As You Desire Braxton 1 Connie Brockway
Eventually, you will very discover a further experience and triumph by spending more cash. yet when? realize you take that you require to get those every needs subsequent to having significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that will lead you to comprehend even more as
regards the globe, experience, some places, afterward history, amusement, and a lot more?
It is your very own grow old to conduct yourself reviewing habit. in the midst of guides you could enjoy now is As You Desire Braxton 1 Connie Brockway below.

Lu Anne Bell, haar eigenaar, die amateurschilder is. 2004: Lina Sparrow is een jonge ambitieuze advocaat die schadevergoedingen voor de nazaten van slaven probeert

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

te regelen. Tijdens haar onderzoek ontdekt ze bij toeval dat de schilderijen die aan Lu Anne worden toegeschreven misschien wel door Josephine gemaakt zijn.

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

Linda’s ontdekkingen zetten ook haar eigen wereld op zijn kop. ‘De huisbediende’ van Tara Conklin is krachtig en meeslepend; een good read op z’n best. Het gaat

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

over twee vrouwen die allebei op zoek zijn naar waarheid en gerechtigheid.

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...

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

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

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

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?

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.

Het feit dat haar heldinnen net zo neurotisch, onzeker en stoer zijn als iedereen, en dat haar boeken zowel hilarisch als ontroerend zijn...

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

Balsem voor zijn hart Anne Gracie 2014-01-28 Na de dood van haar vader staat Kate Farleigh er alleen voor. Omdat ze liefdadigheid verafschuwt, besluit ze als

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

dienstmeid te gaan werken. Dat gaat Lady Cahill, de peettante van haar moeder, te ver. Kordaat ontvoert ze Kate om haar in Londen een welgestelde echtgenoot te

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

bezorgen. Als ze overnachten op het landgoed van haar kleinzoon Jack, ziet Kate hoe verwaarloosd het is, daarom stelt ze voor als huishoudster voor hem te gaan

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

werken. De baan blijkt veel moeilijker dan verwacht. De norse, supermannelijke Jack roept gevoelens in haar op die ze niet kan bedwingen; volkomen ongepaste,

Bianca Stigter

schaamteloze gevoelens! Waar mogelijk zal ze hem uit de weg moeten gaan. Helaas wordt dat voornemen ernstig ondermijnd - door Jack Carstairs zelf!

As You Desire Connie Brockway 2010-12-01 In Connie Brockway’s mesmerizing tale of romance and adventure, a notorious treasure hunter realizes that the greatest

Hij Sarina Bowen 2020-02-11 Ze spelen niet voor hetzelfde team. Of wel? Jamie Canning heeft er nooit achter kunnen komen hoe hij zijn beste vriend verloor. Vier

jewel of all is the woman before his eyes. Kidnapped, drugged, and about to be sold to the highest bidder, Desdemona Carlisle is having a hell of a time maintaining her

jaar geleden verbrak zijn getatoeëerde, grappenmakende, regelbrekende kamergenoot alle contact zonder enige verklaring. En wat dan nog dat het een beetje raar

English pride. Then she sees the man in black, galloping through the Egyptian desert on a pure white steed. Desdemona could not have conjured a more dashing

werd op de laatste nacht van het hockeykamp in de zomer dat ze achttien waren? Het was gewoon een beetje dronken dwaasheid. Niemand stierf. Als er een ding is

savior in her wildest fantasies. But an unlikelier hero would be impossible to find: Harry Braxton is a rogue, a scoundrel, and a born opportunist—who has already

waar Ryan Wesley spijt van heeft, dan is het zijn hetero vriend overhalen tot een weddenschap die de grenzen van hun relatie heeft verlegd. Nu ze met hun college

broken Desdemona’s heart once before. As brilliant as she is beautiful, Desdemona still hasn’t learned how to stay out of trouble—which suits Harry just fine. Running

teams het tegen elkaar moeten opnemen op het nationale kampioenschap, zal hij eindelijk de kans krijgen om zich te verontschuldigen. Maar een blik op de man waar

from a painful past, and rumored to be involved in nefarious endeavors, Harry will never be a proper match for Desdemona. But when she catches the eye of his

hij altijd een zwak voor had is genoeg om het verlangen naar hem sterker te maken dan ooit tevoren. Jamie heeft lang gewacht op antwoorden, maar in plaats

cousin, the irritatingly honorable Lord Blake Ravenscroft, Harry vows to claim his one true desire, once and for all. Includes a special message from the editor, as well

daarvan komen er steeds meer vragen. Kan een nacht vol seks een vriendschap verpesten? En hoe gaan we dan de komende zes weken te werk? Als Wesley tijdens

as excerpts from other Loveswept titles. From the Paperback edition.

de zomer naast Jamie komt coachen op het kamp, heeft Jamie nog een paar dingen te ontdekken over zijn oude vriend... en nog veel meer over zichzelf.

De jacht op Atlantis Andy McDermott 2011-10-09 Jaren na de dood van haar ouders tijdens een rampzalig verlopen expeditie denkt archeologe Nina Wilde eindelijk

Waarschuwing: bevat seksuele situaties, hotties op hockeyschaatsen, skinnydipping, flirten in een SUV en het bewijs dat het gevaarlijk is om uit de kast te komen

de locatie van het legendarische Atlantis te hebben gevonden. Als de excentrieke miljardair Kristian Frost haar zijn hulp aanbiedt, kan haar zoektocht beginnen.

voor je familie op sociale media.

Samen met Kristians mooie dochter Kari en zijn ex-sas-bodyguard Eddie Chase begint Nina aan de gevaarlijke onderneming. Maar Giovanni Qobras, de leider van het

Wat het hart verwoest John Boyne 2017-10-13 De grootse nieuwe roman van de auteur van De jongen in de gestreepte pyjama en De grote stilte Voor de liefhebbers

geheime genootschap Selasphorus, heeft een eed gezworen om het dodelijke geheim in het hart van Atlantis voor altijd te bewaren.

van De as van mijn moeder van Frank McCourt Ierland, 1945. Cyril wordt geboren als bastaardzoon van een verstoten tienermeisje. Het welgestelde echtpaar Avery

RM Romance Magazine 5 Franco Forte 2012-11-03 ROMANCE NEWS DAL LIBRO AL FILM SIMPLY ROMANCE: Notizie da oltre oceano POESIA ROMANTICA

adopteert hem, maar Cyril vraagt zich vaak af waarom, want zijn adoptieouders laten geen gelegenheid onbenut om hem op het hart te drukken dat hij geen echte

Guida alla lettura - 5 PROTAGONISTE Paola Picasso CELEBRAZIONI Il 25° di Mariangela Camocardi PREMIO ROMANCE 2011 LUOGHI DI STORIA IN TUTTE

Avery is. Hij voelt zich ook geen Avery, en hij voelt zich ook niet thuis in het katholieke naoorlogse Ierland. Pas als hij de flamboyante charmeur Julian Woodbead

LE SALSE GAZETTE DU BON TON PARANORMAL ROMANCE Dal libro al fumetto IL BELLO DELLE DONNE La posta delle lettrici Racconti A mezzanotte di

ontmoet, is de eerste stap naar de zoektocht van zijn identiteit gezet – een zoektocht die hem tot in Amsterdam en New York voert, in een poging het geluk en de

Olivia Ardey Il primo bacio di Giusy Berni Chi cerca trova di Laura Castellani Il giardino incantato di Adele Vieri Castellano Per due giorni di libertà di Eleonora Cinti

liefde te vinden. John Boyne verbeeldt op fenomenale wijze de verlossende kracht van de menselijke geest, en laat de lezer en passant voelen hoe onwelkom de

Profumo di Zagara di Fabiola D’Amico Ventunesimo piano di Laura Gay Finzioni di Diego Lama Un tocco magico di Simona Liubicich L’asta di Isabella Montwright

wereld kan zijn voor zoekende zielen. De pers over Wat het hart verwoest ‘Afwisselend slim, geestig en hartverscheurend triest. Dit is een schrijver op de top van

Una donna tradita di Paola Picasso Galeotto fu l’ascensore di Debora “Miraphora” Satta You only live once di Serena Scuderi Punti di vista di Irene Vanni Fuoco nella

zijn kunnen.’ Mail on Sunday ‘Groots en slim en vaak erg grappig.’ The Sunday Times ‘Een picareske, ronddwalende odyssee voor de afzonderlijke karakters. Het

notte di Elena Vesnaver

boek brandt haast van woede over de levens die worden verwoest door sociale minachting en zelfhaat. Een aanzienlijke prestatie.’ The Guardian ‘Een episch verhaal

Fatale affaire Marie Force 2014-04-01 Na een onderzoek met desastreuze afloop moet Sam Holland, brigadier in Washington DC, een grote slag slaan om niet alleen

vol verve, humor en liefde. Dit zal een groot publiek aanspreken.’ The Irish Times ‘Boyne creëert licht in de verdoemenis, en humor in de meest hartverscheurend

haar carrière te redden maar ook haar zelfvertrouwen te herwinnen. Die mogelijkheid doet zich voor wanneer senator John OConnor op gruwelijke wijze vermoord

trieste situaties. Een fantastische leeservaring.’ Press Association

in zijn bed wordt aangetroffen, en Sam op de zaak wordt gezet. Tot haar ontzetting wordt ze geacht samen te werken met Nick Cappuano, OConnors vriend en

Dodenboek Preston & Child 2016-01-15 Dodenboek van Preston & Child is de derde thriller in de serie over FBI-agent Aloysius Pendergast. Hier moet hij het

stafchef - én de man met wie ze een aantal jaren eerder een onvergetelijke onenightstand heeft gehad. De aantrekkingskracht tussen hen is nog steeds onmiskenbaar,

opnemen tegen zijn levensgevaarlijke, maar geniale broer Diogenes. Diogenes stuurt het New Yorkse Museum of Natural History hun gestolen juwelencollectie

en Sam moet alle zeilen bijzetten om haar focus op de zaak niet te verliezen. Ze kan zich geen fouten meer veroorloven, laat staan het bed delen met een essentiële

terug... tot stof vermalen. Een nachtmerrie voor de afdeling publiciteit. Om de aandacht af te leiden besluit de directie van het museum de beroemde Tombe van Senef

getuige. Vooral wanneer blijkt dat de moordenaar het niet bij één moord zal laten...

te heropenen voor het publiek. Maar ze gaat er volledig aan voorbij dat de tombe vijfenzeventig jaar geleden met een heel goede reden hermetisch werd afgesloten...

Hartenbloed Juliet Marillier 2010 Wanneer Caitrin in het Ierland van de elfde eeuw moet vluchten voor haar gewelddadige familie, komt ze erachter dat haar

Douglas Preston & Lincoln Child zijn de #1-bestsellerauteurs van de Pendergast-thrillers en de thrillers over Gideon Crew. De vloek van het oerwoud en De

nieuwe thuis verschillende duistere geheimen herbergt. Vanaf ca. 16 jaar.

gruwelkamer worden gerekend tot de honderd beste thrillers aller tijden. ‘Superspannende thriller.’ De Telegraaf

Het probleem met Voor Altijd Jennifer L. Armentrout 2018-04-10 Het probleem met voor altijd’ is een prachtige young adult-roman van Jennifer L. Armentrout.

In haar schoenen Jennifer Weiner 2016-08-09 Het boek van de film In Her Schoes, met Cameron Diaz en Toni Colette Maggie en Rose zijn zussen, maar ze verschillen

Mallory heeft zichzelf in haar jeugd aangeleerd zo onzichtbaar mogelijk te zijn. Hoewel haar leven inmiddels veel beter is geworden, wordt ze alsnog geleid door

als dag en nacht. Maggie is mooi en sexy; oppervlakkig maar heel charmant. Rose is twee jaar ouder, advocaat en heeft haar pensioenvoorziening al geregeld. Ze heeft

angsten. Dan loopt ze Rider weer tegen het lijf. Ze kent hem van vroeger, uit dat andere leven. Hij beschermde haar destijds en doet dat nu weer. Maar gaat het met

een relatie met een gescheiden collega, waarvan ze hoopt dat die zal uitmonden in een huwelijk. Als Maggie bij haar zoveelste baantje de laan uit vliegt, gaat ze voor

Rider zelf wel zo goed? Jennifer L. Armentrout beschrijft in ‘Het probleem met voor altijd’ prachtig de ontwikkeling van een jonge vrouw die haar schulp kruipt.

hulp naar Rose, die voor de zoveelste keer probeert haar zus te helpen. Maar als blijkt dat Maggie niet alleen een voorkeur heeft voor de schoenen van Rose, maar ook

De zaak Zjivago Peter Finn 2014-07-04 De publicatie van de wereldberoemde roman 'Dokter Zjivago', verboden in de Sovjet-Unie en in 1957 in het Westen

voor haar minnaar, ontspoort hun toch al wankele relatie. Dan komt Ella in hun leven: hun grootmoeder die ze al twintig jaar niet hebben gezien. Zij brengt Maggie

verschenen, leidde tot een van de grote culturele stormen tijdens de Koude Oorlog. In de publicatiegeschiedenis van deze roman hebben inlichtingendiensten een

en Rose samen in haar huis in Florida, waarop even hilarische als hartverscheurende verwikkelingen volgen. Over de boeken van Jennifer Weiner: ‘Niet weg te

belangrijke rol gespeeld. Dat geldt ook voor de Nederlandse BVD, die op verzoek en kosten van de CIA de eerste Russische editie in Den Haag liet drukken. Via de

leggen. Weiner weet als geen ander hoe je een goed verhaal schrijft.’ The New York Times ‘Dit ontroerende verhaal over een levenslange liefde is Weiner op haar

Wereldtentoonstelling in Brussel is Pasternaks roman in 1958 de Sovjet-Unie in gesmokkeld. 'De zaak Zjivago' is een spannend geschreven boek over een fascinerende

hartverscheurende best.’ Kirkus Reviews

periode uit de recente geschiedenis en over een roman die de wereld op z'n kop zette. Het is bovendien een onweerstaanbaar portret van Boris Pasternak.

Betsy & Napoleon / druk 1 Staton Rabin 2005-06-20 Een ca. 14-jarig meisje vertelt over haar kortdurende vriendschap en ontmoetingen met Napoleon Bonaparte

Zondig hart Sylvia Day 2013-11-25 Eén blik was voldoende om het verlangen in elkaar aan te wakkeren. Maar Lady Jessica Sheffield is de bruid van iemand anders

(1769-1821) tijdens zijn verbanning op St. Helena.

en Alistair Caulfield vertrekt naar de andere kant van de wereld. Nu, zeven jaar later en inmiddels weduwe, stapt Jessica aan boord van een schip dat haar naar een

Julia Anne Fortier 2010-10-11 Een onsterfelijk liefdesverhaal. Een gevaariljk geheim. De magie van de middeleeuwen in Italie. De Amerikaanse Julie Jacobs gaat in

van de plantages van haar overleden man moet brengen. De succesvolle koopman en eigenaar van het schip herkent ze bijna niet. Alistair is een totaal andere man dan

Siena op zoek naar de geheime erfenis van haar overleden moeder. In een bankkluis treft ze een eeuwenoud manuscript aan van Romeo en Julia's liefdesgeschiedenis.

de jonge wilde hond die Jessica heeft leren kennen. Zeven jaar hebben ze hun verlangens ontkend, maar hoe lang kunnen ze dat tijdens deze reis volhouden? Zondig

Daarin wordt verteld over de vete tussen twee Toscaanse families: Salimbeni en Tolomei. Dan stuit Julie op een waarschuwing die aan haarzelf is gericht: 'Er rust een

hart was de inspiratie voor Verslaafd aan jou, deel 1 in de Crossfire-serie!

vloek op je familie en daarmee ook op jou, want je echte naam is Giulietta Tolomei. Siena, het jaar 1340. Giulietta Tolomei is de enige overlevende van een bloedige

Geschiedenis van de familie Fairchild Mary Martha Butt Sherwood 1844

aanval op haar familie door de wraakzuchtige Salimbeni's. Met hulp van de monnik Lorenzo vlucht ze naar de stad om te schuilen. Onderweg worden ze aangevallen

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

door handlangers van Salimbeni. Een jonge Sienese edelman, Romeo Marescotti, redt hen van de belagers. Romeo wordt verliefd op Giulietta, en zij op hem. Maar

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

hun heimelijke liefde wordt wreed verstoord wanneer Giulietta gedwongen wordt tot een huwelijk met de machtigste man van de familie Salimbeni. Terwijl Julie

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

haar familiegeschiedenis probeert te ontrafelen, merkt ze dat niet iedereen haar aanwezigheid in Siena op prijs stelt. Is de vloek uit het verleden ook nu nog van

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

kracht? Een vernuftige, intrigerende en spannende roman, waar je doorheen vliegt. Kate Mosse, auteur van Het verloren labyrint Anne Fortier groeide op in

gaan, maar dan gebeurt er iets wat ze nooit had verwacht... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.

Denemarken en studeerde geschiedenis aan de universiteit van Aarhus. In 2002 emigreerde ze naar Amerika. Daar werkte ze als tv-producent en studeerde filosofie

De Creeds van Montana Linda Lael Miller 2012-11-01 De Creeds stammen af van de legendarische McKettrick familie en zijn beroemd in Stillwater Springs, Montana.

en Europese geschiedenis. Sinds haar jeugd is ze gefascineerd door Shakespeares heldin Julia. Voor haar eerste roman, Julia, deed ze uitgebreid onderzoek in de musea

Of liever gezegd berucht... (1) LOGAN - Alleenstaand moeder Briana Grant heeft haar leven net weer een beetje op de rit, wanneer ze kennismaakt met haar nieuwe

en archieven van het Italiaanse Siena

buurman, Logan Creed. Al bij de eerste ontmoeting vindt ze hem leuk, maar eigenlijk is hij - cowboy en vrijbuiter- helemaal niet wat ze zoekt. Na jaren een

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

zwervend bestaan te hebben geleid, keert Logan terug naar huis. Hij is van plan de familieranch op te knappen en wat tot rust te komen. Het laatste wat hij daarbij

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

kan gebruiken, is een aantrekkelijke buurvrouw... (2) DYLAN - Wanneer Dylan op een donkere avond uit de kroeg komt, ziet hij tot zijn verbijstering dat er een

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

klein meisje in zijn pick-up zit - zijn tweejarige dochter die is achtergelaten door zijn ex. Na een wild leven van rodeorijden, vrouwen versieren en pokeren

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

betekent dit een keerpunt in Dylans leven. Wanneer bibliothecaresse Kristy Madison hem samen ziet met zijn dochter, doet dat meer pijn dan ze had kunnen

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

denken. De laatste keer dat ze hem zag, liet hij haar achter met een gebroken hart, dus is het zaak hem nu zoveel mogelijk uit de weg te gaan. (3) TYLER - Hoewel

heel handig... en zo'n gereedschapsgordel maakt hem onweerstaanbaar! 'Wat een heerlijk boek: een perfecte mix van humor en ontroering.' - Kirkus Reviews 'Met

hij geld als water verdient, heeft Tyler Creed genoeg van de snelle, oppervlakkige wereld van het rodeorijden. Hij besluit een tijdje in zijn huis op het terrein van de

veel humor en vaart geschreven.' - NBD Biblion overNet even anders 'Een sterk verhaal met een verfrissend sarcastisch randje... zeer vermakelijk!' - People

familieranch in Stillwater Springs te gaan wonen. Daar komt hij zijn grote jeugdliefde, Lily Kenyon, weer tegen. Lily, die nog steeds smoorverliefd op hem is, weet

Magazine

dat het beter is hem niet opnieuw in haar leven toe te laten. Toch zegt ze ja als hij haar mee uit eten vraagt. Krijgt hun liefde een tweede kans? Deze boeken zijn ook

What Do I Read Next? 1998

los verkrijgbaar.

De ziel van de zee Nora Roberts 2021-08-18 Het eerste deel in een meeslepende familiesaga zoals alleen Nora Roberts die kan schrijven! Ooit waren de broers Quinn

Op slag verliefd Jennifer Crusie 2017-07-18 Hoe vaak kun je vallen voor een verkeerde man? Te vaak, als je het aan Lucy vraagt. Dat heeft ze inmiddels wel

eenzame, mishandelde jongens, tot ze werden geadopteerd door Ray en Stella Quinn, die hen liefdevol opvoedden in hun huis aan het water. Nu zijn de broers terug

gemerkt. Maar gelukkig leer je van elke keer, toch? Na Bradley, bij wie ze echt dacht dat ze het dit keer goed had gedaan, besluit ze het roer dan ook rigoureus om te

in Chesapeake Bay om de laatste wens van hun adoptievader in te willigen: zorgen voor de tienjarige Seth. Aan Camerons ongecompliceerde leven komt een abrupt

gooien. Zelfstandigheid en vrijheid, dát is voortaan belangrijk. Ze heeft nu tenslotte het huis waar ze van droomde, en alleen is ze met haar drie honden nooit. Wat

einde als hij terug moet naar Chesapeake Bay om voor Seth te zorgen, de beschermeling van zijn vader, die net zo beschadigd is als hij ooit was. Cameron krijgt weer

vaker iets impulsiefs doen, zoals haar zus haar aanraadt, lijkt haar in eerste instantie niet zo'n goed idee. Toch komt ook dat ervan wanneer ze op slag voor de

met zijn broers te maken en wordt ook nog eens tot huisman gebombardeerd. Tot overmaat van ramp krijgt hij Anna Spinelli op zijn dak, de pittige sociaal werkster

opwindende Zack valt - al is dat niet direct wat haar zus bedoelde. En, verstandig of niet, vervelen doet ze zich sindsdien geen minuut meer. Vooral niet als blijkt dat

die zal beslissen over het lot van Seth…

ze nog niet van Bradley af is...

Wat we niet vertelden Lara Prescott 2019-09-24 1956. Boris Pasternak legt de laatsta hand aan zijn roman Dokter Zhivago, wetend dat het Russische volk hem nooit

Beschermer van Rome Douglas Jackson 2015-10-29 Deel 2 in Valerius Verrens-serie 'Interessant, leerzaam en uitermate boeiend!' - Goodreads.com 'Een meester in zijn

zal kunnen lezen. De CIA wil het boek, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, inzetten als cultureel wapen. Voor deze missie worden twee secretaresses uit de

vak en terecht beschouwd als een van de beste historische schrijvers van nu.' - Daily Express Gaius Valerius Verrens keert na de succesvolle campagne tegen Boudicca

typeklas van de CIA gehaald, de ervaren Sally en getalenteerde nieuweling Irina. Hun opdracht: de Russische editie koste wat kost Rusland in smokkelen en

in Britannia terug naar Rome. Hoewel hij wordt onthaald als Held van Rome is Valerius niet de man die hij eens was; hij is zowel fysiek als geestelijk gehavend door

verspreiden. Geen gemakkelijke opdracht, maar ze mogen niet falen - dit boek kan de koers van de wereldgeschiedenis bepalen.

de vele gevechten, zijn zus is dodelijk ziek en zijn vader leeft in zelfverkozen ballingschap. En ook Rome is veranderd... Keizer Nero wordt met de dag meer

Lavendel en viooltjes Julia Justiss 2014-01-14 Onterfd, verstoten, maar hevig verliefd, volgde Emily Spenser al die jaren geleden haar kapitein naar de bloedige oorlog

paranoïde. Zij die macht begeren zoeken toenadering tot de keizer. Ze vertellen hem over een nieuwe bedreiging, een die zich binnen de stadsmuren van Rome zelf

op het Iberisch schiereiland. Als weduwe keert ze terug naar Londen om haar zoon de opvoeding te kunnen geven die bij zijn afkomst hoort. Met het ontwerpen van

bevindt. Over de volgers van Christus, een nieuwe religieuze sekte die de goddelijkheid van Nero ontkent, wordt gefluisterd dat ze een opstand willen ontketenen.

hoeden probeert ze het hoofd boven water te houden. Haar benarde positie lijkt helemaal uitzichtloos als een onverlaat haar dreigt af te persen. Hulp komt uit

Nero beveelt zijn Held van Rome om Beschermer van Rome te worden, in de sekte te infiltreren en hun leider, een man die Petrus genoemd wordt, gevangen te

onverwachte hoek. De Graaf van Cheverley duldt geen onrecht in zijn omgeving en doet er alles aan Emily te beschermen. Geheel belangeloos, beweert hij, maar de

nemen. Als Valerius niet slaagt, kost het hem zijn leven, en de levens van twintigduizend Judeeërs die in Rome leven. Maar als hij aan zijn missie begint, een

blik in zijn ogen spreekt boekdelen. En Emily weet uit bittere ervaring dat vroeg of laat de rekening vereffend zal moeten worden...

zoektocht die hem tot aan de grenzen van het keizerrijk brengt, komt hij erachter dat slagen in zijn missie hem misschien wel net zoveel kan kosten als wanneer hij

1666 Rebecca Rideal 2016-09-28 Pest, hellevuur en de Engels-Nederlandse oorlogen Londen is in de jaren 1660 een bruisende stad vol theaters, speelhuizen en

faalt.

bedrijvigheid, maar in 1666 slaat het noodlot toe: de ontploffing van het schip The London, de uitbraak van de ergste pestepidemie sinds 1603 (die waarschijnlijk via

Veroverde vrijheid Nora Roberts 2016-09-29 Brian Donnely, paardentrainer op Royal Meadows, doet altijd precies waar hij zin in heeft. Zijn wereld bestaat uit

Amsterdamse of Antwerpse boten de stad is binnengekomen), de vernederende nederlaag in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog en de allesverwoestende

paarden en niets anders. Tot hij zijn oog laat vallen op Keeley Grant, de dochter van zijn baas. Haar schoonheid en gedrevenheid raken hem diep, maar hij wil zijn

uitbraak van de Grote Brand van Londen. 350 jaar na dato verbindt Rebecca Rideal de gebeurtenissen op meesterlijke wijze en beschrijft de spannende geschiedenis

baan noch zijn vrijheid op het spel zetten. Liefde is niet besteed aan Keeley. Zij leeft voor haar werk en haar idealen. Toch roept Brian een ongekende passie in haar

van een stad die tegenslag na tegenslag te verduren krijgt, maar niet ten onder gaat. Verre van dat. Rideal laat zien hoe alle rampspoed de voedingsbodem werd voor

op, waar ze geen weerstand aan kan bieden. Het temmen van een vurig paard is nog kinderspel vergeleken met het temmen van de rebelse Brian!

creatieve, wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen die Groot-Brittannië tot een wereldmacht zouden maken. Aan de hand van minder bekende primaire

De schaduwen van de Nijl Kate Furnivall 2013-08-28 Londen, 1932. De zevenentwintigjarige Jessica Kenton is gebroken als haar jongere broer Timothy spoorloos

bronnen vertelt Rebecca Rideal het verhaal van alle Londenaren, van koning tot bedelaar en van geestelijke tot wetenschapper, en hun oorlogen met de

verdwijnt. Samen met een jonge, in armoede vervallen aristocraat volgt ze Timothys spoor naar Egypte. Niet alleen de schaduwen van Caïro en Luxor, de

Nederlanden. Zo komt het verhaal tot leven en schept ze een levensecht beeld van Londen in 1666. Rebecca Rideal is televisiemaker en historica, gespecialiseerd in

onherbergzame woestenij van de Sahara en de diepten van de Nijl herbergen gevaar ook Jessica draagt zo haar geheimen met zich mee...

de 17e eeuw en Londen. Zij won drie Emmy awards met het programma David Attenborough’s First Life. Ook is zij de oprichter van het populaire online

As You Desire Connie Brockway 2019-03-05 A rake in tarnished armor… Desdemona Carlisle has spent most of her young life dreaming of a knight in shining armor.

geschiedenismagazine The History Vault.

When a dashing figure in midnight-black riding a snow-white steed comes to rescue her from the ruffians who have kidnapped her, she believes her destiny has

Vermoord naakt J.D. Robb 2014-01-15 De moord op de dochter van een senator onthult haar geheime leven als callgirl. Eve Dallas wordt belast met deze gevoelige

finally arrived. She surrenders herself to the masked stranger’s embrace only to discover her rescuer is none other than Harry Braxton, the scoundrel who stole her

zaak, en haar onderzoek leidt naar de ondoorzichtige kringen van politiek en high society in Washington. De zaak wordt verder gecompliceerd door de groeiende

heart when she was just a girl, adding it to his collection of exotic treasures as if it were just another trinket. Harry Braxton doesn’t want to be any woman’s knight-

aantrekkingskracht tussen haar en Roarke, een van de rijkste en machtigste mannen ter wereld. Hij is waanzinnig knap en gevaarlijk – en de hoofdverdachte...

errant. He plays the role of notorious rake to hide the dangerous secret that has kept him from offering Desdemona his own heart. But his tarnished armor soon begins

Storm and Fury Jennifer L. Armentrout 2021-02-09 'Storm and Fury' is het eerste deel van de bloedstollende Harbinger-serie van Jennifer L. Armentrout. Trinity is

to crumple beneath the irresistible assault of Desdemona’s sparkling wit, her dazzling beauty, her teasing and tender touch. As a legendary treasure hunter, he never

de laatste van haar soort. Ze heeft een bijzondere gave en leeft al jaren op een geheime locatie, bewaakt door de wachters. Als de demonen ontdekken wat haar kracht

dreamed he’d be forced to give up the most priceless treasure of all. When Lord Ravenscroft, Harry’s aristocratic cousin, comes courting, Desdemona makes a startling

is, zullen ze haar vermoorden. Als Trinity hoort dat er buiten iets leeft dat zowel demonen als wachters vermoordt, stort haar wereld in. Ze kan niet anders dan uit

discovery. She might yearn for a hero, but what she really needs is a man—the only man who can fulfill all of her desires… “Connie Brockway’s work brims with

haar veilige omgeving vertrekken om zichzelf en haar familie te beschermen. 'Storm and Fury' is het eerste deel van de Harbinger-serie van Jennifer L. Armentrout,

warmth, wit, sensuality and intelligence.”—Amanda Quick, New York Times bestselling author “If it’s smart, sexy, and impossible to put down, it’s a book by Connie

een spin-off van de eerder verschenen Dark Elements-serie.

Brockway!”—Christina Dodd, New York Times bestselling author “If you’re looking for passion, tenderness, wit, and warmth, you need look no further. Connie

Als koppige wijn Catherine Cookson 2012-10-01 Kate Hannigan groeit op aan de zelfkant van de samenleving, in de sloppen langs de rivier de Tyne. Zij gaat op zoek

Brockway is simply the best.”—Teresa Medeiros, New York Times bestselling author “Connie Brockway’s work belongs on every reader’s shelf!”—Romantic Times

naar een menswaardiger bestaan, naar het geluk dat er, naar haar vaste overtuiging, ook voor haar en haar dochtertje moet zijn. Parallel met de levensgang van de

“Connie Brockway delivers romance with strength, wit, and intelligence.”—Tami Hoag, New York Times bestselling author “Brockway’s lush, lyrical writing style is

sterk getekende Kate loopt het leven van dokter Rodney Prince, die een veelbelovende carrière opzijzet om de armen van Newcastle te helpen - dit tot

a perfect match for her vivid characters, beautiful atmospheric setting, and sensuous love scenes.” — Library Journal

voortdurende grote ergernis van zijn beeldschone, maar koele en hooghartige vrouw. Gezien hun beider achtergronden is het niet verwonderlijk dat Kate en Rodney

De eigenzinnige gouvernante Courtney Milan 2015-06-15 Zij geeft niet op... Drie maanden geleden is Serena Barton haar baan als gouvernante kwijtgeraakt.

bij hun eerste ontmoeting verbittering in hun hart voelen. Hun droom wordt keer op keer wreed verstoord door de wisselvalligheden van het lot. Maar ze weigeren

Aangezien ze geen kans heeft op een nieuwe positie, eist ze compensatie van de man die haar heeft ontslagen: een verachtelijke egoïstische hertog zonder scrupules.

de strijd zomaar op te geven...

Maar voor die hertog is ze niet bang. Wel voor zijn genadeloze zaakwaarnemer, de man die bekend staat als Clermonts wolf. Deze formidabele vuistvechter met zijn

Dochters van de samba Frances De Pontes Peebles 2019-10-15 Brazilië, 1930. Graça en Dores zijn elkaars beste vriendinnen en grootste vijanden, elkaars geliefden en

inktzwarte reputatie knapt alle vuile zaakjes van de hertog op. En als de hertog zijn probleem met haar aan hem doorspeelt, maakt ze geen schijn van kans. Toch moet

rivalen. Hun ambitie is om beroemd te worden met hun muziek – maar tegen welke prijs? Brazilië, 1930. De 9-jarige Dores werkt op een suikerplantage; de even

ze het blijven proberen, haar hele toekomst staat immers op het spel... Hij kan niet zwichten... Hugo Marshall wordt gedreven door blinde ambitie, en dankzij die

oude Graça is de verwende dochter van de eigenaar. De meisjes vinden elkaar in hun passie voor muziek. De een zingt als een engel, de ander schrijft onvergetelijke

karaktertrek heeft deze mijnwerkerszoon het gebracht tot rechterhand van een hertog. Als zijn werkgever hem opdracht geeft zich, goedschiks dan wel kwaadschiks,

muziek. De muziek brengt hen samen, drijft hen uit elkaar, voert hen van Brazilië naar Amerika en lokt hen weer naar huis. Ze zijn elkaars beste vriendinnen en

te ontdoen van die hinderlijke gouvernante, hoort dat gewoon bij zijn werk. Helaas is Serena niet gevoelig voor goedschiks, en naarmate hij haar beter leert kennen,

grootste vijanden, elkaars geliefden en rivalen. Dit is een grootse en meeslepende roman over vriendschap, ambitie, roem en de prijs die je daarvoor betaalt... Voor de

kan hij het steeds minder over zijn hart verkrijgen kwaadschiks tegen haar op te treden. Toch zal hij ervoor moeten zorgen dat ze vertrekt, anders verliest hij zelf

fans van Elena Ferrante! Frances De Pontes Peebles is geboren in Brazilië, groeide op in Miami en woont nu in Chicago. Ze heeft met haar romans en korte verhalen

alles waarvoor hij heeft gewerkt. Hij zal moeten kiezen: of voor het leven dat hij zo graag wilde, of voor de vrouw van wie hij is gaan houden...

al verschillende prijzen gewonnen.

De genoegens van mannen Kate Williams 2012-05-16 Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de East End. Ze heeft weinig

Boyfriend material Alexis Hall 2021-04-13 Gezocht: Eén (nep) vriendje, zo goed als perfect. Benieuwd? Je leest het in de queer rom-com ‘Boyfriend Material’ van

vrienden en weinig om de dagen door te komen, behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog een. De moordenaar heeft het

Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall, is de zoon van een wereldberoemde rockster en is op zoek naar een normaal, lief vriendje

voorzien op vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat het eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl

dat hem kan helpen om zijn slechte imago in de pers op te poetsen. Oliver is een advocaat die in zijn hele leven nog niets schandaligs heeft gedaan. Echt boyfriend

Catherine nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat geheimen uit haar eigen verleden verband houden met deze moorden en dat

material, dus. Ze zijn totale tegenpolen, maar ze maken een afspraak: zolang de pers achter Luc aanzit, zullen ze doen alsof ze een relatie hebben. Daarna hoeven ze

ze leeft in een wereld waarin niets is wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een waarheid die beangstigender is dan iemand zich

elkaar nooit meer te zien. Maar het probleem is dat de neprelatie wel heel echt begint te voelen. ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall is een nieuwe rom-com vol

kan voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The Spectator gekozen tot boek van het jaar.

humor, liefde en opposites attract. Perfect voor de lezers van ‘Rood, wit & koningsblauw’ van Casey McQuiston en ‘Elle & Darcy’ van Alexandria Bellefleur.

Een kind van verzoening Francine Rivers 2013-09-02 Dynah Carey studeert aan het New Life College. Ze heeft een bijbaantje als serveerster in een bejaardentehuis,

De huisbediende Tara Conklin 2015-04-07 Tara Conklin – De huisbediende 1852: Josephine is een zeventienjarige huisslaaf op een plantage in Virgina. Ze zorgt voor

waar ze graag een praatje met de bewoners maakt. Bij haar eerste bezoek aan de campus heeft ze Ethan ontmoet. Hij is knapper dan iedere andere jongen die ze kent.
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Dynah wordt meteen tot over haar oren verliefd. Niets kan hun geluk nog in de weg staan, lijkt het. Op een avond loopt Dynah na haar werk van de bushalte naar

haar op te vangen, maar hij kan het gebeurde niet goed verwerken. Dynah's wanhoop en schuldgevoel bereiken een hoogtepunt als blijkt dat er een baby op komst is.

huis. Een vreemde auto rijdt haar langzaam twee keer voorbij. De man heeft geen goede bedoelingen. Op deze avond verandert Dynah's hele leven. Ethan probeert

Haar geloof wordt zwaar op de proef gesteld, want hoe kan God dit alles toelaten? Alleen met Joe, Ethans vriend, kan ze nog open en eerlijk praten...
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