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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.
Dubbelblind Edward St. Aubyn 2021-04-21 Als Olivia een nieuwe liefde ontmoet, de bioloog Francis, net op het
moment dat haar beste vriendin Lucy terugkeert uit New York, wordt haar serieuze academische bestaan
opgevrolijkt. Haar band met Francis is al meteen verrassend intiem. Olivia wil haar nieuwe levensgeluk dolgraag

delen met Lucy, maar Lucy heeft zelf nieuws dat het drietal heel dicht bij elkaar zal brengen. In de maanden die
volgen zullen ook Olivia’s ouders, beiden psychoanalyticus, Lucy’s baas Hunter en een jonge buitenstaander,
Sebastian, nauw betrokken raken bij deze vriendenkring. In zijn grote nieuwe roman Dubbelblind behandelt Edward
St Aubyn thema’s als erfelijkheid, vrijheid en de verhalen die we over onszelf vertellen. Hij schrijft overtuigend over
ecologie, psychoanalyse, genetica en neurowetenschap, maar ook, en misschien nog wel meer, over liefde, angst
en moed. Met zijn kenmerkende vlijmscherpe en geestige observaties schetst St Aubyn een meeslepende wereld
waarin intelligentie en nieuwsgierigheid, hebzucht en menselijkheid om voorrang strijden. Edward St Aubyn (1960)
is een van de grootste Britse schrijvers van onze tijd. Zijn bekendste werk is de vijfdelige romanserie over de familie
Melrose, waarvan het vierde deel, Moedermelk, in 2006 werd genomineerd voor de Booker Prize. In 2018 werd de
reeks verfilmd als Patrick Melrose, met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol. De serie kreeg twee BAFTA Awards.
‘Dubbelblind is in emotionele zin overtuigend en in intellectuele zin fascinerend. De bespiegelingen en dialogen
begeven zich op het raakvlak van wetenschap en de nijpende kwesties die de mensheid momenteel in hun greep
houden. Ik kon het niet wegleggen.’ Ian McEwan ‘Dubbelblind is een grote ideeënroman, waarin de personages
experimenteren met medische wetenschap, psychologie, verdovende middelen, religie en meditatie – dit alles om
zelfinzicht te verwerven en rust te vinden. Maar al is deze roman nog zo cerebraal, hij is ook diep doorvoeld,
aangezien St Aubyn al decennia over deze onderwerpen nadenkt.’ The Guardian ‘Dit is een roman met een ziel.
Dubbelblind is zowel intelligent als diep menselijk en St Aubyn bewijst eens te meer dat hij een van de meest
inspirerende schrijvers is binnen de hedendaagse Engelse literatuur.’ The Spectator ‘Dit is een eersteklas
ideeënroman, die niet alleen vermakelijk is, maar ook tot denken aanzet, om nog maar te zwijgen van het genot dat
hij op zinsniveau biedt.’ Daily Mail
Ik besta niet Cristin Terrill 2013-09-05 Cristin Terrill, Ik besta niet Het leven lacht de zestienjarige Marina toe: ze is
populair, heeft veel vrienden en haar beste vriend is haar buurjongen James, een wonderkind. Em heeft niets. Zij zit
vast in een gevangenis met een keihard regime. Marina en Em hebben een belangrijk ding gemeen: ze zijn een en
dezelfde persoon. Em leeft vier jaar in de toekomst, en als ze niets doet dan zal Marina een gruwelijk leven
tegemoet gaan. Er is maar één manier om dat te voorkomen: ze moet terug in de tijd om haar beste vriend James,
op wie ze stiekem verliefd is, te vermoorden. Cristin Terrill is een young adult-schrijfster. Ze studeerde
theaterwetenschap, met als specialisatie Shakespeare. Naast het schrijven geeft Terrill ook workshops in creative

writing in haar woonplaats Washington, D.C. Ik besta niet is haar debuut. De filmrechten zijn verkocht aan Gold
Circle Entertainment. www.cristinterrill.com `Het meest verslavende boek dat ik dit jaar heb gelezen.' Becca
Fitzpatrick `Zet je telefoon uit. Trek de stekker uit je computer. En zeg tegen iedereen dat je niet thuis bent. Dit boek
wil je namelijk in één ruk uitlezen! Spanning, romantiek en een bijna onmogelijke opdracht: wat wil je nog meer?'
Mel Wallis de Vries
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.
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
Het monster van essex Sarah Perry 2017-07-17 Boek van het Jaar bij de British Book Awards 2017 De nummer 1
bestseller van Engeland Londen 1893: de nog jonge weduwe Cora Seaborne begint een nieuw leven. Met haar
onhandelbare (want autistische) puberzoon Francis en diens even stoere als charmante gouvernante neemt ze
haar intrek in het stadje Colchester. Tijdens haar enerverende ontdekkingstochten door de ruige natuur van Essex,
op zoek naar een mythisch zeemonster dat het nabijgelegen Aldwinter zou terroriseren, ontmoet ze de steile en
stugge dorpsdominee William Ransome, die aanvankelijk niets moet hebben van deze onconventionele dame uit de
Londense society met haar bizarre voorliefde voor monsters en fossielen. De oerkrachten van aantrekking en
afstoting die daarbij loskomen, dreigen hun beider leven volledig te ontwrichten. Tegen de achtergrond van de

stormachtige ontwikkelingen in de medische wetenschap en de gepassioneerde strijd tegen de levensgevaarlijke
huisvesting van de Londense armen, heeft Sarah Perry een roman geschreven met een hele stoet onvergetelijke
personages en spannende plotwendingen die over elkaar heen blijven buitelen, in een frisse en prikkelende stijl die
wemelt van de pakkende beelden: topliteratuur vol schrijnende en soms ook lyrische momenten, die toch speels en
onderhoudend blijft. Sarah Perry (Essex, 1979) recenseert literatuur voor The Guardian en The Financial Times.
Het monster van Essex was een fenomenale bestseller in Engeland en Boek van het Jaar bij de British Book
Awards 2017, Waterstones Boek van het Jaar 2016, en het werd genomineerd voor acht andere prijzen, waaronder
de Costa Novel Award 2017 en de Baileys Women's Prize for Fiction 2017. Perry woont in Norwich. 'Een van de
meest memorabele historische romans van de afgelopen tien jaar.' THE SUNDAY TIMES 'Het monster van Essex
is een prachtige roman over de werking van het leven, de liefde en het geloof, over wetenschap, religie, geheimen,
mysteries en de ingewikkelde en onverwachte grilligheid van het menselijk hart. Het is zo goed geschreven dat de
pagina's van binnenuit verlicht lijken te zijn. Zodra ik het uit had, begon ik opnieuw.' HELEN MACDONALD,
AUTEUR VAN DE H IS VAN HAVIK 'Met haar historische fictie bereikt Perry het vrijwel onmogelijke: een roman
met daarin een wereld die geheel overeenkomt met de tijd waarin het verhaal zich afspeelt, maar haar personages
zijn even modern als in overeenstemming met hun eigen tijd. Voor een tweede roman is het een schitterende
prestatie, waarvoor ze veel nominaties voor prijzen mag verwachten.' THE INDEPENDENT
Fantasia III / druk 1 Geronimo Stilton 2008 De feeënkoningin uit Fantasia is ontvoerd door de gemene heks Stega.
Geronimo Stilton (ik-figuur) besluit te helpen. Hij beleeft daarbij veel spannende avonturen.
Wrangler's Creek 2 Delores Fossen 2020-07-07 In Wrangler's Creek liggen de sexy cowboys voor het oprapen!
Deel 4 COWBOY IN DE SPOTLIGHTS Ooit was Lawson Granger stapelverliefd op Eve Cooper, maar zij verliet
Wrangler’s Creek om haar droom na te jagen. Nu, jaren later, is ze terug. Met de paparazzi op haar hielen, want ze
is inmiddels een grote ster. En alsof dat nog niet genoeg is: ze is hoogzwanger! Lawson valt van de ene verbazing
in de andere. Toch blijkt al snel dat één ding onveranderd is gebleven: de enorme aantrekkingskracht tussen hen.
Maar net wanneer hij durft te hopen op een mooie toekomst samen, ontdekt hij haar grote geheim... Deel 5
WARMBLOEDIGE COWBOY Dylan Granger is bijzonder geliefd bij de vrouwen in Wrangler’s Creek. Hij heeft er
dan ook een heleboel in zijn bed gehad! Toch is er één vrouw die altijd, zelfs nog na veertien jaar, zijn gedachten
beheerst: zijn ex-vrouw, Jordan. Dan wordt er een tweejarig jongetje bij hem afgeleverd, dat zijn zoontje blijkt te zijn.

Hoe is dat mogelijk? Tot zijn ontzetting is de moeder het nichtje van Jordan, met wie hij één keer een wilde nacht
beleefde. En alsof die schok nog niet groot genoeg is, is Jordan ineens terug in Wrangler’s Creek... om voor zíjn
kind te gaan zorgen! Deel 6 VERLOOFD MET DE COWBOY Dat Lucian niet bepaald bekendstaat als de
gezelligste Granger, kan hem niets schelen. Hij weet best dat hij zijn bijnaam ‘Lucifer’ te danken heeft aan zijn licht
ontvlambare karakter. Dan dreigt hij de leiding over het familiebedrijf te verliezen, en er is maar één manier waarop
hij die veilig kan stellen: hij moet de plaatselijke bevolking aan zijn kant krijgen. Hoe wekt hij hun vertrouwen? Door
zich voor te doen als familieman en zich te verloven met zijn mooie assistent, Karlee O’Malley! Maar hun verloving
mag dan voor de show zijn, er is niets verzonnen aan de vonken die tussen hen overspringen bij de eerste kus...
Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Teardrop Lauren Kate 2013-11-05 !--[if gte mso 9] Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ![endif]-!--[if gte mso 9] ![endif]--!--[if gte mso 10] ![endif]-- !--[if gte mso 9] Normal 0 21 false false false
MicrosoftInternetExplorer4 ![endif]-- !--[if gte mso 9] ![endif]--!--[if gte mso 10] ![endif]-- Fan van de Fallen-serie en
Het verraad van Natalie Hargrove ? Dan is Teardrop echt iets voor jou. Deze meeslepende, nieuwe serie van
bestellerauteur Lauren Kate brengt een klassieke mythe tot leven. Tranentrekker Nooit huilen… Dat heeft Eureka’s
moeder haar op het hart gedrukt. Nu is Eureka’s moeder onder mysterieuze omstandigheden verdronken en Eureka
wil eigenlijk ook dood. Ze geeft alleen nog om een bijzonder boek. Daarin staat het huiveringwekkende verhaal van
een meisje dat een heel continent in zee huilde. Als een vreemde jongen Eureka vertelt dat ze in gevaar is, krijgt hij
haar ook bijna in tranen. Tranen die een wereld kunnen wegspoelen...
De tuin van de avondnevel Tan Twan Eng 2013-05-22 Yun Ling verloor in de Tweede Wereldoorlog haar zus in een
kamp en worstelt nog altijd met de vraag waarom zij wel overleefde en haar zus niet. Na de verschrikkingen van de
Japanse bezetting zoekt Yun troost in haar werk als rechter. Maar nu haar geheugen haar steeds vaker in de steek
laat besluit ze terug te gaan naar de plek waar ze opgroeide in de hooglanden van Maleisië, om de herinneringen
aan haar zus vast te houden. Dan ontmoet ze de mysterieuze tuinier Aritomo die ooit tuinier van de Keizer was, en
zijn sprookjesachtige `Tuin van de avondnevel. Ondanks de verschrikkelijke herinneringen die Yun aan de
Japanners heeft, raakt ze in de ban van deze man en zijn tuin. Terwijl in de omringende jungle een strijd om de
toekomst van Maleisië ontbrandt, ontstaat tussen Yun en de mystieke Aritomo een band die ver boven de
geschiedenis weet uit te stijgen. De tuin van de avondnevel is een overweldigende roman waarin liefde en geweld,

geheugen en ervaring de hoofdrol spelen tegen het adembenemende decor van een van de mooiste streken op
aarde.
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-enmuisspel 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.
Flirten met kerst Jill Shalvis 2018-11-27 Na het schrijven van de ene na de andere bestseller, heeft Colbie Albright
ineens geen inspiratie meer. Omdat ze een paar weken vrij heeft voor kerst, vertrekt ze naar San Francisco voor
een verfrissende pauze. Dat ze daar vrijwel meteen kopje-onder gaat in een fontein, is echter wat veel van het
goede! Gelukkig wordt ze snel uit het water gevist - en haar redder in de nood is zó knap, dat ze bijna weer in
ademnood komt. Dat brengt haar wel op een idee: een flirt is vast de perfecte remedie tegen een writer's block!
Maar kan ze deze Spencer Baldwin wel weer loslaten als het tijd is om terug naar huis te gaan?
Vlinders in Central Park Sarah Morgan 2017-08-29 Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk luchtige en
romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich afspeelt in New York! De Manhattan-serie 2 – Vlinders in Central
Park Alles in New York is groot… ook de liefde! Bloemstylist Frankie Cole gelooft na de desastreuze scheiding van
haar ouders niet meer in sprookjesachtige liefde. Mannen houdt ze daarom het liefst veilig op een afstand. De enige
man voor wie ze een uitzondering maakt is haar beste vriend Matt – maar dat is zuiver platonisch. Wat ze niet weet
is dat Matt al jaren verliefd op haar is. Hij durft alleen niets te laten merken, aangezien hij weet dat ze allergisch is
voor alles wat met liefde te maken heeft. Maar ondertussen broedt hij op een plannetje om haar opnieuw te laten
geloven in de liefde. Zal hij het erop wagen en haar kussen terwijl de zon ondergaat in Manhattan? Dit boek is
eerder verschenen en is ook verkrijgbaar in een 3-in-1 e-bundel
Getemd Emma Chase 2015-07-24 Inclusief gloednieuw Bonusverhaal! ***** Vijf sterren op Goodreads.com 'Sexy,

hilarisch en gepassioneerd. Heerlijk ontspannen.' - Katy Evans, New York Times-bestsellerauteur Van de auteur
van het beste romantische debuut van 2013! In dit derde en onvergetelijke boek van New York Timesbestsellerauteur Emma Chase wil Matthew Fisher, de beste vriend van Drew Evans uit Gebonden en Gewillig,
settelen. Daarvoor zal hij eerst de wantrouwende en uitermate levenslustige Dee Dee Warren moeten overtuigen.
Je kent het verhaal vast: meisje ontmoet womanizer, ze worden verliefd op elkaar, womanizer verandert zijn
levensstijl. Het is een goed verhaal, maar niet het onze. Dat van ons is een stuk kleurrijker. Toen ik Dee ontmoette,
wist ik meteen dat ze heel bijzonder was. Toen ze mij ontmoette, dacht ze dat ik alles behalve bijzonder was – ik
was hetzelfde als iedere andere vent die haar belazerd en gedumpt had. Het duurde even voor ik haar van het
tegenovergestelde overtuigd had, maar het blijkt dat ik erg overtuigend kan zijn als er seks in het spel is. Het is
misschien duidelijk welke kant dit verhaal op gaat. Maar het interessante ervan is niet hoe het eindigt, maar juist
hoe we daar gekomen zijn.
Flirt op 5th Avenue Sarah Morgan 2017-11-21 Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk luchtige en romantische
feelgood van Sarah Morgan, die zich afspeelt in New York! Veel liefs uit ManhattanNiets zo romantisch als kerst in
New York... toch?Deel 3Eva Jordan is dol op alles wat met Kerstmis te maken heeft, ook al is ze deze kerst alleen.
Dan krijgt ze voor haar werk de kans om een paar dagen in een spectaculair penthouse aan 5th Avenue te
bivakkeren. Ze mag het huis helemaal in kerstsfeer hullen voordat de eigenaar thuiskomt. Eva is dolbij; Manhattan
onder een pak sneeuw is de perfecte plek voor de feestdagen! Wat ze alleen niet had verwacht, is dat de knappe,
mysterieuze eigenaar van het penthouse gewoon thuis is...Lucas Blade, wereldberoemd misdaadauteur, heeft een
hekel aan kerst. En met een dreigende deadline en de herdenking van de sterfdag van zijn vrouw heeft zijn humeur
helemaal een dieptepunt bereikt. Daarom heeft hij zich afgezonderd van de buitenwereld: hij wil niet gestoord
worden, hij wil geen kerstversieringen in huis en hij wil dus vooral niet afgeleid worden door Eva met haar
kerstfrutsels! Maar wanneer ze door een sneeuwstorm vast komt te zitten in het penthouse, ontkomt hij niet aan
haar betovering...
The Loner Emily March 2019-10-03 Tormented by tragedy, Logan Grey vows to live his life alone, but his willpower
is tested by the captivating Caroline Kilpatrick. Caroline knows treasure waits within Black Shadow Canyon, and it’s
not the rumored stolen gold. Desperate to recover all she has lost, she makes Logan an offer he can’t refuse—and
together they battle outlaws, danger and desire. He’s a hired gunman with walls around his heart. She’s a

determined woman with trouble on her trail. They have a history they cannot deny, and an attraction they cannot
control. With the ultimate battle looming, Caroline realizes she must risk everything to capture the love of a loner.
The Loner is a historical romance of approximately 95000 words and was originally published by Emily March
writing as Geralyn Dawson. The Loner is a historical romance of approximately 95,000 words and was previously
published by Emily March writing as Geralyn Dawson
Ware liefde en andere rampen Rachel Gibson 2012-07-03 Faith Duffy heeft haar lesje in de liefde wel geleerd. Als
ze trouwt met een rijke, maar oudere man kiest ze voor de zekerheid die hij haar kan bieden. Zij geeft hem in ruil
trouw en loyaliteit, maar haar hart kan ze hem niet geven. Als haar man plotseling overlijdt, eft Faith niet alleen zijn
fortuin, maar ook een hoop ellende en een rampzalig professioneel ijshockeyteam, inclusief eigenwijze aanvoerder.
Ty Savage is aangetrokken als aanvoerder om het team weer succesvol te maken, maar zijn belangrijkste doel is
het behalen van het landskampioenschap, zodat hij zijn lange carrière succesvol kan afsluiten. Het laatste wat hij
daarbij kan gebruiken is een sexy golddigger, die niks van ijshockey afweet, maar wel zijn nieuw baas wordt... Als
Faith en Ty de noodzaak tot samenwerken iets té letterlijk nemen, wordt de situatie wel heel erg ingewikkeld...
Heartbreaker Bay 2 Jill Shalvis 2019-10-29 (1) FLIRTEN MET KERST Als dit geen magische kerst wordt... Na het
schrijven van de ene na de andere bestseller, heeft Colbie Albright ineens geen inspiratie meer. Omdat ze een paar
weken vrij heeft voor kerst, vertrekt ze naar San Francisco voor een verfrissende pauze. Dat ze daar vrijwel meteen
kopje-onder gaat in een fontein, is echter wat veel van het goede! Gelukkig wordt ze snel uit het water gevist - en
haar redder in de nood is zó knap, dat ze bijna weer in ademnood komt. Dat brengt haar wel op een idee: een flirt is
vast de perfecte remedie tegen een writer's block! Maar kan ze deze Spencer Baldwin wel weer loslaten als het tijd
is om terug naar huis te gaan? (2) ONTELBARE KUSSEN Hoe krijgt ze die kus ooit uit haar hoofd? Eén
verzengende kus, en toen niets. Nadat de sexy Joe haar onverwacht kuste en vervolgens niets meer liet horen,
besloot Kylie hem uit haar hoofd te zetten. Maar dan steelt iemand iets kostbaars van haar, en alleen híj kan haar
helpen het terug te krijgen. Ze zal dus met hem moeten samenwerken, wat betekent dat ze haar trots in moet
slikken en de neiging moet weerstaan om hem te wurgen... Tijdens de spannende zoektocht die ze samen
ondernemen, beginnen de vlinders in Kylies buik toch weer op te fladderen. Misschien, bedenkt ze, kan ze zich het
best over 'de kus' heen zetten door hem te vervangen door een heleboel nieuwe! (3) WONDERLIJKE
WINTERNACHT Vroeg er iemand om mistletoe? Een zaak over een stelende kerstman? Ach, waarom ook niet. Na

twee jaar administratief werk bij Hunt Investigations wil Molly Malone weleens een echte onderzoeksklus doen.
Hopelijk wordt ze daardoor ook een beetje afgeleid van de fantasieën die haar plagen sinds ze een nacht bij
veiligheidsexpert Lucas Knight doorbracht. Er is die nacht niets gebeurd, maar dat weet hij niet, en ze vindt het
stiekem wel leuk om hem in de waan te laten. Dat ze nooit écht bij elkaar in bed mogen belanden, daar heeft ze
zich allang bij neergelegd. Ze is immers het kleine zusje van zijn beste vriend. Waar ze alleen geen rekening mee
heeft gehouden, is de zinderende spanning die sinds haar leugentje tussen hen in hangt... Deze boeken zijn ook los
verkrijgbaar.
Het rama document Paul Maier 2012-03-29 Nog voor zijn sabbatsjaar goed en wel begonnen is, wordt de briljante
bijbelwetenschapper Jonathan Weber ontboden bij de Paus. Tijdens een bezoek aan de archieven van hetVaticaan
wordt hij geconfronteerdmet een verontrustende ontdekking.Met veel vragen vertrekt hij naar Israël om daar mee te
werken aan een veelbelovende archeologische opgraving bij de plaats Rama. Wanneer Weber na enige tijd stuit op
een unieke vondst lijkt de droom van iedere archeoloog voor hem werkelijkheid te worden. Deze droom verandert
echter met één slag in een nachtmerrie bij de volgende ontdekking: een 2000 jaar oude brief. Nog nooit heeft een
archeologische vondst de wereld zo op zijn kop gezet als het Rama-document. Terwijl de wereld en haar religieuze
leiders discussiëren over de betekenis van de archeologische ontdekking gaat Weber, samen met de eigenzinnige
Shannon Jennings, op zoek naar meer gegevens. Dat hun leven daarbij gevaar loopt, kan hen niet meer
tegenhouden.Maar hoe meer zij ontdekken, hoe meer vragen er rijzen.
Dageraad op Three Willows Nora Roberts 2015-12-01 Kelsey Byden weet niet beter dan dat haar moeder dood is tot ze op een dag een brief van haar krijgt. Ze blijkt jaren in de gevangenis te hebben gezeten en nu op een stoeterij
in Virginia te wonen. Compleet van slag confronteert Kelsey haar vader met haar ontdekking, waarna ze naar het
opgegeven adres vertrekt. Daar, op Three Willows, maakt ze niet alleen kennis met haar moeder, maar ook met de
wereld van de paardenrennen. Een wereld die haar meteen fascineert. Ze besluit een tijdje te blijven om een band
met haar moeder op te bouwen, iets wat wonderwel snel lukt. En ook met Gabe, buurman én concurrent van Three
Willows Farm, kan ze het vanaf de eerste dag goed vinden. Toch gebeuren er ook dingen die een schaduw werpen
over haar verblijf op de stoeterij. Onverklaarbare ongelukken met jockeys, trainers, paarden. Het lijkt steeds meer
een echo van de gebeurtenissen van twintig jaar geleden, die uiteindelijk tot gevolg hadden dat haar moeder van

moord werd beschuldigd...
Op zoek naar het onmogelijke Jennifer Probst 2014-05-15 De knappe, volslanke Kennedy, directeur van
matchmakingbureau Kinnections, lijkt op alle fronten een succesvolle vrouw. Maar onder dat masker van
zelfvertrouwen gaat een onzeker meisje schuil dat niemand dichtbij laat komen. En al helemaal geen mannen. Nate
Dunkle is een verlegen wetenschapper die tot nu toe weinig succes heeft gehad in de liefde. Kennedy weet zeker
dat ze hem kan helpen, maar terwijl ze voor hem aan de slag gaat, raakt ze ongemerkt meer van hem gecharmeerd
dan ze had kunnen denken. Durft ze haar hart te volgen, of blijft ze toekijken hoe Nate de ware liefde vindt – bij
iemand anders?
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor
mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij
man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen.
In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een
bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is
verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won
de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van
Bianca Stigter
Huwelijksgeluk Lev Tolstoj 2018-12-21 De novelle "Huwelijksgeluk" (1859) verhaalt de liefdesgeschiedenis tussen
de zeventienjarige Masha en de zesendertigjarige Sergej. Masha vertelt het verhaal. Masha is stapelverliefd op
Sergej en die liefde blijkt wederzijds, al blijft Sergej bang dat, gezien hun leeftijdsverschil, zij het snel gezien zal
hebben. Hij wil een rustig leven leiden, vertelt hij haar, terwijl zij de wereld wil ontdekken. Desalniettemin trouwen
ze. Zoals verwacht begint Masha al snel verveeld te raken op het landgoed van Sergej. Toch blijft hun wederzijdse
liefde en begrip sterk. Leo Tolstoj (1828-1910) werd geboren in een aristocratische familie met een landgoed ten
zuiden van Moskou. Na het verlaten van de universiteit trad hij toe tot het leger en nam deel aan de Krimoorlog in
1854. Het jaar daarop ging hij naar Sint-Petersburg, waar hij zijn doorbraak had als schrijver, terwijl hij nog geen

dertig was. Daarna verliet hij Rusland en reisde door West-Europa voordat hij zich vestigde aan de rivier de Wolga
op een landgoed dat hij had geërfd. Hier schreef hij enkele van zijn grote romans. Hij trouwde in 1862 met de 16
jaar jongere Sofija Andreevev Bers (1844-1919), ook wel Sonja genoemd. Enkele van zijn bekendste werken zijn
"Oorlog en vrede" (1869) en "Anna Karenina" (1877).
De onverwachte wending in het leven van Grace Anderson Anstey Harris 2019-05-14 Grace Anderson leidt een
tevreden leven, met haar violenwinkeltje in een rustig Engels dorp en een langeafstandsrelatie met David in Parijs.
Maar als David een vrouw redt in de Parijse metro en de beelden de wereld over gaan, blijkt hij een dubbelleven de
leiden en valt hun relatie uiteen. Een levendige heer op leeftijd en een goedgebekte tiener helpen Grace de draad
weer op te pakken en schrijven haar in voor een violenbouwwedstrijd in Italië. Grace ontdekt dat ze lang niet zo
alleen is als ze dacht, dat een fout niet onoverkomelijk is en dat er meer dan één weg naar geluk bestaat.
Hoofd op hol Rachel Gibson 2014-01-08 Zwoel en zinderend sensueel. `Rachel Gibson schrijft chicklit zoals wij het
willen zien: humor, romantiek, steamy seks en, als toetje, echte liefde. Smullen! Lifestylelog.nl Kate Hamilton had
het kunnen weten. Nadat ze gedumpt is door haar vriend en over haar toeren is vanwege haar werk, keert ze terug
naar Gospel, Idaho, voor wat rust en ontspanning. Maar als haar eerste poging om een lekkere vent te versieren op
een complete mislukking uitloopt, vraagt ze zich af wat er nog meer mis kan gaan. Om te beginnen komt ze
erachter dat op vrijdagavond de poëzieavond van de Breiende Moeders in de Bergen de meest enerverende
gebeurtenis in Gospel is. Tot ze weer oog in oog komt te staan met Rob Sutter, voormalig ijshockeyspeler, eigenaar
van de winkel Sutter Sports én de hunk bij wie ze een blauwtje liep. Rob heeft het al een tijdje geschoten met de
liefde, tot Kate en hij elkaar na sluitingstijd in een uiterst aanlokkelijke situatie treffen in een warenhuis. Als ze daar
hun eigen verkleedpartijtje beginnen, zijn ze binnen no time de talk of the town
Als het lot lacht Adam Johnson 2016-02-16 '***** Met vier uitstekende en twee briljante verhalen, lijkt Adam
Johnson nu al de beste verhalenbundel van het jaar te hebben geschreven.'De Volkskrant 'In zijn bekroonde,
atypische verhalenbundel voert deze Amerikaan een reeks, soms abjecte, personages op die je niet zo snel zult
vergeten. Elk verhaal heeft het soortelijk gewicht van een novelle.' NRC Handelsblad 'Het borstkankerverhaal van
Adam Johnson uit zijn National Book Award winnende bundel, is een van de indrukwekkendste verhalen over de
lijdende mens ooit. Grote schoonheid, dat geldt overigens voor de gehele bundel.' Dagblad de Limburger 'De
verhalen uit Als het lot lacht wil je lezen, herlezen en nóg ’s herlezen. Johnson is een meester in het geloofwaardig

maken van absurde en extreme verwikkelingen.' Hebban 'Je moet echt van goeden huize zijn om Adam Johnsons
te overtreffen in de categorie beste verhalenbundel.' - De Standaard
Pucked Helena Hunting 2021-10-21 Violet Hall wordt er doodmoe van dat alles in haar familie altijd in het teken
moet staan van de ijshockeycarrière van haar stiefbroer. Maar als ze weer eens wordt meegesleept naar een van
zijn wedstrijden ontmoet ze teamcaptain Alex Waters. Hij is niet alleen bloedmooi, maar ook nog eens slim en heel
grappig. Het enige nadeel: zijn reputatie. Alex Waters heeft een reputatie als playboy. Tijdens een borrel na de
wedstrijd klikt het meteen tussen hem en de prettig gestoorde Violet. Alex is ervan overtuigd: hij wil meer. Maar hoe
kan hij Violet ervan overtuigen dat hij alleen op het ijs een player is? Reviews: ‘Meeslepend, sexy, overrompelend,
duister, ongelooflijk erotisch en een ongeëvenaard liefdesverhaal. Komt zeker op mijn lijst van favorieten.’ – Alice
Clayton
De godin Renenwetet Jan Broekhuis 1971
Royal Danielle Steel 2022-03-15 Over familie en royalty en de lotgevallen van een verloren prinses tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Royal is de fascinerende nieuwe roman van bestsellerauteur Danielle Steel. Engeland,
1943. Vanwege de bombardementen op Londen besluit de koninklijke familie hun jongste dochter Charlotte voor
haar veiligheid naar een vertrouwde adellijke familie op het platteland te sturen. Omdat ze niet haar echte naam
gebruikt, zijn alleen haar gastouders op de hoogte van haar ware identiteit. Charlotte ontwikkelt zich als
getalenteerd paardrijdster, maar niemand kan voorspellen dat ze hevig verliefd wordt op de zoon van haar
beschermheer. Ver weg van haar ouders zorgt een tragische wending van het lot ervoor dat een baby wees wordt.
Het meisje krijgt een eenvoudige opvoeding bij een bescheiden stalmeester. Niemand weet iets van haar werkelijke
afstamming. Tot een bundel brieven een twintig jaar oud geheim onthult en een lang verloren prinses tevoorschijn
komt.
Sport der koningen C.E. Morgan 2017-02-23 De familie Forge is een van de oudste en meest trotse families in
Kentucky, even mythisch als de geschiedenis van het Zuiden. Henry Forge, erfgenaam van een van de eerste
kolonisten die de reis naar het Westen aandurfden, is tomeloos ambitieus en besluit de koers van de
familieboerderij te wijzigen: hij gaat paarden fokken. Hij werkt samen met zijn dochter Henrietta, hoewel dit vaak
botst met haar eigen verlangens en dromen. Het conflict escaleert wanneer Allmon Shaughnessy, een zwarte man
die net is vrijgekomen uit de gevangenis, aan het werk gaat in de stallen. Door zijn aanwezigheid komen de

gruwelen aan het licht die zich in het verleden rond de boerderij hebben afgespeeld. Samen probeert het drietal een
nieuwe toekomst te scheppen, een die niet blijft herinneren aan het bloedige verleden van de staat Kentucky.
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
Iets om voor te leven Richard Roper 2019-08-27 Mustread: hartverwarmende en humoristische roman! Soms moet
je álles op het spel zetten om íéts te vinden Andrew zit vast in zijn leven, en in zijn troosteloze baan als ambtenaar
waarin hij contact probeert te zoeken met de nabestaanden van eenzame overledenen. Gelukkig heeft hij een
liefhebbend gezin om hem ’s avonds zijn zorgen te laten vergeten. Althans, dat denken zijn collega’s. Wat begon
als een klein leugentje is inmiddels uitgegroeid tot een fantasiewereld met een vrouw en twee kinderen. Het is voor
Andrew een aangename ontsnapping uit zijn eenzame bestaan. Daarom brengt de inmiddels-meer-danvriendschap met zijn nieuwe collega Peggy hem ook zo uit evenwicht... Durft hij alles op het spel te zetten en haar
de waarheid te vertellen? Het is onmogelijk om niet verliefd te worden op Andrew en de halsbrekende toeren die hij
uithaalt om zijn verzinsels te verdoezelen. Iets om voor te leven is een hartverwarmende roman over risico’s nemen
wanneer je denkt alleen nog maar te kunnen verliezen. ‘Ik houd met heel mijn hart van dit boek.’ – New York Times
De verlichte kamers Richard Mason 2010-11-12 Wanneer Joan te oud wordt om op zichzelf te wonen, besluit haar
dochter Eloise haar onder te brengen in een luxe bejaardenoord in Londen. Eloise is een workaholic met een
hectische baan. Om de druk van haar werk te ontvluchten - en uit schuldgevoelens jegens haar moeder - besluit
Eloise Joan nog een keer mee te nemen naar haar geboorteland Zuid-Afrika. De vakantie heeft een averechts
effect: In het archief van Joans geboortedorpje vinden ze het dagboek van Joans grootmoeder, die daarin haar
verblijf in een concentratie-kamp ten tijde van de Boerenoorlog beschreef. Deze nieuwe informatie heeft een
genadeloze impact op Joan. Eloise wordt teruggeroepen naar Londen omdat ze een dubieuze investering heeft
gedaan die haar bedrijf aan de rand van de afgrond brengt. Onderwijl verliest Joan geleidelijk haar grip op de

werkelijkheid door een ontluikende dementie.
Gezocht: sexy sheriff Delores Fossen 2018-09-04 Wrangler's Creek In Wrangler's Creek liggen de sexy cowboys
voor het oprapen! Deel 1 Sophie Ranger mag dan net zijn afgewezen door haar bruidegom, ze wil absoluut niet als
zielepoot gezien worden. Dus ontsnapt ze via het raam van de kerk en rent richting het politiebureau, waar ze Clay
McKinnon, de zeer sexy sheriff, smeekt te doen alsof hij haar geheime minnaar is. Hij is duidelijk niet van plan het
spelletje mee te spelen, maar wanneer haar familie plotseling binnenkomt, stort ze zich in zijn armen. Nu maar
hopen dat Clay toch een beetje meewerkt...
Teardrop Lane: Eternity Springs Book 9 Emily March 2015-01-27 If you love Robyn Carr's Virgin River, don't miss
Emily March's warm, uplifting Eternity Springs series! Teardrop Lane is the touching ninth novel in New York Times
bestselling author Emily March's warm and uplifting romance series about a small town with a big heart. For fans of
Debbie Macomber, Holly Martin and Sheryl Woods. Town physician Rose Anderson hides a well of sadness behind
her cheerful and capable professionalism. Heartbreak has only reinforced her belief that marriage and children
aren't in her future. Yet she's a woman with a pulse - and when sexy, brooding artist Hunt Cicero shows up at her
office with his young nephew, the sheer physical attraction he ignites in her is both exciting and unsettling. Hunt has
an artist's passionate temperament and a bachelor's lifestyle. So when he becomes guardian to his sister's children,
he's riddled with conflict - and in way over his head. Without Rose and her warm maternal instincts, he'd be lost.
Still, she's a woman who guards her own heart, and he's a novice when it comes to commitment. Can the healing
magic of Eternity Springs shine on this patchwork family and allow Hunt and Rose to trust that love is the fabric
holding them together? Escape to Eternity Springs, a little piece of heaven in the Colorado Rockies, with the other
books in the series, Hummingbird Lake, Heartache Falls, Mistletoe Mine, Lover's Leap, Nightingale Way, Reflection
Point, Miracle Road, Dreamweaver Trail, Teardrop Lane, Heartsong Cottage, Reunion Pass, Christmas In Eternity
Springs.
Brandgevaarlijk Shannon Stacey 2017-05-30 Boston Fire De mannen van Boston Fire zetten je hart in vuur en
vlam! Deel 3 Wanneer Jamie Rutherford een tijdelijke baan aanneemt als luitenant bij Boston Fire, verwacht ze
geen problemen. Ze weet immers prima hoe ze haar mannetje moet staan in een kazerne. Maar al haar ervaring
had haar niet kunnen voorbereiden op de onweerstaanbare aantrekkingskracht van brandweerman Scott Kincaid.
Terwijl ze zich heeft voorgenomen nóóit iets te beginnen met een collega! Na jaren flierefluiten is Scott er klaar

voor: hij gaat op zoek naar een vrouw om een échte relatie mee op te bouwen. Als de nieuwe tijdelijke luitenant,
Jamie, geen ruige brandweerman blijkt te zijn maar een vurige sexy brandweervróúw, denkt hij de juiste kandidaat
gevonden te hebben. Dan ontdekt hij dat Jamie absoluut niet van plan is om in Boston te blijven...
Acht maanden in de Gazastraat Hilary Mantel 2017-03-14 Hilary Mantel beschrijft in ‘Acht maanden in de
Gazastraat’ het Saoedi-Arabië van de jaren tachtig: de olieprijzen reiken tot in de hemel. Frances Shore en haar
echtgenoot Andrew – voor veel geld aangetrokken voor een groots bouwproject – betrekken in Jeddah een
appartement buiten de expat-compound. Meteen wordt duidelijk hoezeer de situatie en de ultraconservatieve,
islamitische mores van het land invloed hebben op Frances’ leven. Behalve wat incidentele contacten met een paar
vrouwen in het gebouw is ze afgesneden van werk, sociale contacten en haar vrijheid buitenshuis. Af en toe
ongestoord boven op het dak staan en over de stad uitkijken is het hoogst haalbare. Het maakt haar hypergevoelig
en paranoïde, de voortdurende beklemming van haar leven is bijna tastbaar en creëert scheuren in hun huwelijk.
Bovendien bestaan er in deze claustrofobische omstandigheden amper mogelijkheden om de muur van
vooroordelen over westerlingen te doorbreken. Behalve een intiem portret van een vrouw en een huwelijk is ‘Acht
maanden in de Gazastraat’ verrassend actueel.
De leestip Shelly King 2015-03-06 Als Maggie Duprés haar baan bij een groot bedrijf verliest, vreest ze dat ze weer
bij haar moeder zal moeten intrekken. Gelukkig vindt ze al gauw weer werk in een tweedehandsboekhandeltje, een
baan die haar op het lijf geschreven is.Tijdens het lezen van een antieke uitgave van Lady Chatterley’s Lover vindt
ze de betoverende liefdesverklaringen van twee geliefden die elkaar, zo lijkt het, nog nooit in het echt hebben
ontmoet. Maggie besluit op zoek te gaan naar deze Henry en Catherine om ze te verenigen én het boekwinkeltje te
redden van de ondergang. Haar avontuur brengt echter verwarrende en onvoorspelbare consequenties met zich
mee...
De voltooiing David Baldacci 2015-07-07 De revolutie begint bij haar De wereld waarin Vega Jane leeft, is heel
duidelijk: iedereen heeft zijn eigen taak, iedereen kent zijn plek, iedereen gehoorzaamt. En niemand heeft ooit hun
wereld verlaten, totdat Quentin Hermes spoorloos verdwijnt. Wanneer Vega erachter komt dat haar mentor een
kaart voor haar heeft achtergelaten, beseft ze dat er een veel groter geheim schuilgaat achter zijn verdwijning dan
iedereen beweert. Een geheim dat angstvallig verborgen wordt gehouden door de machthebbers. Met gevaar voor
eigen leven gaat Vega op zoek naar de waarheid. Over de wereld waarin ze leeft, over haar familie en over

zichzelf...
Dans met mij Jean Kwok 2014-07-02 Charlie Wong is de dochter van een straatarme noedelmaker en een mooie
prima ballerina. Als haar moeder op jonge leeftijd overlijdt, vervalt het gezin in armoede. Charlie kan niet langer
naar school en moet meehelpen de kost te verdienen, maar kan geen ander werk vinden dan een miserabel
afwasbaantje in een Chinees restaurant. Daar werkt ze dag en nacht, zeven dagen per week, want ze is
vastbesloten haar jongere zusje een betere toekomst te geven. Dan komt er een uitgelezen kans op haar pad: ze
kan aan de slag als receptioniste bij een van de beste dansstudio’s in uptown New York. Ze is geïntimideerd door
de mooie, getalenteerde dansers en de rijke studenten, maar thuis kan ze er niets over vertellen. Haar traditionele
vader wantrouwt alles wat westers is, en zou haar zeker dwingen ontslag te nemen. Als Charlie het danstalent van
haar moeder blijkt te hebben geërfd, groeit haar zelfvertrouwen en voor het eerst in tijden geniet ze weer van het
leven. Tot haar zusje ernstig ziek wordt. Charlie zal moeten beslissen waar haar hart ligt: bij haar familie of bij haar
eigen toekomst...
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