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most august noble titles, he must now take on that gravest duty of all: marriage. Yet the young ladies the
grand dames would have him consider are predictably boring. Far more tempting is his castle's willful and
determinedly aloof chatelaine, Minerva Chesterton. Beneath her serene façade lies a woman of smoldering
sensuality, one who will fill his days with comfort and his nights with sheer pleasure. Determined to claim
her, he embarks on a seduction to prove his mastery over every inch of her body . . . and every piece of her
heart.
Bloed en beenderen Tomi Adeyemi 2018-03-20 Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha
Legacy Zélie heeft maar één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha mensen met
magische krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een minderheid met donkere huid en zilverwitte
haren, te vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe moest kijken hoe de handlangers van de koning haar
moeder ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een donkere huid iets om
op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de magie terug te brengen naar Orïsha. Met de
hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te blijven van Inan, de kroonprins, die
vastbesloten is de magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar het
grootste gevaar schuilt misschien nog wel in haar groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed en
beenderen: 'Een van de grootste boekendeals voor een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een
meeslepend plot en een sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras,
politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld spelen.' Teen Vogue
'Complexe personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo schiet
de lezer naar een overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden heeft.' PW 'Het epos waar ik op
heb gewacht.' Marie Lu, New York Times-bestsellerauteur van Legend en Warcross
Na de vloed Kassandra Montag 2019-10-17 Zes jaar geleden zag de hoogzwangere Myra hulpeloos toe hoe
haar man haar oudste dochter Row kidnapte en per boot over een donkere vloed wegvoerde. Het lukte haar
niet om ze in te halen.De wereld is niet meer zoals die ooit was: sinds de grote klimaatramp is er geen
vasteland meer. De enige plekken boven water zijn de vroegere bergen en heuvels, en naar die ‘eilanden’
zijn de mensen gevlucht.Nu krijgt Myra het aanbod om met haar jongste dochter op een boot mee te reizen,
een unieke kans om Row terug te vinden. Als ze aanwijzingen krijgt over haar dochters verblijfplaats, laat
ze de bemanning van koers veranderen. Een dramatische beslissing die niet alleen haar eigen leven in
gevaar brengt, maar ook dat van de anderen op de boot én dat van haar jongste dochter...‘Een briljant boek
over liefde en wanhoop, dat zich afspeelt in een verbijsterende, nieuwe wereld, die uitermate aangrijpend
en hedendaags aanvoelt. Kassandra is een groot nieuw talent!’ – Karin Slaughter
Speling van het lot Stephanie Laurens 2017-02-21 Voor de fans van Bridgerton Voor de zussen Heather,
Eliza en Angelica Cynster is de liefde niet zonder gevaar... Voor de eigenzinnige Angelica Cynster is het
vinden van de juiste echtgenoot heel eenvoudig. Want ze weet één ding zeker: haar toekomstige man zal ze
direct herkennen. En als haar blik die van een onbekende heer kruist is haar lot bezegeld. Met deze man
gaat ze trouwen! Maar in plaats van haar het hof te maken, doet hij iets totaal anders. Hij ontvoert haar...
Dominic Debenham, de achtste Earl of Glencrae, heeft geen keus. Zijn landgoed en zijn clan, zijn toekomst,
staan op het spel, en alleen zij kan hem helpen - door met hem te trouwen. Maar een huwelijk met
Angelica? Het jongste Cynster-zusje mag dan mooi zijn, maar ze is natuurlijk schandalig verwend en

D.C. Nora Roberts 2017-02-21 Alle kinderen en kleinkinderen van Daniel MacGregor krijgen te maken met
de liefdevolle bemoeizucht van hun temperamentvolle stamvader. Hij wil hen namelijk net zo gelukkig zien
als hij al jaren met zijn Anna is... Kunstenaar Daniel Campbell MacGregor, D.C., houdt niet van feestjes.
Maar wanneer zijn grootvader hem smeekt Layna een avond mee uit te nemen, kan hij moeilijk weigeren.
Hoewel D.C. en Layna niets van elkaar moeten hebben, wrijft grootvader al tevreden in zijn handen! Dit
verhaal is ook verkrijgbaar in een e-bundel met de complete miniserie.
Verzegeld hart Linda Lael Miller 2020-06-02 Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet hij die
inlossen... Tien jaar geleden deed Gideon Yarbro het weesmeisje Lydia een belofte: mocht ze ooit hulp
nodig hebben, dan moest ze hem een brief sturen. Nu is het zover. Lydia, inmiddels een mooie jonge vrouw,
roept zijn hulp in omdat ze wordt gedwongen tot een liefdeloos huwelijk. Gideon besluit haar te kidnappen
en zelf met haar te trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op Gideon. Met hem samenwonen in Stone
Creek is als een droom die uitkomt. Toch is ze niet gelukkig: Gideon gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt
dat hij iets voor haar verbergt. Als speurder voor Wells Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke klus,
die als gevolg heeft dat hij binnenkort Stone Creek voorgoed moet verlaten. Hij wordt verscheurd tussen
plichtsbesef en zijn verlangen naar Lydia. Is hij sterk genoeg om haar achter te laten, zodat ze een man kan
vinden die wél bij haar kan blijven?
De koestering van de nacht Stephanie Laurens 2012-08-01 Devon, 1820 Alasdair Cynster, door zijn
vrienden Lucifer genoemd, ontvlucht Londen voordat een horde trouwlustige dames zich op hem de laatste
ongehuwde Cynster van zijn generatie zal storten. Zijn ontsnapping leidt hem regelrecht in handen van het
lot, in de vorm van een onweerstaanbare jonge vrouw. Phyllida Tallent is een eigenzinnige schoonheid die
al Lucifers mannelijke Cynster-instincten oproept. Maar de grootste uitdaging moet nog komen: hoe brengt
hij deze weerspannige bruid aan haar koppige verstand dat hij veel meer te bieden heeft dan alleen zijn
lichaam? Phyllida heeft al vele aanzoeken gehad haar charmes zijn door het hele land bekend. Lucifers
aanbod om haar alles maar dan ook alles over de liefde te leren is zowel aanmatigend als heerlijk spannend.
Ze heeft gehoord dat het zinloos is om een Cynster tegen te spreken. Maar Phyllida is beslist niet op haar
mondje gevallen.
Duistere ecologie Timothy Morton 2018
Dagboek van een submissive Sophie Morgan 2012-10-25 Sophie Morgan is een jonge, geëmancipeerde
vrouw die werkt als journaliste. Wanneer ze de overrompelende James ontmoet, staat haar eerder zo
standvastige wereld op zn kop. James roept dingen in haar op waarvan ze niet wist dat ze die in zich had.
Hij tast haar grenzen af, gaat er zelfs overheen, en tot haar verbazing windt het haar op. Sophie ontdekt
langzamerhand hoe ver ze bereid is te gaan voor haar genot - en pijn. In deze gedurfde en controversiële
autobiografische roman neemt Sophie Morgan geen blad voor de mond. Dagboek van een submissive is het
openhartige verslag van een waargebeurd liefdesverhaal.
Mastered By Love Stephanie Laurens 2009-07-28 The men of the Bastion Club proved their bravery
secretly fighting for their country. Now their leader faces that most dangerous mission of all: finding a
bride. As the mysterious leader of the Bastion Club known as "Dalziel," Royce Varisey, tenth Duke of
Wolverstone, served his country for decades, facing dangers untold. But as the holder of one of England's
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onuitstaanbaar... Angelica is echter vastbesloten Dominic echt van haar te laten houden, en daar zal ze voor
vechten! Speling van het lotis het derde boek in het drieluik over de zusjes Cynster.
Marketing Communicatie Patrick de Pelsmacker 2005
Keuze van het hart Stephanie Laurens 2021-02-16 Voor fans van Bridgerton Henrietta Cynster draagt
haar bijnaam, de Matchbreaker, met trots. Elke Londense dame die wil weten of haar aanstaande
echtgenoot wil trouwen uit liefde of voor haar fortuin doet een beroep op haar en haar buiten gewone
talent de slechte bedoelingen van de heren aan het licht te brengen. Maar zo serieus als ze zich inzet voor
het huwelijksgeluk van anderen, zo weinig aandacht heeft ze voor dat van zichzelf. Liefde? Nee, dat is niet
voor haar weggelegd... James Glossup moet trouwen om aan de voorwaarden van het testament van zijn
tante te voldoen, die alleen een getrouwd heer voor de bewoners van haar landgoed laat zorgen. Wanneer
Henrietta zijn plannen dwarsboomt, is hij woedend en eist hij dat ze voor een geschikte bruid zorgt. Vol
overgave stort ze zich op het vinden van de juiste kandidaat – een kandidaat die veel dichterbij is dan ze
denkt. Want hoelang kan ze de hevige aantrekkingskracht tussen hen blijven ontkennen?
De hemel in het ijs Adrienne Young 2018-06-05 De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven,
actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Viking-dochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze
weet niet anders dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen hun grootste vijand,
de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en overleven. Totdat ze op het slagveld het
onmogelijke ziet: haar broer die meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn
wordt gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf
begint te herkennen in de mensen die ze altijd heeft geleerd te haten, brokkelt de wereld die ze zo goed
dacht te kennen langzaam af. Wanneer het dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde clan,
moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend van haar broer die haar meerdere keren heeft geprobeerd te
vermoorden. Samen moeten ze een einde maken aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders zullen
ze moeten toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een meeslepend historisch
avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over loyaliteit, vergeving en de definitie van familie.
'Zo nu en dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk "donkere dagen"-boek.'
Dagblad De Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog voeren met je hart, een
die net zo wreed en stoutmoedig is als de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie Garber,
auteur van Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende, multidimensionale personages tot leven gebracht
in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je
hart raakt. Dit is een aangrijpend verhaal, beeldend verteld.' Renée Ahdieh, auteur van The Flame in the
Mist
De kunst van het onderhandelen Michael Wheeler 2014-01-31 Onderhandelen blijft lastig. Met name
omdat een onderhandeling altijd anders loopt dan je van tevoren had gedacht. En dat is ook het geheim van
toponderhandelaars: zij weten dat de factoren waar je mee te maken hebt voortdurend veranderen. Je weet
waar je naartoe wilt, maar hoe je er moet komen is altijd weer een verrassing. Michael Wheeler geeft
praktisch advies en beschrijft een aantal strategieën die je onder verschillende omstandigheden kunt
inzetten. Hij leert je hoe je je onzekerheid tot een voordeel ombuigt, je zenuwen onder controle krijgt en
altijd alternatieve scenario’s achter de hand houdt.
Seizoen voor liefde Stephanie Laurens 2017-08-01 Voor de fans van Bridgerton Aanstellerige, opgedirkte
wichten, met wie geen verstandig woord te wisselen valt. Voor de debutantes op de Londense societybals
heeft landgoedeigenaar Jack Lester geen goed woord over. Wat alleen niemand weet, is dat hij straatarm is
en dringend met een van die `wichten' moet trouwen om het familielandgoed te kunnen behouden. Als hij
tijdens een bal aan de lieftallige Sophie Winterton wordt voorgesteld, kan hij dan ook zijn geluk niet op...
Dit seizoen moet Sophie haar balboekje zo vol mogelijk zien te krijgen. Ze is al tweeëntwintig, dus het is
hoog tijd dat ze trouwt. De perfect geklede, lange donkere man die tijdens een bedwelmende wals
onverhoeds haar hart steelt, komt helaas niet in aanmerking. Ze kent namelijk zijn geheim en weet dat zij
als arm plattelandsmeisje niets voor hem kan betekenen... Dit verhaal is eerder verschenen
Kerstmis in Fool's gold Susan Mallery 2014-11-18 Fool's Gold, de succesvolle feelgoodserie vol liefde en
emotie. Danslerares Evie Stryker moet met zestig kleine meisjes de traditionele Dans van de Winterkoning
instuderen voor de feestdagen. En dat terwijl ze geen idee heeft hoe die dans gaat en ze niet eens in Fool's
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Gold wilde zijn! Wat een ellende. Kan deze kerst nog erger? Ja hoor, want er komt ook nog iemand bij de
dansschool klagen over geluidsoverlast. Een bijzonder aantrekkelijk iemand, dat wel Dante Jefferson wordt
stapelgek van het gestamp boven zijn hoofd. Wanneer hij verhaal gaat halen, treft hij tot zijn stomme
verbazing Evie aan in de dansschool. Ze ziet er heel sexy uit in haar balletpakje, maar ze blijft natuurlijk
wel de zus van zijn beste vriend!
Boomerang Michael Lewis 2012-03-08 Lewis wil de ziel blootleggen van de financiële crisis en gaat op
reis. Hij spreekt met IJslandse vissers die naïef en zonder opleiding bankier werden (en nu weer visser zijn);
hij praat met de Griekse premier over de onuitroeibare neiging om te frauderen en te sjoemelen; en hij
leert in Ierland waarom de doorgaans pessimistische Ieren vanaf 2000 enthousiast huizen gingen bouwen
zonder zich af te vragen wie die huizen moest gaan kopen. Terug in Amerika beschrijft hij een hilarische en
surreële fietstocht met Arnold Schwarzenegger, die in hoog tempo over zijn schouder uitlegt waarom hij de
staat Californië met zo'n grote schuld moest achterlaten. Net als Geert Mak maakt Lewis in persoonlijke
verhalen de grote lijnen van de (recente) geschiedenis zichtbaar.
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth,
heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje
dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog
nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde bruid te pakken
heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Barack Obama David Maraniss 2012-06-22 Dit is de langverwachte biografie van Barack Obama. Een
portret van de politicus als jonge man. Barack Obama is gebaseerd op brieven, dagboeken en honderden
gesprekken met vrienden, collega's, medewerkers en ettelijke interviews met Obama zelf. Het verhaal
begint decennia voor de geboorte van Barack Obama in Kansas en Kenia. Het geeft een levendig beeld van
de verschillende plaatsen op de wereld waar Obama opgroeide en van de mensen die hem vormden. Wat
heeft Obama gemaakt tot de man die hij nu is? Het verhaal werpt een helder en nieuw licht op Obama's
persoonlijke, intellectuele en politieke ontwikkeling, op zijn zoektocht naar zijn raciale identiteit. Het gaat
diep in op de details van zijn persoonlijke leven en geeft zo een onthullend beeld van de geschiedenis,
ambivalenties, ambities en het karakter van de eerste zwarte president van de Verenigde Staten.
The Publishers Weekly 2009
Zij wist het Melinda Leigh 2013-08-27 Als na een ongeluk haar carrière in de dressuur voorbij is en
paardentrainster Rachel Parker terugkeert naar haar geboorteplaats, lijkt ze daar niet erg welkom. Haar
pogingen om de familieboerderij nieuw leven in te blazen worden gehinderd door de huwelijksproblemen
van haar zus en door een stalker die Rachel bedreigt. Iemand probeert haar kapot te maken, iemand die
persoonlijke dingen van haar weet en haar bespiedt Tijdens zijn onderzoek naar het verleden van Rachel
merkt politiechef Mike O Connell niet alleen dat er heel veel verdachten zijn, maar ook dat hij te veel
gevoelens heeft voor de vrouw die hij dient te beschermen. Door het toenemende geweld tegen Rachel
beseft Mike dat hij haast moet maken. Rachels stalker lijkt niet te zullen rusten tot zij dood is. Mike en
Rachel zetten alles op alles om een web van leugens en bedrog bloot te leggen, voordat het te laat is. `De
spanning blijft oplopen tot aan de spectaculaire finale van deze romantische thriller -Publishers Weekly
Terug naar huis Nora Roberts (pseudoniem van Eleanor Marie Robertson.) 2017
Ocean Breeze Sherryl Woods 2015-03-31 (1) TERUG NAAR DE KUST - Emily Castle aarzelt geen moment
als ze hoort dat het restaurant van haar oma zwaar beschadigd is na een storm. Net als haar twee zussen
springt ze onmiddellijk in het vliegtuig, weg van haar drukke baan en terug naar het kustplaatsje uit haar
jeugd. Ze zal haar oma helpen tot het restaurant weer open kan, en daarna gaat ze snel weer met haar
eigen werk aan de slag. (2) HET ZINGEN VAN DE WIND - Gabriella Castle is altijd gefocust geweest op
haar carrière, maar wanneer ze per ongeluk zwanger raakt en haar baan verliest, lijkt alles voor niets
geweest. Zij, die altijd elk detail tot in de puntjes plande, moet zich erbij neer leggen dat haar leven
volkomen op zijn kop staat. Ze vertrekt naar Sand Castle Bay om zich op haar toekomst te beraden. (3) HET
RITME VAN DE GOLVEN - Toen ze een tiener was, was Samantha Castle heimelijk verliefd op Ethan Cole.
Geen wonder, want hij was knap én een gevierde footballspeler. Helaas was ze te verlegen om hem er iets
van te laten merken. Die verlegenheid is nu verleden tijd, maar voor Ethan heeft ze nog steeds een zwak,
constateert ze als ze hem na jaren weer ziet. Niet dat ze hem dat nu wél zal laten merken... hij zit duidelijk
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niet op liefde en romantiek te wachten! Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Het heft in eigen hand Stephanie Laurens 2015-11-03 Voor de fans van Bridgerton Heather Cynster
peinst er niet over om te trouwen! Dat wil zeggen, op een verstandshuwelijk zit ze absoluut niet te wachten.
Heather wil trouwen uit liefde, ze wil overrompeld worden en veroverd door haar eigen held. Ze weet zeker
dat ze zo'n man niet zal vinden op de gebruikelijke - doodsaaie - Londense balavonden. Vastbesloten haar
ware liefde vinden, besluit ze haar heil elders te zoeken - en bezoekt ze een volkomen onoorbare soiree.
Haar gewaagde poging wordt echter ruw verstoord door Timothy Danvers, Viscount Breckenridge, die haar
gebiedt onmiddellijk te vertrekken, nu haar reputatie nog intact is. Tot zijn ontzetting brengt zijn
bemoeienis haar juist in gevaar. Ze wordt door een onbekende man in een rijtuig geduwd en ontvoerd.
Timothy zet meteen de achtervolging in om die opstandige Heather te redden - en misschien wel de held te
zijn waar ze al die tijd naar op zoek is geweest. Zal het hem lukken om Heather uit de handen van haar
ontvoerders te bevrijden of wacht haar een erger lot?
Digital Talking Books Plus 2012
Laat het schreeuwen, laat het branden Leslie Jamison 2020-02-21 Op haar typerende manier - door
middel van een virtuoze synthese van memoires, kritiek en journalistiek - verkent Leslie Jamison in Laat het
schreeuwen, laat het branden de oceanische dieptes van het verlangen en de naschokken van obsessie. In
veertien essays bespreekt Jamison onderwerpen als 52 Blue ('de eenzaamste walvis ter wereld'), de
huiveringwekkende herinneringen van kinderen aan een vorig leven, de toegewijde inwoners van de
virtuele wereld Second Life, het spooklandschap van de Sri Lankaanse burgeroorlog en een museum gewijd
aan de relikwieën van verbroken relaties. En Jamison spaart ook zichzelf niet: als een van de meest
bepalende stemmen van haar generatie bevraagt ze ook haar eigen leven in essays over trouwen in Las
Vegas, het worden van een stiefmoeder en de geboorte van een kind. In Laat het schreeuwen, laat het
branden toont Jamison een ongekende emotionele en intellectuele openheid, precies de kwaliteit die haar
onderzoekende en indringende stem zo onmogelijk te weerstaan maakt.
Tussen water en wind Nora Roberts 2011-10-07 Het begint als een van die gewone, dagelijkse tripjes die
Liz met de glasbodem maakt. De gebruikelijke groep toeristen, haar gebruikelijke uitleg van wat er in de
oceaan onder hen te zien is... Alleen doet ze het dit keer in haar eentje omdat Jerry niet is komen opdagen.
Waarom niet, begrijpt ze pas wanneer een van haar passagiers plotseling alarm slaat en ze hem op de
zeebodem ziet liggen, gewikkeld in een ankerketting. Vanaf dat moment is er niets meer gewoon aan haar
leven op Cozumel. Zeker niet nadat Jonas Sharpe is opgedoken, vastbesloten erachter te komen wat er met
zijn tweelingbroer is gebeurd!
De ziel van de zee Nora Roberts 2021-08-18 Het eerste deel in een meeslepende familiesaga zoals alleen
Nora Roberts die kan schrijven! Ooit waren de broers Quinn eenzame, mishandelde jongens, tot ze werden
geadopteerd door Ray en Stella Quinn, die hen liefdevol opvoedden in hun huis aan het water. Nu zijn de
broers terug in Chesapeake Bay om de laatste wens van hun adoptievader in te willigen: zorgen voor de
tienjarige Seth. Aan Camerons ongecompliceerde leven komt een abrupt einde als hij terug moet naar
Chesapeake Bay om voor Seth te zorgen, de beschermeling van zijn vader, die net zo beschadigd is als hij
ooit was. Cameron krijgt weer met zijn broers te maken en wordt ook nog eens tot huisman
gebombardeerd. Tot overmaat van ramp krijgt hij Anna Spinelli op zijn dak, de pittige sociaal werkster die
zal beslissen over het lot van Seth…
Verborgen hartstocht Stephanie Laurens 2021-02-16 Voor fans van Bridgerton Jason Montgomery, de
vijfde hertog van Eversleigh, heeft een vrouw nodig. En zijn lijst met eisen waaraan ze dient te voldoen, is
lang. Zo moet ze van stand zijn, redelijk intelligent, niet onaantrekkelijk, in staat een groot huishouden te
leiden en als een goede gastvrouw kunnen optreden. Maar bovenal moet ze er geen bezwaar tegen hebben
in zijn buiten te verblijven terwijl hij zijn vertier in Londen zoekt, want uiteraard is hij niet van plan zijn
leventje als rokkenjager op te geven. Tot ieders verbazing laat hij zijn oog vallen op de weliswaar
deugdzame, maar ook nogal kleurloze Lenore Lester. Zelf weet Jason ook niet goed waarom hij juist haar
uitkiest. Of het moet zijn verlangen zijn te ontraadselen waarom deze jonge vrouw - in wie hij een vuur
vermoedt dat het zijne evenaart - zich verschuilt achter zo'n masker van zedigheid...
Voor altijd van jou Maya Banks 2015-12-16 Het derde, afsluitende deel in de Overgave-serie van
bestsellerauteur Maya Banks Chessy en Tate zijn al jaren getrouwd. In het begin was hun relatie alles wat
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ze wilden. Gepassioneerd. Gloedvol. Chessy voelde zich veilig, vervuld en geliefd door haar man. Maar hij
wordt steeds meer geabsorbeerd door zijn eigen zaak en Chessy heeft steeds meer het gevoel dat ze op de
tweede plaats komt. Er moet iets veranderen. Tate houdt van zijn vrouw met heel zijn hart. Voor haar
zorgen voelt als zijn roeping in het leven. Maar ze lijkt steeds ongelukkiger te worden, en hij maakt zich
zorgen. Zo veel zorgen dat hij een nacht samen voor hen regelt waarvan hij hoopt dat die het oude vuur
weer zal doen opvlammen. Maar een werktelefoontje op het verkeerde moment verpest alles. Tate beseft
dat hij op het punt staat Chessy voorgoed te verliezen. Hij is bereid voor haar te vechten en álles te geven
om haar voor zich terug te winnen. Als ze hem nog maar één kans wil geven... De pers over de boeken van
Maya Banks 'Zeker een aanrader!' **** chicklit.nl 'Maya Banks geeft haar lezers altijd precies wat ze
willen.' Romance Junkies 'Vergeet Vijftig tinten grijs. Maya Banks heeft iets veel beters voor je.'
Examiner.com
Poppenspel Mo Hayder 2013-08-23 Mo Hayder Poppenspel Als onverklaarbare stroomstoringen leiden tot
een serie gruwelijke incidenten op de beveiligde krankzinnigenafdeling van Beechway, slaat de angst van
de patiënten over op de medewerkers. Ondanks de aanzwellende hysterie probeert psychiatrisch verpleger
AJ de rust te handhaven. Rechercheur Jack Caffery is op zoek naar het lichaam van een vermiste vrouw. Hij
weet maar al te goed hoe het voelt als je er niet in slaagt iemands geliefde te vinden. Als AJ Caffery vraagt
of hij kan helpen bij de problemen in Beechway, moeten beide mannen een bittere waarheid in hun leven
accepteren. Voordat ze het pure kwaad in de ogen kunnen kijken. Mo Hayder vestigde in één klap haar
reputatie met de angstaanjagende thriller Vogelman. Later volgden De behandeling, Tokio, Duivelswerk,
Ritueel, Huid, Diep en Rot. Poppenspel is Hayders zesde boek met Jack Caffery in de hoofdrol. 'Mo Hayder
heeft een enorm vermogen om haar lezers te choqueren en te verrassen.' Karin Slaughter
De verleider verleid Annie Stuart 2016-04-12 Engeland, 1820 Christian Montcalm is door zijn geld heen.
Dat is lastig, maar het is geen ramp. Hij heeft namelijk een plan. Als hij Miss Hetty Chipple, een rijke
jongedame, verleidt en trouwt, zijn al zijn zorgen voorbij. Er is maar één ding dat in de weg staat: Hetty's
gezelschapsdame, die haar goed in de gaten houdt - en die hem meer intrigeert dan hij wil toegeven.
Annelise Kempton kent dit type man: zeer aantrekkelijk, maar een reputatie waar de honden geen brood
van lusten. Ze doet dan ook alles om te voorkomen dat haar beschermelinge in zijn klauwen (en bed!)
terechtkomt. Geen eenvoudige opgave, want Hetty valt als een blok voor de onweerstaanbare schurk. En
tot haar grote schrik is ze zelf ook niet ongevoelig is voor zijn charmes...
Door de zombiespiegel Gena Showalter 2015-04-21 *** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters
nieuwe boek Eerste leven *** Alice dacht dat ze alles al had meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger.
Na de laatste zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen met haar. Spiegels komen tot leven, ze hoort
stemmen die anderen niet schijnen te horen, en ze heeft soms de afschuwelijke neiging om iemand aan te
vallen. Wat is er toch met haar aan de hand? Cole, haar vriendje, doet ook al zo raar. Eerst ontwijkt hij haar
de hele tijd, en dan maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog niet alles. Het lijkt wel alsof hij
iets voor haar verborgen houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als ze in de spiegel kijkt...
Mastered By Love Stephanie Laurens 2010-10-07 The men of the Bastion Club proved their bravery secretly
fighting for their country. Now their leader faces that most dangerous mission of all: finding a bride. As the
mysterious leader of the Bastion Club known as 'Dalziel', Royce Varisey, 10th Duke of Wolverstone, served
his country for decades, facing dangers untold. But as the holder of one of England's most august noble
titles, he must now take on that gravest duty of all: marriage. Yet the young ladies the grand dames would
have him consider are predictably boring. Far more tempting is his castle's willful and determinedly aloof
chatelaine, Minerva Chesterton. Beneath her serene façade lies a woman of smoldering sensuality, one who
will fill his days with comfort and his nights with sheer pleasure.
Hoe muziek werkt David Byrne 2018
Het lot van Callie en Kayden Jessica Sorensen 2013-07-11 Op haar twaalfde verjaardag wordt Callie alles
ontnomen. Ze sluit zich daarna af voor alles en iedereen en zweert nooit te vertellen wat haar is overkomen.
Jaren later domineert haar verleden nog steeds Callies dagelijks leven. Maar alles verandert als ze de
mysterieuze en aantrekkelijke Kayden ontmoet die net als zij gewend is te lijden in stilte. Kayden doet er
alles aan met Callie bevriend te raken, maar zij blijft afstandelijk en in zichzelf gekeerd. Zal Kayden haar
hart kunnen veroveren en Callie kunnen bevrijden van haar verleden? Wat lezers op Goodreads.com zeggen
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penseelstreek waarmee hij haar probeert te vangen, meer onder zijn betovering... Dit verhaal is ook
verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Bewijs van liefde Stephanie Laurens 2021-02-16 Voor fans van Bridgerton Geen haar op Harry Lesters
knappe hoofd die eraan denkt om te trouwen. Helaas, sinds bekend is geworden dat de voormalige losbol
een enorm fortuin in de schoot is gevallen, lijken de ongehuwde dames van de Londense society er nóg
meer op gebrand om hem te strikken. Hij besluit naar het platteland te vertrekken, ver van hun
verleidingspogingen. Onderweg stuit hij op een omgevallen reiskoets, die in een greppel is beland. Eruit
stapt een jongedame, wier viooltjesblauwe ogen hem op slag bijna al zijn principes doen vergeten. Gelukkig
heeft hij nog net de tegenwoordigheid van geest om haar bij zijn tante Em onder te brengen. Die hem,
verrukt met haar onverwachte gast, gebiedt om Mrs. Lucinda Babbacombe te escorteren naar alle bals en
soirees. Lucinda maakt hem echter duidelijk dat ze zelf heel goed in staat is om zich alle opdringerige
heren van het lijf te houden. Maar inmiddels heeft Harry aanwijzingen gekregen dat het ongeluk met de
koets geen ongeluk was, en dat iemand het op haar voorzien heeft. Hoe kan hij deze eigengereide vrouw er
in hemelsnaam van overtuigen dat ze hem nodig heeft – voor haar eigen bestwil natuurlijk!
Dictionnaire de Musique Jean-Jacques Rousseau 1768

`OMG. Wat een einde. Adembenemend! Nitzan `Hartverwarmend en gewoon onvergetelijk Debra
`Sorensen is een waanzinnig goede verhalenverteller Annie
Talking Book Topics 2012
Dilemma van de liefde Stephanie Laurens 2021-02-16 Voor fans van Bridgerton Lady Mary Cynster is op
zoek naar een echte held. Maar waar vindt ze die…? Eindelijk is het moment aangebroken waar Lady Mary
Cynster jaren op hee¬ gewacht. Nu haar zus Henrietta zich verloofd heeft , is het háár beurt om de liefde
van haar leven te vinden. Ze weet precies wie ze wil – en dat is zeker niet de wilde, ontembare en
verleidelijke markies van Raventhorne, Ryder Cavanaugh. Ryder zelf denkt daar heel anders over. Nog
nooit hee¬ hij een vrouw ontmoet die zich niet voor zijn voeten wierp – of in zijn bed... tot hij Lady Mary
Cynster ontmoet. Maar Ryder wil zijn leven veranderen en kan dat alleen met Mary aan zijn zijde. Nu is het
aan hem om Mary daarvan te overtuigen en haar hart te veroveren..
Spiegeling van de ziel Nora Roberts 2017-03-21 Als succesvol schilder is Colin Sullivan niet gewend dat
iemand hem iets weigert. Ook Cassidy St. John lukt het niet om nee te zeggen als hij haar vraagt om voor
hem te poseren, maar ze is niet van plan om hem meer te geven dan haar beeltenis. Toch raakt ze met elke
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