Tempting The Bride Fitzhugh Trilogy 3 Sherry Thomas
Yeah, reviewing a books Tempting The Bride Fitzhugh Trilogy 3 Sherry Thomas could mount up your close friends listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, skill does not recommend that you
have extraordinary points.
Comprehending as capably as promise even more than other will have the funds for each success. next to, the statement as competently as insight of this Tempting The Bride Fitzhugh Trilogy 3 Sherry Thomas can be taken as
without difficulty as picked to act.

Het strandhuis Nora Roberts 2013-04-15 Eli Landon lijkt een perfect leven te hebben: een mooie vrouw, een droomhuis en een duizelingwekkende carrière als advocaat. Tot hij op een kwade dag ontdekt dat zijn vrouw is
vreemdgegaan. Kort daarna wordt ze op brute wijze vermoord, en Eli wordt onmiddellijk aangemerkt als de hoofdverdachte – ook al is er geen enkel bewijs. De vrijspraak die na een jaar volgt, maakt nauwelijks nog verschil: Eli’s
wereld is volkomen ingestort. Al zijn vrienden hebben hem in de steek gelaten en de media hebben geen bewijs nodig om hem als de schuldige te blijven aanwijzen. Eli trekt zich terug in Bluff House, het afgelegen strandhuis van zijn
oma. Voor hem is het de perfecte plek om op krachten te komen. Zijn oma’s jonge huishoudster Abra vormt zijn enige gezelschap. Ze is zorgzaam, dapper en heeft zelf ook het nodige meegemaakt, en het duurt niet lang voor hun
vriendschap zich verdiept. Ze hebben echter vijanden die hun ontluikende geluk tot elke prijs willen dwarsbomen...
Hij, hij en ik Kristan Higgins 2017-07-11 Net toen Faith Holland voor het altaar stond om haar jawoord te geven, vond Levi Cooper, de beste vriend van haar verloofde, het tijd. Tijd voor haar aanstaande om op te biechten dat hij
weliswaar gek op haar was, maar dat hij op cruciale momenten aan Justin Timberlake moest denken om iets voor elkaar te krijgen. En dat het hem dus verstandig leek om maar niet te trouwen. Faith kon destijds maar één ding
bedenken: vluchten naar de grote stad! Maar nu, drie jaar later, heeft haar familie haar nodig, en gaat ze terug naar Blue Heron. Moet kunnen, want de wonden zijn inmiddels wel geheeld... denkt ze. Maar dan ontdekt ze dat
uitgerekend Levi - de man die destijds haar bruiloft ruïneerde - haar nieuwe buurman is! Kristan Higgins heeft meer dan twintig romans op haar naam staan, waarvan vele op de bestsellerlijsten van onder andere de New York Times
en USA Today prijkten. Wat haar boeken zo geweldig maakt? Het feit dat haar heldinnen net zo neurotisch, onzeker en stoer zijn als iedereen, en dat haar boeken zowel hilarisch als ontroerend zijn...
Waarheen de storm ons voert Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 Omstreeks het jaar 1800 - een periode rijk aan beroeringen en veranderingen - ontwikkelt zich de meeslepende romance tussen Heather Simmons en kapitein Brandon
Birmingham.Het 18-jarige weesmeisje Heather Simmons woont bij haar tirannieke tante. Zij wordt als een soort Assepoester behandeld, wat haar grote schoonheid echter niet kan verhullen. Op zekere dag neemt een zich zeer
vriendelijk voordoende oom Heather mee naar Londen; zogenaamd om voor haar een betrekking te zoeken bij het onderwijs. Zijn werkelijke bedoelingen zijn heel wat minder eerbaar.Bij zijn pogingen Heather aan te randen,
verdedigt het meisje zich met een mes, waardoor hij gewond raakt. Ze raakt in paniek en rent blindelings de straat op. Daar passeren juist een paar matrozen op zoek naar vrouwelijk gezelschap voor hun kapitein, Brandon
Birmingham.De ontmoeting tussen beiden kan niet gekenschetst worden als liefde op het eerste gezicht. Integendeel!Brandon neemt haar mee op zijn zeereis en langzamerhand ontstaat er een hartstochtelijke liefde tussen hen, die
echter niet wordt uitgesproken.
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...
Een mooie dood Gil Courtemanche 2009-10-31 Met dezelfde nietsontziende eerlijkheid als in zijn internationale bestseller Een zondag aan het zwembad in Kigali concentreert Gil Courtemanche zich in Een mooie dood op het
slagveld binnen de muren van het ouderlijk huis. De strijd ontbrandt wanneer het gezin zich geconfronteerd ziet met de naderende dood van de vader. Het is kerstmis en de zestigjarige André brengt de avond door met zijn ouders,
zijn acht broers en zusters en hun kinderen. André's vader lijdt aan een terminale vorm van de ziekte van Parkinson en kan nauwelijks meer praten, maar nog wel eten. Hoewel het niet mag van de dokter, doet hij zich tegoed aan het
overvloedige kerstmaal. De familie valt in twee kampen uiteen: de medici - die hun vader tegen zichzelf in bescherming willen nemen - en de boeddhisten, die vinden dat hij zich best dood mag eten. André, die niet van zijn vader
houdt, hoort tot de tweede categorie, net als zijn neefje Sam, die juist gek is op zijn grootvader. Samen beraden ze een plan om de man een zo aangenaam mogelijk einde te bezorgen. Haarscherp analyseert Courtemanche de
gespannen familieverhoudingen en de tegenstrijdige gevoelens die ontstaan wanneer de dood van een familielid zich aankondigt. Net als in Een zondag aan het zwembad in Kigali snijdt de auteur de twee meest fundamentele en
universele vragen aan: hoe moeten we leven en hoe willen we sterven?
400 Eerste kussen E. L. Todd 2019-09-12 De man die ik haat is in het huis naast het mijne komen wonen. Hij is pas ingetrokken, hoewel ik geen verhuiswagen heb gezien. Hij is nog altijd even arrogant als vroeger. Hij maait het
gazon in ontbloot bovenlijf, met een idiote grijns op zijn gezicht. Wanneer hij me betrapt op gluren, knipoogt hij naar me. Hij is enorm arrogant. Hij flirt constant met me, alsof hij vergeten is dat hij al eens mijn hart heeft gebroken. En
dan vertelt hij me iets wat ik onmogelijk kan geloven. We zijn getrouwd.
De hemel in het ijs Adrienne Young 2018-06-05 De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven, actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Viking-dochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet anders dan
dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen hun grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en overleven. Totdat ze op het slagveld het onmogelijke ziet: haar broer die meevecht met
de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn wordt gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint te herkennen in de mensen die ze altijd heeft geleerd te haten,
brokkelt de wereld die ze zo goed dacht te kennen langzaam af. Wanneer het dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend van haar broer die haar meerdere keren heeft
geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een einde maken aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders zullen ze moeten toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een meeslepend historisch
avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over loyaliteit, vergeving en de definitie van familie. 'Zo nu en dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk "donkere dagen"-boek.' Dagblad De Limburger
'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog voeren met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is als de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie Garber, auteur van Caraval 'Adrienne Young heeft
fascinerende, multidimensionale personages tot leven gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is een aangrijpend verhaal, beeldend verteld.'
Renée Ahdieh, auteur van The Flame in the Mist
De Hongerspelen Suzanne Collins 2013-06-12 Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Katniss Everdeen woont met haar moeder en haar zusje in het 12e en armste district van Panem. Daar heerst het keiharde regime
van het welvarende, brute Capitool. Bij de jaarlijkse Hongerspelen moeten twaalf jongens en twaalf meisjes in een gemanipuleerde arena de strijd aan gaan op leven en dood. Zo begeeft ook Katniss zich onder het oog van de hele
bevolking in de gemanipuleerde arena. Gevangen in een meedogenloos web van geweld, gemanipuleerde tv-beelden en corrupte politici staat ze voor de vraag: hoe ver ga je om te overleven?
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...
Het heft in eigen hand Stephanie Laurens 2021-02-16 Voor fans van Bridgerton Voor de zussen Heather, Eliza en Angelica Cynster is de liefde niet zonder gevaar... Heather Cynster peinst er niet over om te trouwen! Dat wil zeggen,
op een verstandshuwelijk zit ze absoluut niet te wachten. Heather wil trouwen uit liefde, ze wil overrompeld worden en veroverd door haar eigen held. Ze weet zeker dat ze zo’n man niet zal vinden op de gebruikelijke – doodsaaie –
Londense balavonden. Vastbesloten haar ware te liefde vinden, besluit ze haar heil elders te zoeken – en bezoekt ze een volkomen onoorbare soiree. Haar gewaagde poging wordt echter ruw verstoord door Timothy Danvers,
Viscount Breckenbridge, die haar gebiedt onmiddellijk te vertrekken, nu haar reputatie nog intact is. Tot zijn ontzetting brengt zijn bemoeienis haar juist in gevaar. Ze wordt door een onbekende man in een rijtuig geduwd en ontvoerd.
Timothy zet meteen de achtervolging in om die opstandige Heather te redden – en misschien wel de held te zijn waar ze al die tijd naar op zoek is geweest. Zal het hem lukken om Heather uit de handen van haar ontvoerders te
bevrijden of wacht haar een erger lot?
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
Sexy tycoons (3-in-1) Sarah Morgan 2016-08-09 Ze zijn rijk, machtig, afstandelijk - en genadeloos aantrekkelijk... (1) VERSTRIKT IN VERLANGEN - Miljonair Rafael Cordeiro, die zijn buik vol heeft van alle golddiggers, leidt een
teruggetrokken bestaan. Wanneer de beeldschone Sophie hem om een lening komt vragen, wijst hij haar dan ook resoluut af. Gelukkig is hij bestand tegen haar charmes. Maar als hij haar kust, blijkt oprechte hartstocht minder
makkelijk te weren... (2) ONMOGELIJK VERLANGEN - Lizzie krijgt de keus: trouwen of betalen. De steenrijke Ilios Manos eist dat ze haar schuld inlost. Liefst door een huwelijk, want hij heeft een echtgenote nodig. Geld heeft Lizzie
niet, dus ze móét wel met hem trouwen. Gelukkig is het een verstandshuwelijk, want... zou ze hem kunnen weerstaan als hij haar probeert te verleiden? (3) ONSTUIMIG VERLANGEN - De meedogenloze Jason Pollack doet er alles
aan de mooie Leah toe te voegen aan zijn lijst vijandige overnames. Leah is echter niet onder de indruk. Goed, hij zwemt in het geld en laat haar zeker niet onberoerd - maar hij lijkt te veel op haar ex-geliefde. En in die val trapt ze
niet nog een keer!
Normale mensen Sally Rooney 2019-01-14 ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney de liefdesgeschiedenis van
Marianne en Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van Connell het huis van Marianne
schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat zich door de jaren heen een diepe band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is een verhaal over de
diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven hebben, en het groeiende besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes laat herbeleven. ‘De stem van de nieuwe generatie.’ The Guardian
Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de rechten voor een televisieserie van ‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script schrijft.
Gewoonweg onweerstaanbaar Rachel Gibson 2019-02-19 Georgeanne Howard laat haar verloofde alleen achter voor het altaar als ze beseft dat ze niet kan trouwen met een man die oud genoeg is om haar opa te zijn, ongeacht hoe
rijk hij is. Als ze in haar trouwjurk (té roze, té strak en té kort) naar buiten vlucht, rent ze zo in de armen van John Kowalsky. Na een passievolle nacht beseft John te laat dat hij de bruid van zijn baas heeft helpen ontsnappen...
Wanneer Georgeanne en John elkaar zeven jaar later weer ontmoeten, heeft zij haar leven op de rit en is ze eigenaresse van haar eigen bedrijf. Al die jaren heeft ze echter een groot geheim verborgen gehouden voor John. Als hij
haar terug wil, twijfelt ze. Is hij echt een ander mens geworden? Zal hij het risico lopen de toorn van zijn baas over zich af te roepen? En zal hij zijn laatste kans op roem verspelen om te bewijzen dat zijn liefde deze keer eeuwig zal
zijn?
Blauwe diepte Nora Roberts 2017-07-11 Angeliques Vloek, een amulet van onschatbare waarde, ligt al eeuwenlang verborgen op de bodem van de zee. Wie hem vindt wacht roem, rijkdom en... de vloek die erop rust. Matthew
Lassiter heeft een zeer persoonlijke reden om op de amulet te jagen: zijn vader werd er jaren geleden om vermoord. Hij heeft gezworen dat hij het ding zal vinden en zijn vaders dood zal wreken. Tate Beaumont wil Angeliques Vloek
vinden vanwege de historische waarde - als maritiem archeoloog is ze gefascineerd door zowel de amulet als de legende. De twee gaan ietwat onwillig een samenwerking aan, die tot hun verrassing zeer vruchtbaar blijkt te zijn: ze
vormen een goed team. Tot Matthews oude vijand opduikt, en de expeditie lijkt uit te lopen op een ramp... Nora Roberts heeft meer dan 200 romans op haar naam staan, en wereldwijd zijn meer dan 400 miljoen exemplaren van haar
boeken verkocht. Indrukwekkende getallen waar haar fans niet van opkijken, want Nora is een auteur van onvergelijkbare grootheid. Wie aan haar boeken verslingerd is, wil maar één ding: meer.
Het Rosie effect Graeme Simsion 2014-10-23 De bestseller Het Rosie Effect nu voor € 10,-. Don Tillman is en Rosie Jarman zijn terug Als je hebt genoten van de internationale bestseller Het Rosie Project, dan mag je Het Rosie
Effect niet missen! Don Tillman en Rosie Jarman zijn getrouwd en wonen in New York. Juist als Don wil vertellen dat Gene, zijn schuinsmarcherende beste vriend uit Australië komt, heeft Rosie nieuws: ze is zwanger. Op zijn geheel
eigen wijze verwerft de autistische Don in no time alle kennis over vader worden. Maar zijn oude zwakheden komen weer boven en brengen hem in de problemen. Terwijl hij opgaat in het perfectioneren van alle praktische details,
verliest hij zijn emoties totaal uit het oog. Hij dreigt Rosie kwijt te raken op het moment dat ze hem het hardste nodig heeft. De Australiër Graeme Simsion is de auteur van de internationale bestseller Het Rosie Project. Het Rosie
Effect is de opvolger van deze wereldwijde hit. Simsion werkte als consultant voor hij fulltime schrijver werd.
Een jaar met jou Julia Whelan 2018-08-14 Hij heeft een geheim, zij staat voor een onmogelijke keuze en ze hebben maar één jaar samen De Amerikaanse Ella volgt haar droom: een jaar studeren aan de universiteit van Oxford, in
Engeland. Na dat jaar zal ze aan de slag gaan voor het campagneteam van de eerste vrouwelijke presidentskandidaat van de Verenigde Staten. Tot die tijd dompelt ze zich onder in de Engelse cultuur en literatuur. Maar haar jaar
verloopt anders dan verwacht. Haar poëziedocent Jamie blijkt zeer aantrekkelijk, ook al blijft hij afstandelijk. Ze worden friends with benefits; Ella is immers maar een jaar in het land. Langzaam ontdekt Ella echter dat Jamie een groot
geheim bij zich draagt, een geheim dat hun relatie – en Ella’s toekomst – volledig zal veranderen. Als het einde van het universiteitsjaar nadert, staat Ella voor de onmogelijke keuze: blijft ze of gaat ze terug? Een onvergetelijke roman
over een vastberaden jonge vrouw, een onweerstaanbare man en de liefde die hen onherroepelijk zal veranderen.
Wat nu? Kristan Higgins 2016-11-15 Handel met voorkennis? Parker heeft er wel eens over gehoord, maar veel weet ze er niet van. Tot blijkt dat haar vader zich er schuldig aan heeft gemaakt en daarbij ook haar erfenis erdoorheen
heeft gejaagd. Opeens verandert ze in iemand die álles over voorkennis weet... en die geen rooie cent meer heeft. Wat ze nog wel heeft, is een huisje in Maine dat ze ooit heeft geërfd. Ze besluit het op te knappen en te verkopen tot ze ontdekt dat het een bouwvallig muizenparadijs is. Goeie raad is meestal duur en ze is nu eenmaal blut. Ze staat dan ook op het punt om het bijltje erbij neer te gooien, als onverwacht James voor haar gammele deur staat.
James is de onuitstaanbare advocaat van haar vader, en eigenlijk wil ze niks met hem te maken hebben. Maar hij heeft tijd, is heel handig... en zo'n gereedschapsgordel maakt hem onweerstaanbaar! 'Wat een heerlijk boek: een
perfecte mix van humor en ontroering.' - Kirkus Reviews 'Met veel humor en vaart geschreven.' - NBD Biblion overNet even anders 'Een sterk verhaal met een verfrissend sarcastisch randje... zeer vermakelijk!' - People Magazine
Winter in Haven Point Raeanne Thayne 2017-10-10 Er is een wonder voor nodig om Eliza Hayward weer een beetje in kerststemming te krijgen. De baan waarvoor ze alles heeft achtergelaten is - letterlijk! - in rook opgegaan, en nu
zit ze, twee weken voor kerst, samen met haar dochtertje, Maddie, vast in het onbekende Haven Point. Hoe moet ze zich nu redden, zonder baan en zonder onderdak? Dan wordt ze ook nog aangereden, door de knappe techneut en
miljonair Aidan Caine... Gelukkig dat de vrouw en het meisje allebei ongedeerd zijn! Toch voelt Aidan zich enorm schuldig. Als hij niet zesendertig uur wakker was geweest vanwege een zakendeal, had hij vast beter opgelet. Om het
goed te maken biedt hij Eliza een baan aan. Hoewel hij afstand probeert te houden, voelt hij zich steeds meer tot haar aangetrokken. Maar net wanneer er iets moois tussen hen ontstaat, gebeurt er iets met kleine Maddie en lijkt Eliza
onbereikbaar te worden...
Matrix Lauren Groff 2021-09-09 Een grootse roman over macht, geloof, compassie en liefde De zeventienjarige Marie de France wordt weggestuurd van het hof van Eleonora van Aquitanië omdat ze te ruw en te grof is voor het
huwelijk of het hoofse leven. Tegen haar zin in reist ze af naar Engeland, waar ze aangesteld wordt als priores van een vervallen abdij. Bij aankomst is Marie geschokt door de toestand van de nonnen, die honger lijden en een
zwakke gezondheid hebben, maar gaandeweg vindt ze haar plaats in het dagelijks leven van het collectief. Haar verlangen naar haar familie, haar vaderland en haar jeugdige passies maken plaats voor iets nieuws: een
onvoorwaardelijke toewijding aan de zusters en een stellige overtuiging van haar goddelijke visioenen. Marie, geboren in een familie van vrouwelijke strijders en kruisvaarders, is vastberaden om een nieuwe koers in te slaan met de
vrouwen die ze nu leidt en beschermt. Maar is haar nieuw gevonden geloof sterk genoeg in een wereld die zo snel op beangstigende wijze verandert, een wereld die geen plaats lijkt te hebben voor mensen als Marie?
Zand op je huid Jennifer Crusie 2017-07-18 Hoe moeilijk kan het zijn, vraagt Kate zich af. Gewoon een aardige, geslaagde, gedistingeerde man vinden. Toch is ze in drie jaar al drie verloofdes verder. Zou een chic vakantieresort een
betere plek zijn om te zoeken? Haar eerste afspraakjes zijn niet hoopgevend. Ze is dan ook blij als ze in Jake, de onderhoudsman van het resort, een kameraad vindt bij wie ze haar frustraties kwijt kan. En met wie ze een beetje lol

kan hebben. Wel zonde dat hij zo weinig ambities heeft. Al werkt zijn onbezorgde levensstijl zeker ontspannend! Voor Jake, die Kate in eerste instantie als ijskonijn had weggezet, is het een aangename verrassing hoe leuk ze in
onbewaakte momenten kan zijn. Samen de georganiseerde activiteiten ontvluchten, vindt hij dan ook prima, al moet het daar wel bij blijven. Vrijheid blijheid, is zijn motto. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dan wordt het
kiezen. Voor het onzekere avontuur van elkaar... of voor de weg die ze ieder hadden uitgestippeld?
Opgeofferd Brenda Novak 2012-05-29 De Vogelvrij-trilogie Deel 1: Zestien jaar lang heeft Virgil Skinner onschuldig vastgezeten. Tussen doorgewinterde criminelen is het echter onmogelijk die onschuld te bewaren, en als hij
uiteindelijk - met de hulp van zijn zus - wordt vrijgesproken, heeft hij twee doden op zijn geweten. Om te kunnen overleven was hij wel gedwongen zich aan te sluiten bij een bende en net zo hard te vechten als zijn medegevangenen.
Wanneer de overheid hem een voorstel doet, valt er opnieuw weinig voor hem te kiezen. In ruil voor vrijheid en veiligheid, voor hem en zijn zus, moet hij in de Pelican Bay-gevangenis infiltreren om een bendemoord op te lossen.
Peyton Adams zal er alles aan doen om iedereen binnen haar gevangenismuren te beschermen. Ze is dan ook niet blij als een vrijgelaten man zich opnieuw aan gevaar moet blootstellen, want het is bepaald niet ondenkbaar dat hij
het met de dood zal bekopen. Ook Peyton heeft echter geen keus: haar meerderen zetten haar voor het blok. Dus kan ze niet meer doen dan Skinner zo goed mogelijk begeleiden. Maar wie kan ze daarbij vertrouwen - en wie niet?
Een tere snaar Karina Bliss 2012-07-09 Als Rachel, bibliothecaresse op een campus, oog in oog komt te staan met Devin Freedman, de wereldberoemde rockster, heeft ze geen flauw idee wie ze voor zich heeft. Maar dat komt ze
algauw te weten, en ook dat hij bevriend is met Mark, de jongen van wie ze nog maar net heeft ontdekt dat hij haar zoon is. Het kind dat ze zeventien jaar geleden voor adoptie heeft afgestaan. Onmiddellijk slaat de paniek toe: zal
deze Devin, met zijn beruchte verleden van `seks, drugs en rock `n roll', geen slechte invloed hebben op een gevoelige tiener als Mark? Om een vinger aan de pols te houden besluit ze op Devins geflirt in te gaan, maar dan gebeurt
er iets wat ze nooit had verwacht... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
De lessen van Loki Joanne Harris 2014-05-30 Joanne Harris De lessen van Loki Een magische roman van de auteur van Chocolat 'Bekijk alles van de zonnige kant. Als er geen zonnige kant is... kijk de andere kant op.' Aldus Loki,
de ultieme bedrieger die instrumentaal is in de ondergang van Asgard, het Noorse godenrijk. In zijn lessen doorloopt Loki zijn levensverhaal, hoe hij door de onderwereld van Chaos werd gerekruteerd, hoe hij in opdracht van zijn
eenogige meester Odin een reeks dubieuze opdrachten uitvoert, tot en met zijn uiteindelijke verraad van de goden en de val van het mythische Asgard. Joanne Harris schiep een wonderlijke wereld, herkenbaar als de Noorse
godenwereld, maar met een toonzetting waarbij de goden worden opgevoerd als eigentijdse personages, van streetwise tot erudiet en semi-intellectueel, van spiritueel tot filosofisch. Het resultaat is een intelligente mix van mythen en
folklore, metaforen en aforismen, bruisend van mystiek. 'Dit uitstapje van de auteur van Chocolat naar het terrein van de mythologie is levendig en vol dikke pret.' The Sunday Times '(...) sappig, grandioos en melancholiek.' The
Financial Times
Rood, wit & koningsblauw Casey McQuiston 2020-07-14 Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor de prins? Je leest het in 'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om mee te maken hoe Alex
voor Henry valt zonder zelf verliefd op hem te worden – op hen allebei, én op dit briljante, geweldige boek." Dat schreef de New York Times Book Review bij verschijning van 'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. Deze
heerlijke romcom gaat over Alex, zoon van de Amerikaanse president, en Henry, Britse prins. Meteen zodra zijn moeder wordt verkozen tot president, wordt Alex Claremont-Diaz gebombardeerd tot Amerikaanse royalty: hij is knap,
charismatisch en nog intelligent ook. Het publiek vreet hem op. Eén probleempje: Alex ligt in de clinch met een échte prins, Henry, aan de andere kant van de grote plas. En als de tabloids daar lucht van krijgen, worden Alex en
Henry gedwongen om te doen alsof ze het goed hebben gemaakt. Maar wat begint als een nepvriendschap, groeit uit tot iets diepers en veel gevaarlijkers. Kan liefde de wereld redden? Ook als die liefde er anders uitziet dan
verwacht? Casey McQuiston sleept je met 'Rood, wit en koningsblauw' mee in een verhaal vol humor en liefde.
Verbroken beloftes Jenny Offill 2015-02-17 Ze is jong, dapper en heeft onbezonnen, hoopvolle toekomstplannen. Ze trouwt, krijgt een kind en is gelukkig. Maar dan, langzaam en stilletjes, verandert er iets. Hoewel ze had gehoopt dat
de liefde voor twee mensen haar compleet zou maken, voelt ze zich niet zo. Er zit nog zo veel scheef in haar hart. Ze becommentarieert haar leven, terwijl het uit haar vingers dreigt te glippen.
Claiming the Duchess Sherry Thomas 2014-04-12 Clarissa, the widowed Duchess of Lexington, has two great loves: the reticent and reclusive Mr. James Kingston and her faithful correspondent Miss Julia Kirkland, whom Clarissa
has never met. Now both Mr. Kingston and Miss Kirkland are due to arrive at Clarissa’s house—and Clarissa is about to find out that nothing of either is as she has been led to believe… This is a short story of 6,000 words. Tags
secret identity romance, nobility, second chance, rich, Victorian romance, Edwardian romance, epistolary romance
Tempting the Bride: Fitzhugh Book 3 Sherry Thomas 2013-10-10 Fans of Grace Burrowes, Liz Carlyle, Meredith Duran, Sarah Maclean and Courtney Milan will be enthralled by the dazzling talent of Sherry Thomas in this thrilling
romance in which a headstrong beauty is rescued by the notorious rake she has always despised... Helena Fitzhugh understands that the discovery of her secret love affair will ruin her. So to save her reputation, she reluctantly
elopes with David Hillsborough, Viscount Hastings. The notorious rake has tormented her all her life. Helena has despised David since they were children, but his pride has concealed a life-long passion for the woman he has saved.
When a carriage accident robs Helena of her memory, the slate is wiped clean and David dares to reveal his love. But what will happen when Helena remembers and realises she has fallen for a man she has sworn never to trust?
Discover more of the acclaimed romance by Sherry Thomas in the other books in her compelling Fitzhugh trilogy, Beguiling the Beauty and Ravishing the Heiress, along with the highly praised The Luckiest Lady In London.
Keuze van het hart Stephanie Laurens 2021-02-16 Voor fans van Bridgerton Henrietta Cynster draagt haar bijnaam, de Matchbreaker, met trots. Elke Londense dame die wil weten of haar aanstaande echtgenoot wil trouwen uit liefde
of voor haar fortuin doet een beroep op haar en haar buiten gewone talent de slechte bedoelingen van de heren aan het licht te brengen. Maar zo serieus als ze zich inzet voor het huwelijksgeluk van anderen, zo weinig aandacht
heeft ze voor dat van zichzelf. Liefde? Nee, dat is niet voor haar weggelegd... James Glossup moet trouwen om aan de voorwaarden van het testament van zijn tante te voldoen, die alleen een getrouwd heer voor de bewoners van
haar landgoed laat zorgen. Wanneer Henrietta zijn plannen dwarsboomt, is hij woedend en eist hij dat ze voor een geschikte bruid zorgt. Vol overgave stort ze zich op het vinden van de juiste kandidaat – een kandidaat die veel
dichterbij is dan ze denkt. Want hoelang kan ze de hevige aantrekkingskracht tussen hen blijven ontkennen?
Ravishing the Heiress: Fitzhugh Book 2 Sherry Thomas 2013-10-10 Fans of Grace Burrowes, Liz Carlyle, Meredith Duran, Sarah Maclean and Courtney Milan will be enthralled by the dazzling talent of Sherry Thomas in this
emotional romance in which a kindhearted beauty will do all in her power to make her arranged marriage a real marriage. Millicent understands the terms of her arranged marriage all too well. She becomes a countess by marrying an
impoverished earl, saving his family from bankruptcy with her vast wealth. Because of her youth, they have agreed to wait eight years before consummating the marriage. Then they will beget an heir, after which they will lead
separate lives. It is a most sensible arrangement. Except for one little thing. Somehow Millie has fallen head over heels in love with her husband - her husband, who plans to reunite with his childhood sweetheart, as soon as he has
honoured the pact with his wife... Discover more of the acclaimed romance by Sherry Thomas in the other books in her compelling Fitzhugh trilogy, Beguiling the Beauty and Tempting the Bride, along with the highly praised The
Luckiest Lady In London.
Jamaica Lane - Lessen in verleiding Samantha Young 2019-07-05 Jamaica Lane – Lessen in verleiding is een nieuw deel in de heerlijke, sexy serie van Samantha Young. Voor lezers van E.L. James, Jennifer Probst en Sylvia Day.
De pijnlijk verlegen Olivia Holloway weet gewoon niet hoe ze een man moet benaderen. Haar verhuizing naar Edinburgh geeft haar de kans op een nieuwe start en ze besluit dat het tijd is om haar angsten opzij te zetten. Nate
Sawyer is een meester in de kunst van het verleiden, maar zal zich niet snel binden aan een vrouw. Hij is de aangewezen persoon om Olivia met haar probleem te helpen. Maar wat eenvoudige lessen in verleiding hadden moeten
zijn, wordt al snel een intense romance. Nate heeft echter een verleden dat hem achtervolgt en juist wanneer Olivia hopeloos verliefd begint te worden, laat Nate haar vallen. Kan Nate zijn angsten overwinnen? En wil Olivia zich
opnieuw laten verleiden?
A Dance in Moonlight Sherry Thomas 2013-03-15 Don’t miss this poignant novella from acclaimed and bestselling historical romance author Sherry Thomas! “Searing, tender and filled with passion, Sherry’s writing is nothing short of
a revelation.”—New York Times bestselling author Lisa Kleypas After losing her childhood sweetheart to another woman, Isabelle Englewood is heartsick. But then something remarkable happens: Upon arriving at Doyle’s Grange,
her new home, she meets Ralston Fitzwilliam, who looks almost exactly like the man she cannot have. Come late at night, she tells him, so I can make love to you pretending that you are the one I love. Little does she realize what
she is about to unleash.
Een nobel streven Julia Quinn 2020-07-14 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1824. Rijkdom, lust en verraad zijn
aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Penelope Featherington bewondert de broer van haar beste vriendin al zolang ze zich kan herinneren, maar de kans dat deze
knappe graaf haar ziet staan is klein. Bovendien maakt zijn schandalige reputatie hem bepaald geen ideale echtgenoot. Colin Bridgerton is zwaar beledigd door het beeld dat lady Whistledown van hem schetst in haar roddelcolumn.
Hij is helemaal geen charmant leeghoofd! Dat geroddel lijkt misschien onschuldig, maar wat als het Colin de liefde van zijn leven kost? De pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de
populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle
Woman
Identiteit in de roman "Gesloten Huis" door Nicolaas Matsier Simon Pfeil 2021-04-14 Seminar paper from the year 2020 in the subject Dutch (Literature, Culture and Language), grade: 1,7, University of Cologne, language: Dutch,
abstract: Het eigen gezin heeft echter meestal de grootste invloed op de kinderen. De ouders zijn vooral degene die de kinderen opvoeden. Bovendien leren de kinderen van hun ouders de waarden en normen van de maatschappij
waarin ze leven. Als er een kind broers en zussen heeft beïnvloeden deze eveneens de opvoeding van het kind door hun gedrag. Daarenboven kunnen traumatische gebeurtenissen ertoe leiden dat iemand deze gebeurtenissen wil
verdringen, waardoor ze niet worden verwerkt. Dat kan ertoe leiden dat belangrijke identiteitsfasen worden overslaan. [...] De roman Gesloten Huis. Zelfportret met ouders door Nicolaas Matsier, waarover ik het in dit werkstuk zou
hebben, behandelt het thema ‘identiteit’. De protagonist denkt terug aan zijn leven. Doordat hij om bepaalde redenen sommige identiteitsfasen niet doorlopen heeft, wordt hij gek. Door regressie doorleeft hij dus nog een keer
sommige gemiste identiteitsfasen en brengt zijn leven in orde. [...] Om de identiteiten te ontdekken zal ik sommige hoofdstukken bewerken. Aan het begin geef ik kort de herinneringen van de protagonist weer, waarna ik de
regressiefasen uitwerk. Daardoor wil ik een vergelijking schetsen van het verloop van de herinneringen, die in tegenstelling tot het verloop van de waanzinsfase een normale volgorde hebben. Bovendien zal ik beschrijven, waardoor
de regressiefasen worden veroorzaakt. Tijdens het schrijven benoem ik sommige hoofdstukken. Ik heb een literatuurlijst voor mijn versie van het boek uitgewerkt en als aanhangsel bijgevoegd. Verderop zal ik de verwijzingen naar
mijn primaire literatuur, de roman Gesloten huis, in de tekst schrijven, zoals in de richtlijn van het Instituut Neerlandistiek van de Universiteit te Keulen.
De make-over Tessa Bailey 2020-06-15 Een komisch, sexy en romantisch verhaal over een jong stel met herkenbare kleine en grotere ergernissen Georgies familie heeft een goedlopend renovatiebedrijf, maar ze denkt er niet over
om daar te gaan werken. Liever organiseert zij verjaardagsfeestjes en maakt ze anderen aan het lachen. En... ze is vastbesloten om geen grijze muis meer te zijn. Stap een: een nieuwe look bedenken voor het bedrijf (een minder
suffe website misschien?) Stap twee: een heel nieuwe garderobe samenstellen (en leggings zijn ook gewoon broeken) Stap drie: snel mezelf onder handen nemen (doen mensen nog aan ontharen?) Stap vier: de markt op! (en stop
met die verliefdheid op Travis Ford!) Maar je hele leven een make-over geven, betekent ook de waarheid onder ogen zien: Georgie heeft in eeuwen geen date meer gehad. En wie is er nu beter geschikt om haar imago op te vijzelen
dan de plaatselijke sportheld en favoriet van de roddelbladen? Tijd voor actie!
e-bundel Jojo Moyes - Libris Blz. Jojo Moyes 2018-04-19 Een bundel met 3 ebooks van Jojo Moyes samen voor slechts 12,50. Deze bundel bevat de prachtige romans Voor jou, Een leven na jou & Dichtbij jou. ‘Jojo Moyes’
oprechtheid, gevoel voor humor en scherpzinnig inzicht in wat het is om menselijk te zijn, maken van haar boeken echte must-reads!’ – Emilia Clarke, actrice
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.
Mijn favoriete flirt Christina Lauren 2020-11-20 Millie Morris werkt als professor aan de universiteit van Santa Barbara, op de afdeling criminologie. Ze is expert op het gebied van vrouwelijke seriemoordenaars, goed in het maken van
ontwijkende grappen en slecht in het praten over haar gevoelens. En, net als haar vier mannelijke vrienden en collega-professoren is ze permanent single. Totdat ze met haar beste vriend Reid stiekem de meest opwindende nacht
van haar leven beleeft... Maar al snel daarna besluiten ze toch dat hun vriendschap beter platonisch kan blijven en ze de liefde beter online kunnen zoeken. Online dating is niet voor watjes. Terwijl de mannen overspoeld raken met
goede matches en potentiële dates, krijgt Millie alleen maar dickpics of reacties van akelige mannen. Daarom creëert ze Catherine: een fictief profiel waarmee ze persoonlijker kan zijn dan ze zelf is. Al snel komen Catherine en Reid
in contact en raken ze bevriend. Millie moet kiezen: haar angst voor intimiteit onder ogen komen, of het risico lopen dat ze haar beste vriend voor altijd kwijtraakt...
De gebroeders Van Limburg Rob Dückers 2005
Kijk! Jane scoort Rachel Gibson 2013-03-22 Jane leeft een spannend single leven in de grote stad. Overdag is ze journaliste en is haar voornaamste taak het verslaan van het nieuws rondom het Chinooks ijshockeyteam, waarbij
haar speciale aandacht uitgaat naar sexy goalie Luc Martineau. 's Nachts schrijft ze sexy en spannende verhalen voor Honey Pie, de column waar iedere man over praat... Luc heeft een hekel aan alles wat met journalistiek, en
journalisten in het bijzonder, te maken heeft. Hij wil met rust gelaten worden zodat hij het beste uit zijn ijshockeycarrière kan halen. Totdat hij opgescheept komt te zitten met Jane, een nieuwsgierige en bijdehante journaliste die in zijn
verleden graaft en in de weg loopt, maar toch ook wel behoorlijk wat pluspunten heeft...
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