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Kazeo Azur
Al is het dan allemaal nep, toch is dit de bruiloft van het jaar! Een trouwerij met een peperdure jurk en honderden
gasten? Nee, dat is niks voor Sylvie. En nu ze op het punt staat alleenstaand moeder te worden, heeft ze wel iets anders
aan haar hoofd. Toch laat ze zich voor een goed doel overhalen een fantasiebruiloft te organiseren, waar zijzelf, zwanger
en wel, de rol van de bruid speelt. En waar ze plotseling oog in oog staat met Tom, de nietsvermoedende vader van de
baby… Dit verhaal is eerder verschenen
Het was nog nooit zo spannend bij het Britse koningshuis – een hotte nieuwe serie voor de vele fans van E.L. James,
Audrey Carlan en Jessica Clare Teleurgesteld en gekwetst na hun laatste nacht samen, maakt Clara een einde aan haar
relatie met prins Alexander. Ze stort zich op haar werk om hem te vergeten, maar de herinneringen aan hun tijd samen
laten haar niet los. En Alexander is niet een man die snel opgeeft. Kan hij Clara overtuigen van zijn ware liefde? En zal
zij bij hem blijven als hij zijn duistere verleden onthult? Pers en bloggers over deRoyal-serie ‘Pak een koud glas
limonade, de grootste ventilator die je kunt vinden en een XL strandhanddoek voordat je dit zinderende meesterwerk
gaat lezen.’ The Huffington Post ‘Deze serie was zo’n onverwachte verrassing en de boeken zijn niet normaal zo hot...’
The Rockstars of Romance ‘Ik ben weggeblazen door de serie! Dames, je moet dit lezen! Het is zo verslavend! De prins
is zo kinky, zalig!’ Schemxy Girls Book Blog ‘Een gloeiend heet liefdesverhaal over twee mensen die heel verschillend
zijn en toch zo goed bij elkaar passen.’ Summer’s Book Blog ‘Met scènes die sensueel, verleidelijk, gepassioneerd en
ondeugend zijn, is dit een verpletterend debuut.’ Fan Girl Book Blog ‘Als ik al niet gek was op die dominante, koninklijke
klootzak, zou ik nu voor hem zijn gevallen. Ik kan niet wachten op het volgende boek.’ Cocktails and Books
Deze miljardair beer doet alles om zijn smaakvolle partner te beschermen. Orson Antonov heeft het allemaal: Miliarden
dollars, hij ziet er goed uit en hij heeft het respect van zijn stam van beer- vormveranderaars. Het enige dat hem
ontbreekt is de vrijheid. Gedwongen met een vrouw te trouwen waar hij niet van houdt om zijn clan bijeen te houden, kan
Orson de kracht vinden om zich vrij te vechten? Wanneer hij Casey ontmoet, de mooie vrouw met het volle figuur van
zijn dromen nodigt hij haar uit in zijn luxueuze landhuis in de bossen. Hij gelooft eindelijk de inspiratie gevonden te
hebben om voor zijn vrijheid te vechten...en voor de liefde Casey droomt er van haar part-time catering opdrachten om te
bouwen tot een business op grote schaal. Ze houdt er bijna net zo veel van van mensen te eten te geven als dat ze
slechte afspraakjes en aangezien worden voor net niet goed genoeg om haar maten haat. Wanneer de mysterieuze en
ondraaglijk sexy Orson in haar leven terecht komt verandert alles. Meegesleept in een wereld van overweldigende luxe
en strijdende beren, kan Casey overleven in het spannende en tegelijk angstaanjagende domijn van haar nieuwe
partner? Deze roman gaat over strakke vrouwen met mooie vormen, kooklessen om van te kwijlen, verschrikkelijke
vormwisselaars gevechten en een liefde zo heet dat de spetters je om de oren vliegen. Deze STANDALONE roman is
deel van de Beer-Vormwisselaars serie die in elke willekeurige volgorde gelezen kan worden. Er zijn geen cliffhangers en
elk kort verhaal eindigt zoal het hoort; ze leefden nog lang en gelukkig.
Détestable. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier Damien Carver. Mais pour éviter la prison à sa jeune soeur, qui vient de dérober
d'importants documents à cet homme, Violet est prête à tout. Même à accepter son odieux marché : jouer auprès de lui le rôle de fiancée
dévouée, pendant toute la semaine que la mère du milliardaire doit passer à Londres. Un moyen pour lui de rassurer cette dernière,
gravement malade. Si cette comédie lui fait horreur, Violet se demande bientôt si elle ne prend pas un risque encore plus grand qu'elle ne le
croyait. Car, au fil des jours, elle a de plus en plus de mal à réprimer le désir intense que cet homme éveille en elle.
Het was nog nooit zo spannend bij het Britse koningshuis – een hotte nieuwe serie voor de vele fans van E.L. James, Audrey Carlan en
Jessica Clare Een blik, een kus en niets is meer hetzelfde. Op haar afstudeerfeestje ontmoet Clara Bishop een knappe vreemdeling. Zonder
waarschuwing trekt hij haar naar zich toe en kust haar gepassioneerd, waarna hij weer verdwijnt. Clara heeft geen idee wie de man is – totdat
een foto van hen beiden in de krant verschijnt: het is prins Alexander van Cambridge, kroonprins van Engeland, een bad boy met koninklijk
bloed... Pers en bloggers over de Royal-serie ‘Pak een koud glas limonade, de grootste ventilator die je kunt vinden en een XL
strandhanddoek voordat je dit zinderende meesterwerk gaat lezen.’ The Huffington Post ‘Deze serie was zo’n onverwachte verrassing en
de boeken zijn niet normaal zo hot...’ The Rockstars of Romance ‘Ik ben weggeblazen door de serie! Dames, je moet dit lezen! Het is zo
verslavend! De prins is zo kinky, zalig!’ Schemxy Girls Book Blog ‘Een gloeiend heet liefdesverhaal over twee mensen die heel verschillend
zijn en toch zo goed bij elkaar passen.’ Summer’s Book Blog ‘Met scènes die sensueel, verleidelijk, gepassioneerd en ondeugend zijn, is dit
een verpletterend debuut.’ Fan Girl Book Blog ‘Als ik al niet gek was op die dominante, koninklijke klootzak, zou ik nu voor hem zijn
gevallen. Ik kan niet wachten op het volgende boek.’ Cocktails and Books
Handel met voorkennis? Parker heeft er wel eens over gehoord, maar veel weet ze er niet van. Tot blijkt dat haar vader zich er schuldig aan
heeft gemaakt en daarbij ook haar erfenis erdoorheen heeft gejaagd. Opeens verandert ze in iemand die álles over voorkennis weet... en die
geen rooie cent meer heeft. Wat ze nog wel heeft, is een huisje in Maine dat ze ooit heeft geërfd. Ze besluit het op te knappen en te verkopen
- tot ze ontdekt dat het een bouwvallig muizenparadijs is. Goeie raad is meestal duur en ze is nu eenmaal blut. Ze staat dan ook op het punt
om het bijltje erbij neer te gooien, als onverwacht James voor haar gammele deur staat. James is de onuitstaanbare advocaat van haar
vader, en eigenlijk wil ze niks met hem te maken hebben. Maar hij heeft tijd, is heel handig... en zo'n gereedschapsgordel maakt hem
onweerstaanbaar! 'Wat een heerlijk boek: een perfecte mix van humor en ontroering.' - Kirkus Reviews 'Met veel humor en vaart geschreven.'
- NBD Biblion overNet even anders 'Een sterk verhaal met een verfrissend sarcastisch randje... zeer vermakelijk!' - People Magazine

Coup de foudre au bureau Le coup de foudre peut frapper partout... même au bureau ! Je vous présente Hannah, ma fiancée... En
entendant Luca Moretti l'introduire ainsi auprès de ses clients, Hannah se sent blêmir. Comment son patron ose-t-il la faire passer
pour sa future femme ? Si elle avait su qu'il prévoyait de la manipuler de la sorte, jamais elle n'aurait accepté de l'accompagner à
ce voyage d'affaires ! Furieuse, elle sait pourtant qu'elle n'a pas le choix : si elle veut garder son emploi, elle va devoir entrer dans
le jeu de Luca. Luca qui, bien qu'il l'ignore, fait battre son coeur en secret depuis trois ans...
Food is mijn passie, na een reeks kookboeken is dat vast geen verrassing. Maar voor een écht gezond en gelukkig leven zijn
meer factoren belangrijk. In RENS - Mijn lifestyle guide, neem ik je mee in mijn bewuste, positieve levensstijl. Hoe ziet mijn
ochtend er uit? Hoe vaak sport ik? Hoe deel ik mijn keuken in? Hoe relax ik na een drukke dag? Hoe verzorg ik mijn huid? Hoe
maak ik zo bewust mogelijk mijn keuzes? In dit boek vertel ik je er alles over. Naast voeding zijn ook positief denken en
ontspanning key factoren in een gebalanceerde levensstijl. Net als voldoende beweging, een fijne woonomgeving en aandacht
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voor de planeet. RENS - Mijn lifestyle guide is hiervoor een inspiratiegids. Om in één ruk uit te lezen, om open te slaan bij het
onderwerp dat je bezighoudt óf om door te bladeren op zoek naar tips, DIY’s en inspiratie. Uiteraard vind je in dit boek veel
Powerfood, maar ik deel ook recepten voor de lekkerste oliën, body scrub, deodorant én zelfs home made wasmiddel en
vaatwastabletten. Ik hoop dat dit boek je helpt om balans te vinden, en motiveert om goed voor jezelf en je omgeving te zorgen.
‘Het is zo ontroerend om te lezen hoe Rens onze jeugd, het opgroeien in Fryslân en het vinden van haar ware aard omschrijft. Ze
inspireert mij altijd met haar positieve kijk op het leven. Voor iedereen die op zoek is naar balans, is dit een “must read”.’ Doutzen
Kroes ‘Rens is al jaren een inspiratiebron voor mij op het gebied van voeding, maar ook als mens. Met dit boek inspireert ze me
opnieuw, om nog meer van mezelf en van de wereld om me heen te houden.’ Anke de Jong, hoofdredacteur van Glamour ‘Rens
is erin geslaagd om in een verzadigde markt van “gezonde kook- en lifestyleboeken” een eigenheid te vinden die een brede
doelgroep aanspreekt. Dat komt uiteraard door haar recepten, maar vooral door haar levenshouding: optimistisch, positief en
inspirerend.’ Humberto Tan Rens Kroes is pionier van de food & lifestyle-influencers en een van de eerste foodbloggers en
-vloggers die zich focust op Powerfood: onbewerkte producten met hoge voedingswaarden. Ze onderscheidt zich door haar
eerlijke, transparante en positieve mindset. Rens inspireert en bereikt dagelijks meer dan 450.000 mensen, die zij een kijkje geeft
in haar Powerfood Lifestyle. In de afgelopen vijf jaar heeft Rens een groot platform opgebouwd en deelt zij haar tips & tricks via
persoonlijke blogs, video’s en haar vier bestsellerkookboeken. In 2014 debuteerde zij met Powerfood, dat een jaar lang
onafgebroken in De Bestseller60 stond, nummer-1-positie behaalde en ruim 1,5 jaar in de Top 10 Eten & Drinken stond. Haar
tweede boek Powerfood - Van Friesland naar New York kwam onmiddellijk binnen op nummer 1 in de Bestseller60. On the go en
Powerfood: The Party Edition werden opnieuw enthousiast ontvangen, zowel door de lezers als door de media. Gezonde voeding,
ontspanning en beweging staan centraal in haar levenswijze en hierop focust zij zich in haar nieuwste boek: RENS - Mijn lifestyle
guide.
De Italiaanse magnaat Antonio di Marcello gaat in het kader van een weddenschap als monteur werken in een garage. Daar loopt
hij Sadie Parker weer tegen het lijf. Vier jaar geleden hadden ze een hartstochtelijke affaire, waarna ze uit zijn leven verdween. Hij
heeft haar nooit kunnen vergeten, en ze is nog net zo mooi als toen. Dan blijkt dat ze al die tijd iets voor hem verborgen heeft
gehouden... Nu is dan toch het moment aangebroken waar Sadie zo bang voor is geweest, maar waar ze tegelijkertijd ook
verlangend naar heeft uitgekeken: het weerzien met Antonio. De kans is groot dat hij haar zoon zal opeisen. Hoe kan ze haar
zoontje én haar hart beschermen?

La maîtresse du play-boy, Sharon Kendrick Depuis qu'elle est sa maîtresse, Rebecca vit dans la peur que Xandros ne la
quitte. Comment ce play-boy richissime, aussi séduisant qu'insensible, pourrait-il lui offrir davantage que quelques
semaines de passion physique ? Ne lui a-t-il pas dit, depuis toujours, qu'il refusait tout engagement ? Malgré tous ses
efforts pour le retenir auprès d'elle, en lui faisant croire qu'elle n'éprouve rien pour lui, les craintes de Rebecca se
confirment lorsque Xandros rompt brutalement avec elle. Mais, peu après, elle apprend qu'elle est enceinte... et qu'elle
attend des jumeaux.
Een knappe Griek als echtgenoot, een leven vol weelde en een sprookjesachtige huwelijksreis op een paradijselijk eiland
op de koop toe: Millie heeft het allemaal prachtig voor elkaar. Maar al snel na de huwelijksreis valt haar droom in duigen,
als ze ontdekt dat de glamour van Angelos' wereldje helemaal niet bij haar past. En aan zijn geflirt met talloze
aanbidsters kan ze ook maar moeilijk wennen. Wanneer ze ziet dat hij zelfs avances maakt naar haar zus, vraagt ze zich
vertwijfeld af waarom hij eigenlijk háár als zijn bruid heeft gekozen...
RENS mijn lifestyle guideMet mind & body rituals, Powerfood en tips voor een bewust levenSpectrum
Wat bezielt haar toch? Ze heeft zichzelf gewoon niet meer in de hand! Maar langer dan een weekend zal deze affaire
toch niet duren, denkt Sharni. Ze is op vakantie, niemand kent haar hier, dus eigenlijk is er niets op tegen dat ze zich
overgeeft aan het zinnelijke genot dat Adrian haar schenkt. Of het moet zijn dat ze de sexy architect pas één dag kent,
dat hij waarschijnlijk een onverbeterlijke versierder is - en dat hij sprekend lijkt op de enige man van wie ze ooit heeft
gehouden...
Het derde deel in de verleidelijke Royal-serie, voor de vele fans van Maya Banks, E.L. James, Audrey Carlan en Jessica
Clare Een gewoon Amerikaans meisje trouwt met een Engelse prins... waar hebben we dat eerder gehoord?! Terwijl
alles hen juist uit elkaar lijkt te drijven, vecht Alexander voor Clara’s liefde. Ze is van hem, ze hoort bij hem: met lichaam,
hart en ziel. Clara vindt kracht en geborgenheid bij hem. Maar toch voelt ze altijd dat er een dreiging om hen heen hangt,
een donkere schaduw die elk moment hun geluk kan verduisteren. Ze dacht dat trouwen met Alexander de oplossing zou
zijn, en dat ze precies wist wat ze daarna kon verwachten. Maar ze had het mis. Pers en bloggers over de Royal-serie
‘Pak een koud glas limonade, de grootste ventilator die je kunt vinden en een XL strandhanddoek voordat je dit
zinderende boek gaat lezen.’ The Huffington Post ‘Deze serie was zo’n onverwachte verrassing en de boeken zijn niet
normaal zo hot...’ The Rockstars of Romance ‘Ik ben weggeblazen door de serie! Dames, je moet dit lezen! Het is zo
verslavend!’ Schmexy Girl Book Blog ‘Een gloeiendheet liefdesverhaal over twee mensen die heel verschillend zijn en
toch zo goed bij elkaar passen.’ Summer’s Book Blog ‘Met scènes die sensueel, verleidelijk, gepassioneerd en
ondeugend zijn, is dit een verpletterende roman.’ Fan Girl Book Blog
Een meisje heeft tien broers die elke dag op avontuur gaan, terwijl zij het huishouden doet. Op een dag heeft ze er
genoeg van en gaat zelf op avontuur. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
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