Training Season Ebook Leta Blake
Thank you definitely much for downloading Training Season Ebook Leta Blake.Most likely you have knowledge that, people have look numerous times for their
favorite books past this Training Season Ebook Leta Blake, but end happening in harmful downloads.
Rather than enjoying a good ebook subsequently a mug of coffee in the afternoon, otherwise they juggled past some harmful virus inside their computer. Training
Season Ebook Leta Blake is user-friendly in our digital library an online permission to it is set as public therefore you can download it instantly. Our digital library
saves in combination countries, allowing you to acquire the most less latency era to download any of our books considering this one. Merely said, the Training Season
Ebook Leta Blake is universally compatible later than any devices to read.

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.
Training Complex Leta Blake 2018-06-16 Buckle up – Matty’s back! Figure skater Matty Marcus didn’t capture Olympic gold, but he won rancher Rob Lovely’s heart.
After Rob sold his ranch and Matty hung up his skates, they started a new life together in New York City. Now Matty has taken on a fresh challenge as a figure
skating coach, and Rob’s second career as a physical therapist should be everything he’s dreamed of. But in the brutal heat of their third summer in the city, Rob
yearns for the wide-open country, and the intensity of city life awakens Matty’s demons. Matty asks for increasingly intense BDSM scenes, and his disordered eating
and erratic behavior ramp up the stakes. Rob struggles to stay in control, and after a well-intentioned anniversary gift goes awry, he still thinks he can handle the
fallout. But the concrete jungle is closing in and his coping skills are unraveling. Their love is deep, but Rob will have to admit the truth about what he really wants
before they both tumble into chaos.
Sex/Life B.B. Easton 2021-06-25 ‘Sex/Life’ van BB Easton is een hilarisch memoir over een man, een vrouw en een dagboek. 'Sex/Life' is de inspiratie voor de
gelijknamige Netflix-serie. De getrouwde psychologe BB zit vast in een saai huwelijk met accountant Ken. Ze probeert al jaren hun seksleven te verbeteren, maar dat
wil nog niet echt lukken. BB besluit een dagboek bij te houden en daarin komen ook haar vorige passionele relatie en haar ex-vriendjes aan bod: een stoere
tatoeëerder die bij een motorclub zit, een knappe maar foute rocker en een zachtaardige heavy-metal bassist. Ze lijken precies op de mannen uit haar favoriete
romanceboeken en in de verste verte niet op Ken, maar zo heeft BB toch weer wat passie in haar leven, ook al blijft het een geheim. Of dat dacht ze tenminste. Want
dan vindt Ken het dagboek, en hij leest het niet alleen, hij leert er ook iets van... ‘Sex/Life’ van BB Easton is een steamy, hilarische en unieke roman, vanaf juni 2021
ook te zien als Netflix-serie!
Spiegeling van de ziel Nora Roberts 2017-03-21 Als succesvol schilder is Colin Sullivan niet gewend dat iemand hem iets weigert. Ook Cassidy St. John lukt het niet
om nee te zeggen als hij haar vraagt om voor hem te poseren, maar ze is niet van plan om hem meer te geven dan haar beeltenis. Toch raakt ze met elke

penseelstreek waarmee hij haar probeert te vangen, meer onder zijn betovering... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Zoen me tot ik zwicht Helen Hoang 2018-08-02 Daten is al moeilijk genoeg - laat staan als je Asperger hebt. Stella, dertig, is briljant in wiskunde maar sociaal
onhandig. Haar moeder vindt het hoog tijd dat ze gaat trouwen. Stella heeft geen flauw idee met wie. Ze haat seks; zo genant. Praktijkervaring opdoen dan maar. Met
een professional. De charmante escort Michael is bereid Stella de fijne kneepjes bij te brengen, van voorspel tot meer dan de missionarispositie.
Lélia George Sand 1833
Annual Report USA Patent Office 1889
Kafka op het strand Haruki Murakami 2013-10-29 Murakami werd dit voorbije decennium een auteur voor wie je in gestrekte pas naar de boekhandel holde. Met deze
rijkelijke verhalenkrans voegt hij een nieuwe parel aan zijn oeuvre toe. Kafka Tamura loopt op zijn vijftiende verjaardag van huis weg om te ontsnappen aan de
sombere voorspellingen van zijn onmogelijke vader. Zijn reis voert hem naar een vreemde stad, waar hij de oude man Nakata ontmoet die met katten kan spreken. Er
wordt een brute moord gepleegd, maar de identiteit van zowel dader als slachtoffer is een groot raadsel.
De zijderoutes Peter Frankopan 2016-03-08 'Door terug te kijken, ver terug te kijken, houdt Frankopan ons een spiegel voor, die uiteindelijk haarscherp laat zien dat
we ons zullen moeten aanpassen – of we nou willen of niet.' – VPRO Tegenlicht DWDD-boekentip maart 2016 De zijderoutes is een schitterende verkenning van de
elementen die de stuwende kracht waren achter de opkomst en de ondergang van wereldrijken, die de stroom van ideeën en goederen bepaalden en nu een nieuw
tijdperk inluiden in de internationale politiek. Het gebied ten oosten van de Middellandse en de Zwarte Zee tot aan de Himalaya, dwars door Centraal-Azië tot diep in
China en India, was duizenden jaren het middelpunt van de aarde. Het is de bakermat van onze beschaving, waar meer dan 2500 jaar v.Chr. metropolen ontstonden
als Harappa en Mohenjodaro met een bevolking die in de tienduizenden liep en met straten die waren aangesloten op een geavanceerd rioleringssysteem. Het is ook
het gebied van de zijderoutes – handelsroutes maar ook verbindingswegen waarlangs opvattingen, religies, ideeën, cultuur én ziektes zich konden verspreiden. Hier
begint Peter Frankopan zijn nieuwe wereldgeschiedenis. Na de eerste zijderoutes ontstonden er andere: de slavenroute, de goudroute, de route naar het zwarte
goud. Maar in onze eenentwintigste eeuw zijn nieuwe routes aan het ontstaan die een grote gelijkenis vertonen met die allereerste, die Centraal-Azië doorkruisten.
De zijderoutes komen terug! 'Briljante verhaallijnen (...) Een wereldgeschiedenis die het middelpunt van die wereld naar het oosten verplaatst.' – The Economist 'Veel
boeken beweren "een nieuwe geschiedenis van de wereld" te zijn; dit boek heeft die benaming met recht.' – The Times
Zolang het duurt Abbi Glines 2017-12-21 Derde deel uit de populaire Sea Breeze-serie Low heeft het hart van Cage gebroken nadat ze een relatie met Marcus in
Alleen voor haar. Het leven van Cage begon langzaamaan van de rails te raken, eindigend in een arrestatie voor beschonken rijden. Om zijn baseballbeurs te kunnen
behouden - het enige waar hij naast Low om geeft - moet Cage een zomerbaantje zien te vinden. Weg van Sea Breeze. Op een boerderij, met een hoop koeien en
zonder hete meisjes. Misschien is dat wat Cage nodig heeft om alles weer op orde te krijgen. Maar de eigenaar van de boerderij blijkt een knappe maar chagrijnige
dochter te hebben. Cage ziet een hoop geheimen en verdriet in haar ogen. Hij wil niets liever dan haar zowel mentaal als fysiek uitkleden in de schuur, maar is hij wel
klaar voor de consequenties?
Gemengd dubbel Nora Roberts 2017-01-24 Het is drie jaar geleden dat publiekslieveling Astrid 'The Face' Wolfe de tenniswereld de rug toekeerde. En het is drie jaar
geleden dat ze meervoudig kampioen Tim Starbuck zonder enige uitleg verliet om Lady Wickerton te worden. Nu is ze terug, en het publiek verwelkomt haar
comeback met open armen - evenals Tim. Hij maakt haar meer dan duidelijk dat het tussen hen nog niet is afgelopen. Wat is er eigenlijk gebeurd, die drie jaar
geleden? En kunnen ze daarover praten zonder alles opnieuw kapot te maken? Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Alleen voor haar Abbi Glines 2017-06-16 Allen voor haar is het tweede deel in de Sea Breeze-reeks van bestsellerauteur Abbi Glines Het is tropisch heet inde
kustplaats Sea Breeze. De enige afleiding van de hitte is flirten en alles wat daaruit volgt. Playboy Cage is eigenaar van een luxe appartement waar het een komen
en gaan is van gasten. Het merendeel van het zijn bloedmooie meisjes met lange benen die nooit langer blijven dat een nacht of twee. Als Cage plotseling een
nieuwe huisgenoot krijgt in de vorm van Marcus, die zijn liefdesverdriet probeert te vergeten, verandert zijn leven volledig. Vanaf het moment dat Marcus bij hem
woont, is er iemand te gast die hij niet kan vergeten. Willow - Low voor vrienden - is het meisje met wie Cage wil trouwen, dat weet hij zeker. Maar ze zijn als dag en
nacht, en Marcus begrijpt niet hoe Low het losbandige gedrag van Cage kan uithouden. Wat ze eigenlijk nodig heeft is een echte man, iemand die knap én verstandig
is, zoals Marcus. Maar algauw komen Cage, Marcus en Low erachter dat een driehoeksverhouding heel snel heel ingewikkeld kan worden.
De kolibrie Sandro Veronesi 2020-02-26 Boek van het Jaar in Italië Corriere della Sera Al sinds zijn jeugd wordt Marco Carrera, die als kind een groeistoornis had, de
kolibrie genoemd, naar een van de kleinste vogels ter wereld. Maar in zekere zin is Marco ook echt een kolibrie: hij lijdt een dramatisch bestaan, vol vreugdes, liefdes

en de nodige pijn, maar hij blijft in evenwicht. Zijn hectische bewegingen stellen hem in staat de existentiële acrobatiek van het leven te doorstaan, net als de kolibrie,
die twaalf tot tachtig vleugelslagen per minuut maakt, maar schijnbaar bewegingloos in de lucht blijft hangen. In De kolibrie volgen we ademloos de levensloop van
Marco Carrera, een held van onze tijd zoals alleen Sandro Veronesi die uit zijn pen kan laten ontstaan. Het is een schitterende roman over pijn en de kwellende
kracht van het leven, die door de belangrijkste krant van Italië, de Corriere della Sera, uitgeroepen werd tot Boek van het Jaar. Sandro Veronesi (1959) werd met
romans als Kalme Chaos, XY en Zeldzame aarden wereldwijd een literaire publiekslieveling - en bestsellerauteur. Hij won in de loop der jaren verschillende grote
prijzen, waaronder de Premio Strega, de Premio Campiello, de Prix Femina Étranger en de Premio Bagutta. 'Deze roman zou in de ruimte moeten worden
gelanceerd om buitenaardse wezens te laten weten hoe we waren, hoe we zijn geweest, hoe we hadden willen zijn. Uit deze roman, vol toevalligheden en fatale en
kwaadaardige botsingen, leer je de moeilijkste les van het leven: hoe je kunt sterven en toch kunt blijven leven.' Corriere della Sera 'Het is een krachtige roman die
betovert en beweegt op voorouderlijke en onvoorspelbare levenskracht.' La Stampa 'Een krachtige roman.' Il Sole 24 Ore Over Kalme chaos: 'Meesterlijk, want
scherpzinnig en onweerstaanbaar grappig door zijn feilloze gevoel voor schijnbaar onbenullige details, beschrijft Veronesi hoe Pietro de kalme chaos, dat wachten op
de storm van verdriet die maar niet komt, ondergaat.' de Volkskrant
Sneeuwman Jo Nesbø 2010-09-09 Het is november in Oslo en de eerste sneeuw van het jaar is gevallen. Birte Becker komt thuis van haar werk en bewondert de
sneeuwpop die haar zoon en man in de tuin hebben gemaakt. Maar zij lijken van niets te weten. Als het gezin vol verbazing door het raam naar de sneeuwpop staat
te kijken, bemerken ze iets vreemds. De sneeuwpop kijkt naar het huis, naar hen. Inspecteur Harry Hole ontvangt een anonieme brief, ondertekend door 'De
sneeuwman', een brief die verschillende verdwijningszaken met elkaar in verband brengt waarbij getrouwde vrouwen vermist raakten op de dag dat de eerste sneeuw
viel. Die nacht vlucht Sylvia Ottersen weg door de eerste sneeuw. Ze weet niet waar ze voor op de vlucht is of waar ze naar op weg is.
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.
Aboe Bakar Maurits (pseud. van P.A. Daum.) 1894
Eline Vere Louis Couperus 2013-07-05 De meeslepende, virtuoos vertelde geschiedenis van Eline Vere speelt zich af in de kringen van de gegoede Haagse burgerij
aan het einde van de negentiende eeuw. De onafwendbaarheid van het noodlot krijgt gestalte in de zwakke, overgevoelige en wankelmoedige Eline, een meisje van
stand, begaafd, maar niet in staat zich aan te passen aan het `banale leven . Door haar angst voor de werkelijkheid verliest zij zich in dromerijen, waarna de angst
alleen maar verhevigd terugkomt. Het noodlot slaat langzaam maar onvermijdelijk toe. De roman waarmee Couperus in 1889 debuteerde, is meteen ook zijn meest
gelezen boek geworden, dat hem direct beroemd maakte. Couperus schiep met deze naturalistische roman een vrouwenportret dat tot ons klassieke erfgoed behoort.
De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen Andy Griffiths 2013 Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als hun uitgever boos belt waar hun nieuwe boek
blijft, gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen de gekste dingen en er gaat van alles mis. Met stripachtige zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
Een droom voor drie Nora Roberts 2016-10-25 Mitch Dempsey heeft zichzelf nooit als held gezien - niet zoals de hoofdpersoon in de stripboeken die hij maakt, in
ieder geval. Maar wanneer hij zijn nieuwe bovenbuurvrouw Hester ontmoet, wil hij niets liever dan de held in haar verhaal zijn! Hester heeft echter al een man in haar
leven: haar zoontje, de negenjarige Radley - die buiten zinnen van vreugde is als hij ontdekt dat Mitch de tekenaar van zijn favoriete stripheld is. Hester zelf geeft zich
veel minder makkelijk gewonnen. Tot Mitch op een dag voor haar deur staat met een wel heel bijzonder cadeau...
Zondig Koninkrijk Meghan March 2019-06-20 Als iets van mij is, houd ik het ook. Dat geld took voor Keira Kilgore. Het is niet meer genoeg dat ze bij mij in het krijt
staat. Niet meer genoeg dat haar lichaam van mij is. Ik wil meer. Ze kan wel proberen me te weerstaan, maar ik geef het niet op. Ik geef háár niet op. Niets zal er

tussen ons in staan. Niet zijzelf. Niet mijn vijanden. Niemand. Die schuld aan mij kan ze maar op een manier inlossen: met haar hart. Zondig koninkrijk is het derde en
laatste deel in de Mount-trilogie.
De Mitford-moorden Jessica Fellowes 2019-04-16 Het is 1920 en Louisa Cannon hoopt aan haar leven van armoede en een gevaarlijke oom te ontsnappen. Ze krijgt
een baan als kindermeisje en chaperonne in de huishouding van de rijke familie Mitford. Als er op klaarlichte dag in de trein een verpleegster wordt vermoord (een
nazaat van Florence Nightingale), raken Louisa en de oudste Mitford-dochter Nancy verstrikt in het moordmysterie. De Mitford-moorden is een klassieke whodunit die
gebaseerd is op ware gebeurtenissen. Het is het eerste deel van een zesdelige reeks; in elk boek staat een van de zes Mitford-zussen centraal in een verhaal vol
intriges, schandalen, liefde en moord. En dat alles tegen de prachtige achtergrond van het Engeland van de jaren twintig.
Meisje dat uit de lucht kwam vallen Simon Mawer 2012-08-15 Engeland, jaren veertig. Marian Sutro heeft net de middelbare school afgerond en wil zich nuttig maken
tijdens de oorlog. Als enige van haar medeleerlingen spreekt ze Frans, waardoor ze de aandacht trekt van Mr Potter, een rekruteringsofficier voor de Britse geheime
dienst. Marian wordt opgeleid tot spion en heeft een missie waarvan de uitkomst de afloop van de oorlog zou kunnen beïnvloeden. Daarvoor heeft ze ook de hulp
nodig van Clement Pellier, eens een jeugdliefde van Marian, nu een wetenschapper die een nieuw type wapen ontwikkelt. Het meisje dat uit de lucht kwam vallen is
een avonturenroman over een bijzonder meisje dat buitengewone keuzes moet maken. Dit prachtige verhaal over verraad en liefde in oorlogstijd is gebaseerd op
historische feiten.
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.
Een man in de dierentuin Garnett David 2019-02-01 Wat begon als een romantische wandeling door de Londense dierentuin, ontaardt al snel in een ruzie over hun
toekomst samen. John Cromartie is stapelverliefd op Josephine Lackett, maar beschuldigt haar ervan niet hetzelfde voor hem te voelen. Hoe durft hij aan haar te
twijfelen! 'Je zou opgesloten moeten worden en tentoongesteld, hier in de dierentuin!' Ze bedoelde het vast niet zo letterlijk, maar eenmaal thuis schrijft meneer
Cromartie een brief aan het bestuur van de dierentuin. Is het niet vreemd, vraagt hij, dat de dierentuin zich laat voorstaan op zijn vrijwel complete verzameling dieren,
maar dat er geen mens is opgenomen in de rij mensapen? Wonderwel geeft de directie hem gelijk; er wordt een kooi tussen de orang-oetan en de chimpansee voor
hem ingericht met een tapijtje, leesstoel en boekenkast, en een klein privékamertje erachter met een bed en badkamertje. De eerste dag staat er een handjevol
mensen voor zijn tralies naar binnen te kijken - wat is hier de bedoeling van? Maar elke dag wordt het publiek groter, en al snel wordt er in heel Engeland over
meneer Cromartie gepraat. Hij gaat zo op in zijn nieuwe rol dat de gedachte pas laat in hem opkomt: wat als Josephine opeens tussen de toegestroomde
dagjesmensen staat? Komt het ooit nog goed tussen hen? Als ze weer oog in oog staan, zou ze dan alsnog voor een toekomst met hem samen kiezen - zelfs al is
het voor het oog van de wereld? Met Een man in de dierentuin werd David Garnett definitief onthaald als groot literair talent. Net als in Vrouw of vos slaagt hij erin ons
het onvoorstelbare zo boeiend te vertellen, dat wij er volledig in meegaan.
Nachtblauw Simone van der Vlugt 2016-02-08 Nachtblauw van Simone van der Vlugt is een meeslepende historische roman over de lotgevallen van een zeventiendeeeuwse jonge vrouw en de ontstaansgeschiedenis van Delfts Blauw. In de historische roman Nachtblauw van bestsellerauteur Simone van der Vlugt komt
huishoudster Catrijn, die op de vlucht is voor haar verleden, terecht in de plateelfabriek van Evert van Nulandt in Delft. Als de toevoer van porselein uit China stopt,
besluit Evert het populaire aardewerk na te maken. En Catrijns talent voor schilderen komt daarbij goed van pas. Er breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in
1654 ternauwernood de Delftse donderslag, die de binnenstad in puin legt, en komt daarna voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en haar hoofd te staan.
Wacht ze op haar grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de man die haar zekerheid kan bieden? Nachtblauw van Simone van der Vlugt is een
meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw. ‘Eindelijk een roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw. Zo wordt geschiedenis
weer leuk.’ – Margriet ‘Mooi verhaal over de lotgevallen van een zeventiende-eeuwse jonge vrouw en het prille begin van het wit-met-blauwe aardewerk uit Delft.’ –
Nederlands Dagblad ‘Van der Vlugt verdiepte zich in de plateelschilderij uit die tijd en vervlecht feiten en fictie tot een meeslepend verhaal.’ – Leidsch Dagblad ‘De
auteur geeft een kijk in de zeventiende eeuw op een manier die voor iedereen toegankelijk is.’ –Reformatorisch Dagblad
Engelsch woordenboek Karel Bruggencate 1896
Hotel Portofino J.P. O'Connell 2022-05-31 Dé zomerroman van 2022! Een grandioze historische roman aan de Italiaanse Rivièra in de jaren twintig. Italië, 1926. Hotel

Portofino verwelkomt een stoet aan glamoureuze gasten uit de Britse upper class voor een heerlijke zomer, maar kort na de opening stapelen de problemen zich al
op voor eigenaar Bella Ainsworth. Ze heeft te weinig personeel en geld en bovendien zijn haar eersteklas gasten veeleisend en lastig te behagen. Daarnaast wordt ze
het doelwit van een corrupte fascistische politicus. Haar grootste probleem is echter dat haar aristocratische, sluwe echtgenoot – wanhopig om zijn rijkdom en status
te behouden – achter haar rug om zijn eigen plannen smeedt, met grote gevolgen... Hotel Portofino is een verhaal over de beproevingen van een vooruitstrevende
vrouw in een tijd van wereldwijde onrust. Een grandioze historische roman aan de Italiaanse Rivièra. Perfect voor wie heeft genoten van The Crown en downton
Abbey.
Waar is de taart? Tjong Khing The 2004 Tekstloos prentenboek met panoramische kleurenplaten met zoekelementen.
Verraad Abigail Haas 2014-04-04 Anna en Elise zijn onafscheidelijk. Nu ook golden boy Tate voor Anna gevallen is, lacht het leven haar toe. Een weekje Aruba met
haar vrienden wordt één groot feest, tot ze Elise vermoord aantreffen in hun vakantiehuis. De politie verhoort hen één voor één, en Anna en Tate worden opgepakt.
Al snel komt Tate op borgtocht vrij, maar voor Anna begint een nachtmerrie als hoofdverdachte. Ze moet het proces afwachten in de cel. Hoe kan ze de jury
overtuigen van haar onschuld nu alles tegen haar wordt gebruikt? Abigail Haas groeide op in Sussex, Engeland. Ze studeerde politicologie, filosofie en economie aan
de universiteit van Oxford. Tegenwoordig woont ze in Los Angeles. Verraad is haar eerste YA-thriller. Eerder schreef ze onder de naam Abby McDonald
meidenboeken en romans voor volwassenen.
Dog Man gaat los! Dav Pilkey 2018-12-04 Dog Man gaat los! is het kleurrijke vervolg op Dog Man. Met bizarre tekeningen, heel veel grappen en een hoop nieuwe
slechteriken, waaronder een vis met snode plannen. Dog Man is terug! En dat is maar goed ook, want de stad is in gevaar. De gemene kat Karel is ontsnapt uit de
gevangenis. Maar dat is niet het enige probleem. Een tovenaar, een vis én een papieren dubbelganger van Karel zaaien paniek in de stad. Het is aan Dog Man om
deze boeven te stoppen. Maar dat is wel lastig als je wordt afgeleid door botten, balletjes en een heel mooie poedel...
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven
defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe land
hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve
omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke
winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed.
Lees verder »
Saison d'entraînement Leta Blake 2016-02-25 Patineur incontestablement talentueux, Matty Marcus est prêt à tout sacrifier pour son rêve olympique, mais son
manque de discipline lui a déjà coûté l'or une fois. Maintenant, la pression est à son comble. Il a besoin d'un entraîneur qui puisse le discipliner, mais les meilleurs
entraîneurs ne sont pas bon marché, et Matty ne peut pas se le permettre, peu importe à quel point il veut gagner. Lorsque l'occasion de garder une maison
moyennant rétribution l'amène dans le Montana rural, Matty fait de son mieux pour maintenir son entraînement. Les résidents locaux se révèlent étonnamment
tolérants devant son style flamboyant, surtout le beau et jeune éleveur Rob Lovely, qui prouve être bien plus que le stéréotype du cowboy. Tout comme Matty a
besoin d'une main ferme afin d'être au mieux de son art sur la glace, Rob lui montre combien il peut être fort quand il abandonne le contrôle dans la chambre. Avec
cette toute nouvelle confiance en soi, il s'entraîne encore plus durement afin d'atteindre le sommet. Mais la compétition a une date butoir, et pour réaliser son rêve
olympique, Matty devra rejoindre son nouvel entraîneur à New York, laissant Rob derrière lui. Maintenant, il doit faire face à l'épreuve ultime. A-t-il vraiment appris à
gagner – sur et hors de la glace – au cours de sa saison d'entraînement ?
Training Season Leta Blake 2018-05-01 Training Season
Gallant V.E. Schwab 2022-03-01 Voor de lezers van J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling en Holly Black Er zijn een paar dingen die de tienjarige Olivia zeker weet: ze heeft
geen familie, geen stem en één groot geheim. Als ze kon praten, zou ze het vooral willen hebben over de ouders die ze nooit heeft gehad, en hoe ‘anders’ ze zich
voelt dan de andere meisjes in het weeshuis. Maar zelfs mét een stem zou Olivia zwijgen over de schimmen en wezens die alleen zij kan zien. Het enige wat haar
leven draaglijk maakt, is het dagboek van haar verdwenen moeder, Grace. Ze brengt haar dagen door met het ontcijferen van haar moeders laatste boodschap, maar
het lijken wel de woorden van een vrouw die haar grip op de werkelijkheid aan het verliezen is. De laatste zin luidt: ‘Alles komt goed, Olivia, zolang je maar wegblijft
van Gallant.’ Dan ontvangt het weeshuis een brief van Olivia’s oom, die haar uitnodigt om zich te herenigen met de rest van haar familie op zijn immense landgoed.
Het enige probleem? Het is precies de plek waar haar moeder haar tegen wilde beschermen: Gallant. Maar wat kan er nou zo erg zijn aan een huis? Natuurlijk zal

Olivia gaan, vastbesloten om meer over haar verloren familie en haar moeder te weten te komen. Maar elke familie heeft een duistere kant; zo ook de bewoners van
Gallant. In de pers ‘Het sleept je mee, breekt je hart en geeft ook hoop. Een betoverend mooi boek!’ Bol.com Lees Magazine ‘Een boek om bij weg te dromen.’ Lonely
Planet Magazine ‘Betoverend, liefdevol, onvergetelijk en bevat een aloude boodschap: heb je naasten lief en geniet van elk moment.’ ThrillZone.nl
Praagse winter Madeleine Albright 2012-08-15 Madeleine Albright is in 1997 net benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken van de VS als ze tot de ontdekking
komt dat haar grootouders van vaderszijde Joods waren en zijn omgebracht in de Tweede Wereldoorlog. Het is een grote schok; haar ouders hebben dat deel van
hun familiegeschiedenis altijd voor haar verzwegen. De ontdekking is het begin van een zoektocht naar de wortels van haar familie, maar ook naar de
gecompliceerde geschiedenis van Tsjecho-Slowakije, het land waarin Albright de eerste jaren van haar leven opgroeide en dat haar familie bij het utibreken van de
oorlog is ontvlucht. Haar jeugd bracht ze door in ballingschap, eerst in Londen en later in de Verenigde Staten. In Praagse winter doet Madeleine Albright verslag van
de eerste twaalf jaar van haar leven. De jaren 1937-1948 omvatten zowel de invasie van de nazi's in Praag en het begin van de Holocaust alsook het einde van het
fascisme en de opkomst van het communisme in de jaren na de oorlog. Ze laat zien hoe in deze perioden miljoenen burgers werden losgerukt uit hun vertrouwde
omgeving en werden gedwongen om nieuwe rollen aan te nemen: die van leider in ballingschap of vrijheidsstrijder, verzetsheld of collaborateur, slachtoffer of dader.
Borneo van zuid naar noord Michael Theophile Hubert Perelaer 1881
De verdwenen stad Camilla Sten 2019-08-02 'Deze thriller doet me aan Stephen King denken en heeft me van de eerste tot de laatste bladzijde gegrepen. Camilla
Sten is een auteur om goed in de gaten te houden.' - Camilla Grebe, auteur en winnaar van de prestigieuze prijs Best Scandinavian Suspense 2018. Een klein
Zweeds dorp in de jaren vijftig komt groot in het nieuws als de hele populatie van de stad zonder één aanwijzing verdwijnt. Het mysterie wordt niet opgelost en al snel
raakt de gebeurtenis in de vergetelheid. Alice groeit op met een fascinatie voor deze wonderlijke gebeurtenis uit het verleden. Haar grootmoeder heeft haar het
verhaal verteld. Zij verloor haar hele familie tijdens deze onverklaarbare verdwijning. Als Alice volwassen is, verzamelt ze een groep vrienden met wie ze een
documentaire over dit fenomeen wil maken. Met als doel: voor eens en altijd uitzoeken wat er echt is gebeurd. De groep vrienden is de eerste in vijftig jaar die deze
vreemde 'dodenstad' bezoekt. Al beginnen ze daaraan te twijfelen als ze er eenmaal zijn.
A-saga. E-legende. O-sprook Johannes Bosscha 1879
Hard-boiled wonderland en het einde van de wereld Haruki Murakami 2013-12-04 Een jonge wetenschapper verwerkt ultrageheime gegevens tot een numerieke
code. Als voorbereiding op deze werkzaamheden heeft hij, zonder dat hij zich dat bewust was, een hersenspoeling ondergaan. Wat volgt is een bizarre speurtocht
langs wonderlijke figuren en plaatsen in twee omgevingen, die uiteindelijk verrassend goed bij elkaar blijken te passen. In Hard-boiled Wonderland en het einde van
de wereld geeft Murakami een even hilarisch als doordacht beeld van de menselijke natuur en de werking van ons verstand. Na een loopbaan als platenverkoper en
uitbater van een eigen jazzbar in Tokyo, besloot Haruki Murakami (1949) in een opwelling dat hij romans wilde schrijven. Norwegian Wood betekende zijn doorbraak
bij het grote publiek. Inmiddels staat hij wereldwijd te boek als cultschrijver.
Arts & Humanities Citation Index 1987 A multidisciplinary index covering the journal literature of the arts and humanities. It fully covers 1,144 of the world's leading
arts and humanities journals, and it indexes individually selected, relevant items from over 6,800 major science and social science journals.
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