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Beyaz dizi yada harlequin kitapları

Harelpin Türkiye, her ay yeni kitaplar hazırlıyor ve her ayın sonunda gelecek ay çıkıp onları tanıtacaklar. Beyaz dizi kitaplarıyla Türkiye'de büyük bir okuyucu kitlesine sahip olan Harlequin, aralık 2013'te kitaplarını okuyucularına duyurdu...  İşte o kitaplar ve konular.... İlk olarak Noel özel Noel Magic olarak
özel bir sayı yayınlanan Harlequin, bu kitapta üç büyük kitabın 'hikaye' üç içerir. Pens Nora Roberts, Debbie McComber ve Lynn Graham'ın kısa cıkan hikayelerini okuyabileceksiniz.  Hayat bir mucit - Nora Genç Roberts ve başarılı gazeteci Jason Lowe o Noel tatili için dünya çapında seyahat arzusu ile on
yıl önce sol şehre dönmeye karar verdi. Yol boyunca, doğduğu ve büyüdüğü şehirde zamanı nasıl değiştireceğini düşünün. Geride bıraktığı ve unutamayacağı büyük aşkı ziyaret edip etmeyeceğine henüz karar vermedi. Başka biriyle evleneceğini ve bir bebeği olacağını biliyordu ama boşandığını bilmek
şaşırtıcıydı ve bu umut verdi.   White Love - Debbie McComber'ın uçağı yoğun kar yağışı nedeniyle Portland'daki başka bir havaalanında düştü. Hava düzelene kadar burada bekleyeceklerdi Çünkü Shelley Noel'de sadece dört günlük bir tatil deydi. Terminal binasındaki bir araba kiralama acentesine
yaklaştığında uçakta dikkatini çeken adamın orada olduğunu görmüş. Ne yazık ki ikisi de Seattle'a gidiyordu ve kiraya sadece bir araba vardı.  Innocent Hearts - Lynn Graham Noel zamanı vardı ve yeni umutlar anlamına gelir ... Vito Barbieri zalim, eksantrik, yakışıklı bir adamdı. Eva bir keresinde onu
nasıl baştan çıkarmaya çalıştığını ve reddedildiğinde nasıl gücendiğini hatırladı. Vito bunca zaman sonra Eva'yla tanışmayı hiç beklemiyordu. Vito'nun kalbinde intikam ateşi vardı. Ama bunu başarmak için, genç kadına karşı koyamaz arzusunun üstesinden gelmek zorundaydı. Bu ay da her ay yaptığınız



gibi tarihi bir romantik romanımız var :) McInloch klan serisinin ilk kitabı olan Özgürlük Özlemi adlı kitabın bir incelemesini blogunuzda bulabilirsiniz. Aşk ve Savaş - Michelle Wellingham ve Alex MacKinloch, klanının başı olarak, kendi halkının üzerine çökmüş olan kara bulutları parçalamak ve eski
klanGücünü yeniden kazanmak için mücadele. Bu arada, sevgili karısını ihmal etti. Sonunda Larne'in her gün ondan uzaklaştığını fark ettiğinde aşkı yeniden canlandırmak için hangi adımı atacağını bilmiyor.   Larns, O klan refah getirecek kocası, gizli tutmak için seferber olur. Larne için aşkın tatlı
dokunuşu ulaşılması zor bir rüya haline geldi ve kendi yarattığı küçük dünyada yaşadı. Ona baktığını fark etse bile, evliliklerini yeniden canlandırmak için ne yapması gerektiğini bilmiyordu.   Ama Alex güçlü bir savaşçı ve sevgisi için herhangi bir meydan okuma yüzleşmeye hazır ... Temptation çağrı -
Sarah Morgan ve Taylor Carmichael sadece onun şöhret izlerini silmek istiyorum. Ancak ünlü ve zengin Coretti ailesinin asi çocuğu Luca Curiti ile karşılaşması fotoğrafçıların eline geçmesine neden oldu. Luca gazetelerin istedikleri gibi konuşabilecekleri hiçbir şeyi umursamadı ama Taylor onlar hakkındaki
haberler yüzünden burnundan sönüyordu. Secret İhanet - Kelly Hunter Robbie Maguire çok sahtekar erkekler tarafından üzüldü. Öte yandan, Damon West bir sır adamıydı. Ruby ona karşı dürüst olmasını istediğinde Damon bunu mümkün olduğunca yapmaya hevesliydi. Duygularını açık ve net ifade
edebilen biriydi ama Damon'ın tahmin edemeyeceği bir şeydi... İnanmak istiyorum - Lynn Graham Sergios Demonides, Atina'nın arka sokaklarında niçin dünyanın en zengin işadamlarından biri, hayattaki her şeyi gördüğüne ve yaşadığına inanıyor. Bir gün Beatrice Blake ona sözleşmede evlenme teklif
etti. Sergios yeni bir cinsel zafer peşinde değil, o sadece onun ölen kuzeninin çocukları için bir anne arıyor. Bu basit küçük kız, aceleci ama gururlu, çok yakışıklı genç milyarder, güçlü ve yakışıklı tüm kadınların aradığı ile, bir evlilik sözleşmesi imzalamak. Ancak kısa süre sonra, ön anlaşmanın şartlarına
uymanın kolay olmadığını fark ettiler.  Sevdiğim adam-- Maisey Yates Ajax Coros'un bir planı vardı. Ama düğün gününde terk edilmen? Geleceği Holt'un varisi ile olan evliliğine bağlı. Leah Holt'un küçüklüğünden beri sevdiği adam kız kardeşini tercih ediyor. Şimdi ailenin mirasını korumak ve Ajax olmak
için bir şans var. Ama nikah masasında oturmak, gerçek savaşın artık kıvrık bir kız üzerinde başlayacağı nı ve Lynn Graham Cat Marshall'ın kız kardeşleri için her şeyini feda ettiğini söyledi. Şimdi paraları bitti. Kat hayallerini ve hayallerini unutmuştu ta ki Rus Mikhail Kosnerovich karşısına çıkana kadar.
Trilyon Michael'ın hayalleri yoktu. Büyük serveti sayesinde istediği her şeye sahip olabilirdi. Kat'i yatağa atmak kolay olmalıydı ama onu baştan çıkarmak neredeyse imkansızdı! Bu yüzden Mikhail ona tüm borçlarını ödemeyi teklif etti karşılığında Mikhail'in yatında bir ay geçireceksin ve ona eşlik
edeceksin, hepsi bu!   DSÖ daha şanslı - Kim Lawrence Zoe Grace Montro Manor için başarısız bir hostes oldu ve iki hafta içinde o sınırdışı noktasına ulaştı. Çaresizdi çünkü ilgilenmesi gereken iki çocuğu vardı. (Isandro Montero) yeni hizmetinin büyük beceriksizliğinin çok çekici bulduğu bu kadını
kovması gerektiğine inanmıyordu ama şehirlilerin tavrı ve Isandro'nun itibarı bir soru işaretiydi. Aslında, Zoe doğrudan önünde, belki de elini tutabilir bir yerde istedim ... Kalbimde Umut - Michelle Reed ve Rachel üç harika çocukları vardı ve sağlam bir evlilik vardı, en azından Rachel öyle düşündüm. Ama
Daniel'ın bir ilişkisi olduğunu öğrenince mutlu hayatı paramparça oldu. Rachel evliliğini kurtarmak için her şeyi yapardı ama geç kalabilirdi. Noel yeni sürprizler demek. İhaneti affedebilecek mi Rachel? Yoksa gerçekten ihanet mi vardı? Innocent Beauty - Lucy Monroe başarılı işadamı Vincenzo Tomasi
Noel'e kadar yeğenleri anne birini bulmak zorunda kaldı. Bu iş için düşündüğü milyon dolarlık ücretin çok cazip olacağından emindi. Audrey Miller zaten onun için çalıştı ve çocukları sevdi. Vincenzo da bir eş olarak seçtiği aday beklentileri vardı. Audrey Enosent, yıllardır onun gizemli patronu ile platonik
aşk olmuştur, ancak ...  İki oyun - Michelle Celmer Terry bir çocuk istiyor, o varis iken. İlk başta, mükemmel bir anlaşma gibi görünüyordu. Ben de bebeği böyle yapmaya karar verdim. Bebek doğduğunda ve para bankaya gittiğinde velayeti paylaşArak ve eski dostluğuna geri dönerek boşanabilecekti. Ama
yeni yıl için planlarını keskinleştirmek gibi, onlar tamamen farklı bir yolda yürüyecek. Cut parça - Devlyn, JANICE Maynard Wolfe CEO'su, o çatışma kaçtı geçmişle nasıl başa çıkılacağını bilmiyordu. Yıllar sonra beklenmedik bir şekilde yolları kesişen bu iki insan engelleri aşabilecek ve ortak bir gelecek
inşa edebilecek ler mi? daha önce hayal bile edilemedi bir hesapta olmayan baştan çıkarma Onlara yol gösterici olabilir.  Yeni Yıl Dadı - Michelle Douglas ve Nicola McGillroy onların Noel planları hazırladık: o Kid Hindmarsh ve benim iki güzel küçük kız için büyük bir dadı olacak, ve onları annelerinin
ayrılmasından sonra havalı Noel için izin verecek. Bu Avustralya'da benzersiz bir Noel havası tanıtmak olacaktır. O kesinlikle onun çarpıcı patronu üzerinde yaptığı güçlü atış etkisi, o hissettim gerçek aşk değil, ama kötü bir ilişki çıkmak etkisi direndi. Yoksa gerçekten aşk mümkün müydü?    Çocukluk
aşkım Nina Harrington ve yakışıklı Ethan Chandler bir keresinde sessizce Marigold'un şansını bıraktılar. Neyse ki artık her şey geçmişte kaldı. Şimdi bu serin, uluslararası üne sahibi yat yarışçısı geri döndü. Ethan hayatına geri dönmek için çalıştı, ama bu kez Marigold onun çirkin ördek yavrusu modern
bir kuğu haline geldiğini ona göstermek için kararlıydı! İngiltere'de yaşayan güzel ve başarılı bir iş kadınıydı. O (Ethan) için aynı tasarım alamamış, ancak, Ethan onun en iyi nitelikleri ortaya çıkaracak ve Mary ne eksik olduğunu göstermek ... Bu görünecektir ...

normal_5f97bb5817670.pdf , convert slideshare ppt to pdf online  , simple electronic projects for school students pdf  , normal_5f926a09318d5.pdf , real racing 3 mod apk club ios  , run 3 cool math games flash version , chrome and flash 2020 , normal_5f8e7991d238c.pdf , normal_5fade3c2cf64a.pdf ,
57256920597.pdf , manual nintendo 3ds xl , normal_5fa16f5e9b19c.pdf , morfologia bacteriana pdf unam , verbs that start with a to describe a person  ,

https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4417024/normal_5f97bb5817670.pdf
https://pibefabetanob.weebly.com/uploads/1/3/4/3/134376782/dba298.pdf
https://fegibaja.weebly.com/uploads/1/3/4/3/134305779/5795089.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4370285/normal_5f926a09318d5.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4411228/normal_5f93539b78562.pdf
https://s3.amazonaws.com/vovuzize/run_3_cool_math_games_flash_version.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4392452/normal_5fa2116a4e03f.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4374696/normal_5f8e7991d238c.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4383912/normal_5fade3c2cf64a.pdf
https://s3.amazonaws.com/bizamesuwepe/57256920597.pdf
https://babikovinemixe.weebly.com/uploads/1/3/1/8/131856339/tuberokaxe.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4392444/normal_5fa16f5e9b19c.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/fd2dbb8b-6f6f-489e-81ed-4979f705e5cd/80128859141.pdf
https://s3.amazonaws.com/ravuxudibure/verbs_that_start_with_a_to_describe_a_person.pdf

	Beyaz dizi yada harlequin kitapları

