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Het vlindermeisje Rene Denfeld 2020-01-21 (1) NACHTSCHADE In het slaapstadje Grant County ontstaat onrust als een jonge lerares
wordt verkracht en vermoord. De vrouw wordt gevonden door Sara Linton, de plaatselijke kinderarts en lijkschouwer. Samen met
politiecommissaris Jeffrey Tolliver, haar grote liefde van vroeger met wie ze op gespannen voet staat, probeert ze het mysterie van de moord
op te lossen. Intussen verricht ook Lena, de zus van het slachtoffer, op eigen houtje naspeuringen. Dan dient het volgende slachtoffer zich
aan...(2) ZOENOFFER Een duister geheim werpt een schaduw over Grant County als de dertienjarige Jenny zich moedwillig laat
neerschieten door politiecommissaris Jeffrey Tolliver. Bij de lijkschouwing doet kinderarts Sara Linton een schokkende ontdekking, die wijst
in de richting van misbruik. Sara en Jeffrey werken noodgedwongen samen aan deze zaak, bijgestaan door rechercheur Lena Adams, maar is
zij wel tegen de spanningen opgewassen? Als de ontknoping nabij is, slaat het noodlot opnieuw toe...(3) EEN LICHTE KOUDE
HUIVERINGOp de campus van een universiteit vinden enkele studenten onder mysterieuze omstandigheden de dood. Terwijl kinderarts en
lijkschouwer Sara Linton het eerste lichaam onderzoekt, wordt haar zus Tessa aangevallen. Sara’s ex-man Jeffrey Tolliver leidt het
onderzoek, maar oud-rechercheur Lena Adams verricht haar eigen speurwerk en begeeft zich daarbij op gevaarlijk terrein...Deze boeken zijn
ook los verkrijgbaar.
Smeltend ijs Ilija Trojanow 2011-10-24 De gletsjers in de Alpen smelten en Zeno, een gletsjeronderzoeker, verliest zijn baan. Tot overmaat
van ramp loopt ook zijn huwelijk op de klippen. Omdat hij het ijs niet kan missen, wordt hij reisleider op een cruiseschip dat moedige
toeristen naar Antarctica brengt. De vervuiling die de mens daar veroorzaakt, raakt Zeno diep. Als een kunstenaar dit laatste ongerepte
gebied op aarde misbruikt voor een kitscherige kunsthappening slaan bij Zeno de stoppen door.
De witte veer John Boyne 2011-10-09 September 1919. De eenentwintigjarige oorlogsveteraan Tristan Sadler stapt in Norwich uit de trein
om een pakketje brieven te overhandigen aan Marian Bancroft. Tristan vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van Marians broer
Will, die de oorlog niet overleefde. Terwijl ze samen door de straten van de stad wandelen, hoopt Tristan zijn hart te luchten bij Marian en
haalt hij herinneringen op aan de bijzondere vriendschap met haar broer. De brieven zijn echter niet de ware reden van Tristans bezoek; hij
draagt een groot geheim met zich mee dat hun beider levens voorgoed kan veranderen en zelfs verwoesten...
Een onbekend leven Susie Steiner 2019-02-28 Een jongeman bloedt op straat dood, slechts enkele meters verwijderd van een politiebureau.
Een toevallige passant probeert hem nog te helpen, maar net voor de man sterft noemt hij de naam van een vrouw: 'Saskia'. Brigadier
Manon Bradshaw werkt sinds de geboorte van haar jongste kind eigenlijk alleen nog maar aan cold cases, maar een moord zo vlak naast
haar werkplek wekt haar interesse. De man blijkt een bekende, steenrijke bankier te zijn, en hij heeft directere banden met Manon dan ze
door heeft. De eerste aanwijzingen in de zaak leiden zelfs allemaal naar haar gezin toe, en tot haar verbazing zal ze zich moeten verdedigen
tegen de verdenkingen van haar collega's. Manon gaat op onderzoek uit, maar kan dat wel als de verdachten zo dicht bij haar staan?
Te kwader trouw Laura Caldwell 2012-11-13 In haar werk is advocaat Izzy McNeil gewend alle toevalligheden uit te zoeken en met elkaar in
verband te brengen, maar in haar privéleven is dat een ander verhaal. Wanneer er in haar appartement wordt ingebroken, vlak nadat haar
vriend Theo bij haar is ingetrokken, gaat er geen extra alarmbel rinkelen. Ook niet wanneer Theo wordt gearresteerd voor fraude. Pas
wanneer haar buurvrouw dood in háár appartement wordt aangetroffen, kan ze niet langer negeren dat er meer aan de hand is dan zomaar
een reeks verschrikkelijke gebeurtenissen. Dan pas gaat ze vraagtekens zetten bij een aantal dingen. Want waarom werd Theo eigenlijk een
hypotheek geweigerd toen hij een huis wilde kopen? Was hij de laatste tijd niet vaak opmerkelijk stil? En waar duidde de onbekende man op
die haar in een restaurant op niet erg subtiele wijze waarschuwde dat Theo eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid moest nemen? Ondanks
alles blijft ze in zijn onschuld geloven en slaat ze alle waarschuwingen in de wind. Zelfs wanneer ze door dat vertrouwen haar eigen leven in
gevaar lijkt te brengen...
Watergraf Simon Beckett 2017-05-22 Watergraf, de vijfde David Hunter-thriller van Simon Beckett, is een huiveringwekkend vervolg op zijn
bestseller De geur van sterfelijkheid. De sympathieke forensisch arts David Hunter wordt bij een waterlijk geroepen dat in het brakke
kustgebied van Essex in Engeland is aangetroffen. De zaak ligt gevoelig, met zwijgzame lieden, een onbetrouwbare landlord, genadeloze
getijden en verdwenen mensen. Als een lichaam onder water ligt, vindt er een vreemde verandering plaats. De huid laat de eerste effecten
zien. Die wordt rimpelig en uitgeteerd, er komen bultjes op. De opperhuid zal uiteindelijk van het lichaam afglijden als een oude jas. Na een
paar dagen raken ook het haar en de nagels los, ze vallen weg – een geleidelijke ontmanteling van de lichamelijke integriteit... Simon
Beckett brak internationaal door met De geur van sterfelijkheid, het eerste deel in de populaire David Hunter-serie. Zijn werk wordt
aanbevolen door bekende boekhandelaren: ‘Gimme more.’ Quist, Bergen op Zoom ‘Magnifiek.’ Het Paard van Troje, Goes ‘Broeierig.’
Westerhof, Zwolle ‘Dreigend als een donderwolk.’ Van der Meulen, Alkmaar en ‘Razend spannend.’ Salvator, Mechelen
www.simonbeckett.com
Nodig Joelle Charbonneau 2016-01-21 Noodzakelijk? Onontbeerlijk? Vereist? Essentieel? Geboden? Onmisbaar? Wat heb je nodig? Realiseer
je wel... niets is voor niets... Er is een groot verschil tussen iets graag willen en iets echt nodig hebben... Er is een social medium, nieuw en
hip, je kunt je erbij aansluiten. Je hoeft maar één vraag te beantwoorden: Wat heb je NODIG? Iedereen doet het. Dus waarom zou jij het niet
doen? Eén voor één sluiten de tieners in Nottawa, Wisconsin, zich aan bij het nieuwste en hipste sociale medium, NODIG. Om toegang te
krijgen moeten ze een op het oog eenvoudige vraag beantwoorden: wat heb je nodig? Een nieuwe iPhone? Een backstagekaartje voor een
concert? In ruil voor een schijnbaar simpele taak, zal NODIG het verzoek inwilligen. Iedereen doet het. Dus waarom zou jij het niet doen?
Kaylee Dunham weet wat ze nodig heeft - een nier voor haar zieke broer. Ze gelooft niet dat een sociaal netwerk zou kunnen helpen, maar ze
heeft niks te verliezen.
Het mooie van ons Kristen Proby 2020-07-15 Riley Gibson is trots dat haar restaurant Seduction mogelijk op 'Best Bites TV' komt.
Misschien is dit de grote doorbraak waarop ze heeft gewacht. Als Riley Trevor Cooper ontmoet, de producer van de show, schrikt ze van de
intense chemie tussen hen.
Serge Panine Georges Ohnet 1895
WHAM! George & ik Andrew Ridgeley 2019-10-07 Andrew Ridgeley was de helft van een van de beroemdste bands ter wereld. Voor het
eerst vertelt hij het verhaal van Wham!, zijn levenslange vriendschap met George Michael en hoe zij de muziekscene in de jaren tachtig
veranderden met hun aanstekelijke hits die nog steeds worden gedraaid. Als jonge tiener was Andrew John Ridgeley absoluut zeker van één
ding: dat hij in een band zou spelen en liedjes zou schrijven. Door de vriendschap die hij sluit met zijn klasgenoot Georgios Kyriacos
Panayiotou komt die droom tot leven: in slechts drie jaar na het oprichten van Wham! stonden Andrew en Georgios – alias George Michael –
wereldwijd bovenaan de hitlijsten. Met hits als 'Club Tropicana', 'Last Christmas' en 'Wake Me Up Before You Go-Go' kleuren ze menige
tienerkamer. Drie jaar na de tragische dood van George besluit Andrew zijn eerst boek te schrijven. In Wham! George & ik beschrijft Andrew
die buitengewone jaren met humor, liefde en openheid. Vrolijk, eerlijk, grappig en soms pijnlijk: dit is het unieke verhaal over die bijzondere
muziekvriendschap: Wham! 'Wham! ging over vrijheid, onafhankelijkheid en de uitbundigheid van de jeugd. Het idee dat alles mogelijk is als
je jong bent.'
Net even anders Kristan Higgins 2015-11-10 Toen Posey Osterhagen zestien was, brak Liam Murphy haar hart. Niet dat ze iets hadden –
daar was hij véél te cool voor – maar hij was wel een soort vriend van haar. Tot hij haar hart brak, dus. Nu, vele jaren later, zit ze daar
natuurlijk echt niet meer mee. Het gaat prima met haar! Ze heeft een ietwat merkwaardige maar zeer liefhebbende familie, leuke vrienden,
een eigen bedrijf, een relatieachtig iets... Kortom, niets te klagen. En ze zit zeker niet op Liam te wachten. Waarom slaat haar verraderlijke
hart dan op hol als ze hem weer ziet? Oké, hij is nog steeds verpletterend... alles, en je zou je kunnen voorstellen dat een vrouw in zwijm
voor hem zou vallen. Maar zij dus niet, want dat is wel het laatste waar ze zin in heeft. Er zit er maar één ding op: ver bij hem uit de buurt
blijven! Nu maar hopen dat het lot haar daarbij een beetje wil helpen...
In de ban van de sultan Caitlin Crews 2016-02-23 Khaled bin Aziz, de sultan van Jhurat, besluit zijn macht te versterken door te trouwen
met een westerse vrouw. Hij verleidt de Amerikaanse toeriste Cleo, met het doel haar ten huwelijk te vragen. Zijn plan lukt, maar na de
bruiloft merkt hij tot zijn schrik dat de mooie Cleo onverwacht hevige gevoelens in hem losmaakt. Als hij de nacht met haar heeft
doorgebracht, kan hij zijn hoofd niet bij staatszaken houden. Hij moet iets doen om zijn voortdurende opwinding in één keer te blussen! Cleo
is geheel in de ban van Khaled, en nu neemt hij haar ook nog mee op huwelijksreis naar een prachtige oase! Haar leven lijkt een sprookje,
tot ze ontdekt waarom hij met haar getrouwd is...
Een goed bewaard geheim Catherine Bybee 2013-06-18 Een heerlijk romantisch verhaal over een alleenstaande moeder die haar prins (met
cowboylaarzen) op het witte paard vindt... Serveerster Jessie Mann is praktisch. Als ze al tijd zou hebben om te daten wat ze niet heeft zou
ze allereerst haar zoontje een beter leven willen geven dan ze zelf ooit had, en alleen een man uitkiezen met veel geld en weinig problemen.
Dus als Jack Morrison een oh zo sexy maar berooide klant met haar flirt, ketst ze dat af. Ze gelooft niet dat een dromer zoals Jack haar de
financiële stabiliteit kan bieden die ze zoekt. Maar met Kerstmis in aantocht, die Jessie niet voor de zoveelste keer alleen door wil brengen,
wordt de charmante Jack steeds moeilijker te weerstaan. Als enige erfgenaam van een luxe hotelketen is Jack het gewend dat mensen zijn
hielen likken. Maar hij wil juist iemand ontmoeten die voor hem valt, en niet voor zijn rijkdom. Hij heeft zijn zinnen gezet op Jessie, ook al
lijkt haar versteende hart roet in het eten te gooien Om zeker van zijn zaak te zijn, doet Jack zich voor als een gewone jongen zonder geld,
en biedt hij Jessie zelfs aan om te helpen zoeken naar de rijke echtgenoot die ze nodig heeft. Maar dit gewaagde bedrog zou hem weleens
zijn droom kunnen kosten `Het is verfrissend om over een man te lezen die niet bang is om verliefd te worden Jack en Jessie horen gewoon
bij elkaar. - RT Book Reviews
Niets blijft verborgen Simon Beckett 2011-04-21 Acht jaar geleden werkte forensisch antropoloog David Hunter met gedragsdeskundige
Sophie Keller aan het onderzoek naar twee verdwenen meisjes. Hoofdverdachte Jerome Monk stemde ermee in te laten zien waar hij zijn
slachtoffers begroef. De zoektocht werd een fiasco. Een letterlijke schreeuw om hulp zorgt er nu voor dat het verleden wordt opgerakeld.
Samen met Sophie gaat David Hunter alsnog op zoek naar de graven van de slachtoffers van destijds. Maar de monsterlijke Monk is intussen
ontsnapt uit de gevangenis.. Simon Beckett werkte als freelance journalist voor Engelse kranten, zoals The Times, The Daily Telegraph en
The Observer. Zijn thriller De geur van sterfelijkheid was zijn grote doorbraak als schrijver. Zijn boeken zijn inmiddels internationale
bestsellers. Niets blijft verborgen is zijn vierde David Hunter thriller.
De schone slaapster Mary Higgins Clark 2017-07-11 Vijftien jaar geleden werd Casey veroordeeld voor de moord op haar verloofde... Laurie
Moran, producente van het cold case-programma Verdacht, is ervan overtuigd dat Casey onschuldig is. Maar is Casey wel zo betrouwbaar?
Zolang ik jou heb Susan Crandall 2019-02-19 Zolang ik jou heb van Susan Crandall is een historische roman die zich afspeelt in het
Mississippi van de jaren zestig, en is zeer geschikt voor liefhebbers van Een keukenmeidenroman en Spaar de spotvogel. In de zomer van
1963 loopt de negenjarige Starla weg bij haar strenge oma in Mississippi. Ze wil naar Nashville, waar haar moeder naartoe is gegaan om
een beroemd zangeres te worden, toen Starla nog maar drie jaar was. Op een eenzaam landweggetje krijgt het meisje een lift van Eula, een
zwarte vrouw die in haar eentje onderweg is met een blanke baby. Tijdens de reis, die haar leven voorgoed zal veranderen, begint Starla te
beseffen wat het werkelijk betekent om familie te hebben. Een coming-of-ageverhaal en tegelijk een schitterende vertelling over moed en
vriendschap.
Winger Andrew Smith 2017-11-07 Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de heibelafdeling van zijn internaat. Nu is hij
kamerbuddies met de grootste eikel van het internaat in plaats van met zijn beste vrienden. Winger is een grappig en aangrijpend
youngadultboek voor jongens, geschreven door Andrew Smith. Herkenbaar voor pubers. Vol droge humor, grappiger dan Adrian Mole. Ryan
Dean West aka Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de heibelafdeling van zijn internaat. (Hij werd betrapt toen hij een
telefoon aan het hacken was. Oeps.) Nu is hij kamerbuddies met de grootste eikel van het internaat in plaats van met zijn beste vrienden. En
dan is er nog school, rugby en zijn vriendin Annie, die hij ervan moet overtuigen dat Winger meer is dan een aaibaar ondermaats
hardloopmaatje. Maar daarmee zijn de problemen nog lang niet voorbij... Andrew Smith is de gevierd en bekroond auteur van onder meer
Grashopper Jungle en 100 Sideways Miles. Winger was zijn doorbraak in Amerika.
Wij Sarina Bowen 2020-02-14 Kunnen je favoriete hockeyers hun eerste seizoen ongeslagen samen laten beëindigen? Vijf maanden samen,
NHL aanvaller Ryan Wesley beleeft een recordbrekende beginnersseizoen. Hij maakt zijn droom waar om professioneel hockey te spelen en
elke avond thuis te komen bij de man van wie hij houdt: Jamie Canning, zijn beste vriend die nu zijn vriendje is. Er is slechts een probleem:
de belangrijkste relatie van zijn leven is er een die hij verborgen moet houden. Anders wordt hij geconfronteerd met een mediastorm die zijn
succes op het ijs zal overschaduwen. Jamie houdt van Wes. Dat doet hij werkelijk. Maar het moeten verstoppen is klote. Het is niet het leven
dat Jamie voor zichzelf voor ogen had en de druk om hun geheim te bewaren eist zijn tol. Ook zijn nieuwe baan loopt niet zo soepel als dat
hij gehoopt had, maar hij weet dat hij het aankan zolang hij Wes heeft. Appartement 10B is in ieder geval hun toevluchtsoord, waar ze altijd
zichzelf kunnen zijn. Of kunnen ze dat wel? Wanneer Wes' meest nieuwsgierige teamgenoot vlak boven hen komt wonen, beginnen hun
zorgvuldig uitgelijnde leugen te ontrafelen. Als de buitenwereld vastbesloten is om hun het vuur aan de schenen te leggen, kan de relatie
van Wes en Jamie dat overleven? Waarschuwing: bevat seksuele situaties, een vibrerende stoel, lange-afstands, sexy tijden en het bewijs dat
hockeyspelers in elke tint groen er hot uitzien.
Wildstone Jill Shalvis 2020-04-21 (1) NIET ZONDER ELKAAR Chef-kok Quinn Weller heeft eindelijk haar leven weer op orde, nadat ze haar
zus verloor bij een auto-ongeluk. Op het eerste gezicht heeft ze alles wat ze wil: een liefhebbende familie, een droombaan in een van de
beste restaurants in LA en een leuke vriend. Dus waarom voelt ze zich dan zo leeg, alsof er een deel van haar ontbreekt? Quinn krijgt deels
antwoord op die vraag wanneer een advocaat haar opspoort en een heftig geheim onthult - plus een mysterieuze erfenis die alleen zij kan
claimen. De schokkende waarheid spoelt als een vloedgolf over haar heen. Haar hele leven was een leugen. Ze besluit haar leven in LA
achter zich te laten en naar Wildstone, Californië, te vertrekken. Het bevalt haar meteen in het rustige, mooie stadje - niet in het minst
vanwege de knappe, donkerharige vreemdeling die ze steeds tegen het lijf loopt. Daar staat haar nóg een grote verrassing te wachten. Haar
erfenis is namelijk geen geldbedrag of huis - maar iets wat haar hele leven en alles wat ze over zichzelf en haar familie wist, op zijn kop zet...
(2) OP DE JUISTE WEG Lanie Jacobs is razend, opstandig en verdrietig tegelijk wanneer er na de onverwachte dood van haar man de ene na
de andere vrouw opduikt. Elk van hen beweert dat zíj de enige echte echtgenote is. En dat terwijl ze dacht dat ze gelukkig getrouwd was.
Hoe heeft ze nou zo blind kunnen zijn? Na een paar keer diep ademhalen besluit ze helemaal opnieuw te beginnen en neemt een baan aan
bij wijnhuis Capriotti. Tot haar verbazing wordt ze met open armen verwelkomd door deze drukke Italiaanse familie, waar de emoties vaak
hoog oplopen maar ruzies altijd beslecht worden met kussen, knuffels en schalen vol zalige pasta. Vooral Mark Capriotti, een stoere exAirforce-commando, doet zijn best om haar het gevoel te geven dat ze er helemaal bij hoort. En van zijn schattige tweelingdochters mag ze
zelfs nóóit meer weg. Net als ze weer een beetje in de liefde durft te geloven, arriveert River, een zwangere jonge vrouw, die net als zij een
baan zoekt. En daarmee raakt alles aan het wankelen… (3) ZUSJES VOOR ALTIJD Brooke Lemon heeft het leven altijd geleid zoals zíj het
wilde, met inbegrip van wilde avonturen én de nodige fouten. Het leven van haar oudere zus, Mindy, is juist het perfecte plaatje: ze is
getrouwd met een arts, woont in een prachtig huis en heeft drie schatjes van kinderen. Brooke is dan ook in shock wanneer Mindy ineens
met haar kinderen bij haar op de stoep staat, een inzinking nabij. Om Mindy de tijd te geven tot rust te komen, neemt Brooke de kinderen
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voor een tijdje mee naar Wildstone, waar de zussen zijn opgegroeid. Ze vindt het best ingewikkeld om weer thuis te komen na zeven jaar
afwezigheid. Vooral wanneer ze oog in oog komt te staan met haar ex, Garrett Montgomery. Plotseling is ze compleet vergeten waarom ze
hem ooit als ‘een fout’ heeft bestempeld; woorden als ‘sexy’ en ‘adembenemend’ passen veel beter bij hem! Terwijl Mindy probeert haar
leven weer op orde te krijgen, wordt dat van Brooke nog een stukje ingewikkelder. Lukt het hen om samen alle hobbels te nemen en de
liefde te (her)vinden? Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Getemd Emma Chase 2015-07-24 Inclusief gloednieuw Bonusverhaal! ***** Vijf sterren op Goodreads.com 'Sexy, hilarisch en gepassioneerd.
Heerlijk ontspannen.' - Katy Evans, New York Times-bestsellerauteur Van de auteur van het beste romantische debuut van 2013! In dit
derde en onvergetelijke boek van New York Times-bestsellerauteur Emma Chase wil Matthew Fisher, de beste vriend van Drew Evans uit
Gebonden en Gewillig, settelen. Daarvoor zal hij eerst de wantrouwende en uitermate levenslustige Dee Dee Warren moeten overtuigen. Je
kent het verhaal vast: meisje ontmoet womanizer, ze worden verliefd op elkaar, womanizer verandert zijn levensstijl. Het is een goed
verhaal, maar niet het onze. Dat van ons is een stuk kleurrijker. Toen ik Dee ontmoette, wist ik meteen dat ze heel bijzonder was. Toen ze
mij ontmoette, dacht ze dat ik alles behalve bijzonder was – ik was hetzelfde als iedere andere vent die haar belazerd en gedumpt had. Het
duurde even voor ik haar van het tegenovergestelde overtuigd had, maar het blijkt dat ik erg overtuigend kan zijn als er seks in het spel is.
Het is misschien duidelijk welke kant dit verhaal op gaat. Maar het interessante ervan is niet hoe het eindigt, maar juist hoe we daar
gekomen zijn.
Hij, hij en ik Kristan Higgins 2017-07-11 Net toen Faith Holland voor het altaar stond om haar jawoord te geven, vond Levi Cooper, de
beste vriend van haar verloofde, het tijd. Tijd voor haar aanstaande om op te biechten dat hij weliswaar gek op haar was, maar dat hij op
cruciale momenten aan Justin Timberlake moest denken om iets voor elkaar te krijgen. En dat het hem dus verstandig leek om maar niet te
trouwen. Faith kon destijds maar één ding bedenken: vluchten naar de grote stad! Maar nu, drie jaar later, heeft haar familie haar nodig, en
gaat ze terug naar Blue Heron. Moet kunnen, want de wonden zijn inmiddels wel geheeld... denkt ze. Maar dan ontdekt ze dat uitgerekend
Levi - de man die destijds haar bruiloft ruïneerde - haar nieuwe buurman is! Kristan Higgins heeft meer dan twintig romans op haar naam
staan, waarvan vele op de bestsellerlijsten van onder andere de New York Times en USA Today prijkten. Wat haar boeken zo geweldig
maakt? Het feit dat haar heldinnen net zo neurotisch, onzeker en stoer zijn als iedereen, en dat haar boeken zowel hilarisch als ontroerend
zijn...
Onafhankelijkheidsverklaring, Grondwet en Rekening van de Rechten van de Verenigde Staten van Amerika Thomas Jefferson
2019-08-09
Top Secret Sarina Bowen 2021-02-19 LobsterShorts, 21 Atleet. Stiekem een wetenschapsgek. Verdomd sexy. LobsterShorts: Dus. Hier gaan
we dan. Mijn vriendin wil voor haar verjaardag... een triootje. SinnerThree: Je hebt de juiste app gedownload voor een seksdate.
LobsterShorts: Heb je dit soort dingen al eens eerder gedaan? Met een andere man? SinnerThree: Heel vaak. Ik ben een gelijke kansen
speler. Jij? LobsterShorts: [krekels!] SinnerThree, 21 Student bedrijfsmanagement. In het geheim een mannelijke danser. Verdomd sexy.
SinnerThree: Nou, ik ben ertoe bereid als jij dat bent. Mijn leven is een beetje een puinhoop op dit moment. School, werk, familiestress. Oh,
en ik woon naast de meest vervelende kerel ter wereld. Ik heb de afleiding nodig. Weet je zeker dat je dit wilt? LobsterShorts: Ik wil het
misschien een beetje meer dan ik wil toegeven. SinnerThree: Hey, niets mis met het verleggen van je grenzen... LobsterShorts: Vertel dat
maar aan mijn controle-freak vader. Hoe dan ook. Wat als dit trio vreemd is? SinnerThree: Dan is het vreemd. Het is niet zo dat we elkaar
ooit nog moeten zien. Toch? Beloof me gewoon dat je niet verliefd op me wordt. LobsterShorts: Nu zou dat niet levensveranderend zijn...
Lezers over Elle Kennedy & Sarina Bowen: Sarina Bowen en Elle Kennedy hebben een heerlijk liefdesverhaal afgeleverd, dat een beetje
buiten de standaard paden wandelt. Ik hou daarvan. Een grappig en mooi verhaal over omgaan met je geaardheid en vriendschap. Vlotte
schrijfstijl waardoor je het boek heel snel uitgelezen hebt. Een aanrader voor wie houdt van feelgood.
De geschiedenis van een genotzoeker Richard Mason 2011-07-18 Amsterdam, 1907. Piet Barol is een charmante, intelligente jongeman die
probeert te ontsnappen aan zijn kleurloze bestaan. Hij verlaat zijn vader en de stad Leiden om werk te zoeken in de hoofdstad. De puissant
rijke familie Vermeulen-Sickerts neemt Piet in dienst. Hij wordt de privéleraar van hun zoon Egbert, een jongen met een groot muzikaal
talent die al anderhalf jaar lang weigert naar buiten te gaan. Niet alleen de twee zussen van de jongen, maar ook zijn moeder Jacobina raken
in de ban van de jonge leraar. Piet is vastberaden om met hulp van de familie een weg te vinden naar de hogere klassen, maar wanneer hij
door Jacobina wordt verleid, lijkt zijn zorgvuldig uitgedachte toekomst in gevaar te komen. In Geschiedenis van een genotzoeker beschrijft
Richard Mason de sensuele en meeslepende avonturen van de schaamteloos ambitieuze held Piet Barol. Het is een zinnenprikkelende
historische roman, voor de lezers van Het parfum en Les liaisons dangereuses.
Aristoteles en Dante ontdekken de geheimen van het universum Benjamin Alire Sáenz 2017 Aristoteles en Dante zijn allebei van MexicaansAmerikaanse afkomst, maar verder verschillen ze in alles van elkaar. Toch raken ze bevriend. Dankzij hun vriendschap ontdekken ze wie ze
zijn, en wie ze willen worden. Vanaf ca. 15 jaar.
Shanna Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 Shanna, de beeldschone en temperamentvolle dochter van een Caribische grootgrondbezitter,
wordt door haar strenge, zeer autoritaire vader voor een moeilijke keus gesteld: vóór haar eenentwintigste zal zij getrouwd zijn, òf hij kiest
zelf een echtgenoot voor haar. Ten einde raad reist Shanna naar Engeland, naar Londen, om een man te zoeken.Zij vindt die in Ruark
Beauchamp, een terdoodveroordeelde, die in de gevangenis op de voltrekking van het - ten onrechte - over hem uitgesproken doodvonnis
wacht. Ruark stemt toe in een schijnhuwelijk met Shanna, waardoor hij, naar de Engelse wet, zijn lot kan ontgaan, en Shanna aan de
uitdrukkelijke eis van haar vader, althans op papier, zal hebben voldaan.Voorwaarde is echter dat zij één nacht met hem zal doorbrengen!
Het huwelijk wordt inderdaad voltrokken, maar voordat Ruark de genoegens van de huwelijksnacht kan smaken worden zij van elkaar
gescheiden.Enige tijd later verschijnt Ralston, de opzichter van Shanna's vaders plantages, in Engeland, met de opdracht om gevangenen
vrij te kopen, die als slaven op de plantages kunnen werken. Shanna reist met hem terug naar het exotische paradijs in West-Indië, waar
haar vader de scepter zwaait.Met geen mogelijkheid kan zij vermoeden dat onder de slaven die onder in het schip zijn opgesloten zich ook
haar echtgenoot, Ruark Beauchamp, bevindt. Na aankomst op haar vaders eiland wordt Shanna dan ook geconfronteerd met turbulente
ontwikkelingen.
Perfecte moeder Aimee Molloy 2018-08-21 De angst van iedere moeder: je baby verdwijnt terwijl je er even niet bent Een groep jonge
moeders komt regelmatig samen om bij te kletsen. Als ze besluiten om een keer wat te gaan drinken zonder de kinderen, vindt iedereen dat
een goed idee. Alleen Winnie, de enige alleenstaande moeder van de groep, staat niet te springen. Maar uiteindelijk halen ze haar over en de
dames vermaken zich opperbest. Maar dan slaat het noodlot toe: Midas, het zoontje van Winnie, wordt uit zijn wiegje gestolen. De politie
lijkt er vanaf dag 1 een potje van te maken, dus de vrouwen nemen het heft zelf in handen: wat is er gebeurd en waar is de baby? Maar ook
de media begint zich te bemoeien met het verdwenen kind en vooral met moeder Winnie. De vragen stapelen zich op. Wie zijn de vrouwen
van deze vriendinnenclub? Welke geheimen houden ze achter? Kennen ze elkaar eigenlijk wel goed genoeg? En is de moeder wel zo
onschuldig? De pers over Perfecte moeder: ‘Eindelijk, een boek om de informele thriller trilogie die begon met Gone Girl en Het meisje in de
trein te voltooien. Daar komt nu: Perfecte moeder, met straks als producent en in de hoofdrol Kerry Washington.’ Vanity Fair ‘Voor
liefhebbers van slimme thrillers in de stijl van Gillian Flynn zal dit boek moeder overal koude rillingen bezorgen.’ Library Journal, starred
review
Jij tegen mij Jenny Downham 2010-11-18 Jij tegen mij is het verhaal van Mikey en Ellie, twee jonge mensen van wie de families gescheiden
worden door een gruwelijk geheim. Hij is arm en zij is rijk. Hij werkt als bordenwasser in een restaurant, zij doet haar eindexamen. Mikey en
Ellie zullen moeten kiezen tussen hun liefde voor elkaar of voor hun familie, voor háár broer of voor zíjn zus.
The Nothingness of Ben Brad Boney 2012-11-23 Ben Walsh is well on his way to becoming one of Manhattan’s top litigators, with a gorgeous
boyfriend and friends on the A-list. His life is perfect until he gets a phone call that brings it all crashing down: a car accident takes his
parents, and now he must return to Austin to raise three teenage brothers he barely knows. During the funeral, Ben meets Travis Atwood,
the redneck neighbor with a huge heart. Their relationship initially runs hot and cold, from contentious to flirtatious, but when the weight of
responsibility starts wearing on Ben, he turns to Travis, and the pressure shapes their friendship into something that feels a lot like love. Ben
thinks he’s found a way to have his old life, his new life, and Travis too, but love isn’t always easy. Will he learn to recognize that sometimes
the worst thing imaginable can lead him to the place he was meant to be?
Mijn versie van jou Christina Lauren 2018-03-20 Tanner Scott is drie jaar geleden met zijn familie verhuisd van Californië naar Provo in
Utah. De meeste mensen in Provo zijn strenggelovig, dus samen met zijn familie heeft de biseksuele Tanner besloten niet openlijk voor zijn
geaardheid uit te komen. Zodra hij zijn diploma heeft, wil hij gaan studeren aan een universiteit buiten het religieuze Utah. Tijdens zijn
laatste semester worden Tanner en zijn beste vriendin Autumn toegelaten tot een speciale werkgroep waarin alle leerlingen een boek
moeten schrijven. Bij de eerste bijeenkomst wordt bekend dat de klas dit jaar een speciale mentor krijgt: Sebastian Brother. Hij heeft
afgelopen jaar de werkgroep gevolgd en zijn debuut wordt binnenkort uitgegeven. Sebastian is de zoon van bisschop en erg geliefd in Provo.
Tanner heeft vier maanden om een boek te schrijven. Dat lijkt hem een makkie. Maar nog voor zijn eerste zin op papier staat, is hij
stapelverliefd op Sebastian...
Tuurrrlijk! Jane Costello 2011-04-01 Wanneer Zoë op haar trouwdag in de steek wordt gelaten door haar grote liefde Jason, kan ze de
medelijdende blikken van familie en vrienden niet langer verdragen. Zoë vlucht naar Amerika en komt terecht in Boston, waar ze als nanny
gaat werken bij de knorrige maar ongehoord sexy alleenstaande vader Ryan. Met zijn twee schattige kindertjes Ruby en Samuel kan ze het
al snel goed vinden. Met Ryan maakt ze knallende ruzie. Was hij maar minder aantrekkelijk. Gelukkig kan Zoë altijd terecht bij haar
kleurrijke groepje nieuwe vriendinnen Trudy, Amber en Felicity, net als zij Engelse nannys. Maar kunnen die haar redden wanneer haar
verleden plotseling hinderlijk op de stoep staat?
Zwarte lijst Brad Thor 2014-03-14 Dan Brown noemt Brad Thor de `auteur van de headlines van morgen; nog voordat de Snowden-affaire
aan het licht kwam schreef Thor Zwarte lijst. Een intrigerende en verontrustende thriller waarin hij schetst wat voor ontwrichtende
gevolgen total surveillance kan hebben als mensen met kwade bedoelingen het voor het zeggen hebben. Hij schetst een bloedstollend
spannend, maar naargeestig scenario dat realistischer is dan we denken. Ergens in de Verenigde Staten houdt de regering in het diepste
geheim een lijst bij. Een zwarte lijst. Leden van het Amerikaans congres krijgen hem nooit te zien, alleen de president en een geheim team
van adviseurs is van het bestaan ervan op de hoogte. Als je naam er eenmaal op staat, gaat hij er niet meer vanaf totdat je komt te
overlijden. Iemand heeft de naam van contraterrorisme-agent en ex-Navy SEAL Scot Harvath op de lijst gezet. En niet alleen die van hem,
maar die van iedereen binnen de Carlton Group, zijn opdrachtgever. Met als gevolg dat Harvath de getrainde moordenaars die eropuit zijn
gestuurd om hem uit te schakelen van zich af moet zien te schudden zodat hij met zijn nog levende teamleden in contact kan komen. Hij
komt er al snel achter dat een van hen zeer gevoelige informatie in handen heeft gekregen waaruit blijkt dat enkele hooggeplaatste figuren
binnen het ministerie van Defensie en de NSA de hun beschikbare technologie en wetten misbruiken voor hun eigen sinistere plannen. De
vraag is of Harvath kan voorkomen dat de Verenigde Staten getroffen worden door de meest verwoestende terroristische aanval ooit. `De
erfgenaam van Tom Clancy en Robert Ludlum flikt het weer. Chicago Tribune `De ultieme paranoiathriller. The Times
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk
als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en
in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in
de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende
relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en
opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker
Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor
negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve
McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Het koningsbedrog Steve Berry 2015-06-02 Steve Berry staat garant voor historisch verantwoorde én avontuurlijke thrillers. Dat laat hij
wederom zien in ‘Het Koningsbedrog’. Wanneer zijn zoon Gary in Londen wordt ontvoerd, raakt Cotton Malone betrokken bij een omvangrijk
politiek steekspel. De kern van de zaak draait om een Libische terrorist die door de Schotse autoriteiten vrijgelaten zal worden. Amerika wil
dat voorkomen, maar niets kan de Britten ervan overtuigen in te grijpen.Behalve misschien ‘Koningsbedrog’, een CIA-operatie die zich richt
op de legitimiteit van het Britse koningshuis en koningin Elisabeth. Malone staat voor een dodelijk dilemma: om Gary te kunnen redden moet
hij een gevaarlijk spel spelen. Want alleen door het blootleggen van een ongelooflijk geheim kan hij de vernietigende consequenties van
Operatie Koningsbedrog voorkomen. ‘Fans van Steve Berry hebben met Het Koningsbedrog een topthriller in handen.’ The Huffington Post
‘Steve Berry overtreft zichzelf telkens weer.’ **** Hebban.nl/Crimezone ‘Sfeer, inhoud, geschiedenis plus adembenemende spanning. Steve
Berry is steengoed!’ Lee Child ‘Steve Berry schrijft zinderende thrillers van wereldformaat.’ Peter James ‘Zoals altijd bij Berry steek je er
wat van op en intussen vlieg je door het boek.’ David Baldacci Steve Berry schrijft bestsellers die alom worden geprezen vanwege hun
rijkdom aan historische details en de grondige research. Zijn thrillers verschijnen in veertig talen.
Vuurproef Caldwell Laura 2015-07-02 Advocate Izzy McNeil staat op het punt te gaan trouwen. Haar verloofde Sam en zij zijn bezig met de
laatste voorbereidingen van hun bruiloft als Sam spoorloos verdwijnt. Op dezelfde avond wordt Forester Pickett, haar belangrijkste cliënt,
dood gevonden én blijkt er dertig miljoen aan aandelen te zijn verdwenen uit zijn kluis. De kluis waar alleen Sam toegang toe had. Vanaf dat
moment verdwijnen een voor een al Izzy's zekerheden. Ze raakt haar baan kwijt. Er wordt ingebroken in haar appartement. En op straat
wordt ze voortdurend achtervolgd. Eén ding is duidelijk: als ze de waarheid wil achterhalen over Sams verdwijning en Foresters dood, zal ze
tot het uiterste moeten gaan. Haar enige houvast is haar liefde voor Sam, maar hoe dieper ze graaft, hoe onontkoombaarder de conclusie: ze
kent Sam niet zo goed als ze dacht...
Waar is Grace Emily Elgar 2020-06-03 Meg wordt dood gevonden, haar dochter Grace spoorloos. Een schok, want wie vermoordde de
liefhebbende moeder en ontvoerde de dochter die medicijnen nodig heeft? De waarheid is onvoorstelbaar schokkend Emily Elgar schreef
met Waar is Grace (Grace is Gone) een onthutsende thriller. Meg en haar dochter Grace zijn zeer geliefd in het stadje Ashford. Dus wanneer
Meg vermoord gevonden wordt en Grace vermist is, is iedereen in shock. Niet in de minste plaats omdat Grace al jaren ziek is en misschien
nog maar een paar dagen te leven heeft. Wie vermoordde de moeder die haar leven in dienst stelde van haar zieke dochter, en wie ontvoerde
de dochter, die zonder haar medicijnen niet overleeft? De zoektocht levert onvoorstelbare en schokkende antwoorden op. Emily Elgar volgde
de schrijfopleiding aan de vermaarde Faber Academy. Ze woont en werkt in East Sussex. ‘Zorgvuldig pelt Emily Elgar de lagen af van de
zogenaamde hechte gemeenschap en legt zo meer bloot dan menigeen wenst.’ Sunday Mirror ‘Een geweldige opbouw van spanning en
twists. Een goed geschreven, aangrijpende thriller.’ The Guardian
In een mens John Irving 2012-05-07 In een mens is een meeslepende roman over verlangen, geheimhouding en seksuele identiteit. Een
boek over de liefde in al haar verschijningsvormen en een gepassioneerd betoog voor seksuele verscheidenheid.
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Hij Sarina Bowen 2020-02-11 Ze spelen niet voor hetzelfde team. Of wel? Jamie Canning heeft er nooit achter kunnen komen hoe hij zijn
beste vriend verloor. Vier jaar geleden verbrak zijn getatoeëerde, grappenmakende, regelbrekende kamergenoot alle contact zonder enige
verklaring. En wat dan nog dat het een beetje raar werd op de laatste nacht van het hockeykamp in de zomer dat ze achttien waren? Het
was gewoon een beetje dronken dwaasheid. Niemand stierf. Als er een ding is waar Ryan Wesley spijt van heeft, dan is het zijn hetero vriend
overhalen tot een weddenschap die de grenzen van hun relatie heeft verlegd. Nu ze met hun college teams het tegen elkaar moeten
opnemen op het nationale kampioenschap, zal hij eindelijk de kans krijgen om zich te verontschuldigen. Maar een blik op de man waar hij
altijd een zwak voor had is genoeg om het verlangen naar hem sterker te maken dan ooit tevoren. Jamie heeft lang gewacht op antwoorden,
maar in plaats daarvan komen er steeds meer vragen. Kan een nacht vol seks een vriendschap verpesten? En hoe gaan we dan de komende
zes weken te werk? Als Wesley tijdens de zomer naast Jamie komt coachen op het kamp, heeft Jamie nog een paar dingen te ontdekken over
zijn oude vriend... en nog veel meer over zichzelf. Waarschuwing: bevat seksuele situaties, hotties op hockeyschaatsen, skinnydipping, flirten
in een SUV en het bewijs dat het gevaarlijk is om uit de kast te komen voor je familie op sociale media.
De wolwinkel Debbie Macomber 2018-03-13 Drie volkomen verschillende vrouwen. Als ze niet toevallig door Blossom Street waren
gelopen, hadden ze elkaar nooit ontmoet, en toch worden ze vriendinnen voor het leven. Bethanne Hamlin is pas gescheiden, omdat haar
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man opeens een ander had. Nu zit ze met twee opgroeiende kinderen in een huis vol mankementen en zonder carrière. Elise Beaumont komt
zonder pensioen niet rond en is daarom noodgedwongen bij haar dochter ingetrokken - al wordt ze daardoor dagelijks geconfronteerd met
de man die ze ooit met zoveel moeite moest loslaten. Courtney Pulanski, zeventien jaar oud, woont bij haar oma, waar ze zich niet echt thuis
voelt, en worstelt in haar eentje met de dood van haar moeder. Al breiend pakken ze de draad weer op. Bij Lydia Hoffman in de wolwinkel met taart, hun breiwerk en... elkaar. Dit verhaal is eerder verschenen.
Waarom gelukkig zijn als je ook normaal kunt zijn? Jeanette Winterson 2012-06-26 Openhartig, pijnlijk eerlijk en rauw: Waarom
gelukkig zijn als je normaal kunt zijn geeft een heel nieuw inzicht in de ontwikkeling van het schrijverschap van de belangrijkste vrouwelijke
romancier van Engeland. Het geeft de lezer een kader waarin Jeanette Wintersons romans gelezen kunnen worden en een beter begrip van
haar werk. In Waarom gelukkig zijn als je normaal kunt zijn beschrijft Winterson haar vroegste jeugd, de breuk met haar adoptieouders en
de zoektocht naar haar echte moeder. Jeanette Winterson debuteerde in 1985 met Sinaasappelen zijn niet de enige vruchten. De BBC
bewerkte deze roman tot een televisieserie, die in ons land door de NOS onder de titel Sinaasappels en demonen werd uitgezonden. Verder
verschenen van haar onder meer De passie, Op het lichaam geschreven, Vuurtorenwachten en De stenen goden. Van haar roman Op het
lichaam geschreven werden in Nederland 25.000 exemplaren verkocht. Ze ontving de Engelse Whitbread Prize for Best First Novel en de
Amerikaanse E.M. Forster Award. Winterson woont in Oxfordshire en Londen. Zie ook www.jeanettewinterson.com.
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