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[Siren Menage Everlasting: Erotic Paranormal Ménage a Trois Romance, M/F/M,
shape-shifters, HEA] In For the Love of Dragons, Peyton Henley and her best
friend Shirley are in Las Vegas to go wild. Peyton’s determined to throw off her
“good girl” routine and live dangerously. When a handsome man decides she’s
his good luck charm and gives her a gold ringlet bracelet in the shape of a
dragon, she decides to roll the dice, keeping the bracelet while enjoying the man.
Dalton Valconai and Roman Sterling are friends, but they’re both after Peyton.
When the sacred dragon bracelet involved in an age-old prophecy is stolen from
his clan’s protection, Dalton soon learns that Roman knows more than he’s
saying—including the fact that he’s given the bracelet to a beautiful tourist. Dalton
and Roman must work together, keeping Peyton safe while also keeping her in
the dark. Another dragon clan, bent on taking the bracelet and its power, threaten
her. Dalton and Roman are ready to lay down their lives for her, but how can they
keep her safe without exposing what they are? In Dragon's Flight, Having
suffered through her own battered relationship and the ensuing trial, Julie Brooks
is ready to do anything she can to help other women trapped in abusive
situations. She’ll give up not only her time and money, but her life to save
another victim. Ryan Draper, Micah McKnight, and Dane Nielson are best friends
and dragons. Keeping their secret is hard, but finding one woman to share is
even harder. When they meet Julie, they know she’s the fiery woman they want
as their mate. Things burn out of control when Julie’s ex-boyfriend is released
from prison. He’s out to even the score and get Julie back. Julie must fight for
the lives of others while danger threatens her own. But will her life go up in
flames when she realizes not who, but what, her men are? Jane Jamison is a
Siren-exclusive author.
Zinderende spanning en vurige passie in deel 2 van de Hof van doorns en rozenserie! Feyre heeft de vloek van Amarantha verbroken en is teruggekeerd naar
het Lentehof, maar daarvoor moest ze een hoge prijs betalen. De vreselijke
dingen die ze heeft gedaan om Tamlin te redden kan niet ze vergeten en ook
haar afspraak met Rhysand, Edelheer van het gevreesde Nachthof, heeft ze
maar al te goed onthouden. Terwijl Feyre haar weg zoekt door een doolhof van
politiek, passie en duizelingwekkende macht, doemt er een veel groter kwaad op.
Feyre zou het kunnen tegenhouden, maar alleen als het haar lukt om haar
angstaanjagende krachten te beheersen en haar gekwelde ziel te helen. Young
Adult boek van het jaar op Chicklit.nl!
Hoe is het mogelijk dat na zoveel jaren ervaring en studie er nog zo vaak dingen
misgaan met projecten? En waarom is bij het ene project het projectsucces
groter dan bij het andere? In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek
naar het antwoord op deze vragen over de succesfactoren van project
management.Centrale hypothese in De weg naar projectsucces is dat succes
niet in de eerste plaats wordt gerealiseerd door gebruik te maken van allerlei
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managementinstrumenten, zoals planning, budgettering, monitoring,
voortgangsrapportages en beslisdocumenten. Van minstens even groot belang
zijn factoren op het gebied van de werkstijl van projectleiders en de manier
waarop zij gedoseerd gebruik maken van het beheersinstrumentarium voor
project management.Deze uitkomsten zijn in hoge mate van belang omdat ze de
aandacht richten op de kwaliteit van leidinggeven in plaats van op verbetering
van de beheersinstrumenten. Projectsucces wordt eerder via leiderschap dan via
management bereikt.In deze vierde herziene druk wordt ruim aandacht
geschonken aan de recente ontwikkelingen op het gebied van project
management. Dit komt tot uiting in twee belangrijke aanvullingen op de vorige
druk van dit boek.. Ten eerste worden de uitkomsten van het onderzoek
geplaatst tegen de achtergrond van de toenemende invloed van het AngloAmerikaanse managementdenken ten koste van het Rijnlands/Europese
managementdenken. En ten tweede wordt ingegaan op de ontwikkelingen met
betrekking tot de beschrijven van competenties voor projectmanagers in de NCB
versie 3 en de activiteiten van Nederlandse afdeling van het International Project
Management Institute (IPMA) op het gebied van certificering.Voor
opdrachtgevers, projectleiders, projectmedewerkers, maar ook voor besturen,
directies, gebruikers en opleiders kunnen de uitkomsten van dit
promotieonderzoek van praktisch nut zijn.
Previously published as The Allurist's Son by B. C. Marine. Odelia got everything
she wanted—and it just might kill her. She and Kennard have pulled off a
successful coup, but to hold on to their turbulent kingdom, they must accomplish
the impossible: survive long enough to ensure Meriveria is safe, keep their
marriage from crumbling under the pressure of ruling, and safely deliver their
promised heir. Although Odelia’s pregnancy helped them in their coup, no
Healer has ever survived childbirth before. Subduing the opposition means
sentencing Kennard’s family, possibly to death. And with Meriveria still at war,
victory may require costly and unpleasant alliances. As Kennard and Odelia build
their future together, it could cost them everything and everyone they hold dear.
Authors 4 Authors Content Rating This title has been rated 17+, appropriate for
older teens and adults, and contains: - Moderate sex - Frequent moderate
implied sex - Moderate language For more information on our rating system,
please, visit our Authors4AuthorsPublishing.com/books/ratings
Het meeslepende slot van de fantasyserie van topauteur Sarah J. Maas Een
naderende oorlog bedreigt alles waar Feyre van houdt in het bloedstollende
derde deel van de Hof van doorns en rozen-serie. Feyre heeft haar metgezel
Rhysand verlaten en is teruggekeerd naar het Lentehof. Ze is vastbesloten
informatie te verzamelen over Tamlins plannen en die van de koning van Hybern,
die Prythian wil overheersen. Maar ze moet een dodelijk spelletje spelen om
Tamlin te misleiden - één misstap betekent het einde, niet alleen van Feyre,
maar van haar hele wereld. Als de oorlog uitbreekt, moet Feyre beslissen wie
van de oogverblindende en dodelijke Edelheren ze kan vertrouwen. Ze zal op
Page 2/4

File Type PDF Verian Mates The Complete Series Books 1 4
onverwachte plekken naar bondgenoten moeten zoeken. Maar terwijl immense
legers de macht proberen te grijpen, woedt de grootste strijd in haar hart. Over
de eerste twee delen van de serie: 'Spanning, romantiek, intrige en actie. Dit
boek mag je niet missen.' The Huffington Post 'Dit moet je kopen!' School Library
Journal Lees ook de eerste twee delen van de serie: Hof van doorns en rozen
Hof van mist en woede
El imprescindible manual del buen cebado. Nada falta en esta investigación
exhaustiva y justa, dedicada a nuestro yuyo más importante, ese que, a
diferencia de la soja, no divide sino que une.
'Thuis maakt indruk als een uiterst zorgvuldig geschreven morele vertelling, die
laat zien hoe het geloof de een optilt en de ander in het nauw drijft.' - NRC
Handelsblad Glory Boughton keert terug naar het dorp Gilead om voor haar
stervende vader te zorgen. Al gauw verschijnt haar broer Jack, de verloren zoon,
die twintig jaar spoorloos was. Hij zoekt een toevluchtsoord, en wil in het reine
komen met een verleden vol wangedrag en ellende. Jack, briljant, aandoenlijk en
onvoorspelbaar, is een van de mooiste personages uit de moderne literatuur. Hij
kan nergens aarden, is aan de drank, maar zijn vader aanbidt hem. Zijn pogingen
om nader tot zijn zuster en zijn peetvader, buurman John Ames, te komen zijn
even hartverscheurend als hopeloos.
A once mil metros de altitud un avión israelí con ciento setenta personas a bordo
desaparece de las pantallas del radar sin dejar rastro en medio del Mediterráneo.
Es difícil que se trate de un accidente puesto que son muchos los enemigos
irreconciliables que tiene el Estado Hebreo. Tan solo saben lo que ha pasado un
príncipe de la familia real saudí, un mafioso ruso muy bien relacionado en el
Kremlin y el piloto, hijo de un héroe de la guerra del Yom Kippur. Estos son los
ingredientes para una trama conspirativa que a contrarreloj busca una solución
antes de que las consecuencias sean catastróficas. Lo que acontece es ficción
pero cada detalle del relato se ajusta rigurosamente a la realidad en un
escenario, Oriente Próximo, donde la paz está sujeta con alfileres. Tan solo hay
que confiar en que esta historia no ocurra, aunque eso por desgracia nadie lo
sabe.
The Beasts Boxed Set – Books 1-3 Bachelor Beast – Book 1 Warlord Wulf thought
nothing could be worse than being tortured and contaminated by the Hive. That was
before he’s ordered to transport to Earth and represent The Colony in an unfamiliar
horror… a human reality show. The Bachelor Beast is the hottest new program on Earth,
but being set up with two dozen clingy females is not his idea of a good time. When his
Beast refuses to show the slightest interest in any of the show’s potential mates, he
knows he must choose one or die due to his raging mating fever. His Beast prefers
execution to claiming anyone but his true mate. Wulf is resigned to his fate, a one-way
trip to Atlan, a prison cell and execution. It is the only honorable thing left to do. Until
one glance, one sweet, feminine scent lingering in the air and his beast rages for a
female who is not supposed to be his. But try telling that to his Beast when his entire
body transforms on live television and one simple word thunders from his lips...MINE.
Maid for the Beast – Book 2 An Atlan Warlord in Mating Fever with two choices: Be the
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latest bachelor beast on an Earth reality television show to find his perfect mate or face
certain death in an Atlan prison. Braun's not sure which is worse... until a female enters
his hotel suite with towels and cleaning supplies. She isn't part of the television show.
She isn't available. She isn't interested in mating with an alien. She isn't his. Try telling
that to his beast, because one look at the maid and Braun knows he will do anything...
anything, to claim her. Beauty and the Beast – Book 3 I am a Warlord. A beast. An
assassin for the Intelligence Core. Even so, I've been sent to Earth for a simple
mission: Find a mate. I hold no hope. Who would want me? I'm scarred... inside and
out. But one look at the human beauty and there is no question, she’s mine. When she
is taken from me, I will use all my training to save her from my enemies. Nothing on
Earth—or any planet in the universe—will keep me from her. She. Is. Mine.
Mijn broer kwam in conflict met een misdadiger en verloor alles wat hij had, inclusief
zijn leven. En nu moet ik zijn schuld afbetalen. Ik heb nog maar twintig dollar op zak en
bezit verder alleen nog maar de kleren die ik draag. De bank nam het huis in beslag en
mijn laatste levende familielid werd vermoord. Knokkels dreigde me te martelen als ik
weg zou rennen. Hij telt de dagen af totdat hij me zal kunnen opeisen ... waardoor ik nu
geniet van mijn laatste dagen in vrijheid. Maar ik blijf niet wachten tot hij me te pakken
neemt. Ik ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Naar Milaan. De beroemdste
lingerieontwerper ter wereld is op zoek naar nieuw talent voor zijn bedrijf Barsetti
Lingerie. Ik ben niet bepaald modellenmateriaal, maar misschien kan ik een ander soort
baan bij hem krijgen ... en word ik onder de tafel door betaald. Maar wanneer ik de
beruchte Conway Barsetti ontmoet, blijkt hij andere plannen met mij te hebben. Loop ik,
net nu ik weggelopen ben voor het ene monster, weer recht in de armen van een
ander?
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