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Liefde op het eerste hap Seksuele onthouding is zon handicap wanneer u te maken met de
meest sexy - meest gevaarlijke vampier die ooit bestaan. Als het houden van hem op armlengte
is niet genoeg om te gaan met, zijn er alle doden, opgedroogd mannelijke lichamen die blijven
komen opdagen in de vreemdste plaatsen. Er is een nieuwe vampier in de stad en hij is in het
proces van het omzetten van mijn leven op zijn kop. Als ik een woord tegen hem te
beschrijven kon kiezen, zou het ramp zijn, maar meer nauwkeurig te zijn, zou ik twee woorden
nodig hebben. Zane Dupree is een prachtige ramp. Hij is alles goed en alles donker, allemaal
verpakt in een heter dan de hel pakket. Hij heeft beloofd om me te leren dingen, die voor nu
toe heb ik alleen ervaren in mijn meest sexy dromen. Hoe kan ik verzetten tegen dat soort
verleiding? Zane is niet de enige nieuwe inwoner van Mystique Island. The Black Moon
meisjes zijn ook opgenomen residency. De groep van vijf verbluffend mooie heksen lijkt een
geweldige aanvulling op ons eiland, althans voor zover het de mannelijke bevolking betreft,
maar deze heksen hebben een aantal zeer donkere en gevaarlijke geheimen.
WAARSCHUWING: Izzy Cooper is een mooi meisje, maar ze kunnen ook een eigenwijze
teef uit de hel zijn. Immers, ze is een gevallen engel. Af en toe, ze houdt om te spelen met hete
jongens die heter dan de hel lichamen. Dit verhaal is niet voor de zwakkeren van hart, of die
gemakkelijk beledigd door sarcasme, donkere geheimzinnigheid en warme romantiek. Je bent
gewaarschuwd. Dit boek is vertaald van de originele Engels versie.
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