love. I can pass it out like sugar-free
lollipops at a dentist's office, but I can't get any love for myself. It totally sucks. I used to consider myself a hopeless romantic, so
why wouldn't I choose to become a cupid? Sounds like a good idea, right? Wrong again. They don't call us stupid cupids for
nothing. I'm stuck in this never-ending afterlife where I'm invisible, lonely, and bitter as hell. And yeah, I'm probably responsible for
some terrible matchmaking out there. Sorry, not sorry. All my bad cupid'ing might be why I was exiled from the human realm. You
can only do so much before the cupid bosses get all huffy. Unfortunately, my bitterness carried over into the new realm, and then I
attacked a fae prince with Love Arrows. Accidentally. Okay, not accidentally. But hey, he deserved it. What I didn't expect was for
him to retaliate and hit my ass with some crazy magic mojo strong enough to push me into the physical realm. Whoa. That's right.
This cupid just got a real body. And you know what that means...Now, it's my turn to get some. Love, I mean. Get your head out of
the gutter. Wink, wink bitches. Author's Note: This is a medium-burn reverse harem story. It includes explicit language and sexual
situations. Intended for audiences 18 years and older. As this is a series, there will be a cliffhanger.
Shadow monsters, undead relatives, and a bodice that cuts into her boobs—in Avery’s opinion, the faerie realm isn’t all it’s
cracked up to be. Supposedly, it was Avery’s fate to journey to the Evermist. Here, she’s regarded as a symbol of hope and
everyone has expectations of her, including her three guardians. While she hadn’t expected an amusement park full of little girls in
princess dresses, Avery also hadn’t expected to be scared at every turn. But the Evermist is full of cruel monsters and terrifying
shadows. As Avery navigates her new role, her deepening relationship with her guardians, and a wardrobe full of beautiful-yetuncomfortable dresses, she’ll have to make choices that will have repercussions worlds away. With intrigues and betrayals at
every corner, Avery will need to explore her magic and strength to fight the evil that has taken over the realm of her ancestors. The
second book in the Lost Siren series, Lullaby of Death is a steamy reverse harem adventure that will take you far from the familiar
and into a magical yet dangerous land.
Lou is haar heksenkring ontvlucht. Ze moet zo onopvallend mogelijk leven om niet de aandacht te trekken en vooral geen magie
gebruiken, want in Cesarine worden heksen zoals zij zonder pardon op de brandstapel gezet. Sinds haar onwaarschijnlijke
huwelijk met heksenjager Reid Diggory is het leven er niet makkelijker op geworden. Nu zitten zowel de heksenjagers van de kerk
als de heksen hen op de hielen. Ze hebben bondgenoten nodig, maar wie wil hen nog helpen? Terwijl Lou en Reid steeds verder
uit elkaar worden gedreven, lokt de lafhartige Morgane, een heks die Lou beter kent dan wie dan ook, hen in een dodelijk kat-enmuisspel. Is ontsnappen nog mogelijk?
Het lot van de mensheid en de magische wezens die haar omringen, ligt in de handen van Vasya in dit laatste deel van Katherine
Ardens trilogie, die begon met De Beer en de Nachtegaal. De winter van de heks is het magische slotdeel van Katherine Ardens
Winternacht-trilogie over de dappere Vasilisa. Een meisje kan het verschil maken... Moskou brandt, en haar inwoners zoeken naar
antwoorden – vooral naar iemand die ze de schuld kunnen geven. Vasilisa, een meisje met buitengewone gaven, moet vluchten
voor haar leven; ze wordt achtervolgd door zij die haar magie de schuld geven van hun tegenspoed. Maar dan keert een
wraakzuchtige demon terug, sterker dan ooit. En hij is vastbesloten de wereld in chaos te doen storten, samen met verschillende
bondgenoten onder de mensen en geesten. Het lot van de mensheid en de magische wezens die hen omringen, ligt in de handen
van Vasya. Maar ze kan ze misschien niet allemaal redden.
De verbitterde Isabelle heeft alles gedaan om in het glazen muiltje te passen, maar de prins is met haar knappe stiefzus getrouwd.
Nu krijgt ze één kans om haar lot te veranderen... Zal het haar lukken? Stiefzus is een weergaloze en prachtige hervertelling van
Assepoester. Bestsellerauteur Jennifer Donnelly zet in deze fantasy vol girlpower het beroemde sprookje op zijn kop. Voor
jongeren vanaf 13 jaar en liefhebbers van youngadultboeken. Isabelle zou dolgelukkig moeten zijn: ze staat op het punt met de
knappe prins te trouwen. Alleen is Isabelle niet het lieve meisje met het glazen muiltje op wie de prins verliefd werd. Ze is de lelijke
stiefzus die haar tenen verbrijzelde om in Assepoesters schoentje te passen. Isabelle heeft geprobeerd om mooi en lief te zijn,
maar dat maakte haar juist gemeen, jaloers en leeg. Nu krijgt ze één kans om haar lot te veranderen en te bewijzen wat
stiefzussen altijd al wisten: echte schoonheid zit vanbinnen.
I was taken because I was poor. The rich and powerful call my people Nis which is short for Nis'sah?ya, which means hopeless.
They see us as... disposable. We are the first who enter the Trials of the Tigers every year, hopeful to become a Magi. It is the
only possible path out of poverty.But, in a thousand years, not one Nis has ever succeeded. Only the children of the rich become
Magi and are granted a seat at the Rakshasa's table.Until, against all expectations... I did.Now, I need to become a worse monster
than the Rakshasa who supposedly protect Pannikar from the Hungry Dead who plague our city.But... do they protect us, or do
they just feed on us?I am beginning to suspect that the Tigers-who-walk-like-men... are the true monsters in Panikkar. Just
because they talk like men, doesn't make them a man. Wielding magic doesn't grant a Tiger a man's moral code or ethics.
Rakshasa don't cherish love like a treasure, or give compassion to the less fortunate.Everything tastes like prey when you are a
Tiger. And... Everyone... tastes good.My name is Jayanti, and I will survive their trials and contests, even if that means becoming
what I fear the most... A Rakashi, a sister of their clan.
Trisha heeft het niet makkelijk thuis en moet haar blauwe plekken verbergen. Haar droom over een prins op het witte paard – die
haar zou komen redden – is al lang vervlogen.Rock is een man met een plan. Zijn talent voor American football zal hem helpen
om uit zijn armoedige bestaan te ontsnappen. Een mooie carrière ligt binnen handbereik. Op een dag komt Rock een
gewondeTrisha tegen langs de weg en brengt hij haar naar het ziekenhuis. Opeens is football niet meer het belangrijkste in zijn
leven. Rock zal alles doen om Trisha te redden. En te houden.
Betrayal has a way of making things clearer. When Kiema finally makes it back to Azica, she’s expecting some time to train and
learn how to actually fight. With alliances made and battle lines drawn, she’s thrown into a tug of war between her two surviving
relatives. And they don’t care if she gets ripped apart. Betrayed on both sides, she’s turning to the people she knows she can
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trust. Luckily, the family she’s been building for herself is more than capable of standing with her. Fighting on her side. Sharing
their magic. Now, Kiema and her family are about to go to war, and it’s anyone’s guess who will come out the victors. Don’t miss
the thrilling conclusion to the Iron Serpent Chronicles, Magic Freed. Badass females with snark for days, men who light up the
heart, and enough twists and turns to make you dizzy, Magic Freed, Book Five in the Iron Serpent Chronicles will have you
cheering, crying, and hungover in no time flat.
Al jaren voelt Allie de stilzwijgende oordelen van haar moeder. Ze wil niets liever dan eindelijk waardering. Een huwelijk met de
man die haar ouders als ideale schoonzoon zien, lijkt daarom verstandig. Luitenant Walter Novak is een onverschrokken
luchtmachtpiloot - maar tegenover vrouwen voelt hij zich onbeholpen en verlegen. Het klikt meteen en ze besluiten elkaar te
blijven schrijven. Hun correspondentie groeit uit tot een diepe vriendschap. Maar is dat genoeg om alle geheimen, beloftes en
verwachtingen te overwinnen? Maar dan ontmoet hij Allie. Het klikt meteen en ze besluiten elkaar te blijven schrijven. Hun
correspondentie groeit uit tot een diepe vriendschap. Maar is dat genoeg om alle geheimen, beloftes en verwachtingen waar te
maken?
Loving four men is complicated. When the fate of an entire faerie realm is in your hands, it's even harder. Avery's work in the faerie
realm of Evermist is far from over. The "pale ones"--mindless, vampiric monsters--continue to wreak havoc. She also wonders
whether the Shadow King and Queen are truly defeated. And worse, there's a traitor somewhere in her ranks. Unwilling to believe
any of her men could be capable of such treachery, yet fearing that it might be the case, Avery is about to embark on her most
difficult trials yet. Melody of Souls is the third and final installment in the Lost Siren series, a reverse harem romance full of heat,
humour, and adventure. The Lost Siren 1. Song of Blood 2. Lullaby of Death 3. Melody of Souls
LobsterShorts, 21 Atleet. Stiekem een wetenschapsgek. Verdomd sexy. LobsterShorts: Dus. Hier gaan we dan. Mijn vriendin wil
voor haar verjaardag... een triootje. SinnerThree: Je hebt de juiste app gedownload voor een seksdate. LobsterShorts: Heb je dit
soort dingen al eens eerder gedaan? Met een andere man? SinnerThree: Heel vaak. Ik ben een gelijke kansen speler. Jij?
LobsterShorts: [krekels!] SinnerThree, 21 Student bedrijfsmanagement. In het geheim een mannelijke danser. Verdomd sexy.
SinnerThree: Nou, ik ben ertoe bereid als jij dat bent. Mijn leven is een beetje een puinhoop op dit moment. School, werk,
familiestress. Oh, en ik woon naast de meest vervelende kerel ter wereld. Ik heb de afleiding nodig. Weet je zeker dat je dit wilt?
LobsterShorts: Ik wil het misschien een beetje meer dan ik wil toegeven. SinnerThree: Hey, niets mis met het verleggen van je
grenzen... LobsterShorts: Vertel dat maar aan mijn controle-freak vader. Hoe dan ook. Wat als dit trio vreemd is? SinnerThree:
Dan is het vreemd. Het is niet zo dat we elkaar ooit nog moeten zien. Toch? Beloof me gewoon dat je niet verliefd op me wordt.
LobsterShorts: Nu zou dat niet levensveranderend zijn... Lezers over Elle Kennedy & Sarina Bowen: Sarina Bowen en Elle
Kennedy hebben een heerlijk liefdesverhaal afgeleverd, dat een beetje buiten de standaard paden wandelt. Ik hou daarvan. Een
grappig en mooi verhaal over omgaan met je geaardheid en vriendschap. Vlotte schrijfstijl waardoor je het boek heel snel
uitgelezen hebt. Een aanrader voor wie houdt van feelgood.
Bundled for the first time. Three red-hot reverse harem shifter romances. With a few intriguing twists. Alice's Alphas A poor route
choice strands Alice - lost, hungry, and scared - next to Lon Chaney's cabin the Sierra Nevada Mountains. When Jed melts out of
the shadowed darkness, she adds him to her list of problems. At first, she declines his offer of help, but he keeps talking until she
ends up inside a cozy log cabin in front of a roaring fire. His skilled hands and a shot of whiskey heat her blood to molten, and her
carefully tended world explodes into desperate hunger. Megan's Mates After witnessing what might have been a murder, Megan is
frantic to escape the Garden of Eden cult, so she catches the night train north out of town. Her lifetime commitment to the cult may
be a death sentence, but she's not sticking around to let them frame her. Wolf shifters, Les and Karl, eke out a primitive existence
on the flanks of the Canadian Rockies. Between hunters who want to kill them and a wildfire raging out of control, they're glad
when Jed, their clan leader, shows up. And even more delighted when they see who's in his car. Sophie's Shifters The winds of
change are blowing as shifters gather in the Sierra Nevada Mountains for a war powwow. Tempers run high as they argue their
next move. An unexpected attack forces their hand, and Blake, alpha for the coyote clan, fights alongside his brothers. He's grimly
pleased when every single one of their enemies is finally dead, the bodies chucked into glacial crevasses. Sophie Laughing Wolf
tracked her hated brother into the mountains. Gifted with foreseeing, she wants to make certain he ends up just as dead as he was
in her vision. When the large group of men he's with are set upon by shifters, mythical dual-natured beings who can take animal
forms, she hides, calling on earth power to shield her.
Historicus Diana Bishop stamt af van een oud heksengeslacht, maar heeft haar bovennatuurlijke erfenis altijd ontkend. Tot ze per
toeval een betoverd manuscript opent en ze haar afkomst niet meer kan wegdrukken. Een ontmoeting met de vampier Matthew
Clairmont, die haar helpt om de geheimen van het manuscript te ontrafelen, blijkt het begin van een zinderende romance die alle
regels en wetten zal breken.
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