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De rekening Lee Child 2011-09-22 In deze elfde Jack Reacher-thriller van Lee Child begint ex-militair Jack Reacher aan een levensgevaarlijke missie nadat een van zijn oude teamleden is vermoord. In De
rekening, de elfde Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, wordt een van Reachers oude maten in de woestijn in Californië in de val gelokt en vermoord. Eens een team, altijd een team: dit moet
gewroken worden. Reacher probeert iedereen bij elkaar te brengen. Maar er zijn nog meer kameraden verdwenen. Het lijkt wel of de vijand hun steeds net één stap voor is – een levensgevaarlijke missie. Lee
Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim
honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Lee Child: de beste hedendaagse auteur van crime fiction.’ Haruki Murakami
Daag me uit Lee Child 2015-09-08 In deze 20e Jack Reacher-thriller van Lee Child, stapt Reacher uit de trein in een rustig stadje. Althans, dat denkt hij. Maar dan vindt hij een briefje over tweehonderd
moorden... In Daag me uit, deel 20 van de fenomenale Jack Reacher-serie van Lee Child, hoeft Reacher nergens heen en heeft hij alle tijd van de wereld. Dus een afgelegen stationnetje met de merkwaardige
naam Mother's Rest lijkt hem een prima plaats om een zinloze tussenstop te maken. Hij verwacht een paar stoffige, verlaten huizen te vinden, of een eenzame grafzerk. In plaats daarvan treft hij een vrouw aan
die wacht op een vermiste privédetective. Plus een raadselachtig briefje over tweehonderd doden en een stadje vol zwijgende, wantrouwige mensen. Weglopen zou makkelijk zijn. Maar dat is tegen Jack
Reachers principes. Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie,
gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘De coolste hoofdpersoon van dit moment.’ Stephen King ‘De
avonturen van Jack Reacher zijn ernstig verslavend.’ NRC Handelsblad
Zoek me tussen de sterren Francesca Zappia 2018-06-07 Indringende, eigentijdse YA-roman over fandom, online vriendschap, depressie en de grote invloed van internet. Ik zal hem moeten vertellen wie ik ben.
Maar wat moet ik doen als ik daarmee alles verpest? Op school ziet niemand Eliza staan. Op internet is ze echter wereldberoemd als Lady Astronomia, de anonieme bedenker van de ongekend populaire online
strip MonsterZee. Daar voelt ze zich veilig in haar online wereld. Wallace is nieuw op school. Hij schrijft fanfictie over MonsterZee en heeft geen idee dat Eliza de maker is van de strip die zo veel voor hem
betekent. Eliza laat Wallace voorzichtig dichterbij komen. Wat zou er gebeuren als ze haar ware identiteit onthult?
King of the Causeway T.M. Frazier 2021-12-07 Een enorme orkaan nadert de kust van Florida, een ander soort storm broeit in Logan’s Beach. Een mysterieuze nieuwkomer doet een gooi naar de titel van King
of the Causeway. Hij deinst nergens voor terug in zijn gevecht om de kroon. Als nieuwe vijanden samenspannen met oude rivalen, staat er veel meer op het spel dan enkel de titel waarvoor King zijn hele leven
heeft gestreden. Er is een orkaan in aantocht. En dit kon weleens de storm zijn die alles zou vernietigen.
Nachthandel Lee Child 2017-11-07 In deze tweeëntwintigste Jack Reacher-thriller van Lee Child komt Reacher een kostbaar sieraad tegen in een pandjeshuis. Hij is vastberaden de eigenaar te vinden. In
Nachthandel, de 22e Jack Reacher-thriller van bestselleraureur Lee Child, maakt Reacher een wandelingetje in een stad in het Amerikaanse midwesten. In de etalage van een pandjeshuis valt zijn oog toevallig
op een sieraad, een kleine damesring van de militaire academie West Point. Wie zou van zoiets afstand doen? Jack Reacher gaat op zoek naar de eigenaresse en laat zich niet dwarsbomen. Lee Child is
winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim
honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Child maakt er in het desolate sneeuwlandschap van Wyoming weer een vermakelijk avontuur van.’ Vrij
Nederland ‘Nachthandel is weer een geslaagd en geloofwaardig Reacher-avontuur. Het wachten op de volgende Lee Child is begonnen.’ NRC Next
Duin Frank Herbert 2017-10-03 Hertog Leto van Atreides heeft de positie van gouverneur van de planeet Arrakis aangeboden gekregen. Een bijzondere kans, want deze woestijnplaneet is de enige plek waar de
ontzettend waardevolle specie melange kan worden gedolven. Op zijn thuisplaneet Caladan bereidt Leto zijn vertrek voor. Hij, zijn concubine Jessica en hun zoon Paul vermoeden dat de benoeming een valstrik
is van hun aartsrivalen, de Harkonnens. Desondanks besluit Leto dat ze toch gaan – de kans om alle productie van melange in de hand te hebben is simpelweg te waardevol. Ze vertrekken richting Arrakis, maar
van alle kanten dreigt gevaar. Duin verscheen in 1965 en is de grootste sciencefictionklassieker aller tijden. Er zijn vele miljoenen exemplaren van het boek verkocht en het boek is de basis geweest voor tvseries, games en films.
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.
Niet zonder elkaar Jill Shalvis 2019-01-15 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...
Zoete leugentjes Jill Shalvis 2017-06-27 Val voor de man die je niet kunt krijgen... Als kapitein van een rondvaartschip is Pru ruige wateren gewend; het leven op het vasteland vindt ze een stuk lastiger. Hoewel

ze erg gelukkig is met haar nieuwe appartement en nieuwe buren, zit ze er niet op te wachten verliefd te worden - en al helemaal niet op Finn O'Riley, de sexy eigenaar van haar nieuwe stamkroeg! val nog een
beetje harder... Hoewel Finn keihard werkt, maakt hij duidelijk altijd tijd voor zijn vrienden. Zodra Pru daar een van wordt, moet ze erg haar best doen om niet in zijn betoverende groene ogen te verdrinken. Maar
na een incident met een dartpijltje gaat hun vriendschap razendsnel over in meer. Véél meer... en vertel hem dan de waarheid... Pru wil niets liever dan dat Finn gelukkig is - dat heeft ze zelfs gewenst bij de
wensfontein op het plein. Ze durft alleen niet te wensen dat ze hem ooit helemaal voor zichzelf zal hebben. Want ze heeft iets voor hem geheimgehouden wat alles zal veranderen...
Verloofd en verleid Maya Banks 2019-04-23 Celia Taylor wil Evan Reese heel graag als klant krijgen bij het reclamebureau waar ze voor werkt. Hij belooft dat hij erover na zal denken - als zij belooft met hem uit
te gaan. Uiteraard stemt ze toe, want dit is dé kans om zaken te doen met de sexy miljardair. Wat ze echter niet weet, is dat hij geen diner in gedachten heeft, maar een hele week op een eiland - met háár als
zijn aanstaande... Dit verhaal is eerder verschenen, is afzonderlijk te lezen en is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel
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
Onvoorspelbaar Natasha Madison 2020-07-30 Zack Mijn teamgenoot met mijn vrouw in bed betrappen, maakte de beslissing waar ik al jaren mee vocht makkelijker. Het is tijd om verder te gaan. Een frisse start
en een nieuw NHL-team in een grote stad. Het belangrijkste is dat het mijn zoon Jack zijn beste kans is. Het zou voor ons allebei een goede zaak zijn. Denise Na een slechte jeugd heb ik ervoor gezorgd dat ik
het zou maken. Het probleem is dat ik elke keer dat ik een patiënt verlies een beetje sterf vanbinnen. Het maakt deel uit van mijn carrière in het Hudson kinderziekenhuis, dienst oncologie, maar het maakt de pijn
van het verlies er niet makkelijker op. Het enige wat voor mij telt is de kinderen hun levens redden, totdat een NHL-speler met zijn zoon mijn ziekenhuis binnenloopt. We zijn officieel van het script afgeweken op
het moment dat we elkaar ontmoeten. Als deze liefde iets is, dan is het onvoorspelbaar.
Schoonheid in lingerie Penelope Sky 2019-01-03 Conway Barsetti wil niet meer dat ik een model ben. Hij wil me helemaal voor zichzelf houden. Ik inspireer hem op een manier zoals niemand anders dat doet.
Nu woon ik samen met hem in zijn prachtige landhuis en voel ik me geen gevangene meer. Ik ben vrij om te doen wat ik wil, met enkele beperkingen. Maar hij behandelt me zeer afstandelijk en ziet me als een
object in plaats van als een persoon. Zijn familie komt langs voor de lunch en hij zegt dat ik op mijn kamer moet blijven zodat ze me niet zullen zien. Maar ik heb een beter idee. Ik zal ze laten geloven dat ik zijn
vriendin ben, dat we samen leven en dat we verliefd op elkaar zijn. Tenzij hij me beter behandelt, zal ik zijn ouders en zus vertellen wat onze regeling werkelijk inhoudt. En hem vernederen.
Dirty Rock Vicki James De meester in verleiden. De God van de rock. Frontman van 's werelds meest begeerde band, Youth Gone Wild. Ik ben Rhett Ryan, en ik krijg wat ik wil. Vrouwen? Ze stonden in de rij.
Geld? Ik had genoeg. Prijzen? Mijn planken stonden vol. Liefde? Daar had ik geen tijd voor. Niet totdat ik geen andere keuze had dan aandacht te schenken aan de laatste vrouw waar ik verwachtte voor te
vallen. Mijn mooie, brutale publicist, Julia verdomde Speed. Ze was een essentieel onderdeel van het succes van de band, en ze was zo verboden terrein als het maar zijn kan. Ik had nooit iets meer gewild in
mijn leven. Maar Julia was niet zoals de rest, en mijn avances duwden haar alleen maar verder weg. Ze was de eerste vrouw die me er voor liet werken, en Jezus, wilde ik er ineens voor werken! Zelfs als ik wist
dat het op een ramp zou uitdraaien. Zelfs als ik wist dat er tranen zouden vallen. Ik was bereid om het vuil te spelen om het te laten gebeuren. Ik had gewoon geen idee hoeveel ik zou veranderen in het proces,
of hoe iets dat ooit mijn alles was geweest, al snel niets zou worden omdat ik met haar in het verbodene was gesprongen. Domme, Roekeloze Rhett.
De verborgen apotheek Sarah Penner 2021-03-09 Meeslepende en spannende historische roman voor de lezers van Santa Montefiore en Corina Bomann Londen, 1791. Nella Clavinger wacht in haar verborgen
apotheek op een nieuwe klant. Hoewel ze een gewaardeerd apotheker is, gebruikt ze haar kennis het liefst voor andere doeleinden: ze maakt vergif voor vrouwen die aan een man willen ontsnappen. Als haar
nieuwe klant de pas twaalfjarige Eliza Fanning blijkt te zijn, ontvouwt er zich een onverwachte vriendschap. Londen, heden. Historicus Caroline Parcewell viert haar trouwdag alleen, treurend om haar overspelige
man. Als ze een oud apothekersflesje in de Theems vindt, wordt haar nieuwsgierigheid gewekt. Ze vermoedt dat het flesje een link heeft met de onopgeloste apothekersmoorden die tweehonderd jaar geleden
plaatsvonden. Maar als Caroline op onderzoek uitgaat, heeft dat gevolgen voor het heden en het verleden... Over De verborgen apotheek 'Met haar debuutroman De verborgen apotheek neemt Sarah Penner
haar lezers mee naar het Londen van 1791.' - De Telegraaf
Skull King: De koning Penelope Sky 2020-02-27 Mijn echtgenoot is wreed, meedogenloos en verachtelijk. Ik haat hem met elke vezel van mijn wezen. De enige reden dat ik hem niet heb vermoord of heb
geprobeerd om bij hem weg te gaan, is vanwege de belofte die ik heb gedaan. Ik heb mezelf verkocht aan hem om iemand te redden van wie ik hield ... en dit is de prijs die ik daarvoor moet betalen. Ik zat alleen
in een bar toen een buitengewoon knappe man binnen kwam lopen. Hij had opvallend blauwe ogen, hoge jukbeenderen en een gespierd lichaam dat gemaakt was om te vechten. Hij was mooi. Ik kon mijn ogen
niet van hem afhouden. Toen hij een drankje voor me bestelde, wees ik dat niet af. Ik was al heel lang niet meer seksueel aan mijn trekken gekomen, en ik wilde een echte man voor de nacht. Mijn man had veel
verhoudingen, dus waarom zou ik dat niet ook kunnen doen? De eigenaardige ring aan zijn rechterhand viel me op, een diamant die in de vorm van een schedel was geslepen. Had ik toen maar geweten wat dat
betekende, dan had ik geweten wie deze man was. De leider van de Skull Kings, hun koning. Een man die nog wreder en meedogenlozer was dan mijn eigen man.
Sexy tycoons (3-in-1) Sarah Morgan 2016-08-09 Ze zijn rijk, machtig, afstandelijk - en genadeloos aantrekkelijk... (1) VERSTRIKT IN VERLANGEN - Miljonair Rafael Cordeiro, die zijn buik vol heeft van alle
golddiggers, leidt een teruggetrokken bestaan. Wanneer de beeldschone Sophie hem om een lening komt vragen, wijst hij haar dan ook resoluut af. Gelukkig is hij bestand tegen haar charmes. Maar als hij haar
kust, blijkt oprechte hartstocht minder makkelijk te weren... (2) ONMOGELIJK VERLANGEN - Lizzie krijgt de keus: trouwen of betalen. De steenrijke Ilios Manos eist dat ze haar schuld inlost. Liefst door een
huwelijk, want hij heeft een echtgenote nodig. Geld heeft Lizzie niet, dus ze móét wel met hem trouwen. Gelukkig is het een verstandshuwelijk, want... zou ze hem kunnen weerstaan als hij haar probeert te
verleiden? (3) ONSTUIMIG VERLANGEN - De meedogenloze Jason Pollack doet er alles aan de mooie Leah toe te voegen aan zijn lijst vijandige overnames. Leah is echter niet onder de indruk. Goed, hij
zwemt in het geld en laat haar zeker niet onberoerd - maar hij lijkt te veel op haar ex-geliefde. En in die val trapt ze niet nog een keer!
Bitter Falls Rachel Caine 2020-06-15 Zij onderzoekt een cold case die niemand anders aandurft. Ondanks alle schokkende gebeurtenissen in haar verleden gaat Gwen Proctor door met haar leven. Ze bijt zich

vast in een nieuwe cold case. Een jonge man is al drie jaar vermist en de politie heeft geen enkele aanwijzing. Zijn gekwelde moeder Ruth leidt sindsdien een teruggetrokken bestaan. Gwen weet zelf hoe het
voelt om zo intens bezorgd te zijn over je kinderen. Het onderzoek levert al snel verdachten op... en nieuwe slachtoffers. Terwijl zij elk duister spoor volgt, wordt duidelijk dat deze vreemde zaak wel eens akelige
gevolgen kan hebben voor haarzelf. Want hoe dichter Gwen bij de waarheid komt, hoe heviger de dreiging die haar - en haar kinderen - thuis te wachten staat. In deze stad die zich eerder als één blok tegen
Gwen en haar familie keerde, blijkt vooral één familie bijzonder wraakzuchtig te zijn. Gwen bereidt zich voor om op twee fronten te strijden. Maar wil zij de ultieme prijs wel betalen?
Sofia Terri Anne Browning 2022-05-09 Sometimes, beauty covers a whole lot of ugly. That was one of the many valuable lessons I learned the summer I lived in Creswell Springs with the Angel's Halo MC. They
taught me about responsibility and respect-not just for others, but, more importantly, for myself. I liked to think I came home a better person. Someone who wasn't just pretty on the outside anymore. And then I
met Zak. Golden eyes. Chiseled jaw. That deep, gravelly voice mixed with a slight Russian accent that did something to me no man ever had before. The way he looked at me, I didn't just feel beautiful-I felt
powerful. Before I knew it, I'd fallen for him. My heart was in his hands. But did he want to cherish it...or crush it? The Rocker Universe Timeline Reading Order Our Broken Love Collection (Alexis/Reese) The
Rocker Who Holds Me The Rocker Who Savors Me The Rocker Who Needs Me The Rocker Who Loves Me The Rocker Who Holds Her The Rockers' Babies Angel's Halo Angel's Halo Entangled Angel's Halo
Guardian Angel The Rocker Who Wants Me The Rocker Who Cherishes Me The Rocker Who Shatters Me The Rocker Who Hates Me Angel's Halo Reclaimed The Rocker Who Betrays Me Defying Her Mafioso
His Mafioso Princess Angel's Halo Atonement Angel's Halo Fallen Angel Marrying Her Mafioso Angel's Halo Avenged Her Mafioso King Angel's Halo Forever Angel Forever Rockers Needing Forever Vol 1
Catching Lucy Craving Lucy Rocking Kin Un-Shattering Lucy Needing the Memories Tainted Kiss Tainted Butterfly Forever Lucy Tainted Bastard Tainted Heartbreak Tainted Forever Needing Forever Vol 2
Salvation Holding Mia Needing Nevaeh Off-Limits Sweet Agony Savoring Mila Surviving His Scars Loving Violet Wanting Shaw Needing Arella Sacrificed: Sofia Sacred Vow Her Shelter Cherishing Doe Heartless
Savage Cruel Surrender Hating Piper
De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben mijn vader gevangengenomen. Hierna zullen ze mij gevangen nemen, behalve als ik inga op hun eisen. De machtigste man van Italië neerschieten. Cato
Marino. De man wordt overal begeleid door zijn beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane is ondoordringbaar. Hij is de meest paranoïde man van het land. En het was onmogelijk dat ik hem in mijn eentje zou kunnen
uitschakelen. Als ik mijn vader wil redden, heb ik maar één optie. Ervoor zorgen dat ik in Cato's bed kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet over de Barsetti’s, maar speelt zich wel af in hetzelfde
universum. Er zijn gastoptredens van Crow Barsetti en Bones jr.**
De Avond Voor Kerstmis Clement Clarke Moore 2006 De ouders van zes slapende kinderen zijn getuige van het bezoek dat de kerstman aan hun huis brengt. Prentenboek met fraaie illustraties in kleur en tekst
op rijm. Vanaf ca. 4 jaar
Halo Alexandra Adornetto 2011-10-07 Venus Cove is niet meer dan een slaperig stadje. Daar komt verandering in wanneer vanuit de hemel drie engelen naar het stadje worden gestuurd: Gabriel, de krijger, Ivy,
de heler, en Bethany, de tiener. Zo onopvallend mogelijk maakt het drietal zich op voor een strijd tegen het Kwaad. Om zo min mogelijk op te vallen, proberen de engelen zich als een gewoon gezin voor te doen.
Bethany gaat naar de plaatselijke middelbare school, wordt verliefd en begint tegen alle regels van de hemel in een relatie. Maar al snel blijken de drie engelen niet de enige bovennatuurlijke elementen in Venus
Cove te zijn. De komst van een uiterst charmante, verleidelijke en bovenal dodelijk gevaarlijke jongen bedreigt het voortbestaan van de wereld en de engelen moeten al hun krachten bundelen om hem te
bestrijden. Bethany kunnen ze daarbij niet missen, en de jonge engel zal moeten kiezen tussen de liefde en haar missie.
Dicht bij jou Kristen Proby 2019-09-24 Camilla was al op jonge leeftijd verliefd op Landon Plazzo. Toen hij na zijn eindexamen met de noorderzon vertrok, bleef ze achter met een gebroken hart. Maar Cami werd
volwassen en werd mede-eigenaar van het populaire restaurant Seduction. Ze heeft alles bereikt wat ze wil... althans, dat denkt ze. Landon blijkt gevechtspiloot in de marine te zijn geweest. Na twaalf jaar keert
hij terug naar Portland. Hij ziet dat Cami, het kleine zusje van zijn beste vriend, een beeldschone vrouw is geworden en is vastbesloten haar hart te veroveren.
Bevrijdende liefde Francine Rivers 2012-02-23 Deze roman speelt zich af omstreeks 1850 in Californië. De om haar schoonheid geroemde Angel verwacht niets van mannen dan leugens, bedrog en geweld. Als
jong meisje werd zij verkocht en misbruikt en later gedwongen als publieke vrouw haar lichaam te exploiteren. De enige kracht die Angel in staat stelt om te overleven is de diepe haat die zij koestert. En het
meest haat die zij de mannen die haar hebben gebruikt en haar inwendig leeg en dood hebben achtergelaten. Dan ontmoet zij Michael Hosea, een man die god wil dienen en bij alles zoekt naar zijn wil. Michael
Hosea gehoorzaamt Gods roep om met Angel te trouwen en haar onvoorwaardelijk lief te hebben. Langzaam trotseert Michaels al Angels bittere verwachtingen en ondanks haar verzet begint haar bevroren hart
uiteindelijk te smelten. Bij een naburig kolonistengezin vindt Angel een warmte die ze nooit eerder gevoelt heeft. Maar niet iedereen wil de vrouw vergeven die Angel was...als een ultieme beproeving van haar
respect voor Hosea en haar prille geloof in God doemt er uit het verleden een demon op die zij onder ogen zal moeten zien en... overwinnen.
Haar kers Penelope Bloom 2019-08-09 Deel 2 van de Verboden vruchten-serie Een heerlijke serie vol hilarische situaties en steamy scènes Voor de fans van Jennifer Probst en Audrey Carlan Hoe ik haar heb
ontmoet? Nette mannen praten nooit hun mond voorbij. Gelukkig ben ik geen nette man. Eerst proefde ik haar fruit, toen ontgroende ik haar en daarna liet ik mijn kaartje achter. Prima begin, niet? Hoe ik hem
heb ontmoet? Hij liep mijn bakkerij in, kocht een kersentaart, stal mijn vaas vol bloemen en liet zijn kaartje achter. Nog steeds geen idee waar dat op sloeg. Jij wel? William had geen slechter moment kunnen
kiezen om Haileys bakkerij in te stappen. De winkel lijdt verlies, haar enge ex laat haar maar niet met rust, o, en ze is 25 en nog steeds maagd. William is belachelijk knap, het soort knap waar vrouwen gekke
dingen van gaan doen. Zo ook Hailey. Hij had zijn kaartje achtergelaten, dus het leek een goed idee om hem te bellen. Tot hij opnam met de woorden: ‘Je kers smaakt naar meer. Bezorg je ook aan huis?’
Kronieken van de Academie voor Schaduwjagers Cassandra Clare 2017-08-16 De gebeurtenissen van Stad van Vlammen beroofden Simon van zijn geheugen - hij zal opnieuw moeten ontdekken wie hij is. Hij
weet dat Clary zijn parabatai is en dat Isabelle zijn vriendin is, maar wanneer Clary en Isabelle teveel verwachten van de man die hij niet meer is, maakt hij een drastisch besluit: hij gaat terug naar de Academie
voor Schaduwjagers, in de hoop zichzelf terug te vinden.
Normale mensen Sally Rooney 2019-01-14 ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney de
liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder
van Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat zich door de jaren heen een diepe band heeft gevormd. ‘Normale
mensen’ van Sally Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven hebben, en het groeiende besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een intense roman die je je eigen
liefdes laat herbeleven. ‘De stem van de nieuwe generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de rechten voor een
televisieserie van ‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script schrijft.
Alleen voor nu Abbi Glines 2018-03-01 Nieuw (4e) deel in de populaire Sea Breeze-serie! Een onuitputtelijke aantrekkingskracht bereikt zijn kookpunt. Preston is geen goede jongen. Maar ondanks dat is
Amanda al een eeuwigheid verliefd op hem. Als ze eindelijk de moed heeft verzameld hem te versieren, loopt dat niet goed af. En toch blijft ze naar hem verlangen. Vooral nu het erop lijkt dat hij ook interesse in
haar heeft. Niemand wil dat ze samen zijn. Amanda's broer Marcus niet, en Prestons vrienden al helemaal niet. Daarvoor kennen ze Prestons slechte kant veel te goed. Zelfs Preston beseft dat hij niet goed

genoeg voor haar is.
De laatste brief Rebecca Yarros 2019-09-04 Rebecca Yarros is terug met ‘De laatste brief’, een aangrijpende feelgoodroman over een kick-ass single mom. Ella werd op haar negentiende moeder van een
tweeling en runt nu, vijf jaar later, een bed & breakfast. Ze heeft per brief contact met Beckett, die met haar overleden broer in het leger zat. Dan komt Beckett zonder dat ze het weet terug van uitzending en gaat
hij in haar B&B logeren om haar te helpen. Zij moet daar niets van hebben, ze kan het toch wel alleen? Maar haar kinderen zijn gek op hem. In ‘De laatste brief’ laat Rebecca Yarros zien dat hoe sterk je ook
bent, de liefde vaak nóg sterker is. ‘Yarros’ roman is een diep gevoelige en emotioneel geladen rollercoaster’ – Kirkus Reviews
Mijn favoriete flirt Christina Lauren 2020-11-20 Millie Morris werkt als professor aan de universiteit van Santa Barbara, op de afdeling criminologie. Ze is expert op het gebied van vrouwelijke seriemoordenaars,
goed in het maken van ontwijkende grappen en slecht in het praten over haar gevoelens. En, net als haar vier mannelijke vrienden en collega-professoren is ze permanent single. Totdat ze met haar beste vriend
Reid stiekem de meest opwindende nacht van haar leven beleeft... Maar al snel daarna besluiten ze toch dat hun vriendschap beter platonisch kan blijven en ze de liefde beter online kunnen zoeken. Online
dating is niet voor watjes. Terwijl de mannen overspoeld raken met goede matches en potentiële dates, krijgt Millie alleen maar dickpics of reacties van akelige mannen. Daarom creëert ze Catherine: een fictief
profiel waarmee ze persoonlijker kan zijn dan ze zelf is. Al snel komen Catherine en Reid in contact en raken ze bevriend. Millie moet kiezen: haar angst voor intimiteit onder ogen komen, of het risico lopen dat
ze haar beste vriend voor altijd kwijtraakt...
Ademloos-trilogie Maya Banks 2013-10-30 De Ademloos-trilogie Na 50 tinten grijs en de boeken van Sylvia Day nog steeds zin in een lekker opwindend stukje lezen, dan is de Ademloos-trilogie wat voor jou. De
drie delen vertellen over drie beste vrienden die zakelijk ook met elkaar verbonden zijn. Uiteraard weer buitengewoon succesvol veroveren zij de harten van vrouwen op geheel eigen wijze.
Fairfield Park Santa Montefiore 2012-04-23 Hampshire, Engeland. Het prachtige landgoed Fairfield Park ligt er stil bij op de dag van de begrafenis van de heer des huizes, Lord George Frampton. Het is een dag
die de levens van zijn hele familie voorgoed zal veranderen, want na de uitvaart meldt George Framptons buitenechtelijke dochter Phaedra zich, samen met de notaris van de familie. Niemand wist van haar
bestaan, maar Phaedra is desondanks vlak voor zijn dood door George opgenomen in zijn testament. Wat is er gebeurd al die jaren geleden, wie is Phaedra’s moeder? En waarom heeft George de bom op deze
manier, pas na zijn dood, laten ontploffen? In de zoektocht naar antwoorden en verzoening ontstaat tijdens deze tumultueuze periode een liefde die sterker is dan bloed. Een onmogelijke liefde...
Tyrant T.M. Frazier 2018-12-11 Ik. Herinner. Me. Alles. Alleen nu wilde ik dat dat niet zo was. Als de mist die mijn herinneringen heeft beneveld, opklaart, komt de waarheid die maanden buiten mijn bereik lag,
eindelijk naar voren. Maar de verlossing die ik verwacht had te voelen, blijft uit. Ik ben nu banger dan ik was toen ik geboeid aan Kings bed wakker werd. Want de waarheid brengt duistere geheimen aan het
licht. Geheimen die ik nooit had mogen ontrafelen. Als ze erachter komen dat ik me alles herinner of als ik hulp zoek bij de getatoeëerde crimineel die me met lichaam en ziel bezit, breng ik degene van wie ik het
meest hou, in gevaar. Ik weet niet of ik sterk genoeg ben om de aantrekkingskracht tussen King en mij, die elke dat groter wordt, te weerstaan. Hij heeft me al eens gered, op meer dan één manier. Nu is het mijn
beurt om te doen wat er nodig is om hem te redden. Zelfs als dat betekent, dat ik moet trouwen met iemand anders... * WAARSCHUWING * Dit boek bevat scènes met misbruik en geweld die door sommige
mensen als schokkend kunnen worden ervaren.*
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?
Blood & Loyalties: A Mafia Romance Ryan Michele 2015-10-26 Family meant everything. Good, bad, right, wrong, legal, illegal—none of that mattered when it came to family. Family was and always would be
number one. Catarina Lambardoni stayed on the legal side of the family businesses by running Lambardoni Enterprises. Professionally, she was beyond successful. In her personal life, however, she was not,
having just walked in on her boyfriend cheating on her. Jag Maratelli, the boss’s right hand, worked extremely hard to sustain his position in the family and honored it with his life. When he was summoned to the
East Coast for an unexpected meeting, a chance encounter with Catarina and one look into the fire within her made him a very determined man. The chemistry between the two scorched hot, and Jag had been
with enough women to know Catarina was something special, something he couldn’t allow himself to walk away from. Life had other ideas, though, when a betrayal in the family sent him two thousand miles away
from her while danger lurked closer than anyone realized. Would their connection be strong enough for both of them to pursue more? Or would people and events from the past and present make that choice for
them?
Meer dan liefde Nora Roberts 2014-10-14 Ierland, land van weelderige wouden, duizelingwekkende meren en eeuwenoude legenden. Daar, in County Mayo, leeft de magie van Iona Sheehans voorvaderen al
generaties lang voort, en daar ligt haar roeping. Iona komt in Ierland aan met niets dan een optimistische instelling en een aangeboren gevoel voor paarden. Ze mag logeren bij haar nicht Branna en neef
Connor. Iona weet dat ze zich hier thuis kan voelen en het leven kan leiden dat ze altijd al wilde. Maar er rust een oude vloek op Iona’s familie, een kwaad dat verslagen moet worden voordat liefde kan
opbloeien...
Magisterium boek 4 - Het Zilveren Masker Holly Black 2017-11-10 Callum Hunt wordt geconfronteerd met een leven vanachter tralies, verbannen uit de rest van de magische gemeenschap voor wat hij is en voor
wat hij zou kunnen worden. Maar een schokkende openbaring heeft hem vrijheid beloofd - tegen een hoge prijs. Zal het hem lukken om sterk te zijn en trouw te blijven aan zijn vrienden en docenten? Of neemt
hij het risico, waarmee hij alles zal vernietigen waar hij van gehouden heeft?
Queenie Candice Carty-Williams 2020-12-21 Queenie Jenkins, een 25-jarige Jamaicaans-Britse vrouw uit Londen, verliest de grip op haar leven. Ze krijgt een miskraam, haar vriend maakt het uit, ze verlaat hun
gedeelde flat en als klap op de vuurpijl verliest ze haar baan bij de krant. Ze zoekt afleiding in datingapps en kortstondige affaires, maar het wil niet baten. En als ze in therapie wil gaan, krijgt ze te maken met
vooroordelen van haar Jamaicaanse familie. De positie die Queenie inneemt in de maatschappij, haar onzekerheden en haar vrienden worden voor een belangrijk deel gevormd doordat ze zwart is; niettemin
beschrijft ze haar verhaal met een luchtige pen en valt er heel veel te lachen. Queenie maakt je deelgenoot van de turbulenties en escapades die haar leven beheersen en overhoop gooien; je zult veel
herkennen, solidair verdrietig met haar zijn en haar levensweg bewonderen. Queenie is een ontwapenend eerlijk, inclusief verhaal dat iedereen zal aanspreken die op zoek is naar liefde maar o zo vaak wordt
geconfronteerd met iets heel anders. Candice Carty-Williams (1989) is journalist en scenarioschrijver en schrijft onder meer voor The Guardian, The Sunday Times en Vogue International. Ze woont in ZuidLonden. Queenie is haar debuutroman.
Rebel Rebecca Yarros 2018-12-07 ‘Rebel’ is het laatste deel in de Renegades-serie van Rebecca Yarros. Dit boek gaat over een vrouwelijk lid van het stuntteam, namelijk Penna Carstairs, oftewel Rebel. En
Rebel is behoorlijk badass. Ze is ‘sexiest female athlete of the year’ en in de wereld van extreme sports is er niemand die haar gek maakt. Maar in een bar in Las Vegas ontmoet ze Cruz, en die dringt wel door

haar barrière heen. Ze brengen een geweldige nacht met elkaar door. Daarna wil ze niets meer van hem weten. Zo makkelijk komt ze echter niet van hem af, want ineens blijkt hij haar docent te zijn. Dit
meeslepende laatste deel in de Renegades-serie van new adult-auteur Rebecca Yarros volgt op ‘Wilder’ en ‘Nova’.
Zijn banaan Penelope Bloom 2019-06-13 Deel 1 van de Verboden vruchten-serie Een heerlijke serie vol hilarische situaties en steamy scènes Voor de fans van Jennifer Probst en Audrey Carlan Eindelijk is het
gelukt: Natasha krijgt haar allereerste serieuze opdracht als businessjournalist. Dit is haar grote kans om te bewijzen dat ze meer is dan een klunzige flapuit: ze mag Galleon Enterprises infiltreren om schandalen
rondom CEO Bruce Chamberson te onderzoeken. Het enige wat ze hoeft te doen om binnen te komen, is door de man in kwestie aangenomen worden als stagiaire. Kat in ’t bakkie. Totdat blijkt dat Bruce de
knapste man is die Natasha ooit heeft gezien. En hij haar vlak voor het interview op heterdaad betrapt met een banaan in haar hand. Een banaan met zijn naam erop in dikke vette viltstiftletters. Hoe gaat ze zich
hieruit redden?
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