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De overweldigende kracht van overgave... Het wereldwijde fenomeen van de Crossfireserie wordt vervolgd! Eva en Gideon moeten de consequenties van hun obsessieve
verlangen naar elkaar leren accepteren... Vanaf het eerste moment dat ik Gideon Cross
ontmoette, herkende ik iets in hem wat ik nodig had. Iets wat ik niet kon weerstaan. Ik
zag een gevaarlijke en beschadigde ziel van binnen – net als die van mij. Ik had hem
net zo hard nodig als het kloppen van mijn hart. Niemand weet wat hij voor mij
geriskeerd heeft. Hoe ik vroeger bedreigd ben, of hoe duister en wanhopig de
schaduwen van onze verledens zouden worden. Verbonden door onze geheimen,
probeerden we de verschillen te overbruggen. We maakten onze eigen regels en gaven
ons over aan het overweldigende gevoel elkaar te bezitten...
Gideon noemt me zijn engel, maar hij is het wonder in mijn leven. Mijn prachtige,
gehavende strijder – vastberaden mijn demonen te verslaan, terwijl hij die van zichzelf
negeert. De geloften die we aflegden, zouden ons meer dan alleen fysiek met elkaar
verbinden. Maar in plaats daarvan openden ze oude wonden, legden ze onze pijn en
gebreken bloot en lokten ze onze vijanden tevoorschijn. Ik voelde hem uit mijn vingers
glijden. Mijn grootste angst leek werkelijkheid te worden, terwijl mijn liefde sterker op de
proef werd gesteld dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Op het lichtste moment in
onze levens waren we overvallen door het duister uit zijn verleden, en werd alles
waarvoor we hadden gevochten bedreigd. We stonden voor een onmogelijke keuze:
terug naar de bekende veiligheid van onze levens voordat we elkaar kenden, of het
gevecht aangaan voor een toekomst die plotseling op een onhaalbare en hopeloze
droom leek... ‘Day speelt op zo’n zintuiglijke manier met sensuele thema’s dat haar
broeierige romantiek ook diepte krijgt. Alles wat lezers verwachten zit erin, en meer.’ –
RT Book Reviews
Als iets van mij is, houd ik het ook. Dat geld took voor Keira Kilgore. Het is niet meer
genoeg dat ze bij mij in het krijt staat. Niet meer genoeg dat haar lichaam van mij is. Ik
wil meer. Ze kan wel proberen me te weerstaan, maar ik geef het niet op. Ik geef háár
niet op. Niets zal er tussen ons in staan. Niet zijzelf. Niet mijn vijanden. Niemand. Die
schuld aan mij kan ze maar op een manier inlossen: met haar hart. Zondig koninkrijk is
het derde en laatste deel in de Mount-trilogie.
Tara Sue Me, Onderworpen Abby King heeft een geheime fantasie... Voor de
liefhebbers van de Vijftig tinten grijs-trilogie is er nu een nieuwe, sexy sensatie:
Onderworpen van Tara Sue Me. Onderworpen vertelt het verhaal van de verlegen
bibliothecaresse Abby King. Abby heeft een geheime fantasie en hunkert naar wat
meer spanning en passie in haar leven. Dan ontmoet ze Nathaniel West, de
aantrekkelijke en succesvolle eigenaar van West Industries. Hij is een sexy en ervaren
Dominant, op zoek naar een nieuwe onderdanige. Abby biedt zich aan Nathaniel aan,
hopend dat hij tegemoet kan komen aan haar geheime fantasie. Na een weekend met
de Meester weet Abby dat ze naar meer verlangt en ze geeft zich volledig over aan
Nathaniels spelregels. Maar ondanks het waanzinnige genot dat hij haar geeft, blijft
Nathaniel zich kil en afstandelijk verschuilen achter zijn regels. Naarmate Abby dieper
verstrikt raakt in zijn wereld van seksuele macht en passie, vreest ze dat Nathaniëls
Page 1/11

Bookmark File PDF Kidnap And Kink Bdsm Romance Taboo Wishes Series
Book Two By Brynn Paulin English Edition
hart onbereikbaar is, terwijl ze zelf haar hart volledig aan hem heeft verloren... Tara
Sue Me schreef haar eerste boek op haar twaalfde. Pas twintig jaar later pakte ze de
pen weer op. Na enkele romans besloot ze wat gewaagder en sexyer te gaan schrijven
en zo ontstond Onderworpen. Online verkocht ze meer dan acht miljoen boeken en
inspireerde zij velen tot het nieuwe, erotische genre, waar ook de Vijftig tinten grijs (E.L.
James) en Crossfire (Sylvia Day) trilogieën toe behoren.
Deel 1 uit de Ademloos serie Gabe Hamilton zou hiervoor branden in de hel, maar het
kon hem niet schelen. Vanaf het moment dat Mia Crestwell de balzaal van het Bentley
Hotel in liep, kon hij zijn blik niet van haar afhouden. Maar Mia was een verboden
vrucht. Het kleine zusje van zijn beste vriend. Alleen was ze nu volwassen geworden,
en dat was hem niet ontgaan. Hij had jaren geprobeerd om haar verleiding te
weerstaan. Maar dat was nu afgelopen. Als Gabe Mia zijn gevaarlijke, uitdagende
wereld in trekt, beseft ze dat er veel is dat ze niet van hem weet. Hoe ver gaan zijn
wensen? Hun relatie is intens en gepassioneerd, maar dan dreigt hun geheime affaire
onthuld te worden, en blijken ze kwetsbaarder voor verraad dan ze ooit konden denken.
Erotische everseller uit de wereldliteratuur, het enige échte antwoord op Fifty Shades of
Grey. Pauline Réage was met de publicatie van het controversiële Het verhaal van O
haar tijd ver vooruit. Het boek, over een jonge vrouw die zich volledig onderwerpt aan
haar man en tot sm wordt gedwongen, is een absolute klassieker. Tegelijkertijd sluit het
perfect aan op de erotische hausse in de literatuur.
Aristoteles en Dante zijn allebei van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, maar verder
verschillen ze in alles van elkaar. Toch raken ze bevriend. Dankzij hun vriendschap
ontdekken ze wie ze zijn, en wie ze willen worden. Vanaf ca. 15 jaar.
We waren gebonden door verlangen. Onze passie voerde ons tot voorbij elke grens,
naar de onweerstaanbare, scherpe rand van obsessie... Gideon Cross. Zo prachtig als
hij aan de buitenkant was, zo beschadigd was hij van binnen. Als een allesverzengend
vuur stak hij het verlangen in me aan. Ik kon niet uit zijn buurt blijven. Gideon was mijn
verslaving, mijn begeerte, hij was van mij. Maar mijn verleden was net zo gewelddadig
als dat van hem, we waren beiden gebroken. We zouden het nooit redden samen. Het
was te moeilijk, te pijnlijk. Behalve wanneer het perfect was. Op de momenten dat onze
onstilbare honger en wanhopige liefde zorgden voor de meest zalige gekte... Begeerd
door jou is het tweede deel in de Crossfire-trilogie en neemt je mee naar een duistere
wereld vol verlangen en spanning. Het is het perfecte boek voor alle fans van E. L.
James’ Vijftig tinten grijs.
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
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mensen als schokkend kunnen worden ervaren.*
‘Duister, aantrekkelijk en ongelofelijk knap: Peter en Sara’s verhaal zal je nog lang
bijblijven.’ - Julia Sykes, prijswinnend auteur Hij kwam me ‘s nachts halen, een wrede,
aantrekkelijke vreemdeling uit een van Ruslands gevaarlijkste gebieden. Hij martelde
me, vernietigde me en verwoestte mijn wereld tijdens zijn zucht naar wraak. Nu is hij
terug, maar het zijn niet mijn geheimen die hij wil. De man uit mijn nachtmerries wil mij.
Deel 1 van de After-serie Het meisje en de badboy: een droom komt uit... De
achttienjarige Tessa Young heeft haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten
om te gaan studeren aan de universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland
en ook de rest van haar toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze
Hardin. Hij is onaardig en zit onder de tattoos en piercings. Hardin weet een grote
passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze zich daar nog zo hard tegen te
verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant kennen en wordt gedwongen een
keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en een toekomst die
spannend, nieuw en onbekend is. De pers over de After-serie ‘Heerlijk boek, dat een
sensatie veroorzaakte in de Verenigde Staten.’ LINDA.meiden ‘Een wereldwijde
bestseller.’ USA Today ‘Fifty Shades of Grey was een bom in de boekenwereld, nu is
er After.’ Glamour
“This series is a great adventure and written to be enjoyed...the male characters are
hot hot hot alpha males (just say yum, you know you want to) paired with strong, driven
ladies!" - Tammy, Goodreads Former Prime sex surrogate Susa Anghard has never
been off her planet, let alone out of the Cejuru solar system. While she isn’t naive
about men and what they want, she isn’t prepared for the predatory males who now
have her in their sights. When she’s kidnapped on her way to a galactic rim jump
station to visit her cousin Borac, she has no expectations of being rescued. She vows
to free herself or die trying. When Borac Anghard asks Damon Martin to intercept his
cousin Susa’s transport and escort her to their jump station, Damon agrees. When he
arrives to meet Susa’s ship, he finds she’s been kidnapped by Dorian mercenaries.
He goes in hot pursuit and prays he finds her before she’s delivered to the person who
paid for the kidnapping. He has vowed to save her. When Damon catches up with the
kidnappers, he hadn’t expected to find the resourceful Susa in the act of getting away.
And he really hadn’t expected to be so attracted to her. An attraction that could go
nowhere—she was his business partner’s cousin and Damon still wasn’t over losing the
only woman he’d ever loved. Take one alpha-male with a slightly broken heart, add in
one Prime female finding her courage and self for the first time—throw them together in
close quarters in a trip across the galaxy and love will find a way. “This series just
keeps getting better!” – Shaune, Goodreads “Really enjoy the fact that the women are
as "alpha" as the men in this series.” – Noetical Kink EBooks The Prime Chronicles (in
order): 1. Prime Obsession 2. Prime Selection 3. Prime Imperative 3.5 Prime Claiming
4. Prime Target All caught up on The Prime Chronicles? For more Monette Michaels,
try her Security Specialists International Series, starting with Eye of the Storm! Fans of
Linnea Sinclair, Veronica Scott, and Susan Stoker will love the alpha males and
suspense of all the Monette Michaels titles.
Now with new editing and a new cover. Originally published 2015 Siren publishing.
Derek Moore was a six-foot-eight-inch agent with the Secret Service, and part owner of
the kink club The Mix. Dorothy Chapman (Dottie) was a reporter for a major
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Washington D. C. paper who covered the White House. They saw each other all the
time at various White House functions. Dottie didn't think Derek even noticed her, but
she noticed him, getting tingly every time she saw him. When she is attacked inside a
hotel suite he is standing outside guarding, their relationship starts. She spends the
weekend with him and he slowly starts introducing her to his lifestyle, BDSM. When
Derek finds out that Dottie is in more trouble than she knows, he volunteers to be with
her twenty-four seven. While at work one day Dottie is kidnapped. Can Derek save her
in time or will she be flown out of the country never to be seen again? Will these two
have their happily ever after?
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?
Rose McLanahan is the princess of the Avenging Angels MC, daughter of its president
and sister to four of its members, including Vice President Luke "Mad Dog" McLanahan.
But Rose has a secret. She wants out of the clubhouse-and getting her CPA is her
chance to have the normal life that she dreams about. Michael O'Flaherty is a computer
whiz, security systems expert, and an associate of the Avenging Angels MC. He's Mad
Dog's best friend, as well as his brother in arms. Their days in Marine RECON are put
to use when Michael is called in to find the niece of the local mob boss. Krissy
Castellari has been kidnapped by a rival club, the Blackwater Demons MC. Michael
discovers where she's being held, but she's not alone. The Demons have Rose
McLanahan, too. Mad Dog and Michael join forces to extract the girls, but Rose is still in
danger, having been promised to the son of the Demon's president Reaper. Mad Dog is
tasked with returning Krissy to her family, and Michael agrees to take Rose away until
it's safe for her to return. War has been declared. Blood will be spilled. Alone in the
Angels' safehouse, the Dominant Michael and submissive Rose will finally discover
each other. Welcome to the Avenging Angels MC, full of Alpha males, Dominant bikers,
and the submissive women who love them. Written for ages 18+. BONUS!!! The print
edition includes the short story that started it all, "Keeper-The Avenging Angels MC
Introduction."
Het meisje en de megaster: een droom komt uit... De achttienjarige Tessa Young heeft
haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan studeren aan de
universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar
toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig
en zit onder de tattoos en piercings. En hij is de wereldberoemde zanger van een boy
band. Hardin weet een grote passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze zich
daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant kennen en
wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en
een toekomst die spannend, nieuw en onbekend is... Anna Todd was altijd een gretige
lezer van romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee
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passies kan combineren in de romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry
Styles van One Direction - komt voor haar een droom uit.

Kunnen je favoriete hockeyers hun eerste seizoen ongeslagen samen laten
beëindigen? Vijf maanden samen, NHL aanvaller Ryan Wesley beleeft een
recordbrekende beginnersseizoen. Hij maakt zijn droom waar om professioneel
hockey te spelen en elke avond thuis te komen bij de man van wie hij houdt:
Jamie Canning, zijn beste vriend die nu zijn vriendje is. Er is slechts een
probleem: de belangrijkste relatie van zijn leven is er een die hij verborgen moet
houden. Anders wordt hij geconfronteerd met een mediastorm die zijn succes op
het ijs zal overschaduwen. Jamie houdt van Wes. Dat doet hij werkelijk. Maar het
moeten verstoppen is klote. Het is niet het leven dat Jamie voor zichzelf voor
ogen had en de druk om hun geheim te bewaren eist zijn tol. Ook zijn nieuwe
baan loopt niet zo soepel als dat hij gehoopt had, maar hij weet dat hij het
aankan zolang hij Wes heeft. Appartement 10B is in ieder geval hun
toevluchtsoord, waar ze altijd zichzelf kunnen zijn. Of kunnen ze dat wel?
Wanneer Wes' meest nieuwsgierige teamgenoot vlak boven hen komt wonen,
beginnen hun zorgvuldig uitgelijnde leugen te ontrafelen. Als de buitenwereld
vastbesloten is om hun het vuur aan de schenen te leggen, kan de relatie van
Wes en Jamie dat overleven? Waarschuwing: bevat seksuele situaties, een
vibrerende stoel, lange-afstands, sexy tijden en het bewijs dat hockeyspelers in
elke tint groen er hot uitzien.
Dakloos. Hongerig. Wanhopig. Doe herinnert zich niet meer wie ze is of waar ze
vandaan komt. King is een beruchte beroepscrimineel die net is vrijgekomen uit
de gevangenis. Iemand bij wie je niet in het krijt wil staan, tenzij je bereid bent
hem terug te betalen met bloed, met zweet, met seks, of een combinatie van
deze drie. Kings toekomst staat op het spel. Die van Doe ligt verankerd in het
verleden. Wanneer hun levens met een knal samenkomen, moeten ze leren dat
je soms, om vast te kunnen houden, eerst los moet laten. * WAARSCHUWING *
Dit boek bevat scènes met misbruik en geweld die door sommige mensen als
schokkend kunnen worden ervaren.*
Sophie Morgan is een jonge, geëmancipeerde vrouw die werkt als journaliste.
Wanneer ze de overrompelende James ontmoet, staat haar eerder zo
standvastige wereld op zn kop. James roept dingen in haar op waarvan ze niet
wist dat ze die in zich had. Hij tast haar grenzen af, gaat er zelfs overheen, en tot
haar verbazing windt het haar op. Sophie ontdekt langzamerhand hoe ver ze
bereid is te gaan voor haar genot - en pijn. In deze gedurfde en controversiële
autobiografische roman neemt Sophie Morgan geen blad voor de mond.
Dagboek van een submissive is het openhartige verslag van een waargebeurd
liefdesverhaal.
De wereld denkt dat Embry Moore een prins is, maar ik heb nooit naar de troon
verlangd. Enkel naar degenen die erop zitten. Al op jonge leeftijd leerde ik de
prijs die je moet betalen als je valt voor een held: dat soort liefde houdt geen
stand. Twee keer vroeg Maxen Colchester me of ik de zijne wilde zijn en twee
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keer weigerde ik hem. Ik dacht dat ik hem in bescherming nam, maar ik was juist
degene die hem liet lijden. En nu zou het eigenlijk mijn beurt moeten zijn om te
lijden. Ik heb in stilte vele offers gemaakt voor de beste man die ik ooit heb
mogen leren kennen, eerst in de oorlog en later in de liefde. Nu heb ik mijn weg
eindelijk weer gevonden in Ash’ armen. En naar het hart van zijn vrouw. De pijn
die ons hiernaartoe heeft geleid, ben ik nog niet vergeten. Ik weet ook niet hoe ik
meer pijn in de toekomst kan voorkomen. Dus laat ik hem mij straffen voor mijn
verleden en hoop ik dat het genoeg is om een muur op te bouwen die ik nodig zal
hebben voor de toekomst. Ik voer mijn taken als vice-president uit. Ik zal vechten
voor de vrouw die we liefhebben. Toch weet ik dat ik geboren ben om te lijden.
Alles verandert als Greer van ons wordt afgenomen. Dat moment zet dat een
serie aan gebeurtenissen in gang, die dreigen onze jaren van getormenteerde
liefde tegen ons te keren. American Prince - deel 2 uit de New Camelot serie - is
een modern sprookje over macht, pijn en een alles overheersende liefde die niet
te ontkennen valt. Lezersreviews op Goodreads: ‘Ik heb nog nooit zo veel power
gevoeld bij een romance’
Yulia is dan wel ontsnapt, veilig is ze nog lang niet. Dagelijks ben ik bezig met de
risico’s van mijn vak, maar het enige dat me echt op de been houdt, is Yulia
vinden. En als ik haar eenmaal heb, zal ze nooit meer ontsnappen. Ik zal doen
wat nodig is om haar bij me te houden.
Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden
een koude, sombere plek. Haar overlevingskansen en die van haar familie
berusten op haar vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat
opgejaagd wordt door een wolf kan ze de verleiding niet weerstaan om te
vechten voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden en daarop
staat een prijs. Niet veel later verschijnt er een beestachtig wezen om vergelding
op te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian wordt gesleept,
ontdekt Feyre dat haar ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de
dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn
landgoed verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in een
vurige passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie, gevaarlijke
wereld van de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude, kwaadaardige
schaduw groeit over het land, en Feyre moet een manier vinden om het te
stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd zijn.
Mijn echtgenoot is wreed, meedogenloos en verachtelijk. Ik haat hem met elke
vezel van mijn wezen. De enige reden dat ik hem niet heb vermoord of heb
geprobeerd om bij hem weg te gaan, is vanwege de belofte die ik heb gedaan. Ik
heb mezelf verkocht aan hem om iemand te redden van wie ik hield ... en dit is
de prijs die ik daarvoor moet betalen. Ik zat alleen in een bar toen een
buitengewoon knappe man binnen kwam lopen. Hij had opvallend blauwe ogen,
hoge jukbeenderen en een gespierd lichaam dat gemaakt was om te vechten. Hij
was mooi. Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. Toen hij een drankje voor me
bestelde, wees ik dat niet af. Ik was al heel lang niet meer seksueel aan mijn
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trekken gekomen, en ik wilde een echte man voor de nacht. Mijn man had veel
verhoudingen, dus waarom zou ik dat niet ook kunnen doen? De eigenaardige
ring aan zijn rechterhand viel me op, een diamant die in de vorm van een schedel
was geslepen. Had ik toen maar geweten wat dat betekende, dan had ik geweten
wie deze man was. De leider van de Skull Kings, hun koning. Een man die nog
wreder en meedogenlozer was dan mijn eigen man.
‘I’d never set out to snag Mr Right but I’d veered so far off that track I was now
at the mercy of Mr Dangerously Wrong...’ Betrayed by her lover, Natalie Lovell
finds herself exploring the world of internet dating. Then she meets a dark sexy
stranger online who promises all the danger, excitement and dominance she
craves. But how far will Natalie go to get the ultimate in thrills...? A sexy and
controversial erotic thriller – Fifty Shades Darker than E L James and Sylvia Day.
Includes a bonus short story: ‘Forbidden’ by S. M. Taylor – the winning entry of
the Black Lace/You Magazineshort story competition
Overspannen van verliefdheid levert de dweepzieke Severin von Kusiemski zich
onvoorwaardelijk uit aan zijn klassieke ideaal, Venus, gepersonifieerd in de
heerszuchtige Wanda von Dunajew. Wat volgt is een pijnlijk eerlijke literaire
getuigenis over de volmaakte onderwerping, die overgaat in slavernij, en die
vanaf het begin gedoemd is te eindigen in verraad. Leopold von Sacher-Masoch
legt met chirurgische precisie de slaafs aangelegde psyche bloot en heeft, zij het
ongewild, zelfs zijn achternaam doorgegeven aan deze seksuele entiteit, het
masochisme. emVenus in bontem ontketende destijds, vanwege de extravagante
erotische thematiek, een groot schandaal in de media en geldt tot op heden als
de essentie van de fetisjistische literatuur.
[Siren Classic: Erotic Consensual BDSM Romance, capture, spanking, paddling,
medical fetish, sex toys, HEA] Derek Moore was a six-foot-eight-inch agent with
the Secret Service, and part owner of the kink club The Mix. Dorothy Chapman
(Dottie) was a reporter for a major Washington D. C. paper who covered the
White House. They saw each other all the time at various White House functions.
Dottie didn't think Derek even noticed her, but she noticed him, getting tingly
every time she saw him. When she is attacked inside a hotel suite he is standing
outside guarding, their relationship starts. She spends the weekend with him and
he slowly starts introducing her to his lifestyle, BDSM. When Derek finds out that
Dottie is in more trouble than she knows, he volunteers to be with her twenty-four
seven. While at work one day Dottie is kidnapped. Can Derek save her in time or
will she be flown out of the country never to be seen again? Will these two have
their happily ever after? ** A Siren Erotic Romance
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.
Sterrenregen van Colleen Hoover: Holders kant van het verhaal. Dean Holder
heeft twee mensen ontzettend in de steek gelaten: zijn zus, Lesslie, en zijn
vroegere buurmeisje, Hope. Er flakkert voor het eerst in tijden weer iets van hoop
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in hem op als hij bij de supermarkt een meisje tegenkomt dat sprekend lijkt op
het buurmeisje dat hij jaren geleden voor het laatst heeft gezien. Maar ze stelt
zich voor als Sky. En hoe hij ook zijn best doet, ze lijkt zich hem of hun verleden
niet te herinneren. Is dit wel de echte Hope? Op een gegeven moment wordt hij
zo verliefd op haar dat hij niet meer weet of hij dat nou wil of niet. De
Amerikaanse new adult-auteur Colleen Hoover maakte een klapper met
Sterrenhemel, het verhaal van Sky. In Sterrenregen geeft ze het woord aan de
mannelijke hoofdpersoon: Dean Holder, de jongen op wie talloze meisje
hopeloos verliefd zijn geworden. Ik ben nog nooit zó verrast door een boek.
Chicklit.nl over Sterrenhemel
Be Careful What You Wish For… Jenna Marks has a secret fantasy, to be
kidnapped, tied up and seduced. When she confides her secret to her best friend
on a dare, she never imagines her wish might come true. Rob Colvin, owner of
The Dungeon, has had his eye on Jenna for months, but he didn’t think Jenna
would be into the things that make him hot. When he overhears her secret, he
knows he’s going to be the one to deliver her fantasy—one weekend of her
submission to him, her mysterious and masterful lover.
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.
Kidnap and KinkSupernova Indie Publishing Services LLC
Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht Wanneer
literatuurstudente Anastasia Steele de jonge ondernemer Christian Grey moet
interviewen, ziet ze een mooie, intelligente en intimiderende man. De
onbevangen, onschuldige Ana realiseert zich tot haar grote schok dat ze hem wil
en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare terughoudendheid wanhopig tot hem
aangetrokken voelt. Niet in staat om Anas pure schoonheid, humor en
onafhankelijke geest te weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook naar haar verlangt maar wel op zijn eigen voorwaarden. Gechoqueerd maar ook gefascineerd door
Greys opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in eerste instantie
terughoudend. Hoewel alle ingrediënten voor een succesvol leven - zijn
internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn liefhebbende familie aanwezig zijn, is Grey een man die gekweld wordt door demonen en die wordt
opgeslokt door zijn dwingende behoefte aan controle. Terwijl het duo aan een
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gewaagde, hartstochtelijk fysieke affaire begint, ontdekt Ana de geheimen van
Christian Grey, en verkent ze haar eigen duistere verlangens.
www.uitgeverijprometheus.nl www.fiftyshadesofgrey-film.nl
www.eljamesauthor.com Motion Picture Artwork (c) Universal Studios. All Rights
Reserved.
Faeries finding purpose, magic and love... FIONA A faerie on the run with a stolen bear. An
attraction neither can deny. Magic is the key when these two hearts collide. Fiona Blake has
always been the faerie who's done the right thing. She's avoided trouble and love her entire
life. Now, she's unemployed and on the run--with a stolen bear. By using her magic, she's
unbalanced the laws of nature and Fiona is in deep scat. She must fix things before she loses
her powers and her heart to a sexy stranger who might get her locked up in faerie prison. Kash
Bruin needed a break from his overbearing, matchmaking father. He never imagined he'd wake
up in a cage, naked and kidnapped by a crazy, violet-eyed, beautiful woman who believes
she's a faerie. Can a spark of magic bring these two creatures from separate world's together?
Or will the truth be too much to bear and tear them apart fur-ever? CORDELIA What's a love
faerie supposed to do without her magic? Cordelia likes to play fast and loose with the rules.
So she's made a few mistakes with magic along the way? No one got hurt...right? The bluehaired faerie, prone to the occasional blue language and dirty jokes, loses her right to create
magic after one goof-up too many. But she's about to find redemption in the form of a merman
named Henry and a human named Jinx. Fix them up and she'll get her right to create magic
back. There's only one problem...Liam. Liam could be the right man to help Cordelia rise above
her troubles...but first she's got to make him believe she exists. Not impossible, right?
Volume 2 in 'The Copper Horse' trilogy. London 1907, twenty years into the zombie Plague
After being kidnapped into slavery by a powerful crime family member - Erik Dal, Reuben is
slowly adjusting to his new life. He is now Copper, Erik's proud stallion, serving in any way his
master might require - from pulling a cart, to pleasures in the bedroom. But his journey has
only begun, and as he becomes increasingly attached to Erik, his devotion will be evaluated.
From getting bred by another owner's human stallion to Erik marking him forever, each of
Reuben's decisions makes him more of a pet and less of a human. Becoming Erik's horse isn't
just about getting pampered, wearing hooves and tack, or providing the master with pleasure.
It becomes a violent game of prize and punishment, but when Reuben understands he too has
leverage - Erik's attachment to him - he becomes an active player in the negotiations of his
stay at the mansion. But with his master's grand annual birthday party approaching, his loyalty
will be tested like never before, and the tasks he is to perform might prove too much.
POSSIBLE SPOILERS: Genre: m/m dark romance, BDSM Length: ~90,000 words Themes:
class differences, steampunk, alternative lifestyle, Victorian, master/servant, captivity,
ponyplay, heavy kink, organized crime, violence, power exchange
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
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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.
Love beckons and desires tempts in this sizzling collection of Five brand new stories of erotic
romance Every Which Way from some of the hottest storytellers aroundUNABASHED by
Sasha WhiteShe's finally found a man who sees her for the woman she is, and she's not
holding back.Mechanic Veronica "Ronnie" Mack joined the Overwatch club because she'd
given up on finding love, and decided to settle for sexual satisfaction. Then Ian, her childhood
crush, walked back into her life as one of the club's Trainers, and proved that their connection
was as strong as ever.LOANED from Annabel JosephIt's all kinky fun and games, until
someone loses their heart.Bettina's Master gets off on loaning her to strangers. Afterward,
she's supposed to report back to him with all the raunchy details. It's all kinky fun and games,
until one of those strangers decides he doesn't want to give her back...BOOTS & WINGS from
Myla JacksonWhen a woman comes between brothers, passions take wingsPilots, partners
and brothers, Jake and Tucker Maddox, are both in love with Molly O'Brien and she's in love
with them. Only she won't choose between the two of them. Drawing the line in the sand, the
brothers tell her they aren't willing to share.Molly O'Brien has spent most of her young life
mooning over the Maddox brothers, head over heels in love with Jack and Tuck, having slept
with each and committed to neither. Because of their sibling rivalry, she has refused to choose
one over the other and ultimately tells them it'll never work. With her biological clock ticking and
her brothers' girls expecting babies, she's ready to get on with her life, and targets the local
sheriff's deputy as her potential baby daddy, husband material.On the verge of losing the best
gal that ever happened to them, the two brothers hatch a desperate scheme. Risking an asswhooping from Molly's big brothers, jail time and the wrath of a woman duped, they join forces
to kidnap Molly, carrying her away to their mountain cabin where they will attempt to convince
her she can have both of them, if she dares and they don't kill each other.PIN ME UP
PROPER from Cathryn FoxShackles, blindfolds and ropes, oh my...she's not in Kansas
anymore.Bored with the men in her life, actress Janie Monroe is looking for something
different. On a whim, she decides to seduce her cameraman, a guy who comes off as a nerdy
video gamer. After enticing him at a pin-up photo shoot, she learns that he does indeed like to
play, but instead of a game console and controller, his toys are shackles, blindfolds and ropes.
Janie soon finds herself immersed in a world of dark passions where her boundaries are
challenged and pleasure beyond her wildest imagination is the prize.Acceptable Risk from
Candace BelvinsBethany has joked for years that if she ever settles down, it'll be with a harem
of men, only it isn't a joke anymore. Mac is a new werewolf, and still must be watched at every
moment to be sure he stays in control. His kink has always been ménage, so when he
overhears the beautiful redhead at the bar wanting to take on not only him, but also the
werewolf and wereleopard chaperoning his night out... he has to convince them to let him take
her home. He might not be trustworthy with a human woman alone, yet, but with two powerful
shapeshifters in bed with them, what could go wrong?
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
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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.
Een heerlijke roman in acht delen Als kunstenares Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir
Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar
stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het begin van een
stormachtige en sensuele verhouding.Francesca Arno heeft de opdracht gekregen een
bijzonder schilderij te maken als blikvanger voor de foyer van Ian Noble s nieuwe gebouw. Op
een cocktailfeestje om dit te vieren ontmoet ze hem voor het eerst, en is er direct een grote
aantrekkingskracht. Zo n seksuele reactie op een vreemde verrast haar. Met zijn dominante
aanwezigheid en zijn mysterieuze intensiteit brengt Ian haar compleet van haar stuk. En dat is
precies wat ze wil...
Gideon Cross. Van hem houden was het makkelijkste wat ik ooit heb gedaan. Ik was op slag
verliefd. Volkomen. Verloren. Gideon heeft me alles gegeven. Nu moet ik bewijzen dat ik de
rots kan zijn die hij ook voor mij is. Dat ik hem kan beschermen zoals hij mij beschermt. Samen
kunnen we iedereen aan die tussen ons in probeert te komen. Maar onze grootste uitdaging
ligt in de geloften die we hebben afgelegd. Ons overgeven aan de liefde was pas het begin.
Ervoor vechten zal ons of bevrijden... of breken. ‘Day grijpt de romantiek bij de lurven en
injecteert haar met een eersteklas drug, waardoor ze ronduit onweerstaanbaar wordt.’ – Irish
Independent
London 1907, twenty years into the zombie Plague After being kidnapped into slavery by a
powerful crime family member - Erik Dal, Reuben is slowly adjusting to his new life. He is now
Copper, Erik's proud stallion, serving in any way his master might require - from pulling a cart,
to pleasures in the bedroom. But his journey has only begun, and as he becomes increasingly
attached to Erik, his devotion will be evaluated. From getting bred by another owner's stallion
to Erik marking him forever, each of Reuben's decisions makes him more of a pet and less of a
human. Becoming Erik's horse isn't just about getting pampered, wearing hooves and tack, or
providing the master with pleasure. It becomes a violent game of prize and punishment, but
when Reuben understands he too has leverage - Erik's attachment to him - he becomes an
active player in the negotiations of his stay at the mansion. But with his master's grand annual
birthday party approaching, his loyalty will be tested like never before, and the tasks he is to
perform might prove too much. Genre: m/m erotic romance, bdsm Themes: class differences,
slavery, steampunk, alternative lifestyle, Victorian, master/servant, captivity, ponyplay,
animalization, heavy kink, organized crime, violence, power play Erotic content: explicit m/m
erotic scenes (including ponyplay)
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