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weggestuurd bij een protest, weigert ze te vertrekken en wordt
Ademloos-trilogie Maya Banks 2013-10-30 De Ademloos-trilogie Na 50

gearresteerd. Silas Moore is goed in twee dingen: football en problemen

tinten grijs en de boeken van Sylvia Day nog steeds zin in een lekker

veroorzaken. Na een vechtpartij belandt hij een nachtje in de cel en daar

opwindend stukje lezen, dan is de Ademloos-trilogie wat voor jou. De drie

ontmoet hij wereldverbeteraar Dylan. Hij kent dat soort meisjes, denkt hij,

delen vertellen over drie beste vrienden die zakelijk ook met elkaar

die een gebroken jongen zoeken om te repareren. Maar hij is helemaal

verbonden zijn. Uiteraard weer buitengewoon succesvol veroveren zij de

niet kapot. En hij heeft Dylan echt niet nodig. Of toch wel...? Spelbreker is

harten van vrouwen op geheel eigen wijze.

het tweede deel in de Rusk University-serie van Cora Carmack. Alle delen

Kiro en Emily Abbi Glines 2016-06-29 New York Times-bestseller! Een e-

spelen zich af op de fictieve Rusk University, en zijn allemaal los van

book only voor de echte fans. In 1992 is Kiro Manning, de leadzanger van

elkaar te lezen. Het eerste deel van de serie heet Op het spel. Cora

Slacker Demon, een absolute superster. Met een platina album, totale

Carmack brak door met haar debuut Losing it. In Nederland en

dominantie van de hitlijst, uitverkochte concerten en onvoorstelbare

Vlaanderen zijn haar boeken en verhalen al meer dan 100.000 keer

hoeveelheden geld, kan Kiro alles - en iedereen - krijgen die hij maar wil.

geluisterd en gelezen. ‘Niemand combineert romantiek en humor zo goed

Als een donkerharige, terughoudende schoonheid hem afwijst op een

als Cora Carmack!’ – Jennifer L. Armentrout

afterparty na een concert, is zijn eerste gedachte 'Wie denkt ze wel niet

Spelregels Cora Carmack 2018-08-21 Deel 3 in de populaire Rusk

dat ze is?' meteen gevolgd door: 'Hoe maak ik haar de mijne?' Kiro houdt

University-serie van bestsellerauteur Cora Carmack. Alle delen zijn los van

wel van een uitdaging, maar niet ieder meisje wil een relatie met een

elkaar te lezen. Wanneer haar afstuderen in zicht komt, vraagt Nell

rockster. Vooral dit meisje niet. Hij liet haar die nacht gaan, maar heeft

DeLuca zich af of ze wel alles uit haar studententijd heeft gehaald, omdat

haar nooit kunnen vergeten. En als ze elkaar weer ontmoeten, zweert Kiro

ze altijd alleen maar met haar studie bezig is geweest. Ze maakt een

dat hij haar niet nog een keer zo makkelijk laat gaan. De wereld vereerde

bucketlist van dingen waarvan ze denkt dat ze bij studeren horen, zoals

Kiro, maar hij vereerde dat meisje, dat alles werd waarvan hij niet wist dat

zoenen met een populaire jongen uit het footballteam en feesten tot de

hij ernaar op zoek was. Het enige meisje van wie hij ooit zou houden. Zijn

zon opkomt. Ze hoopt zo veel mogelijk van de lijst te kunnen doen voor ze

Emily.

haar diploma krijgt. Footballspeler Mateo Torres is altijd op alle feestjes te

Onvergetelijk avontuur Gena Showalter 2018-09-04 The Original

vinden. Zijn hart is ooit gebroken en hij is niet van plan ooit nog iemand

Heartbreakers Dames, u bent gewaarschuwd... Want de nieuwe

dichtbij te laten komen. Wanneer hij achter het plan van Nell komt, besluit

hartenbrekers in Strawberry Valley zijn niet te houden! Deel 4 Omdat ze

hij haar te helpen met haar checklist. Ze brengen steeds meer tijd met

als tiener werd gepest, denkt Dorothea liever niet te veel aan het verleden.

elkaar door om alle wilde (en minder wilde) dingen van het lijstje te

Behalve aan Daniel Porter, de allerknapste jongen van haar school, op wie

kunnen strepen, en voelen zich steeds sterker tot elkaar aangetrokken.

ze eigenlijk altijd verliefd is gebleven. Nu de sexy bad boy haar hotelletje

Wordt wildebras Mateo meer dan alleen een vinkje op de lijst van

gebruikt voor zijn vele avontuurtjes, zou ze hem er eigenlijk uit moeten

studiebol Nell? En is hij bereid om echt eerlijk te zijn tegen zichzelf en

schoppen... maar elke broeierige blik die hij haar toewerpt, doet haar

tegen haar? Spelregels is het derde deel in de Rusk University-serie van

ernaar verlangen zélf op zijn kamerdeur te kloppen!

Cora Carmack. Alle delen spelen zich af op de fictieve Rusk University, en

Spelbreker Cora Carmack 2017-06-22 Deel 2 in de populaire Rusk

zijn allemaal los van elkaar te lezen. Het eerste deel van de serie heet Op

University-serie van bestsellerauteur Cora Carmack. Alle delen zijn los van

het spel. Cora Carmack brak door met haar debuut Losing it. In Nederland

elkaar te lezen. Dylan is ervan overtuigd dat ze de wereld een betere plek

en Vlaanderen zijn haar boeken en verhalen al meer dan 100.000 keer

kan maken, als ze er maar fel genoeg voor strijdt. Om welk goed doel het

geluisterd en gelezen. Reviews: ‘Een vrolijke, sexy, coming of age-

ook gaat, Dylan staat op de barricaden. Wanneer ze door de politie wordt

romance’Library Journal
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