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Punk 57 Penelope Douglas 2020-03-25 Voor de fans van TIJAN & Colleen Hoover
We leken voor elkaar geschapen. Tot we elkaar ontmoetten. Misha 'Waar je ook
gaat, ik mis wat je achterlaat. Het lijkt wel alsof je al eeuwen weg bent.' In groep
zeven kregen we een penvriend toegewezen. De lerares van de andere school
dacht dat ik meisje was, omdat ik 'Misha' heet, en wees me toe aan een van haar
leerlingen, Ryen. Mijn docent dacht dat Ryen een jongen was en vond het een
goede match. Het duurde niet lang voordat we erachter kwamen dat er een foutje
was gemaakt. En al heel snel waren we het oneens over van alles. Wat de
lekkerste pizza was. Android vs. iPhone. Of Eminem echt de beste rapper aller
tijden was… Zo begon het en de daaropvolgende zeven jaar, hadden we elkaar.
We hadden drie regels: Geen social media. Geen telefoonnummers. Geen foto's.
We hadden het goed, zo. Waarom zouden we dat dan verpesten? Tot ik online op
een foto van een meisje stuitte. Ze heette Ryen, zat in de laatste klas van de
middelbare school, hield van Gallo's pizza en was verslaafd aan haar iPhone.
Toeval bestaat niet... Ik moest haar ontmoeten. Ik verwachtte alleen niet dat ik zou
haten, wat ik aantrof. Ryen Hij heeft me al in geen drie maanden geschreven. Er is
iets mis. Is hij overleden? Opgepakt? Misha kennende zijn beide een reële
mogelijkheid. Zonder hem word ik langzaam gek. Ik moet weten dat er iemand is
die naar me luistert. Het is mijn eigen schuld. Ik had toch zijn telefoonnummer

moeten achterhalen, of een foto van hem. Hij kan wel voorgoed zijn verdwenen. Of
hij blijkt, zonder dat ik het doorheb, ineens recht voor mijn neus te staan...
Waan en eigenwaan Jane Austen 1997 In een Engels gezin aan het einde van de
achttiende eeuw moeten de leden hun trots en vooringenomenheid overwinnen om
tot elkaar te kunnen komen.
Hush, Hush Becca Fitzpatrick 2015-12-04 Nora Grey is verstandig, slim en loopt
nooit in zeven sloten tegelijk. Haar eerste fout was om verliefd te worden op Patch.
Patch maakt de ene fout na de andere en heeft een verleden dat verre van
brandschoon is. Verliefd worden op Nora is het beste dat hem ooit is overkomen.
Maar kunnen Nora en Patch een brug slaan tussen hun twee verschillende
werelden als dat betekent dat hun hart op een hartverscheurende manier op de
proef wordt gesteld?
Hotel Lonely Hearts Heather O'Neill 2019-05-07 Een prachtige, poëtische roman –
een modern, origineel sprookje Montreal, 1914. Twee baby’s worden midden in de
winter achtergelaten in een weeshuis. Allebei blijken ze uitzonderlijke talenten te
bezitten: Pierrot is een wonderkind op de piano, Rose brengt met haar dans en
gevoel voor komedie overal waar ze komt vreugde. De kinderen worden verliefd
op elkaar en dromen van een toekomst waarin ze de meest extravagante en
verleidelijke circusshow ter wereld zullen opzetten. Als tiener worden de twee
gescheiden. Beiden aan het werk gezet als hulp tijdens de Grote Depressie,
zakken ze langzaam weg in de onderwereld van Montreal, overlevend door
sekswerk, drugs en diefstal. Maar als Rose en Pierrot elkaar terugvinden – na
jarenlang zoeken en wanhopige armoede – wordt de mogelijkheid van hun
jeugddroom nieuw leven ingeblazen en doen ze alles om deze waar te maken. Al
snel hebben Rose, Pierrot en hun troep van clowns en showgirls het gemaakt in
New York, zowel op het podium als op straat. Noch het theater noch de
onderwereld zal ooit hetzelfde zijn. De pers over Hotel Lonely Hearts ‘Zo vol met
levendige beschrijvingen en complexe personages dat de leeservaring bijna
filmisch is.’ The Washington Post ‘O’Neill is de minnares van de verbeelding en de
metafoor. Dit is briljante tragikomedie. Een beetje raar maar heel erg leuk.’
Booklist ‘Een boek als een duizelingwekkende tocht door sprookjesland, vol
verwondering en onuitputtelijk geloof in het buitengewone.’ Daily Mail
Gedeeld geheim L Marie Adeline 2013-10-15 Facebookpagina
Knopen en Kant Penelope Sky 2018-02-27
Voor het donker thuis Riley Sager 2021-03-12 Voor het donker thuis is de
nieuwste thriller van Riley Sager, bekend van De laatste meisjes en Mijn laatste
leugen. Voor de fans van Netflix' The Haunting of Hill House. Spannend van begin
tot eind. Voor het donker thuis is de razend spannende nieuwe thriller van
bestsellerauteur Riley Sager, auteur van De laatste meisjes, Mijn laatste leugen en
Sluit alle deuren. Hoe was het om in dat huis te wonen? Maggie Holt is die vraag
wel gewend. Vijfentwintig jaar geleden verhuisde ze met haar ouders, Ewan en
Jess, naar Baneberry Hall, een negentiende-eeuws landhuis in Vermont. Drie
weken later waren ze er halsoverkop uit vertrokken; een traumatische gebeurtenis

waarover Ewan later een bestseller zou schrijven. Tegenwoordig knapt Maggie
oude woningen op en ze kan zich de gebeurtenissen van toen nauwelijks
herinneren. Ze gelooft ook eigenlijk geen woord van wat er in haar vaders boek
staat. Wanneer ze na zijn dood Baneberry Hall erft, gaat ze terug naar de plek
waar het allemaal begon. Ze is van plan om het pand een facelift te geven en te
verkopen. Haar terugkeer wordt met argusogen bekeken door de inwoners, want
het kleine stadje is er niet goed vanaf gekomen in haar vaders boek. Zodra Maggie
over de drempel van Baneberry Hall stapt begint ze zich af te vragen of er toch
geen waarheid in het boek schuilt. Van Riley Sagers boeken zijn inmiddels ruim
40.000 exemplaren verkocht in Nederland en België. Voor het donker thuis is de
perfecte read voor de fans van Netflix' The Haunting of Hill House. ‘Deze
pakkende thriller is een must-read!’ – J.D. Barker ‘Een heerlijk beangstigend boek.
Dit moet je lezen wanneer het donker wordt, als de wind huilt en er in de verte een
raam klappert. Zorg dat je dicht bij een lichtschakelaar zit. Die zou je weleens
nodig kunnen hebben.’ – Ruth Ware ‘Wederom een adembenemende hit van
Sager.’ – Booklist ‘King of thrillers Sager is terug met een verhaal over een vrouw
die terugkeert naar haar ouderlijk huis; een horrorsetting bij uitstek en goed voor
een razendsnelle hartslag en kippenvel.’ – Newsweek ‘Een verslavende thriller.’ –
The Washington Post
Royal Passion Geneva Lee 2018-02-13 Het was nog nooit zo spannend bij het
Britse koningshuis – een hotte nieuwe serie voor de vele fans van E.L. James,
Audrey Carlan en Jessica Clare Een blik, een kus en niets is meer hetzelfde. Op
haar afstudeerfeestje ontmoet Clara Bishop een knappe vreemdeling. Zonder
waarschuwing trekt hij haar naar zich toe en kust haar gepassioneerd, waarna hij
weer verdwijnt. Clara heeft geen idee wie de man is – totdat een foto van hen
beiden in de krant verschijnt: het is prins Alexander van Cambridge, kroonprins
van Engeland, een bad boy met koninklijk bloed... Pers en bloggers over de Royalserie ‘Pak een koud glas limonade, de grootste ventilator die je kunt vinden en een
XL strandhanddoek voordat je dit zinderende meesterwerk gaat lezen.’ The
Huffington Post ‘Deze serie was zo’n onverwachte verrassing en de boeken zijn
niet normaal zo hot...’ The Rockstars of Romance ‘Ik ben weggeblazen door de
serie! Dames, je moet dit lezen! Het is zo verslavend! De prins is zo kinky, zalig!’
Schemxy Girls Book Blog ‘Een gloeiend heet liefdesverhaal over twee mensen die
heel verschillend zijn en toch zo goed bij elkaar passen.’ Summer’s Book Blog ‘Met
scènes die sensueel, verleidelijk, gepassioneerd en ondeugend zijn, is dit een
verpletterend debuut.’ Fan Girl Book Blog ‘Als ik al niet gek was op die dominante,
koninklijke klootzak, zou ik nu voor hem zijn gevallen. Ik kan niet wachten op het
volgende boek.’ Cocktails and Books
De Mister E L James 2019-04-19 Londen, 2019. Het leven is Maxim Trevelyan
goed afgegaan. Dankzij zijn looks, goede connecties en geld heeft hij nooit hoeven
werken en slaapt hij zelden alleen. Maar zijn leven staat op zijn kop wanneer zijn
familie wordt getroffen door een tragedie en hij de adellijke titel, het vermogen en
de landgoederen van zijn familie erft - inclusief alle bijkomende

verantwoordelijkheden. Maxim is hier niet op voorbereid en worstelt met zijn
nieuwe rol. Uiteindelijk blijkt zijn grootste uitdaging de lustgevoelens die hij
koestert voor een raadselachtige jonge vrouw die onlangs in Engeland is
aangekomen en niet veel meer bezit dan een ingewikkeld en gevaarlijk verleden.
Gesloten, beeldschoon en muzikaal getalenteerd; Maxims hunkering naar deze
verleidelijke, mysterieuze vrouw groeit uit tot een passie die hij niet herkent en niet
durft te benoemen. Wie is Alessia Demachi eigenlijk? Kan Maxim haar
beschermen tegen het kwaad dat haar bedreigt? En wat als zij erachter komt dat
hij geheimen voor haar verborgen houdt? Van hartje Londen via het wilde,
landelijke Cornwall naar de gure, dreigende schoonheid van het oosten van
Europa - De Mister is een achtbaan van gevaar en verlangen die je tot aan de
allerlaatste pagina naar adem doet happen.
De kamer van Janus Sasha Grey 2017-03-22 Een aantal jaar geleden kwam
Catherine terecht bij het Juliette-genootschap, een uiterst geheime club waar de
machtigste mannen ter wereld hun diepste en donkerste fantasieën werkelijkheid
lieten worden. Inmiddels is Catherine teleurgesteld geraakt. Haar leven met haar
verloofde Jack is saai en voorspelbaar, vooral in de slaapkamer. Ze werkt als
journaliste, maar haar baan en haar thuissituatie zorgen voor weinig inspiratie. Dat
verandert wanneer ze begint te schrijven over de dood van het zeer geliefde model
Inana Luna. Haar ervaringen weerspiegelen de eigen ontluikende seksualiteit en
onafhankelijkheid van Catherine. Wat begint als een routineklusje ontpopt zich al
snel tot een obsessie, die haar leidt langs maar al te bekende facetten van haar
leven: een fascinatie met pikante, wellustige mannen en een aantal zeer
opwindende intriges. Net zoals de Romeinse god Janus kijkt Catherine naar zowel
het verleden als de toekomst. Zorgen haar ervaringen met het Juliettegenootschap en Inana's dagboek ervoor dat ze ontdekt wat ze echt wil in het
leven, de liefde en seks? Of wordt ze opgeslokt in een tergende wereld waaruit ze
wellicht geen tweede keer kan ontsnappen? Sasha Grey was van haar 18de tot
haar 23ste een van de beroemdste en meest choquerende pornoactrices ter
wereld. Op het toppunt van haar roem stopte ze. Ze greep haar pen en begon te
schrijven. In 2013 verscheen haar debuut, Het Juliette-genootschap. Haar
auteursbezoek in Amsterdam was een van de meestbesproken events van de
afgelopen jaren. Over Het Juliette-genootschap: 'Sasha Grey is duidelijk meer dan
de belle de jour.' Humo 'De seksuele zoektocht van het hoofdpersonage is
onderhoudend, grappig en vlot geschreven.' Metro 'Ze heeft een miljoen volgers
op Twitter. Ze is controversieel. Vrouwen herkennen een feministe in haar,
schoolbesturen weren haar van voorleesmiddagen.' Peter Buwalda
Fluwelen begeerte Sarah Waters 2014-10-14 Oesterverkoopster Nancy Astley
droomt haar leven lang van de vaudeville. Ondersteboven van revuester Kitty
Butler trekt ze naar het wilde en avontuurlijke Londen. Algauw worden ze geliefden
en voeren ze samen hun `mannen-act op in theaters en music-halls. Een droom
lijkt werkelijkheid geworden, maar dan leert Nancy dat liefde alleen niet genoeg is.
Verlaten door Kitty zwerft ze zonder een cent op zak door de straten van Londen.

Haar act wordt haar overlevingsstrategie verkleed als man komt ze in aanraking
met charlatans, schandknapen en hoeren, maar ook met de Londense aristocratie,
die zo mogelijk nog gevaarlijker is Fluwelen begeerte laat op een unieke en haast
tastbare manier de onderkant van de Victoriaanse tijd zien, en legt pijnlijk de
hypocrisie ervan bloot. Vol kleurrijke beschrijvingen van het Londen van 1890 en
zijn variétéwereld, met dickensiaanse personages en kloppend van erotische
spanning is Fluwelen begeerte een roman die je tot de laatste bladzijde meesleept.
De eigenzinnige gouvernante Courtney Milan 2015-06-15 Zij geeft niet op... Drie
maanden geleden is Serena Barton haar baan als gouvernante kwijtgeraakt.
Aangezien ze geen kans heeft op een nieuwe positie, eist ze compensatie van de
man die haar heeft ontslagen: een verachtelijke egoïstische hertog zonder
scrupules. Maar voor die hertog is ze niet bang. Wel voor zijn genadeloze
zaakwaarnemer, de man die bekend staat als Clermonts wolf. Deze formidabele
vuistvechter met zijn inktzwarte reputatie knapt alle vuile zaakjes van de hertog op.
En als de hertog zijn probleem met haar aan hem doorspeelt, maakt ze geen
schijn van kans. Toch moet ze het blijven proberen, haar hele toekomst staat
immers op het spel... Hij kan niet zwichten... Hugo Marshall wordt gedreven door
blinde ambitie, en dankzij die karaktertrek heeft deze mijnwerkerszoon het
gebracht tot rechterhand van een hertog. Als zijn werkgever hem opdracht geeft
zich, goedschiks dan wel kwaadschiks, te ontdoen van die hinderlijke gouvernante,
hoort dat gewoon bij zijn werk. Helaas is Serena niet gevoelig voor goedschiks, en
naarmate hij haar beter leert kennen, kan hij het steeds minder over zijn hart
verkrijgen kwaadschiks tegen haar op te treden. Toch zal hij ervoor moeten zorgen
dat ze vertrekt, anders verliest hij zelf alles waarvoor hij heeft gewerkt. Hij zal
moeten kiezen: of voor het leven dat hij zo graag wilde, of voor de vrouw van wie
hij is gaan houden...
Rijk van stormen Sarah J. Maas 2018-01-16 Het vijfde deel in de populaire Glazen
troon-serie neemt ons verder mee op Aelins epische reis en bouwt op naar een
cliffhanger die iedereen zal doen smachten naar het vervolg. In Rijk van stormen
heeft Celaena allang haar rechtmatige rol van erfgename Aelin Galathynius
ingenomen en heeft ze gezworen haar koninkrijk terug te krijgen. De Duistere
Koning Erawan gebruikt Aelins verleden, haar vijanden en haar vrienden in een
uiterste krachtvertoon om te voorkomen dat ze haar doel bereikt. Aelin heeft een
krachtig hof dat ze leiding moet geven en heeft haar hart aan een Fae-prins
gegeven. Nu moet ze bepalen wat – of wie – ze bereidt is op te offeren om haar
wereld te redden... De pers over Rijk van stormen ‘Absoluut adembenemend.’
Young-adult.nl ‘Intrigerend, schitterend, hartbrekend, romantisch en spannend. Dit
verhaal zal je verbeelding overnemen en laat je verlangend naar meer achter.’
USA Today ‘Strakke verhaallijnen, heerlijk escapisme.’ Kirkus reviews ‘Toegewijde
fans (en dat zijn er veel) zullen dol zijn op dit deel. Ze zullen genieten van de
filmische actie, de verstrengelde intriges en de heftige onthullingen van geheimen
en erfenissen.’ Booklist
Grey E.L. James 2015-07-24 Bekijk de wereld van Vijftig tinten grijs opnieuw, door

de ogen van Christian Grey. In Christians eigen woorden, en door zijn gedachten,
overpeinzingen en dromen, geeft E L James een verfrissend ander perspectief op
de liefdesgeschiedenis die wereldwijd miljoenen lezers betoverde. Christian Grey
lijkt een man van totale controle; zijn wereld is duidelijk, gedisciplineerd en
volstrekt leeg - tot de dag dat de jonge literatuurstudente Anastasia Steele zijn
kantoor binnen valt. Hij probeert haar uit zijn hoofd te zetten, maar raakt meer en
meer bevangen door gevoelens waar hij maar geen vat op krijgt. In tegenstelling
tot andere vrouwen lijkt Ana dwars door zijn afstandelijke houding heen te kunnen
kijken, voorbij zijn zakelijke successen en luxe levensstijl, recht in zijn gehavende
ziel. Zal zijn samenzijn met Ana hem verlossen van de gruwelijke
jeugdherinneringen die Christian elke nacht wakker houden? Of zullen zijn duistere
seksuele verlangens, zijn dwangmatige behoefte tot controle en zijn zelfhaat deze
jonge vrouw van hem wegdrijven en de broze hoop vernietigen die zij hem biedt?
Van wie hou je? Jennifer Weiner 2016-08-09 Een onvergetelijk verhaal over ware
liefde, het echte leven en tweede kansen... Rachel Blum en Andy Landis zijn acht
jaar oud als ze elkaar ontmoeten op de Eerste Hulp van het ziekenhuis. Rachel,
door haar aangeboren hartafwijking al een ziekenhuisveteraan, is meteen
geïntrigeerd door de jongen die daar helemaal alleen in de wachtkamer zit met
een gebroken arm. Hij vertelt haar zijn naam. Zij vertelt hem een verhaal. Als Andy
wordt meegenomen door een dokter en Rachel teruggaat naar haar
ziekenhuisbed, denken ze dat ze elkaar nooit meer zullen zien. De twee hebben
niets gemeen: Rachel groeit op in een keurige buitenwijk; de populaire en
beschermd opgevoede dochter van twee liefhebbende ouders, Andy woont alleen
met zijn regelmatig afwezige moeder en heeft een bijzonder talent voor hardlopen.
Maar gedurende de dertig jaar die volgen zullen Andy en Rachel elkaar keer op
keer ontmoeten – voor altijd verbonden door toeval, geschiedenis en de
herinnering aan de eerste keer dat ze elkaar zagen, een nacht die hun beider
levensloop ingrijpend veranderde. De pers over de boeken van Jennifer Weiner:
‘Niet weg te leggen. Weiner weet als geen ander hoe je een goed verhaal schrijft.’
The New York Times Book Review ‘Dit ontroerende verhaal over een levenslange
liefde is Weiner op haar hartverscheurende best.’ Kirkus Reviews
De MacGregor clan (15-in-1) Nora Roberts 2017-02-21 Het verhaal van de
kinderen en kleinkinderen van Daniel MacGregor, die allemaal te maken krijgen
met de liefdevolle bemoeizucht van hun temperamentvolle stamvader. Hij wil hen
namelijk net zo gelukkig zien als hij al jaren met zijn Anna is... (1) SERENA Serena
MacGregor mag dan beeldschoon zijn, een doetje is ze zeker niet! Daar kan de
charmante Lord Brigham over meepraten. Al bij de eerste ontmoeting raakt hij
betoverd door de vurige Schotse, maar zij wil niets van hem weten, want hij
vertegenwoordigt alles wat zij verafschuwt. Nooit zal ze zich geven aan een
Engelsman, hoe knap hij ook is. Toch brengen zijn verzengende kussen haar meer
en meer in verwarring. Kan liefde het winnen van haat? (2) IAN Ian vecht, als een
echte MacGregor, met hart en ziel voor de vrijheid van zijn volk. Als hij bij een van
zijn acties gewond raakt, komt hij terecht bij de lieftallige Alana Flynn. Eén blik op

de Ierse schone, en hij is verkocht. Maar het veroveren van haar hart blijkt
moeilijker dan elke strijd die hij tot nog toe heeft geleverd... (3) SERENA Als
blackjack-dealer op een cruiseschip heeft Serena MacGregor wat ze wil:
afwisseling en vrijheid. Aan trouwen en kinderen is ze nog lang niet toe.
Beroepsgokker Justin Blade is dat al evenmin. De enige vrouw in zíjn leven is
vrouwe Fortuna. Vader MacGregor besluit het lot echter een handje te helpen.
Wanneer Serena en Justin elkaar ontmoeten, zijn de kaarten geschud, al is geen
van beiden zich dat bewust... (4) CAINE De tegenstelling had niet groter kunnen
zijn. Caine MacGregor is een en al warmte en heeft met zijn charme al menige
vlinder in zijn net verstrikt. Diana Blade heeft zich vroeg in haar jeugd ingeprent
dat gevoelens een bron van narigheid zijn. Zolang je zorgt dat niemand je kan
raken, kun je ook niet gekwetst worden, is haar motto. Maar Daniel MacGregor is
er ook nog! (5) ALAN Shelby Campbell is warm, spontaan, creatief en chaotisch,
en... ze háát politici. Alan MacGregor laat weinig aan het toeval over. Hij zoekt
stap voor stap zijn weg naar de top, is een man van orde en regelmaat en - als
klap op de vuurpijl - politicus. Nét iets voor Cupido! Terwijl hun Schotse
voorvaderen zich eensgezind omdraaien in hun graf, doen Shelby en Alan een
gooi naar het onmogelijke... (6) GRANT Gestrand op een verlaten kustweg, belt
Genviève Grandeau aan bij een vuurtoren. Helaas wordt ze niet verwelkomd door
een vriendelijke oude vuurtorenwachter, maar doet een jonge en bepaald niet
uitnodigende man open. Niet van plan de nacht buiten door te brengen, besluit ze
ervan te maken wat ervan te maken valt. En dat is meer dan zij - en ook Grant
Campbell - had verwacht. (7) DANIEL Het bericht dat Daniel een ongeluk heeft
gehad, brengt de hele familie in het ziekenhuis bijeen. En terwijl Anna bij zijn bed
waakt, keert hij in zijn dromen terug naar de tijd dat hij haar leerde kennen. (8)
LAURA Voor Laura heeft Daniel MacGregor beveiligingsexpert Royce Cameron op
het oog. Laat er nu toevallig met een alarmsysteem in Laura's huis geplaatst
moeten worden! (9) GWENDOLYN Voor Gwendolyn heeft Daniel schrijver
Branson Macguire gevonden. En laat die voor zijn nieuwe boek nu toevallig nét
behoefte hebben aan informatie over het ziekenhuisleven - iets waar Gwen alles
vanaf weet... (10) JULIA Julia is net zo koppig als haar grootvader, en dat weet hij.
Dus roept hij de hulp in van een goede vriend, de vader van Cullum Murdoch. Julia
en Cullum kennen elkaar al jaren, en ze hebben al jaren een hekel aan elkaar.
Maar wat Daniel betreft is Kerstmis de perfecte tijd voor verzoening... (11) MAC
Als Darcy, een jonge vrouw, een fortuin wint in zijn casino, voelt Mac Blade zich
verplicht om haar in bescherming te nemen. Al gauw merkt hij dat het moeilijk voor
hem wordt om de grote broer te spelen - hij wil iets heel anders! En zijn familie
vindt dat helemaal niet erg... (12) D.C. Kunstenaar Daniel Campbell MacGregor,
D.C., houdt niet van feestjes. Maar wanneer zijn
De tweede berg David Brooks 2020-04-01 'Een must-read in tijden van sociale
distantie en nieuwe gemeenschapszin.' - Trouw 'Een overtuigend pleidooi.' ****
NRC Handelsblad Sta jij op je eerste of tweede berg? Draait het leven om jou – of
om anderen? Gaat het om succes – of om betekenis? We leven in een wereld die

ons vertelt dat we vooral persoonlijk geluk moeten nastreven: carrière maken,
succes hebben en mooie spullen verzamelen. Dit is wat David Brooks de
zogenaamde ‘eerste berg’ noemt die we vaak allemaal bewandelen. Maar als we
op die top zijn aangekomen, of eraf zijn gevallen door bijvoorbeeld een ontslag of
een verlies, kunnen we tot de ontdekking komen dat dát ons niet daadwerkelijk
gelukkig maakt. We gaan verlangen naar dingen die er echt toe doen. Dat is het
moment waarop je de tweede berg beklimt. Op de tweede berg draait het niet
meer om jezelf, maar om jouw relatie met anderen. Het gaat om een betekenisvol
leven. David Brooks onderzoekt hoe je een waardevol leven kunt leiden in een
egocentrische maatschappij. Wat betekent het om verder te kijken dan jezelf en je
op een groter doel te richten? Om onafhankelijkheid los te laten en afhankelijkheid
te omarmen? Hij richt zich hierbij op vier belangrijke pijlers die je helpen met het
beklimmen van die tweede berg: een verbintenis aangaan met familie, met een
roeping, met een gemeenschap of met een filosofie of geloof. De tweede berg is
een inspirerend en persoonlijk boek dat je helpt te ontdekken hoe jij ook een rijk en
voldaan leven kunt leiden. 'Een krachtig, indringend boek dat je niet meer loslaat.'
The Guardian David Brooks (1961) is auteur en al jaren een van de best gelezen
columnisten van The New York Times. Hij heeft meerdere bestsellers geschreven,
waaronder The Road to Character. Hij geeft les aan Yale University en is lid van
de American Academy of Arts and Sciences. ‘Zijn columns staan steevast
dagenlang op nummer een van bestgelezen stukken van de website van The New
York Times. Hij is te horen en zien in vele populaire podcasts, radio- en tvprogramma’s. Als de VS een ‘Denker des Vaderlands’ had, zou Brooks goede
kans maken.’ NRC Handelsblad 'Zeer ontroerend en buitengewoon scherp. En
hoopvol in de beste zin van het woord.' The Washington Post 'Lessen die mogelijk
je leven veranderen zijn te vinden in dit relevante boek dat je aanzet tot nadenken.'
Booklist 'Het beste boek van Brooks ooit. Krachtig. Zijn inspirerende boek is een
zelfhulpgids om de gevangenis van jezelf te ontvluchten.' The Observer 'Het is de
gave van David Brooks om taai maar overtuigend sociaal onderzoek toegankelijk
en zelfs verrassend te maken.' The New York Times Book Review 'Brooks haalt
een breed scala aan wetenschappers en denkers aan om een idee te weven dat
groter is dan de som der delen.' USA Today 'Brooks grootse prestatie zit in zijn
vermogen om de ongeziene aspecten van privé-ervaringen te verheffen tot een
krachtig en uitdagend gesprek over wat we allemaal met elkaar delen.' San
Francisco Chronicle 'Het hogere doel is volgens Brooks de “tweede berg”. De
eerste berg draait om jezelf, de tweede om anderen. Het goede leven is niet
gericht op pleziertjes, maar op diepe relaties met de mensen om je heen.' ****
NRC Handelsblad
De dragers van het Eikenblad John Flanagan 2015-12-22 Als de lente aanbreekt
en Will en Evanlyn eindelijk kunnen ontsnappen uit Skandia, wordt Evanlyn
ontvoerd door mysterieuze ruiters. Will schiet haar te hulp, maar verzwakt als hij is,
kan hij niet op tegen zes woeste Temujai-krijgers. Gelukkig is Halt, de Grijze
Jager, in de buurt om te helpen. Samen komen ze erachter dat de ruiters de

voorhoede vormen van een grote aanvalsmacht van Temujai, die het op de
Skandiërs hebben gemunt. En ook al vertrouwen de Skandiërs Will en de zijnen
niet, ze kunnen niet anders dan hulp van onze vrienden uit Araluen accepteren.
Fear and loathing in Las Vegas Hunter S. Thompson 2012-03-30 Raoul Duke en
Dr. Gonzo reizen in hun Chevrolet cabrio - de Grote Rode Haai - gevuld met 'twee
zakken weed, vijfenzeventig mescalinetabletten, vijf vellen krachtige blotters, een
zoutvaatje halfvol cocaïne en een veelkleurig arsenaal uppers en downers, gillers,
lachers... plus nog 1 liter tequila, 1 liter rum, een krat Budweiser, 0,5 liter pure
ether en vierentwintig ampullen amylnitriet' naar Las Vegas, alwaar zij in opdracht
van een chic New Yorks sportblad geacht worden verslag te doen van de
legendarische Mint 400, een motorrace dwars door de Nevada-woestijn.
BWWM Interracial Erotic Romance "Bound by Need" Book 2 BDSM Erotica Series
Erica Storm 2020-05-06 When Tyesha Brown discovers that she is now
unemployed, she makes a decision that will change her life, and the life she
envisioned with the handsome, sexy, drop-dead gorgeous BDSM Master, John
Steele. Can John Steele keep the promise he made to Tyesha when his passion
and hunger for all things bondage is calling him? Will he satisfy that craving with
another woman who isn’t Tyesha? key words bwwm interracial erotic bdsm
romance, free 1st in series bdsm, bwwm erotic romance, free young adults bdsm,
free alpha male billionaire, bwwm free billionaire, bdsm, bwwm romance books,
African american, free young adult interracial books, free bad boy bdsm,E books,
free interracial romance books, free bdsm erotica, bdsm romance African
American, bwwm erorica short stories, free second chance romance, free steamy
stories, free contemporary romance, free fiction books, free interracial romance,
free interracial romance, free interracial romance, free new adult, free new adult,
free new adult, free new adult, free new adult, free romance, free romance, free
romance, free African American romance, free bwwm romance, free bwwm
romance, free bwwm romance, UK bwwm erotica, UK interracial romance, UK
adult erotica, UK adult
Perfect chemistry Simone Elkeles 2010-10-11 Zij is blond, braaf en rijk. Hij is
donker, arm en lid van een gang. Samen moeten ze een scheikundeproject doen.
En dan worden ze, ondanks hun aanvankelijke aversie, verliefd op elkaar. Is haar
leventje wel zo perfect als het lijkt? En is hij wel zo wild als hij zich voordoet?
Speelt zich achter hun beider voordeuren niet iets heel anders af? Perfect
Chemistry is de leukste Young Adult-roman sinds tijden. Spannend, romantisch en
ontroerend. In de Verenigde Staten werden in korte tijd al 100.000 exemplaren
verkocht
Daisy Jones & The Six Taylor Jenkins Reid 2019-10-08 Daisy Jones & The Six is
een verslavende roman over de opkomst en ondergang van een band, maar ook
over vrouwen die leven voor hun dromen en er alles voor doen om die te laten
uitkomen. In Daisy Jones & The Six van Taylor Jenkins Reid droomt de knappe
maar instabiele Daisy Jones er eind jaren 60 van een beroemd zangeres te
worden. Ze wordt voorgesteld aan Billy Dunne, de frontman van de opkomende

rockband The Six. De vonken spatten ervan af en hun eerste hit slaat in als een
bom. Billy’s vrouw is zich bewust van de chemie tussen haar man en Daisy, maar
hun huwelijk en gezin staan voorop. Die romantiek is niets voor de coole toetsenist
Karen die de liefde opzijschuift voor haar carrière in een tijd die daar nog niet rijp
voor is. ‘Ik viel als een blok voor Daisy en verslond deze roman in een dag!’ –
Reese Witherspoon ‘Deels onthullende celebritymemoires deels A Star Is Born. Je
leest het in één nacht uit.’ – Vogue Best New Books 'Volledig geloofwaardig en
een feest om te lezen.' - The Times 'Reid is onovertroffen in het neerzetten van
imperfecte personages, en de strakke plot doet je racen naar het einde van deze
verslavende roman.' - Publishers Weekly (starred)
Als ik jou was Lisa Renee Jones 2013-01-30 Als Sara McMillan een stapel
prikkelende dagboeken in handen krijgt, afkomstig uit een opslagunit waarvan de
inhoud geveild wordt, is ze geschokt en gefascineerd tegelijk door de
ontboezemingen van de schrijfster. Hoe meer ze leest, hoe meer ze zich gaat
afvragen waarom Rebecca, de eigenaar van de ruimte, alles heeft achtergelaten.
Is haar iets noodlottigs overkomen of heeft ze gewoonweg besloten om haar leven
achter zich te laten en opnieuw te beginnen? Sara raakt volledig in de ban van het
spannende erotische leven dat Rebecca leidde en is vastbesloten te achterhalen
wat er is gebeurd. Binnen de kortste keren raakt ze ondergedompeld in Rebeccas
leven. Ze neemt haar oude baan over en ontmoet haar vrienden. Maar het gaat
verder. Sara voelt zich sterk aangetrokken tot twee mysterieuze mannen: Marc, de
eigenaar van een galerie, en de beroemde kunstenaar Chris. Ze laat zich
verleiden, en hoewel het duidelijk is dat beide mannen duistere geheimen met zich
meedragen, is ze niet meer in staat te stoppen. Als ik jou was is een
huiveringwekkende erotische thriller die je niet meer los zal laten. Lisa Renee
Jones heeft meerdere prijswinnende boeken geschreven. Haar werk werd in
verschillende talen vertaald. Als ik jou was is het eerste deel van een trilogie.
Alles wat ik weet over liefde Dolly Alderton 2018-10-26 The Sunday Timesbestseller In Engeland al honderdduizenden keren gekocht en gelezen - nu in
Nederland! Liefde, Dolly Alderton raakt er niet over uitgepraat. Wie wel, trouwens?
Dolly weet alle liefdesperikelen waarin een vrouw verzeild kan raken op een
aanstekelijke, komische en indringende manier te verwoorden. De lezer volgt haar
van de middelbare school en de universiteit naar het werkende leven. Deelt in haar
liefdevolle vriendschappen, haar worsteling met zichzelf, haar bijrol als vijfde wiel
aan de relatiewagen, haar rampzalige onenightstands en in de nieuwe inzichten
die dit alles haar elk jaar opleveren. Tegelijkertijd laat het boek zien dat het
verkennen van al die vormen van liefde ook hartverscheurend en vol
tegenstrijdigheden kan zijn. In haar succesvolle debuut combineert Dolly Alderton
persoonlijke verhalen, satirische observaties, lijstjes en recepten tot een wervelend
geheel dat voor veel vrouwen herkenbaar zal zijn. Het weet de toon van elke
nieuwe levensfase op een weergaloze manier te vangen, met een nostalgische
knipoog naar de jaren negentig. Voor fans van Bridget Jones en Ik ben Eleanor
Oliphant. Dolly Alderton (1988) is een Britse journaliste die diverse prijzen won

voor haar publicaties in onder meer The Sunday Times, The Telegraph, Marie
Claire en Red. Van 2015 tot 2017 schreef ze columns over daten in The Sunday
Times Style. Alles wat ik weet over de liefde is haar debuut. 'Een gevoelig en
grappig relaas over opgroeien als millennial. Alderton concentreert zich op het
intieme en het persoonlijke en verweeft dat met scherpzinnige observaties over de
hedendaagse vrouw.' THE OBSERVER 'Een briljant debuut.' THE DAILY
TELEGRAPH 'Net wanneer je denkt dat het boek een bepaalde (fantastische)
wending neemt, voert het je een kant op die nog veel grilliger, complexer en
ontroerender is. Een genot. Kortom, een geheide klassieker.' SOPHIE DAHL
Misschien nooit Colleen Hoover 2016-06-07 Misschien nooit van Colleen Hoover is
een liefdesverhaal – al zou je het ook een lustverhaal kunnen noemen – vanuit het
mannelijk perspectief van Warren. Hij is zo’n type waar we niet op willen vallen,
maar het gebeurt tóch. Warren is namelijk een tikje vuig, een tikje uitgekookt en
een tikje... nou ja, meer dan een tikje knap. De perfecte match voor Hootersserveerster Bridgette, die ook niet op haar mondje is gevallen. Het vonkt en
knettert deze hele novelle lang tussen hen, en dat alles vanuit het
onweerstaanbare perspectief van Warren. Misschien nooit is een must-read voor
alle fans van Colleen Hoover en vooral Misschien ooit.
Prachtige rampspoed Jamie McGuire 2019-08-07 De internationale
megabestseller. Abby doet haar best om haar duistere verleden te vergeten. Ze
gedraagt zich dan ook voorbeeldig: ze rookt of drinkt niet, vloekt niet en zorgt dat
ze haar zaakjes altijd goed op orde heeft. Wanneer ze als eerstejaars aankomt op
de universiteit wordt haar kans op een nieuw leven al snel gedwarsboomd door
Travis, die daar bekend staat als Mr. Onenightstand. Travis is de ultieme charmeur
en windt alle vrouwen op de campus om zijn vinger. Abby is de enige die niet
geïnteresseerd is in hem en dat fascineert hem eindeloos. Abby wijst hem af, maar
hij krijgt haar via een weddenschap toch in haar macht...
Een verleidelijk aanbod Samantha Young 2013-08-02 Verslavend lekker!
Samantha Young, Een verleidelijk aanbodbr) Braden is rijk, aantrekkelijk en ook
single, en bovendien een man die altijd krijgt wat hij hebben wil. En nu wil hij Joss!
Maar zij is niet onder de indruk van zijn status en geld. Daarom doet Braden haar
een heel speciaal voorstel: een verleidelijk aanbod dat ze niet kan weerstaan...
Samantha Young is 26 en woont in Stirlingshire, Schotland. Ze is dol op schrijven
en heeft een aantal romans zelf gepubliceerd. Een verleidelijk aanbod is haar
internationale doorbraak. De roman werd een New York Times Bestseller en is
een bestseller in meerdere landen. `Vijf sterren! Absoluut een van de beste
boeken die ik dit jaar las!' Goodreads.com 'Een heerlijke liefdesgeschiedenis met
geweldige karakters die je in je hart sluit.' Lovelybooks.de
The Hating Game Sally Thorne 2022-01-06 De grote TikTok-romcomhit The
Hating Game verfilmd. ‘De nieuwe Sophie Kinsella.’ Bustle. Lucy Hutton en Joshua
Templeman hebben een bloedhekel aan elkaar. Het vervelende is echter dat ze de
hele dag tegenover elkaar zitten, als assistenten van de twee CEO’s van een
uitgeverij. Lucy vindt Joshua stijf, onuitstaanbaar en overdreven knap, eh...

humorloos. Joshua is iedere dag weer verbijsterd over Lucy’s ongeschikte
kledingkeuze en eigenzinnige gedrag. Beiden laten geen gelegenheid voorbijgaan
om elkaar op stang te jagen met een heel arsenaal aan subtiele en minder subtiele
(en oké, best kinderachtige) spelletjes. Dit wordt al bijna werkroutine, tot ze allebei
hun zinnen hebben gezet op dezelfde promotie. Dan barst de strijd pas echt los!
Vijftig tinten grijs E.L. James 2012-05-24 Wereldwijd meer dan 100 miljoen
exemplaren verkocht Wanneer literatuurstudente Anastasia Steele de jonge
ondernemer Christian Grey moet interviewen, ziet ze een mooie, intelligente en
intimiderende man. De onbevangen, onschuldige Ana realiseert zich tot haar grote
schok dat ze hem wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare terughoudendheid
wanhopig tot hem aangetrokken voelt. Niet in staat om Anas pure schoonheid,
humor en onafhankelijke geest te weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook naar haar
verlangt - maar wel op zijn eigen voorwaarden. Gechoqueerd maar ook
gefascineerd door Greys opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in eerste
instantie terughoudend. Hoewel alle ingrediënten voor een succesvol leven - zijn
internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn liefhebbende familie - aanwezig
zijn, is Grey een man die gekweld wordt door demonen en die wordt opgeslokt
door zijn dwingende behoefte aan controle. Terwijl het duo aan een gewaagde,
hartstochtelijk fysieke affaire begint, ontdekt Ana de geheimen van Christian Grey,
en verkent ze haar eigen duistere verlangens. www.uitgeverijprometheus.nl
www.fiftyshadesofgrey-film.nl www.eljamesauthor.com Motion Picture Artwork (c)
Universal Studios. All Rights Reserved.
Verbonden met jou Sylvia Day 2013-06-04 De overweldigende kracht van
overgave... Het wereldwijde fenomeen van de Crossfire-serie wordt vervolgd! Eva
en Gideon moeten de consequenties van hun obsessieve verlangen naar elkaar
leren accepteren... Vanaf het eerste moment dat ik Gideon Cross ontmoette,
herkende ik iets in hem wat ik nodig had. Iets wat ik niet kon weerstaan. Ik zag een
gevaarlijke en beschadigde ziel van binnen – net als die van mij. Ik had hem net zo
hard nodig als het kloppen van mijn hart. Niemand weet wat hij voor mij geriskeerd
heeft. Hoe ik vroeger bedreigd ben, of hoe duister en wanhopig de schaduwen van
onze verledens zouden worden. Verbonden door onze geheimen, probeerden we
de verschillen te overbruggen. We maakten onze eigen regels en gaven ons over
aan het overweldigende gevoel elkaar te bezitten...
BWWM, Interracial, Reverse Harem, "Billionaire Twins,"African American Erotic
Interracial BDSM Erotic Romance Short Story Box Set Erica Storm 2015-09-21
This boxed set is for mature adults 18 and over Monica Adams is a black woman
who wants one thing so bad she can taste it. The chance to become a partner in
the large law firm she has been slaving in for two years. She has all the credentials
but one, and the one she lacks wasn’t made clear to her by the head of the firm,
who is a known womanizer. She doesn’t have to be a brain surgeon to guess what
it is—she never slept with him. Billionaire romance, bwwm, african american,
interracial with two men reverse harem boxed set When Ross Westlake locks eyes
with Monica, he’s wondering how she slipped through his hands without him

tasting this brown sugar. He’s always up for a challenge, and he won’t stop until he
has her spread eagle across his desk, on his couch, lying in his bed, on the floor,
in his limo, and where ever else suits his pleasure. When Brian Westlake, Ross’s
twin brother meets Monica he wants to play with her delectable brown body but he
wants to play hard. What will the twins do when they discover they want the same
woman? What will Monica do when she learns that there are two of them, and they
are ready to ride her hard, and put her up wet? key words bwwm bundle, bwwm
erotica, bwwm interracial bundle, bwwm taboo bundle, bwwm billionaire eortica,
free billionaire 1st in series, bwwm twins billionaire bundle, billionaire bad boys
bundle, bwwm billionaire romance bundle, bwwm billionaire bundle series,
billionaire series, billionaire box set, billionaire box set, billionaire, billionaire,
contemporary romance, billionaire, billionaire, new adult, new adult, billionaire
mystery, billionaire crime, billionaire, romance, billionaire romance, free billionaire,
bwwm bundle, bwwm bundle, bwwm erotica bundle, billionaire erotica, billionaire,
billionaire, billionaire, new adult bwwm bundle free erotic 1st in a series bundle,
MFM billionaire bundle, bwwm erotic romance bundle, free billionaire bwwm
erotica, free bwwm interracial MMf bwwm erotica, free bwwm erotica threesome,
mmf erotic romance, free book, free bwwm interracial romance erotica, free
bw/wm, free bwwm, erotica mmf erotica romance, free book black woman white
male erotica, free erotica, free bwwm romance, free black woman white man
erotica, free bw/wm erotica, free erotica bwwm, free interracial erotic ebony erotic
romance, interracial bwwm erotica, free, free erotica, free interracial books, free
erotica interracial, free African American urban romance, free urban erotica, free
urban interracial romance, free African American erotica, free urban interracial
romance, free romance bwwm, free romance bw/wm, free billionaire romance, free
billionaire romance, free bwwm billionaire romance, free bwwm billionaire
interracial romance bwwm free 1st book erotica interracial box set, bwwm box set,
bwwm box set, erotica box set, erotica box set, bwwm interracial box set, bwwm
erotic romance box set, bwwm erotica, bwwm erotica box set, black woman mff
box set, mff alpha twins box set. bwwm erotica, bwwm erotica box set, black
woman white man box set, African American erotica box set, bwwm, bwwm, bwwm
erotica box set, box set, box set erotica, erotica box set, erotica box set, bw/wm
box set, erotica romance, erotica romance box set, erotica romance box set, box
set, box set, erotica interracial box set, interracial box set, bwwm box set, bwwm
interracial box set, interracial box set, bwwm box set, bwwm box set, bwwm box
set, African American bwwm box set, African American bwwm box set UK romantic
erotic bwwm fiction, UK romantic interracial fiction, UK erotic mfm romance, bwwm
erotic romance, UK romantic fiction, UK romance, UK historical fiction, UK
romance, UK erotica, UK erotica romance, 1st in a series free, UK erotic fiction,
UK erotic romance paranormal fiction, UK fiction, free UK fiction, UK romance, UK
free first in series, free, free, freebie UK erotica fiction, new adult erotica fiction,
erotic romance, romance, free 1st in series billionaire interracial romance, bwwm,
bwwm, interracial, interracial, interracial fiction, woman's fiction, interracial UK

erotic fiction, free, free, 1st in series
Het verhaal van O Pauline Reage 2013-01-16 Erotische everseller uit de
wereldliteratuur, het enige échte antwoord op Fifty Shades of Grey. Pauline Réage
was met de publicatie van het controversiële Het verhaal van O haar tijd ver
vooruit. Het boek, over een jonge vrouw die zich volledig onderwerpt aan haar
man en tot sm wordt gedwongen, is een absolute klassieker. Tegelijkertijd sluit het
perfect aan op de erotische hausse in de literatuur.
Afterburn/Aftershock Day Sylvia 2021-01-07 Houd zaken en privé altijd
gescheiden. Houd politieke spelletjes buiten de slaapkamer. In zekere zin lapte ik
beide regels aan mijn laars toen Jackson Rutledge mijn minnaar werd. En ik kan
niet zeggen dat ik niet wist waar ik aan begon. Twee jaar later was hij terug, als
een van de spelers in een deal die ik op het punt stond te sluiten. Sinds Jax me de
rug had toegekeerd had ik als protegé van Lei Yeung, een van de slimste
zakenvrouwen van New York, heel wat bijgeleerd. Ik was niet meer het meisje van
toen, maar hij was niets veranderd. In tegenstelling tot de eerste keer dat onze
paden elkaar kruisten, wist ik precies met wie ik te maken had... en hoe verslavend
zijn aanraking kon zijn. De wereld van glamour, seks en macht was het speelveld
van Jax – maar dit keer kende ik de regels van het spel. In de keiharde
zakenwereld is er maar één regel die telt: houd je vijanden in de gaten en je exminnaars al helemaal...
Legend Marie Lu 2012-05-09 Legend speelt zich af in het Los Angeles van 2130,
dat ondergelopen is na een overstroming. De 15-jarige June, telg uit de elite van
de Republiek, is een wonderkind. Ze is gehoorzaam en loyaal en wordt dan ook
klaargestoomd voor een van de belangrijkste functies in de militaire rangorde van
haar land. De eveneens 15-jarige Day, geboren in een sloppenwijk, is de meest
gezochte crimineel van de Republiek. Normaal gesproken zouden hun wegen zich
nooit kruisen, maar dat gebeurt wel als de broer van June, een belangrijke militair,
wordt vermoord en Day de hoofdverdachte is. De overheid opent de jacht op hem.
Een ultiem kat-en-muisspel tussen June en Day gaat van start: zij wil haar broers
dood wreken, terwijl hij probeert uit handen van de overheid te blijven en intussen
ook nog zijn familie wil redden van een mysterieuze epidemie. Maar dan komt
June erachter dat de overheid iets met haar broers dood te maken heeft en er
alles aan doet om dat verborgen te houden.
Het gezelschap van leugenaars Karen Maitland 2009-09-01 Midden op een
marktplein valt een man neer. De mensen om hem heen schrikken terug als ze zijn
verminkingen zien. Wat ze onmogelijk achtten, is gebeurd: de pest is naar
Engeland gekomen. De stedelingen raken in paniek en vluchten weg. Tijdens de
vlucht worden negen mensen tot elkaar veroordeeld. De verhalen die zij vertellen
zijn onbetrouwbaar, de enige die de waarheid lijkt te spreken is het kind Narigorm,
maar haar gruwelijke voorspellingen houden iedereen op afstand. Ondertussen
rukt de pest van alle kanten op. De angst en het wantrouwen zijn groot en de
onderlinge verhoudingen worden nog grimmiger wanneer een van hen dood wordt

aangetroffen. Bevindt het kwaad zich ook in hun midden?
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.
Op zoek naar altijd Jennifer Probst 2016-06-15 Arilyn Meadows is een expert in
het helpen ontstressen van anderen, maar zelf kan ze amper stoppen met rennen.
Naast haar baan als coach voor singles op zoek naar een serieuze relatie is ze
ook nog yogalerares, vrijwilliger in een dierenasiel, therapeut en mantelzorger voor
haar geliefde opa. Geen tijd dus om de ware te vinden – maar sinds ze haar
yogavriend in een zeer compromitterende positie aantrof met een dame, houdt ze
haar hart sowieso liever gesloten. Dus als politieagent Stone Petty — het
toonbeeld van mannelijkheid en machogedrag — bij haar aanklopt voor verplichte
lessen in koel blijven als zijn baan te spannend wordt, zweert Arilyn dat ze zijn
verleidelijke blikken en sexy grijns zal negeren. Maar wat ze ook probeert, de
stomende aantrekkingskracht tussen hen valt gewoon niet te ontkennen, en voor
ze het weet wordt ze meegesleurd in een achtbaan van gevoelens die ze nooit
eerder heeft gekend.
Egotripper Vi Keeland 2019-10-03 Een steamy romance van de populaire auteur
Vi Keeland. Emerie is ’s avonds laat nog haar nieuwe kantoor aan het inrichten,
als er een inbreker voor haar neus staat. Wanneer ze hem met haar krav-magaskills te lijf gaat, vindt hij dat alleen maar hilarisch. Hij blijkt helemaal geen inbreker
te zijn: hij is Drew Jagger, de echte huurder van het pand. Emerie is opgelicht, en
de huurbaas aan wie ze de aanbetaling heeft gedaan is nergens meer te vinden.
Drew krijgt medelijden met Emerie wanneer hij hoort hoeveel geld ze kwijt is, en
dat ze nu met meubels en al op straat staat. Hij doet haar een aanbod: als ze zijn
telefoon opneemt zolang zijn secretaresse op vakantie is, mag Emerie nog even in
zijn kantoor blijven tot ze een nieuwe plek heeft gevonden. Drew is ietwat arrogant,

drop dead gorgeous, en een nietsontziende echtscheidingsadvocaat. Emerie is
zachtaardig en een succesvolle relatietherapeut. Ze hebben niets met elkaar
gemeen. Behalve dan een wederzijdse aantrekkingskracht die met de dag lastiger
wordt om te weerstaan. De boeken van Vi Keeland zijn wereldwijde bestsellers. In
Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar
verslavende dirty office romance De baas. Van Vi Keeland zijn veel sexy romans
beschikbaar, net als korte verhalen. Ook schrijft ze samen met Penelope Ward
verslavende romantische verhalen zoals Onweerstaanbaar en vele andere.
Nine and a half weeks Elizabeth McNeill 2013-07-15 Elizabeth McNeill begint in
Manhattan een affaire met een man van wie ze niets weet. Maar wat eerst
opwindend is, wordt snel beklemmend, want hun ontmoetingen worden
gekenmerkt door dominantie en vernedering. Toch heeft de minnaar van
Elizabeth - van wie we de naam nooit zullen weten - een verslavend effect op haar
en ze dreigt de volledige controle over haar lichaam én haar geest aan hem over
te geven. 'Het brengt ons tot de rand van de afgrond waar de grenzen van het zelf
worden uitgewist en alles geoorloofd is' - The New York Times
Verslaafd aan jou Sylvia Day 2012-08-23 Volg Verslaafd aan jou op Facebook
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