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(1) GEVAARLIJK & ADEMBENEMEND - Donkere mannen die je op slag je aanstaande doen vergeten, aan
wie je je weerloos smachtend overgeeft, of voor wie je zonder pardon je principes overboord zet Charlotte
gelooft niet in zulke mannen.
Tot ze miljardair Damien Wynter ontmoet, die haar compleet overdondert. Wanneer blijkt dat Mark, met wie
ze zou gaan trouwen, op haar geld uit is, heeft Damien een bizar voorstel: waarom laat ze de bruiloft niet
gewoon doorgaan met hém als bruidegom? Zodra de onafhankelijke Emily sjeik Zageo in zijn donkere ogen
kijkt, is ze verloren. Maar ze heeft een missie en mag zich niet laten afleiden. Dan blijkt dat Zageo de enige is
die haar missie kan laten slagen en heeft ze geen andere keus dan zijn bevelen - ál zijn bevelen - op te volgen
Merlina is allang als een blok gevallen voor haar baas, maar hij ziet haar alleen maar als een spannende
afleiding op kantoor. Om hem zijn streken betaald te zetten, besluit ze hem een koekje van eigen deeg te
voeren. In haar meest sexy jurkje gaat ze de uitdaging aan met heel onverwachte gevolgen
(2)
Sprookjesachtige liefde? Maisie, Raven en Natasha hebben geen interesse, maar juist nu ze er niet op bedacht
zijn, kruipt het verlangen waar het niet gaan kan... In EEN ITALIAANSE VERLIEFDHEID is Maisie, nadat
ze door haar verloofde is ingeruild voor een model, elk vertrouwen in mannen kwijt. Toch wordt ze, als ze in

Italië voor de knappe Blaine Morosini gaat werken, hopeloos verliefd. Hopeloos, want ze weet zeker dat hij
haar liefde nooit zal beantwoorden... In GRIEKSE VEROVERING ontfermt Raven zich over de kleine
Danny, die zijn beide ouders heeft verloren. Ze hebben het niet breed, en wanneer Danny's oom, miljardair
Ducas Kristallis, voorstelt om te trouwen, kan Raven omwille van Danny niet weigeren. Dan ontdekt ze iets
waardoor alles zou kunnen veranderen... In EEN OASE VAN LIEFDE heeft de succesvolle Natasha geen
tijd voor romantiek. Door een ongelukkig toeval wordt ze aangezien voor de verloofde van sjeik Kazim al
Saraq, en voor ze weet wat er gebeurt, wordt ze afgevoerd naar zijn paleis in de woestijn - en is zowel haar
hart als haar leven in gevaar...

