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This is one bad boy who’s fit to print. A notorious jock
tackles life—and love—after football with a type-A
journalist in this sexy standalone from the author of Eye
Candy.
“Contemporary romance perfection, with just the right
amount of witty banter and stomach-flip romantic
moments.”—New York Times bestselling author Lauren
Layne
Barrett: As a former pro football star, I’m used to playing the
field. After injuries cut my NFL career short, my second act as
a broadcaster ended on live television when a hot mic picked
up a little verbal . . . indiscretion. But this latest publicity
stunt might just land me back on top—much to the chagrin of
Catarina Everhart, the prissy, beautiful journalist who’s been
assigned to date a bad boy (i.e., me) and write about it.
Catarina swears I’ll never touch her, let alone kiss those full
lips of hers. Based on our chemistry, I’m not buying it. . . .
Catarina: Barrett Fox seems to be doing everything in his power to make me hate him. The cocky
egomaniac is infamous for his bad behavior, and now, thanks to my boss’s harebrained schemes,
he’s apparently my problem. As one fake date leads to another, I start to see a different side of
Barrett. He’s close with his family. He does volunteer work. And, okay, he kisses like a dream. Am I
really dating Barrett Fox? Or is he playing me? Because suddenly I’m risking my reputation—and my
heart.
Praise for Rumor Has It
“[Jessica] Lemmon delivers purely delicious fun in this lighthearted contemporary. . . . Hot
interludes and a Cinderella-worthy ending ensure this story will capture hearts.”—Publishers
Weekly
“[Lemmon] turns up the friction. . . . [An] ‘opposites attract’ romantic comedy, in which their
relationship blossoms after both sides learn that a public persona often hides a more complicated
individual.”—Library Journal
“Meet your newest book boyfriend and bestie! Rumor Has It is charming, fun, and downright
hilarious.”—Serena Bell, USA Today bestselling author of Do Over
Look for Jessica Lemmon’s standalone romances with heartfelt HEAs:
FIGHTING FOR DEVLIN | FORGOTTEN PROMISES | SHUT UP AND KISS ME | EYE CANDY |
ARM CANDY | MAN CANDY | RUMOR HAS IT
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This standalone novel includes an excerpt from another Loveswept title.
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right now Rumor Has It PDF is available on our online library. With our online resources, you can
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

[PDF]

After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...

PDF File: Rumor Has It

Ler ou baixar Online Rumor Has It PDF, ePub, Mobi Gratis Jessica Lemmon Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, This is one bad boy who’s fit to print. A notorious jock tackles...

[PDF]

Ricardo Serpa Art Collections
http://new.beebok.info/br-1453076702/ricardo-serpa-art-collections.html

A complete catalog from my fine art photography prints. My online gallery at
www.rsrtcollections.com offers these images in small Limited Editions, in three different
sizes, with a signed and numbered Certificate of Authenticity included for each print.
Select your favorite images, decide on sizes...
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Um estranho irresistível
http://new.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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Seja foda!
http://new.beebok.info/br-1343814022/seja-foda.html

Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração
cheio de felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha
vida foi FODA. Mas calma, encontrar este livro é só o...
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O poder da ação
http://new.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...
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O poder do hábito
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http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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A mágica da arrumação
http://new.beebok.info/br-986814410/a-magica-da-arrumacao.html

A&#xa0;mágica&#xa0;da&#xa0;arrumação se tornou um fenômeno mundial por
apresentar uma abordagem inovadora para acabar de vez com a bagunça. Aos 30 anos, a
japonesa Marie Kondo virou celebridade internacional, uma espécie de guru quando o
assunto...
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O poder da autorresponsabilidade
http://new.beebok.info/br-1330971124/o-poder-da-autorresponsabilidade.html

Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida,
porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro traz ao leitor o conceito de
autorresponsabilidade. Trata-se de um manual que apresenta a metodologia das 6 leis...
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Obstinada: Até onde vai o desejo de um homem…
http://new.beebok.info/br-824749264/obstinada-ate-onde-vai-o-desejo-de-um-homem.html

Londres, 1770. Debaixo de toda a seda e renda da sociedade londrina se encontra uma
organização secreta de espiões de elite. Proteger a Coroa de seus inimigos é uma tarefa
árdua, mas, para Marcus Ashford, proteger seu coração de uma obstinada...
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Comunicação não-violenta
http://new.beebok.info/br-1048241045/comunicacao-nao-violenta.html

Manual prático e didático que apresenta metodologia criada pelo autor, voltada para
aprimorar os relacionamentos interpessoais e diminuir a violência no mundo. Aplicável
em centenas de situações que exigem clareza na comunicação: em...
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