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A groomsman and his last-minute guest are about to
discover if a fake date can go the distance in this fun
and flirty multicultural romance debut by New York
Times bestselling author Jasmine Guillory.
THE USA TODAY BESTSELLER
#5 LibraryReads Pick
“A swoony rom-com brimming with humor and
charm.”—Entertainment Weekly (The Must List)
“What a charming, warm, sexy gem of a novel....One of
the best books I've read in a while.”—Roxane Gay, New
York Times bestselling author of Hunger
Agreeing to go to a wedding with a guy she gets stuck with in
an elevator is something Alexa Monroe wouldn't normally do.
But there's something about Drew Nichols that's too hard to
resist.
On the eve of his ex's wedding festivities, Drew is minus a plus one. Until a power outage strands
him with the perfect candidate for a fake girlfriend...
After Alexa and Drew have more fun than they ever thought possible, Drew has to fly back to Los
Angeles and his job as a pediatric surgeon, and Alexa heads home to Berkeley, where she's the
mayor's chief of staff. Too bad they can't stop thinking about the other...
They're just two high-powered professionals on a collision course toward the long distance dating
disaster of the century--or closing the gap between what they think they need and what they truly
want...
One of...
Entertainment Weekly’s “12 Romances for V-Day” • Cosmopolitan’s “2018 Anticipated
Reads” • Elle’s “2018 Must Reads” • Harpers Bazaar’s “New January Must Reads” • The
Fug Girls’ “Best Books of the Year” • Elle UK’s “Books to Get You Through
2018” • Nylon’s “January Must Reads” • Hello Giggles’ “New Release Recs” • Electric
Lit’s “Books by WoC to Read in 2018” • Bitch Media’s “2018 Must
Reads” • BookBub’s “2018 Romance Must Reads” • Bookriot’s “Must Read 2018 January
Releases” • RetailMeNot’s “2018 Must Reads”

título

:

The Wedding Date

Autor

:

Jasmine Guillory

Categoria

:

Romance

PDF File: The Wedding Date

Ler ou baixar Online The Wedding Date PDF, ePub, Mobi Gratis Jasmine Guillory Livre livros especiais para atender o seu passatempo
de leitura. Baixe agora!, A groomsman and his last-minute guest are about to discover if...

Publicado

:

30/01/2018

Editora

:

Penguin Publishing Group

Vendedor

:

PENGUIN GROUP USA, INC.

Páginas impressas

:

336 páginas

Size

:

1.94MB

The Wedding Date Baixar (PDF or ePub) Jasmine Guillory GRATIS

PDF File: The Wedding Date

Ler ou baixar Online The Wedding Date PDF, ePub, Mobi Gratis Jasmine Guillory Livre livros especiais para atender o seu passatempo
de leitura. Baixe agora!, A groomsman and his last-minute guest are about to discover if...

The Wedding Date Baixar (PDF or ePub)
Jasmine Guillory GRATIS
The Wedding Date Baixar (PDF or ePub) Jasmine Guillory GRATIS
THE WEDDING DATE PDF - Are you looking for eBook The Wedding Date PDF? You will be glad to
know that right now The Wedding Date PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find The Wedding Date or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. The
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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]

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]

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]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

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 simples e acessível a todas as inteligências,...
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O Livro dos Espíritos
http://new.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o
mundo invisível ou espiritual,&#xa0; isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em
1857, O livro dos espíritos marca o nascimento da Doutrina Espírita e...

[PDF]

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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Um marido de faz de conta
http://new.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...
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Mindset
http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...

[PDF]

O poder do hábito
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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Aprendizados

PDF File: The Wedding Date

Ler ou baixar Online The Wedding Date PDF, ePub, Mobi Gratis Jasmine Guillory Livre livros especiais para atender o seu passatempo
de leitura. Baixe agora!, A groomsman and his last-minute guest are about to discover if...

http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...
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Do mil ao milhão
http://new.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...
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Laços do passado
http://new.beebok.info/br-1181724670/lacos-do-passado.html

Dívidas do passado! Nervosa e trêmula, a estilista Rose Cavalliero encara o homem que
jamais imaginou ver novamente. Alto, lindo e perigoso, Nairo Moreno lhe proporcionou
noites inesquecíveis de prazer, dez anos atrás. Contudo, devido a um grande malentendido, Rose quase...
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A menina da montanha
http://new.beebok.info/br-1427786090/a-menina-da-montanha.html

Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira vez em uma sala de aula.
Nascida nas montanhas de Idaho, Estados Unidos, era a caçula de sete irmãos. Guiados
pelo fanatismo do pai, todos estavam sempre se preparando para o fim do mundo,
estocando conservas e dormindo com uma...
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A coragem de ser imperfeito
http://new.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...
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