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THE GREEK TYCOON'S ULTIMATUM Lucy Monroe 2017-05-19 At the funeral of her husband,
who died in an accident, Savannah was cruelly jeered at by her husband’s family for being an
unfaithful wife. Determined to leave, Savannah is suddenly confronted by Leiandros! He is the
head of the family and her late husband’s cousin. He joins the fray, throwing contemptuous and
humiliating words at her. She’s especially shocked by Leiandros’s callousness?after all, he hasn’t
always been so unfeeling where she is concerned…
A Sword for His Lady Mary Wine 2015-07-07 A Publishers Weekly Top 10 Pick for Spring 2015
He'd defend her keep... After proving himself on the field of battle, Ramon de Segrave is appointed
to the Council of Barons by Richard the Lionheart. But instead of taking his most formidable
warrior on his latest Crusade, the king assigns Ramon an even more dangerous task-woo and win
the Lady of Thistle Keep. If only she'd yield her heart Isabel of Camoys is a capable widow with no
intention of surrendering her valuable estate. She's fought long and hard for her independence,
and if the price is loneliness, then so be it. She will not yield...even if she does find the powerful
knight's heated embrace impossible to ignore. But when her land is threatened, Isabel reluctantly
agrees to allow Ramon and his army to defend the keep-knowing that the price may very well be
her heart. Here's what you can expect from Mary Wine: "Major sizzle factor." -Lucy Monroe, USA
Today bestselling author "A fast-paced tale." -RT Book Reviews "Exceptionally well researched
and extremely authentic." -Night Owl Reviews
The Italian's Suitable Wife (Mills & Boon Modern) (Italian Husbands, Book 8) Lucy Monroe 201401-27 Enrico DiRinaldi wants a wife and children, even though an accident has left him unable to
walk. So he proposes marriage to Gianna Lakewood. Having secretly always loved Rico, Gianna
can't say no...
Geheime baby Jacqueline Baird 2012-03-27 De belangrijkste regel die Jed Sabbides volgt waar
het om vrouwen gaat, is: relaties zijn vrijblijvend en tijdelijk. Géén verplichtingen, géén verbintenis
voor altijd. Door schade en schande wijs geworden, gelooft hij niet in liefde - laat staan in liefde
voor het leven. In haar verliefdheid vergeet zijn minnares, Phoebe Brown, deze regel echter.
Sterker nog, ze gelooft oprecht dat Jed net zo blij zal zijn als zij wanneer ze zwanger blijkt. Zijn
kille reactie komt dan ook als een ongeloofl ijke schok. Vlak daarna raakt ze niet alleen hem kwijt,
maar ook haar baby. Door een wonderlijke speling van het lot staat ze enkele jaren later weer oog
in oog met Jed, met naast zich een jongetje dat sprekend op hem lijkt... Dit boek is ook
verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
Maria? marze? Lucy Monroe 2016
Urodzony zwyci?zca

Lucy Monroe 2016
Sheikh's Scandal Lucy Monroe 2014-05-01 When the Sheikh comes to town… Sheikh Sayed of
Zeena Sarha and his harem of beautiful women are staying at the exclusive, opulent Chatsfield
Hotel, London, for the last stop on his worldwide tour before his wedding. But when his
engagement is unceremoniously broken, Sayed sets his sights on his sexy chambermaid! Liyah
Amari only took the position as chambermaid to find the truth about her birth father. But her search
ends in heartache, leaving Liyah vulnerable to this powerful Sheikh's desires. Now their one night
of passion could result in a scandalous consequence for the proud Sheikh! Welcome to The
Chatsfield, London! Collect all 8 titles in The Chatsfield miniseries: Sheikh's Scandal, by USA
TODAY BESTSELLING AUTHOR Lucy Monroe Playboy's Lesson, by USA TODAY
BESTSELLING AUTHOR Melaine Milburne Socialite's Gamble, by Michelle Conder Billionaire's
Secret, by USA TODAY BESTSELLING AUTHOR Chantelle Shaw Tycoon's Temptation, by USA
TODAY BESTSELLING AUTHOR Trish Morey Rival's Challenge, by USA TODAY BESTSELLING
AUTHOR Abby Green Rebel's Bargain, by USA TODAY BESTSELLING AUTHOR Annie West
Heiress's Defiance, by USA TODAY BESTSELLING AUTHOR Lynn Raye Harris
After the Billionaire's Wedding Vows... Lucy Monroe 2021-02-01 Can this Greek marriage go the
distance? Find out in this passionate and dramatic romance by USA TODAY bestselling author
Lucy Monroe! First came passion, then came vows… What comes after “I do”? Greek tycoon
Andros Kristalakis knew that his white-hot whirlwind romance with Polly could end only one
way—with her wearing his ring! He offered her his world of unbelievable luxury while he ruled his
family’s business empire. But that was all he could give. Now pregnant Polly has revealed that for
the past five years she’s secretly craved more! With his marriage on the line, Andros must
choose—because closing the distance between himself and Polly will mean destroying the
protective barriers he’s long fought to keep intact… From Harlequin Presents: Escape to exotic
locations where passion knows no bounds.
Siciliaanse verovering Lucy Monroe 2015-02-17 Elisa's affaire met miljardair Salvatore di Vitale
was een sensuele droom die abrupt eindigde. Want toen ze hem vertelde dat ze zwanger was, liet
hij haar achter met een gebroken hart. Dus zal ze nooit zo dom zijn om hem weer in haar leven
toe te laten. En dat vertelt ze hem ook als hij plotseling voor haar staat in de juwelierszaak waar ze
werkt. De koppige Siciliaan laat zich echter niet ontmoedigen. Hij heeft twee voornemens: goed op
haar passen en haar weer de zijne maken. Voor beide heeft hij dezelfde plaats in gedachten - zijn
bed.
Een spannend weekje Kimberly Lang 2011-11-11 In een week tijd kan alles veranderen, vooral als
er vurige passie in het spel is. Dat ervaren Matt en Ella, die elkaar tegen het lijf lopen op een
bruiloft van vrienden. Tijdens het feest dansen ze met elkaar en slaat er een vonk over. Meteen
zetten ze beiden al hun principes overboord; ze brengen een week samen in bed door. Bij die ene
week had het moeten blijven, maar Matt kan Ella gewoon niet laten gaan. En daarom doet hij haar
een tamelijk wild voorstel...
De Krinar-gevangene Anna Zaires 2020-02-27 Een nieuwe zelfstandig te lezen romance van de
New York Times--bestsellerauteur van Verwrongen en De Krinar-kronieken Emily Ross had nooit
verwacht dat ze haar dodelijke val in de jungle van Costa Rica zou overleven, en ze had absoluut
niet verwacht dat ze zou ontwaken in een vreemd futuristisch onderkomen, gevangengehouden
door de mooiste man die ze ooit had gezien. Een man die meer dan een mens lijkt te zijn… Zaron
is op de aarde om de Krinar-invasie voor te bereiden – én om de vreselijke tragedie te vergeten
die hem heeft verscheurd. Maar als hij het ernstig gewonde lichaam van een mensenmeisje
aantreft, verandert alles. Voor het eerst in jaren voelt hij iets anders dan woede en rouw, en dat
komt allemaal door Emily. Als hij haar laat gaan komt zijn missie in gevaar, maar als hij haar laat
blijven, zou hij opnieuw verwoest kunnen worden. LET OP: dit is een volledige, zelfstandig te
lezen roman die zich ongeveer vijf jaar vóór de Krinar-kronieken afspeelt (oftewel het verhaal van
Mia en Korum). Je hoeft die trilogie niet gelezen te hebben om dit boek te kunnen lezen.
Pregnancy Of Passion Lucy Monroe 2006-12-01 It was a year since their tempestuous affair had

ended. So why was he back? Elisa trusted Salvatore di Vitale as far as she could throw him. And,
as the wealthy Sicilian was over six feet tall, that wasn't very far. Salvatore told Elisa he had come
to protect her. And if their close proximity led to passion…and if passion should lead to
pregnancy…all the better! Because then Elisa would have to marry him, which was Salvatore's
plan all along.
The Spaniard's Pleasurable Vengeance (Mills & Boon Modern) Lucy Monroe 2018-10-04 His plan
is merciless revenge His method is sizzling pleasure!
Verscholen passie Rachael Thomas 2018-02-20 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?
Verraderlijke gevoelens Julia James 2014-07-15 Eén vurige kus in de zwoele zomernacht: meer
gunt Alexei Constantin zichzelf niet. De onbekende vrouw in zijn armen mag hem dan het hoofd
op hol brengen, hij heeft maar één prioriteit: Giles Hawkwood vernietigen. Even later krijgt hij de
schok van zijn leven. De vrouw die hij zojuist heeft gekust, is Hawkwoods dochter! Om uit te
vinden of ze net zo verdorven is als haar vader, doet hij haar een schandelijk voorstel: hij zal
voorkomen dat ze dakloos wordt als ze één nacht met hem doorbrengt... Eve kan het zich niet
veroorloven het voorstel van de knappe, ongenaakbare Alexei af te wijzen. Maar in die ene nacht
zet ze veel meer op het spel dan ze van plan was...
Vergeten kussen Michelle Reid 2011-11-07 Wat doet Sandro hier? En sinds wanneer is hij haar
nieuwe baas? Cassie gelooft haar ogen niet, vooral niet als hij ook nog doet alsof hij van de prins
geen kwaad weet. Eerst laat hij haar in de steek terwijl ze zwanger is, en nu veinst hij dat hij haar
niet herkent! Of is hij haar echt vergeten - en hoeft ze hem dus niet te vertellen dat hij vader is?
Alessandro herinnert zich de mooie Cassie inderdaad niet; door een auto-ongeluk is hij een deel
van zijn geheugen kwijt. Haar aanblik maakt echter gevoelens in hem los die hij niet kan verklaren,
maar ook niet kan negeren...
De ogen van de sjeik Sharon Kendrick 2020-04-14 Vanaf het moment waarop de indrukwekkende
prins Khalim van Maraban haar op een bruiloft ten dans vraagt, beseft Rose dat ze in gevaar is.
De sjeik windt namelijk geen doekjes om wat hij wil - en wie. En hoewel haar afwijzing hem
duidelijk verrast, laat hij zich niet zo gemakkelijk ontmoedigen. Tot haar verbazing huurt hij haar in
om een nieuwe manager te zoeken voor zijn olieraffinaderij! Niet dat Khalim haar daarna als een
werknemer behandelt, integendeel! Ze voelt zich haast een prinses wanneer ze in zijn privéjet
naar zijn woestijnpaleis wordt gebracht. Toch moet ze zich blijven voorhouden dat lang-engelukkig niet voor hen weggelegd is. Want ooit zal hij zijn plicht vervullen en een geschikte bruid
trouwen - en dat kan zij niet zijn... Dit verhaal is eerder verschenen.
Moon Craving Lucy Monroe 2010 When the king orders him to marry an Englishwoman, Talorc,
the laird of the Sinclair clan and leader of his werewolf pack, quickly falls in love with his bride, but
their happiness is threatened when she discovers his true nature.
Bemind door de prins Sarah Morgan 2011-12-06 Holly is een hardwerkende serveerster, Casper
een arrogante prins. Zij is de onschuld zelve, hij heeft nooit onschuld gekend. Al bij hun eerste
ontmoeting is de aantrekkingskracht tussen deze twee tegenpolen zo groot, dat ze elkaar niet
kunnen weerstaan. Holly denkt dat ze de ware liefde heeft gevonden, maar als ze zwanger blijkt,
slaat Caspers hartstocht om in argwaan. Hij verdenkt haar ervan op zijn fortuin uit te zijn. Zijn eer
gebiedt echter dat hij met haar trouwt, en ze krijgt de koninklijke bruiloft waarvan ze altijd heeft
gedroomd. Maar of haar huwelijk ook zo sprookjesachtig zal zijn...
Moon Awakening Lucy Monroe 2007-02-06 Book One of the Children of the Moon paranormal
series. Emily Hamilton volunteers to marry a Scottish laird in order to save her younger sister. But

she can't save herself from being kidnapped by a werewolf clan-and its wild-hearted leader.
Stormachtige passie Caitlin Crews 2012-06-19 Het is absoluut niet de bedoeling dat Becca verliefd
wordt op haar verloofde. Theo Markou Garcia mag haar dan de adem benemen, ze moet
onthouden dat hij niet háár wil, maar haar leeghoofdige nichtje, Larissa. Bovendien zijn ze niet
echt verloofd: ze doen alsof, om een erfenis veilig te stellen. In ruil voor haar toneelspel zal Becca
een flinke som geld krijgen, waarmee ze haar halfzusje kan helpen. Dat is de deal, en daar hoort
verliefd worden niet bij. Maar hoe beter ze deze trotse, onmogelijke man leert kennen, des te
sterker haar gevoelens voor hem worden. Zal hij inzien dat hij zijn droom nooit met Larissa zal
kunnen waarmaken... maar misschien wel met haar? Dit boek is ook verkrijgbaar in een 8-in-1
Bouquet eBundel.
Vergeven maar niet vergeten? Abby Green 2014-09-09 Hoewel ze geen keus had, wenst Siena
nog altijd met heel haar hart dat ze Andreas Xenakis niet had hoeven verraden. Nu ze onverwacht
weer voor hem staat, ziet ze aan de blik in zijn mooie ogen dat het te laat is om hem de waarheid
te vertellen. Na jaren van wachten kan Andreas zich eindelijk wreken op de ooit zo onbereikbare
Siena. Dat hij moet betalen om haar in zijn bed en zijn macht te krijgen, stoort hem allerminst.
Maar al na de eerste nacht blijkt hij al die tijd in leugens te hebben geloofd: niets van wat hij over
Siena dacht te weten is waar...
Genadeloos spel Robyn Donald 2011-12-06 Een rustige vakantie op Moraze, meer wil Alexa niet.
Maar Rafiq de Couteveille, de heerser van het eiland, heeft andere plannen met haar. Hij laat haar
niet met rust, zet haar zelfs min of meer gevangen op zijn kasteel en deinst nergens voor terug om
haar in zijn bed te krijgen. Waarom, is haar een raadsel. Van verliefdheid kan toch geen sprake
zijn? Bij hem draait het vast alleen om lust. Toch geeft ze zich over aan zijn verleidelijke woorden
en opwindende spelletjes. Een betere leermeester had ze zich niet kunnen wensen, maar of haar
eerste minnaar ooit van haar zal houden...
Verteerd door begeerte Carole Mortimer 2018-03-20 Kan ze zijn verleidingskunsten weerstaan?
Het kan miljardair Gregorio de la Cruz op zich niet zoveel schelen dat Lia Fairbanks hem
verantwoordelijk houdt voor alles wat er misging in haar leven. Wat hem wél dwarszit, is dat hij de
verpletterend mooie, roodharige furie maar niet uit zijn gedachten kan bannen. Uiteindelijk besluit
hij haar nog één keer te verleiden, nog één keer van haar te genieten. In de hoop dat zo het
allesverterende vuur van verlangen in hem eindelijk zal doven... Lia's wereld is ingestort. Door de
schuld van die arrogante tycoon is ze alles kwijt! Gelukkig heeft ze nu een baantje gevonden als
receptioniste van een luxehotel en kan ze eindelijk opnieuw beginnen. Maar dan wordt ze
voorgesteld aan de eigenaar van het hotel...
Misleidende charme Julia James 2011-11-07 Nog maar één persoon staat tussen Allesandro di
Vincenzo en de macht waarnaar hij zo verlangt: Laura Stowe. Een vrouw, dus het zou hem geen
moeite hoeven kosten om haar wil te buigen naar de zijne - zelfs al is ze niet zijn type. Hij zal haar
verleiden met zijn charme en verblinden met het klatergoud van zijn rijkdom. Voor Laura is het
alsof ze in een magische wereld is beland, en onder Allesandro's aandacht verandert ze van een
lelijk eendje in een prachtige zwaan. Maar het sprookje eindigt abrupt als ze erachter komt
waarom hij zo aardig voor haar is...
The Prince's Virgin Wife Lucy Monroe 2006-07
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten van een
welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar ten
onrechte verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te
verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent
en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht,
maar door wraak...
Sensuele chantage Carol Marinelli 2011-11-14 Met barstende hoofdpijn wordt Felicity wakker in
een luxueuze hotelsuite, in een enorm bed... in de armen van niemand minder dan Luca
Santanno, de schatrijke hoteleigenaar. Uitgerekend de man die haar ouders zo'n onvergeeflijke
streek heeft geleverd! Hoe is ze hier terechtgekomen? In eerste instantie laat haar geheugen haar

in de steek, maar wanneer haar herinneringen langzaam terugkomen, beseft ze dat ze in Luca's
netten verstrikt is geraakt. En dat ze dus niet anders kan dan ingaan op zijn voorstel: met hem
mee reizen naar Italië, als zijn tijdelijke echtgenote...
HIS ROYAL LOVE-CHILD Vol.1 Lucy Monroe 2020-02-01 In the beautiful city of Barcelona, Ellie
met Sandor, a man like a black lion born in a country of sun, and fell in love. Unfortunately, Sandor
was not in love and he dumped Ellie unceremoniously. Now, four years later, the man is her
father’s new client. And he’s greeted her as if they’d never met before! Ellie is hurt by this, but
once they’re alone, Sandor brings up the time they spent together in Barcelona. What on Earth is
he planning?
Madrigal Court Lynne Graham 2012-04-20 Nu compleet in één e-bundel: de miniserie Madrigal
Court van LYNNE GRAHAM. Madrigal Court: een landgoed vol geheimen. Als die onthuld worden,
verandert dat het leven van drie trotse mannen en drie eigenzinnige vrouwen voorgoed... Deze ebundel bevat de volgende boeken: (1) ONVERBIDDELIJKE MINNAAR (2) AAN VERLANGEN
TEN PROOI en (3) SPAANS, TROTS EN ARROGANT. Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Genadeloze liefde Lynne Graham 2013-06-18 Opeens staat hij weer voor haar: Cristo Donakis, de
man die ooit haar geliefde was. De man die haar botweg de deur wees toen hij haar, ten onrechte,
verdacht van diefstal. Zodra Erin hem ziet, beseft ze dat hij nog steeds wraakgevoelens voor haar
koestert, al lijkt wraaklust niet het enige te zijn wat ze in hem oproept. Ook beseft ze dat haar
eigen gevoelens evenmin veranderd zijn: ze voelt zich nog steeds onweerstaanbaar tot hem
aangetrokken. Het is dan ook haast onverdraaglijk nu met hem te moeten samenwerken zeker
wanneer hij haar telkens met zon zwoele blik aankijkt. Hoe kan ze voorkomen dat hij te dichtbij
komt... en haar grote geheim ontsluiert?
Kerst vol verleiding Sarah Morgan 2012-12-04 Tien dagen lang voorbeeldig leven of snel een
keurig meisje trouwen - dat advies krijgt playboy Rio Zaccarelli als hij de belangrijkste deal van zijn
leven wil sluiten. Toch bedenkt Rio zich geen moment als hij op de vooravond van kerst een
mooie vrouw in zijn bed aantreft: hij kust haar wakker. Nog nooit is Evie Anderson op zo'n prettige
manier ontwaakt. Maar dan ontdekt ze wie de bedreven verleider is: haar nieuwe baas! Ze is nog
niet van de schrik bekomen, of ze worden betrapt door een paparazzo. Tot haar ontsteltenis eist
Rio meteen dat ze zich verloven. Alleen om een schandaal voor te zijn, of... heeft hij nog een
andere reden voor zijn onverwachte aanzoek? Dit boek is ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet
eBundel.
The Savakis Mistress Annie West 2009
Een erfgenaam voor de prins Jennie Lucas 2019-09-03 Biljonairs, baby's en bruiden Hoelang kun
je een geheim bewaren? Deel 2 Na een vurige nacht met de sexy Siciliaan Stefano Zacco ontdekt
serveerster Tess dat ze zwanger is geraakt. Hoewel Stefano met de noorderzon vertrokken is en
ze amper kan rondkomen, besluit ze het kindje te houden en in haar eentje groot te brengen. Een
jaar later loopt ze Stefano onverwacht tegen het lijf in New York en kan ze niet anders dan hem
vertellen dat hij een zoontje heeft. Tot haar verrassing heeft hij haar ook iets schokkends te
vertellen: hij is een heuse prins. En nu hij weet dat hij een erfgenaam heeft, eist hij dat Tess zijn
prinses wordt!
Passie in het paradijs Cathy Williams 2018-10-02 In het paradijs met een sexy tycoon... De
keurige Ellie Wilson kan het niet helpen; ze raakt totaal van slag wanneer ze playboy-tycoon
Niccolo Rossi voor het eerst ontmoet. Niet alleen omdat hij belachelijk sexy is, maar ook omdat hij
op dat moment halfnaakt aan de toestellen in de gym hangt. Het mag een wonder heten dat ze
nog iets zinnigs kan uitbrengen en zelfs een grote reclameopdracht binnensleept! Dat ze voor die
opdracht naar het Caraïbische resort moet dat ze zal promoten, spreekt voor zich. Dat Niccolo
haar vergezelt, komt als een verrassing. Maar dat hij erop staat dat ze bij hem in zijn villa verblijft zogenaamd als zijn vriendin - is ronduit schokkend! Hoe kan ze zich aan haar principe van géén
onenightstands houden als hij steeds zo verontrustend dichtbij is?
Ontbrandende hartstocht Lynne Graham 2018-11-27 Een verstandshuwelijk, gebaseerd op
begeerte... De machtige tycoon Alex Leonelli is zijn oude mentor veel verschuldigd, maar dat die

hem nu vraagt om met zijn kleindochter te trouwen, gaat wel erg ver. Tia is in een klooster in
Brazilië opgevoed, en het bed delen met zo'n saai, onervaren schepsel staat bepaald niet op Alex'
bucketlist. Tot hij oog in oog staat met een adembenemende jonge vrouw, en geen woord meer
kan uitbrengen. Is dít Tia? Wanneer Tia de ongelooflijk sexy man bekijkt die haar komt ophalen,
gaat er een rilling van opwinding door haar heen. Strijden tegen de begeerte die er tussen hen
oplaait is zinloos, dus ze kan zich alleen maar overgeven. Des te groter is de schok als ze, na een
nacht vol passie, zijn ware beweegredenen ontdekt...
His Royal Love-Child LUCY MONROE 2021-02-01 Danette Michaels knew that when she became
Principe Marcello Scorsolini’s secret mistress there would be no marriage, no future and no public
acknowledgment. At the time it was enough. But Danette can’t be Marcello’s secret any longer.
She wants him, all or nothing — even if it means their affair is over. Until a pregnancy test changes
the rules forever...
The Greek Tycoon's Ultimatum Lucy Monroe 2010-09-01 The Greek tycoon demands his bride!
Savannah has returned to Greece with the intention of making her peace with the Kiriakis family.
But Leiandros Kiriakis still believes the lies about Savannah and is set on making her pay for the
past. Savannah is reluctant when Leiandros demands that she share his home. As for Leiandros,
now he has Savannah right where he wants her. And in a short time he'll be giving her an
ultimatum: if she doesn't want to lose everything she holds most dear, she'll agree to be his wife!
Diamanten tranen Lynn Raye Harris 2011-09-11 De beroemde diamant El Corazon del Diablo was
generaties lang van Marcos Navarres' familie, tot Francesca d'Oro hem kreeg voor haar
achttiende verjaardag. Op geraffineerde wijze wist Marcos het juweel weer in zijn bezit te krijgen,
maar nu wil ze het terug om een vriend te helpen. Marcos zal haar de steen met alle liefde geven,
als ze met hem trouwt - opnieuw. En zo ziet Francesca zich gedwongen naar Buenos Aires af te
reizen met de man die zich niet alleen haar diamant heeft toegeëigend, maar ook haar lichaam én
haar hart...
De Tabaksbruid Deeanne Gist 2012-08-21 Amerika, zeventiende eeuw. In de haven ligt een schip
vol 'bruiden': vrouwen uit het bezette Engeland die op zoek zijn naar een beter leven bij een
kolonist. De prijs: een kist tabak voor de kapitein. Drew O'Connor heeft net zijn vrouw verloren en
zit niet te wachten op een nieuwe bruid. Wel zoekt hij een huishoudster en oppas voor zijn kleine
zusje. Het toeval scheept hem op met de beeldschone, maar opvliegende Constance. Ze is totaal
ongeschikt voor het harde leven op een plantage. De dame beweert ontvoerd te zijn door de
kapitein en eist direct een retourtje naar haar adellijke Engelse familie. Dat pakt anders uit. Want
tussen Drew en Constance is het liefde op het eerste gevecht.
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