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Spiegeling van de ziel Nora Roberts
2017-03-21 Als succesvol schilder is
Colin Sullivan niet gewend dat iemand
hem iets weigert. Ook Cassidy St.
John lukt het niet om nee te zeggen
als hij haar vraagt om voor hem te
poseren, maar ze is niet van plan om
hem meer te geven dan haar beeltenis.
Toch raakt ze met elke penseelstreek
waarmee hij haar probeert te vangen,
meer onder zijn betovering... Dit
verhaal is ook verkrijgbaar in een 2in-1 bundel.
Liefde in de steigers Jill Shalvis
2019-04-02 Maddie Moore heeft één
heilige overtuiging: chips is het
antwoord op alles. Maar nadat ze in
één klap haar vriendje kwijtraakt
(haar eigen beslissing) en haar baan
(totáál niet haar eigen beslissing),
besluit ze eens níét haar problemen
weg te eten met zakken vol chips. In
plaats daarvan verlaat ze LA om een
nieuw leven te beginnen in het
kustplaatsje Lucky Harbor, waar ze
samen met haar twee halfzusjes een
resort heeft geërfd van haar
excentrieke hippiemoeder. Bij
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aankomst blijkt het woord 'resort'
schromelijk overdreven voor het
hotel, de kleine jachthaven en het
minihuisje voor de eigenaar.
Bovendien verkeert de boel in
belabberde staat. Het kost Maddie nog
heel wat overtuigingskracht - en drie
flessen wijn - om haar zusjes te
laten inzien dat ze het resort moeten
laten renoveren. De aannemer die ze
inhuurt is de lange, donkere en
onwaarschijnlijk sexy Jax Cullen.
Wanneer hij haar voor het eerst
aankijkt vanonder zijn belachelijk
lange wimpers, weet ze dat ze het
moeilijk gaat krijgen. Met hem in de
buurt is het onmogelijk om te
onthouden dat ze mannen eigenlijk
heeft afgezworen!
Devil in Winter Lisa Kleypas 2006
Desperate to escape the clutches of
her greedy relatives, heiress
Evangeline Jenner makes a deal with
Viscount St. Vincent to exchange her
fortune for a marriage of
convenience, only to discover the
true nature of passion in his arms.
Van wie hou je? Jennifer Weiner
2016-08-09 Een onvergetelijk verhaal
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over ware liefde, het echte leven en
tweede kansen... Rachel Blum en Andy
Landis zijn acht jaar oud als ze
elkaar ontmoeten op de Eerste Hulp
van het ziekenhuis. Rachel, door haar
aangeboren hartafwijking al een
ziekenhuisveteraan, is meteen
geïntrigeerd door de jongen die daar
helemaal alleen in de wachtkamer zit
met een gebroken arm. Hij vertelt
haar zijn naam. Zij vertelt hem een
verhaal. Als Andy wordt meegenomen
door een dokter en Rachel teruggaat
naar haar ziekenhuisbed, denken ze
dat ze elkaar nooit meer zullen zien.
De twee hebben niets gemeen: Rachel
groeit op in een keurige buitenwijk;
de populaire en beschermd opgevoede
dochter van twee liefhebbende ouders,
Andy woont alleen met zijn regelmatig
afwezige moeder en heeft een
bijzonder talent voor hardlopen. Maar
gedurende de dertig jaar die volgen
zullen Andy en Rachel elkaar keer op
keer ontmoeten – voor altijd
verbonden door toeval, geschiedenis
en de herinnering aan de eerste keer
dat ze elkaar zagen, een nacht die
hun beider levensloop ingrijpend
veranderde. De pers over de boeken
van Jennifer Weiner: ‘Niet weg te
leggen. Weiner weet als geen ander
hoe je een goed verhaal schrijft.’
The New York Times Book Review ‘Dit
ontroerende verhaal over een
levenslange liefde is Weiner op haar
hartverscheurende best.’ Kirkus
Reviews
De koestering van de nacht Stephanie
Laurens 2012-08-01 Devon, 1820
Alasdair Cynster, door zijn vrienden
Lucifer genoemd, ontvlucht Londen
voordat een horde trouwlustige dames
zich op hem de laatste ongehuwde
Cynster van zijn generatie zal
storten. Zijn ontsnapping leidt hem
regelrecht in handen van het lot, in
de vorm van een onweerstaanbare jonge
vrouw. Phyllida Tallent is een
eigenzinnige schoonheid die al
Lucifers mannelijke Cynsterit-happened-one-autumn-wallflowers-2-lisa-kleypas

instincten oproept. Maar de grootste
uitdaging moet nog komen: hoe brengt
hij deze weerspannige bruid aan haar
koppige verstand dat hij veel meer te
bieden heeft dan alleen zijn lichaam?
Phyllida heeft al vele aanzoeken
gehad haar charmes zijn door het hele
land bekend. Lucifers aanbod om haar
alles maar dan ook alles over de
liefde te leren is zowel aanmatigend
als heerlijk spannend. Ze heeft
gehoord dat het zinloos is om een
Cynster tegen te spreken. Maar
Phyllida is beslist niet op haar
mondje gevallen.
Een kwestie van wennen Susan Mallery
2021-03-30 Fool’s Gold 13 - Een
kwestie van wennen Fool's Gold lijkt
de ideale woonplaats, maar er is één
probleem: er wonen te weinig
mannen... Taryn Crawford weet zich
prima staande te houden tussen de
mannen in het zakenleven - en ook nog
op tien centimer hoge hakken.
Professioneel en onpersoonlijk, dat
is haar devies; met aardig zijn kom
je er niet, weet ze uit ervaring. Het
is dan ook wel even wennen als ze met
haar pr-bedrijf van LA naar Fool's
Gold verhuist: wat is iedereen er
aardig! Wanneer ze nogal
onprofessionele en persoonlijke
gevoelens begint te koesteren voor de
ruig aantrekkelijke bodyguardtrainer
Angel Whittaker, is haar verwarring
helemaal compleet... Na alles wat hij
heeft meegemaakt, is voormalig
militair Angel best tevreden met zijn
rustige bestaan in het vriendelijke
stadje Fool's Gold. Maar dan valt
zijn oog op de hooggehakte Taryn. Weg
tevredenheid; deze vrouw móét hij
verleiden! Zal het hem lukken om de
koele, ongenaakbare schoonheid te
ontdooien? Deel 13 van de serie
Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder
verschenen en ook los te lezen.
Talking Book Topics 2007
Weekend in een roes Kathleen O'Reilly
2011-11-08 Dit is echt een volmaakt
exemplaar... Catherine Montefiore kan
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haar ogen niet geloven als ze de
eenzame man bij het strandhuis ziet
zitten. Hij lijkt wel een Griekse
god! Onder invloed van zon en zee zet
ze een stap die ze anders nooit gezet
zou hebben: ze vraagt hem binnen.
Voor ze het weet, heeft Daniel
O'Sullivan haar in een roes gebracht
die voor haar best langer mag duren
dan een weekend. Bij haar terugkeer
in de echte wereld is ze geschokt als
ze plotseling weer oog in oog staat
met Daniel - als haar tegenstander in
het schandaal dat haar familie dreigt
te treffen. De roes blijkt echter nog
allerminst uitgewerkt. En al weten ze
allebei dat hun hartstochtelijke
affaire weinig toekomst heeft, toch
kunnen ze niet anders dan zich eraan
overgeven...
The Devil in Winter Lisa Kleypas
2011-01-20 From the New York Times
bestselling author Lisa Kleypas comes
the next title in the beloved romance
series The Wallflowers - perfect for
fans of Sarah MacLean, Julia Quinn
and Eloisa James. 'Kleypas can make
you laugh and cry - on the same page'
Julia Quinn, Sunday Times bestselling
author of the Bridgerton series
'Scorching sexual tension, hysterical
banter, and a reformed rake that
could melt even the hardest of
hearts' Frolic The Wallflowers: four
young ladies enter London society and
band together to each find a husband.
Has the third 'Wallflower' now met
her match? 'I'm Sebastian, Lord St.
Vincent. I can't be celibate.
Everyone knows that.' Desperate to
escape her scheming relatives,
Evangeline Jenner has sought the help
of the most infamous scoundrel in
London. A marriage of convenience is
the only solution. No one would have
ever paired the shy, stammering
wallflower with the sinfully handsome
viscount. It quickly becomes clear,
however, that Evie is a woman of
hidden strength - and Sebastian
desires her more than any woman he's
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ever known. Determined to win her
husband's elusive heart, Evie dares
to strike a bargain with the devil:
If Sebastian can stay celibate for
three months, she will allow him into
her bed. When Evie is threatened by a
vengeful enemy from the past,
Sebastian vows to do whatever it
takes to protect his wife . . . even
at the expense of his own life.
Together they will defy their
perilous fate, for the sake of allconsuming love . . . 'Lisa Kleypas is
the best' Sarah MacLean The
Wallflowers: Secrets of a Summer
Night It Happened One Autumn The
Devil in Winter Scandal in Spring A
Wallflower Christmas Praise for Lisa
Kleypas 'Lushly sexy and thoroughly
romantic . . . superbly crafted
characters and an intriguing plot
blend together brilliantly in this
splendid romance' Booklist
'Intricately and elegantly crafted,
intensely romantic . . . from a notto-be-missed romance author' Kirkus
Reviews 'Witty, often hilarious, and
delightfully passionate' Library
Journal, starred review 'An
unforgettable story peopled with
remarkable characters and a depth of
emotion that will leave you
breathless' Romantic Times
BOOKreviews 'Is it possible to give a
book 6 stars? . . . [This] story has
all of the forbidden romance, witty
banter, and sigh-inducing
declarations of love that you
deserve' That's Normal
D.C. Nora Roberts 2017-02-21 Alle
kinderen en kleinkinderen van Daniel
MacGregor krijgen te maken met de
liefdevolle bemoeizucht van hun
temperamentvolle stamvader. Hij wil
hen namelijk net zo gelukkig zien als
hij al jaren met zijn Anna is...
Kunstenaar Daniel Campbell MacGregor,
D.C., houdt niet van feestjes. Maar
wanneer zijn grootvader hem smeekt
Layna een avond mee uit te nemen, kan
hij moeilijk weigeren. Hoewel D.C. en
3/11

Downloaded from storylinedesign.be on
August 11, 2022 by guest

Layna niets van elkaar moeten hebben,
wrijft grootvader al tevreden in zijn
handen! Dit verhaal is ook
verkrijgbaar in een e-bundel met de
complete miniserie.
Zieltonen Terry Pratchett 2012-08-28
Wat We Deden Met de Vakansie: Ik deed
Met vakansie dat ik lozeerde bij opa
die heeft een groot Wit paart en een
tuin die is Heelemaal zwart. Behalve
een wit paard had opa een zeis en
zichtbaar gebeente. Normaal opgroeien
bij zo’n opa valt niet mee. En nou
moet Suzan dus het familiebedrijf
overnemen, terwijl iedereen haar
verslijt voor een toverfeetje...
Intussen wordt de Schijfwereld
onverhoeds overvallen door een nieuw
soort wilde muziek waardoor mensen
zomaar totaal veranderen. Muziek met
Rotsen erin. Die muziek heeft een
Ziel: hij leeft. En je komt er niet
zomaar vanaf. Voorzien van diverse
trollen, Govd en andere dwergen,
tovenaars, Snikkel de rasondernemer
en een belezen orang-oetan.
Rainshadow Road Lisa Kleypas
2012-02-28 Lucy Marinn is a glass
artist living in beautiful, inspiring
Friday Harbour, Washington.
Creatively fulfilled and in love, she
is content with her life, until she
is stunned by the worst kind of
betrayal: her boyfriend Kevin
announces he's leaving Lucy to be
with her younger sister. Facing the
disapproval of Lucy's parents, Kevin
asks his friend Sam Nolan, one of the
owners of the Rainshadow vineyard, to
'romance' Lucy and help her get over
her anger. But when Sam and Lucy
begin to fall in love, things become
complicated, especially when Kevin
starts to have second thoughts. And
when Lucy discovers that the new
relationship in her life began under
false pretences, her world is
shattered, and she is forced to
question everything.
De eigenzinnige gouvernante Courtney
Milan 2015-06-15 Zij geeft niet op...
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Drie maanden geleden is Serena Barton
haar baan als gouvernante
kwijtgeraakt. Aangezien ze geen kans
heeft op een nieuwe positie, eist ze
compensatie van de man die haar heeft
ontslagen: een verachtelijke
egoïstische hertog zonder scrupules.
Maar voor die hertog is ze niet bang.
Wel voor zijn genadeloze
zaakwaarnemer, de man die bekend
staat als Clermonts wolf. Deze
formidabele vuistvechter met zijn
inktzwarte reputatie knapt alle vuile
zaakjes van de hertog op. En als de
hertog zijn probleem met haar aan hem
doorspeelt, maakt ze geen schijn van
kans. Toch moet ze het blijven
proberen, haar hele toekomst staat
immers op het spel... Hij kan niet
zwichten... Hugo Marshall wordt
gedreven door blinde ambitie, en
dankzij die karaktertrek heeft deze
mijnwerkerszoon het gebracht tot
rechterhand van een hertog. Als zijn
werkgever hem opdracht geeft zich,
goedschiks dan wel kwaadschiks, te
ontdoen van die hinderlijke
gouvernante, hoort dat gewoon bij
zijn werk. Helaas is Serena niet
gevoelig voor goedschiks, en naarmate
hij haar beter leert kennen, kan hij
het steeds minder over zijn hart
verkrijgen kwaadschiks tegen haar op
te treden. Toch zal hij ervoor moeten
zorgen dat ze vertrekt, anders
verliest hij zelf alles waarvoor hij
heeft gewerkt. Hij zal moeten kiezen:
of voor het leven dat hij zo graag
wilde, of voor de vrouw van wie hij
is gaan houden...
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 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 in Chesapeake Bay om de laatste
wens van hun adoptievader in te
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willigen: zorgen voor de tienjarige
Seth. Aan Camerons ongecompliceerde
leven komt een abrupt 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 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 die zal
beslissen over het lot van Seth…
Stieg Larssons erfenis Jan Stocklassa
2018-11-06 Op 28 februari 1986 werd
de Zweedse premier Olof Palme op
straat in Stockholm doodgeschoten.
Een moord die tot de dag van vandaag
onopgelost is en waarover de meest
wilde complottheorieën bestaan. Stieg
Larsson, de latere auteur van de
wereldberoemde Millennium-trilogie,
is overtuigd van de betrokkenheid van
extreemrechtse groeperingen en
buitenlandse veiligheidsdiensten en
begint zelf in het diepste geheim een
intensief onderzoek. Hij houdt zijn
zoektocht jarenlang vol en doet
onthutsende ontdekkingen, maar voor
hij de vermoedelijke daders kan
aanwijzen overlijdt hij in 2004 plots
aan een hartaanval. In 2014 vindt
journalist en documentairemaker Jan
Stocklassa in een opslagbox twintig
kartonnen dozen met daarin Stieg
Larssons aantekeningen over de moord.
Hij besluit het onderzoek voort te
zetten en zet zorgvuldig de
puzzelstukjes uit het archief in
elkaar. Hij volgt alle aanwijzingen
over mogelijke daders en stuit
daarbij op nieuwe en overtuigende
aanwijzingen naar wie
verantwoordelijk is geweest voor de
moord op Olof Palme. Dit boek bloedstollende true crime,
onderzoeksjournalistiek en biografie
in één - onthult niet alleen
onbekende feiten en nieuwe verdachten
in de moord op Palme, maar duikt ook
in de wereld van Stieg Larsson, wiens
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leven en werk opvallende
gelijkenissen vertoont met dat van
Mikael Blomkvist, de hoofdpersoon in
zijn wereldberoemde Millennium-reeks.
Thuvia, Meisje van Mars Edgar Rice
Burroughs 2019-07-20 De held is
stapelverliefd op de godin van Mars.
Helaas is ze beloofd aan Kulan Tith,
Jeddak van Kaol. Op Barsoom kan niets
een verbintenis tussen een man en
vrouw verbreken, behalve de dood,
hoewel de nieuwe vrijer de dood
misschien niet veroorzaakt. Het is
dus dat ze geen van hem zal hebben.
Deze situatie laat de held in een
hachelijke situatie.
De duistere voorspelling Rick Riordan
2017-07-05 De duistere voorspelling
van Rick Riordan Het tweede deel van
De beproevingen van Apollo Zeus heeft
zijn zoon Apollo – de god van de zon,
muziek en poëzie – gestraft door hem
als puistige tiener genaamd Lester
naar de aarde te gooien. De enige
manier waarop Apollo zijn plek op de
Olympus terug kan verdienen is door
de orakels te herstellen. Wat
beïnvloedt de orakels en hoe kan
Apollo ook maar iets doen zonder zijn
goddelijke krachten? Na een reeks
gevaarlijke – en een beetje gênante –
beproevingen in Kamp Halfbloed moet
Apollo nu de relatieve veiligheid van
het kamp verlaten voor een reis door
Noord-Amerika, op zoek naar
antwoorden. Hij mist dan wel zijn
goddelijke krachten, maar sluit
onderweg nieuwe vriendschappen met
bekende helden. Over de boeken van
Rick Riordan: 'Riordan blinkt uit in
het verzinnen van slimme plots en
cliffhangers.' BLJ 'De boeken zijn
ook een les in Griekse mythologie.'
Elsevier 'Een fantastische
leeservaring.' The Guardian Lees alle
series van Rick Riordan! Percy
Jackson (5 delen) Helden van Olympus
(5 delen) De avonturen van de familie
Kane (3 delen) Magnus Chase en de
goden van Asgard (3 delen) De
beproevingen van Apollo (3 delen)
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Moord op afspraak Mary Higgins Clark
2013-04-23 Erin Kelley en Darcy
Scott, twee succesvolle jonge vrouwen
in New York en hartsvriendinnen sinds
de collegebanken, besluiten voor de
grap te helpen bij de research voor
een tv-documentaire over
contactadvertenties. Ze schrijven
brieven, sturen fotos en maken
afspraakjes. Het lijkt aanvankelijk
een onschuldig vermaak, tot op een
dag Erin plotseling verdwijnt. Een
paar dagen later wordt ze gevonden
vermoord, met aan de ene voet een
dansschoen en aan de andere voet haar
eigen schoen. Tijdens het politieonderzoek blijkt dat Erin niet het
eerste slachtoffer is. Mary Higgins
Clark, ook wel `De Koningin van de
Spanning genoemd, is van Ierse
afkomst en geboren en getogen in New
York. In totaal heeft ze al meer dan
dertig thrillers op haar naam staan,
stuk voor stuk internationale
bestsellers. Ze heeft vele prijzen,
eredoctoraten en onderscheidingen
ontvangen. Over de thrillers van Mary
Higgins Clark: 'Vakkundig
geschreven.' VN Detective &
Thrillergids 'Griezel en
genoeglijkheid.' de Volkskrant
Christmas Eve At Friday Harbour Lisa
Kleypas 2010-11-04 The Friday Harbour
series of women's fiction novels is
set in San Juan Island just off of
the Washington State Coast - romantic
and varied, with rocky shores, sandy
beaches, rich woodlands and pasture
land - and the prosperous Friday
Harbour area. The series is centered
around the Nolan family, consisting
of two brothers and a sister, the
owners of an island vineyard and
restaurant. The Nolans' mother
Jessica has just passed away, and a
mysterious stranger attends the
funeral. He reveals that he is an
illegitimate child Jessica had given
birth to, and given up for adoption,
before she married. This family
secret leads to many new questions
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and challenges, which test the bonds
of love and loyalty, and ultimately
show the Nolans what family is all
about.
Sucedió en otoño (Las Wallflowers 2)
Lisa Kleypas 2015-03-24 Cuatro bellas
jóvenes forman las «Wallflowers», un
grupo unido por un mismo objetivo:
conseguir marido. Pero antes el
destino les reserva algunas
sorpresas... Inglaterra, época
victoriana. Las Wallflower eran un
grupo de cuatro jóvenes unidas por un
mismo propósito: conseguir marido.
Ahora, le tocaba el turno a la
hermosa Lillian Bowman, pero sus
modales de americana independiente no
eran bien vistos. El más crítico con
ella era el pomposo Marcus, conde de
Westcliff, el mejor partido entre la
aristocracia londinense. Un día,
contra todo pronóstico, Marcus tomó a
Lillian en sus brazos... Ella se
sintió desbordada por la pasión que
experimentó hacia ese hombre que ni
siquiera le gustaba. El tiempo se
detuvo, y fue como si nadie más
existiera en el mundo... Porque
Marcus era un hombre que sabía
controlar sus emociones... menos con
Lilian, pues cada roce era una
exquisita tortura, y cada beso
encendía el deseo de más besos...
Pero ¿cómo podría tomar como esposa a
una mujer tan inadecuada?
Passie voor het spel Sylvia Day
2016-10-11 Christopher, berucht om
zijn onverzadigbare lust, is weer een
vrij man. En dit keer heeft hij een
missie: de enige vrouw die net zo
genadeloos is als hij versieren,
verleiden en misleiden. Maar Maria
kent dit spel ook en blijft hem
altijd één stap voor. Tot de twee
tegenover elkaar komen te staan en
exact aan elkaar gewaagd blijken te
zijn.
Uitverkoren Carol Lynch Williams
2010-12-08 De dertienjarige Kyra is
opgegroeid in een zeer geïsoleerde
gemeenschap. Haar vader heeft drie
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vrouwen, zijzelf heeft twintig broers
en zussen, en er zijn zelfs nóg twee
kinderen op komst. Over haar
leefomgeving heeft Kyra zich nooit
iets afgevraagd. Totdat ze
langzaamaan steeds meer in contact
komt met de buitenwereld. In het
geheim bezoekt ze de Boekenbus om
verboden boeken te lezen. En ze
ontmoet Joshua, op wie ze verliefd
wordt, terwijl Kyra haar geliefde
eigenlijk niet zelf mag kiezen. Als
Kyra vervolgens moet trouwen met haar
zestigjarige oom die al zes vrouwen
heeft staat Kyra voor een wanhopige
keuze. Hierbij wordt ze
geconfronteerd met geweld en haar
eigen angst om haar familie voor
altijd te verliezen. Een krachtig en
hartverscheurend boek over liefde en
hoop. Het schrijnende verhaal van een
meisje dat worstelt om zichzelf en
uiteindelijk de waarheid te vinden.
Meg Cabot
It Happened One Autumn Lisa Kleypas
2021-06-15 Headstrong American
heiress Lillian Bowman has come to
England to find an aristocratic
husband. Unfortunately, no man is
strong enough to tame the stubborn
beauty's fierce will. Except,
perhaps, the powerful and arrogant
Earl of Westcliff—a man Lillian
despises more than anyone she's ever
met. Marcus, Lord Westcliff, is
famous for his icy English reserve
and his supreme self-control. But
something about the audacious Lillian
drives him mad. Whenever they're in
the same room, they can't stop
themselves from battling furiously to
gain the upper hand. Then one
afternoon, a stunningly sensuous
encounter changes everything . . .
and Lillian discovers that beneath
the earl's reserved façade, he is the
passionate and tender lover of her
dreams. What neither Westcliff nor
Lillian suspect, however, is that a
sinister conspiracy threatens to
destroy any chance of happiness.
it-happened-one-autumn-wallflowers-2-lisa-kleypas

After a shocking betrayal endangers
Lillian's safety—and possibly her
life—will Marcus be able to save her
before it's too late?
Onder de radar Lee Child 2016-11-07
Reacher is in deze 21e Jack Reacherthriller van Lee Child in Duitsland
voor een geheime missie. Hij heeft
geduchte tegenstanders, en moet dus
onder de radar blijven... In Onder de
radar, de eenentwintigste Jack
Reacher-thriller van bestsellerauteur
Lee Child, vertrekt Reacher in 1996
naar Hamburg voor een zeer geheime
missie. Een jihadistische cel daar
heeft een boodschap gekregen: de
Amerikaan wil honderd miljoen dollar.
Wat is er gaande? Jack Reacher
begeeft zich op verraderlijk terrein.
Hij krijgt te maken met nieuwe,
geduchte tegenstanders, dubbele
agenda’s en keiharde actie. Als
Reacher het spel mee wil spelen, is
alles geoorloofd – zolang hij onder
de radar blijft. Lee Child is winnaar
van de prestigieuze Diamond Dagger
Award 2013. In 2017 werd hij gekroond
tot ThrillerMaster door de
International Thriller Writers. Zijn
Jack Reacher-serie, gepubliceerd in
47 talen, is met ruim honderd miljoen
verkochte exemplaren volgens Forbes
Magazine het sterkste boekenmerk ter
wereld. ‘Jack Reacher: de gaafste
serie-hoofdpersoon die er te koop
is.’ Stephen King
Voor altijd kerst Susan Mallery
2021-03-30 Fool’s Gold - Voor altijd
kerst Fool's Gold lijkt de ideale
woonplaats, maar er is één probleem:
er wonen te weinig mannen... Noelle
Hopkins heeft net een tweede kans in
het leven gekregen en is vastbesloten
alles eruit te halen wat erin zit!
Omdat Kerstmis veruit haar favoriete
tijd van het jaar is, heeft ze een
winkeltje geopend waar het het hele
jaar feest is: The Christmas Attic.
Het winkeltje loopt geweldig - zo
goed zelfs, dat ze extra hulp in moet
schakelen. Gabriel Boylan is naar
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Fool's Gold gekomen om te herstellen
van een verwonding die hij heeft
opgelopen tijdens zijn werk als
legerarts. Hoewel hij niet bepaald
goede herinneringen heeft aan kerst,
biedt het werk in The Christmas Attic
een welkome afleiding. Om nog maar te
zwijgen van de mooie eigenares,
Noelle... Al snel blijft het niet
langer bij kussen onder de
mistletoe... Houden ze het bij een
feestelijke flirt, of wordt het een
kerstsprookje voor altijd? Deel 12½
van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal
is eerder verschenen en ook los te
lezen.
Shanna Kathleen Woodiwiss 2013-06-01
Shanna, de beeldschone en
temperamentvolle dochter van een
Caribische grootgrondbezitter, wordt
door haar strenge, zeer autoritaire
vader voor een moeilijke keus
gesteld: vóór haar eenentwintigste
zal zij getrouwd zijn, òf hij kiest
zelf een echtgenoot voor haar. Ten
einde raad reist Shanna naar
Engeland, naar Londen, om een man te
zoeken.Zij vindt die in Ruark
Beauchamp, een terdoodveroordeelde,
die in de gevangenis op de
voltrekking van het - ten onrechte over hem uitgesproken doodvonnis
wacht. Ruark stemt toe in een
schijnhuwelijk met Shanna, waardoor
hij, naar de Engelse wet, zijn lot
kan ontgaan, en Shanna aan de
uitdrukkelijke eis van haar vader,
althans op papier, zal hebben
voldaan.Voorwaarde is echter dat zij
één nacht met hem zal doorbrengen!
Het huwelijk wordt inderdaad
voltrokken, maar voordat Ruark de
genoegens van de huwelijksnacht kan
smaken worden zij van elkaar
gescheiden.Enige tijd later
verschijnt Ralston, de opzichter van
Shanna's vaders plantages, in
Engeland, met de opdracht om
gevangenen vrij te kopen, die als
slaven op de plantages kunnen werken.
Shanna reist met hem terug naar het
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exotische paradijs in West-Indië,
waar haar vader de scepter zwaait.Met
geen mogelijkheid kan zij vermoeden
dat onder de slaven die onder in het
schip zijn opgesloten zich ook haar
echtgenoot, Ruark Beauchamp, bevindt.
Na aankomst op haar vaders eiland
wordt Shanna dan ook geconfronteerd
met turbulente ontwikkelingen.
Lady Roberta Eloisa James 2011-01-15
Juli 1783: Jemma, Gravin van
Beaumont, is zojuist teruggekeerd uit
Parijs en is van plan om iedereen te
shockeren met schandalen. Haar man
irriteren is haar grote hobby, maar
ze is toe aan een echte uitdaging.
Wanneer haar nicht Lady Roberta haar
vraagt om hulp bij het verleiden van
een hertog, grijpt Jemma haar kans.
Ze transformeert Roberta in de meest
verleidelijke vrouw van de stad. Maar
het gaat niet zoals gepland en de
Hertog doet Jemma een voorstel voor
een spel - waarbij het derde deel
geblindoekt in bed gespeeld wordt...
Ik neem je mee Jennifer Crusie
2012-11-30 Workaholic Linc krijgt
alleen zijn droombaan wanneer hij
gaat trouwen. Waar haalt hij zo snel
een verloofde vandaan? Zou zijn rare
buurvrouw Daisy het spelletje willen
meespelen? Daisy zegt ja - voor
duizend dollar. Ze heeft dringend
geld nodig. Vanaf de allereerste
seconde knettert het tussen die twee.
Als rationele vent gelooft Linc niet
in zoiets zweverigs als romantiek.
Tot Daisy hem niet meer loslaat.
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
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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...
The Publishers Weekly 2006
Gespleten Karin Slaughter 2018-06-12
‘Karin Slaughter is wederom in
bloedvorm.’ ★★★★ Telegraaf Sterke
personages, bloedstollende spanning,
met verve en vakmanschap geschreven.
Andrea Cooper denkt haar moeder,
Laura, door en door te kennen. Maar
wanneer het restaurant waar ze samen
lunchen onder vuur wordt genomen en
een doodgewone middag in een bloedbad
eindigt, ziet Andrea een heel andere
kant van haar. De koelbloedigheid
waarmee moeder de schutter
overmeestert en doodt, vindt ze
ronduit schokkend. Het blijkt dat
Laura zich al dertig jaar schuilhoudt
onder een andere naam en haar
verleden één grote leugen is. Wat is
er gebeurd en waarom wil iemand haar
het zwijgen opleggen? En wat moet je
doen als je eigen moeder een
leugenaar blijkt te zijn - of ergen
dan dat? ‘Karin Slaughter is
adembenemend sterk in haar
deconstructie van Laura, het
übermoederdier in wie goed en kwaad
een verbluffend spel spelen.’ Knack
‘Gruwelijk knap opgeschreven.’ de
Volkskrant ‘Vakwerk.’ De Standaard
‘Waanzinnig goed.’ Twan Huys
Als rozen weer bloeien Kathleen
Woodiwiss 2013-06-01 Erienne Fleming
bezit een zeldzame schoonheid. Haar
stralende ogen, haar sensuele mond en
haar weelderige vormen verzekeren
haar van de unanieme bewondering van
alle mannen die haar pad kruisen. Ze
leidt een onafhankelijk, zorgeloos
leventje, totdat haar drankzuchtige,
aan lager wal geraakte vader zijn
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speelschulden niet langer kan betalen
en gedwongen is zijn dochter bij
opbod te verkopen.Zo eindigt haar
onbekommerde en ongebonden bestaan
van de ene dag op de andere. Ze wordt
lady Saxon, kasteelvrouwe van een
uitgestrekt landgoed en gemalin van
een man wiens altijd achter een
masker schuilgaande gelaat angst en
medelijden opwekt. Doch Erienne merkt
al gauw dat haar geheimzinnige
echtgenoot uitblinkt in
edelmoedigheid en ondanks haar felle
verzet tegen dit gedwongen huwelijk
raakt zij in de ban van zijn charme.
Ze vat een genegenheid voor hem op
die in luttele maanden uitgroeit tot
een diepgewortelde liefde.Toch vindt
zij nergens rust, want in haar
herinnering keert steeds weer
Christopher Seton terug, een
exotische vreemdeling met een
bijzonder knap voorkomen, die haar
vader eens van vals spel
beschuldigde, haar broer tijdens een
duel verwondde maar die
desalniettemin een onuitwisbare
indruk op haar maakte.Erienne's hart
wordt verscheurd door de liefde voor
haar wettige echtgenoot en de
ongekende hartstochten die een
vreemdeling in haar wakker riep. Haar
leven wordt een kwelling, totdat haar
echtgenoot bij een jacht op
brandstichters gewond raakt en zij
het geheim ontdekt dat hij zo lang
voor haar verborgen heeft weten te
houden.
De verkeerde bruid Stephanie Laurens
2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde
graaf van Chillingworth, heeft
besloten te trouwen met een echte
lady die hem veel zonen zal schenken,
gehoorzaam is, en een oogje
dichtknijpt als hij zijn maitresse
bezoekt. Francesca lijkt hem een
geschikte keuze, ook al heeft hij
haar nog nooit ontmoet. Voor het
altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme
verbazing dat hij de verkeerde bruid
te pakken heeft. Francesca blijkt
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allesbehalve gedwee.
De verdwenen prins Jennifer A.
Nielsen 2013-10-08 Een ijzingwekkend
spannend verhaal vol gevaar en
avontuur VIER JONGENS ÉÉN COMPLOT EN
LEUGENS, NIETS DAN LEUGENS De zoon
van de koning is vermist, en het
koninkrijk Carthya is in chaos. In
het grootste geheim gaat regent
Connor op zoek naar een jongen die de
rol van de verdwenen prins kan
vervullen. Vier weesjongens nemen het
tegen elkaar op. Sage is één van hen.
Hij leert zwaardvechten als de beste,
maar wil hij eigenlijk wel de prins
worden? Zijn leven hangt aan een
zijden draadje, want de jongens die
niet worden uitgekozen, zullen
sterven. Wie kan hij nog vertrouwen?
Zijn de bedoelingen van Connor wel
zuiver? En welke duistere motieven
hebben de rivalen van Sage?
Cassette Books Library of Congress.
National Library Service for the
Blind and Physically Handicapped 2007
Gevangene van de nacht Anne Blankman
2014-08-07 München is in 1933 een
broeinest van onrust en gevaarlijke
geheimen. Gretchen Müller groeit op
tussen de leden van de
nationaalsocialistische partij, onder
de hoede van haar oom Dolf. Gretchen
is zijn favoriet en hij beschermt
haar sinds de dood van haar vader.
Maar Dolf is niemand anders dan Adolf
Hitler. En Gretchen gehoorzaamt hem
te allen tijde. Dan wordt ze verliefd
op de jonge joodse journalist Daniel.
Hij beweert dat haar vader is
vermoord door een nazikameraad.
Gretchen zoekt naar antwoorden bij
haar familie, die ze altijd zonder
meer vertrouwde. Durft ze in de
zoektocht naar de waarheid haar hart
te volgen ook als het leven van haar
en Daniel op het spel staat? Anne
Blankman is opgegroeid in een klein
stadje in de buurt van New York, en
woont inmiddels met haar man in
Virginia. Toen ze twaalf was las ze
het dagboek van Anne Frank en haar

fascinatie voor Annes leven en de
Tweede Wereldoorlog leidde
uiteindelijk tot het idee voor
Gevangene van de nacht.
Romance Fiction Kristin Ramsdell 2012
Presents a comprehensive guide for
librarians and readers' advisors,
provides a brief history of the
romance novel, and offers reading
lists and subgenre definitions.
De ondeugende hertogin Eloisa James
2012-02-08 Harriet, hertogin van
Berrow, heeft meer dan genoeg van
haar adellijke titel en de
bijbehorende verantwoordelijkheden.
De saaie theevisites en deftige
danspartijen komen haar neus uit. Ze
zou zo graag naar een ondeugend
soiree willen, waar ze kan doen wat
ze wil zonder dat iemand op haar let.
Maar zo'n dol feest bijwonen - vooral
als de gastheer Lord Justinian
Strange heet - zou een groot
schandaal veroorzaken. Daarom moet
Harriet zich vermommen... Lord
Strange verheugt zich op een nacht
vol ongeremd plezier. Tot hij onder
de kledij van een onbeschaamde vlegel
de mooiste vrouw van het feest
ontdekt. Waarom riskeert zij haar
reputatie? En kan hij haar verleiden
om te blijven... voor altijd?
Klassieke historische romantiek,
elegant en bedwelmend
hartstochtelijk. Eloisa James doceert
Engelse literatuur en woont met haar
gezin in New Jersey. Zij moet al haar
bestsellers, waaronder Lady Roberta,
Kus me, Annabel en Haar Schotse hart,
in haar slaap geschreven hebben, want
haar dagen zijn druk bezet met het
zorgen voor haar ondeugende kinderen,
vele harige dieren en een rommelig
huis. Post van lezers is dan ook zeer
welkom.
Een goed bewaard geheim Catherine
Bybee 2013-06-18 Een heerlijk
romantisch verhaal over een
alleenstaande moeder die haar prins
(met cowboylaarzen) op het witte
paard vindt... Serveerster Jessie
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Mann is praktisch. Als ze al tijd zou
hebben om te daten wat ze niet heeft
zou ze allereerst haar zoontje een
beter leven willen geven dan ze zelf
ooit had, en alleen een man uitkiezen
met veel geld en weinig problemen.
Dus als Jack Morrison een oh zo sexy
maar berooide klant met haar flirt,
ketst ze dat af. Ze gelooft niet dat
een dromer zoals Jack haar de
financiële stabiliteit kan bieden die
ze zoekt. Maar met Kerstmis in
aantocht, die Jessie niet voor de
zoveelste keer alleen door wil
brengen, wordt de charmante Jack
steeds moeilijker te weerstaan. Als
enige erfgenaam van een luxe
hotelketen is Jack het gewend dat
mensen zijn hielen likken. Maar hij
wil juist iemand ontmoeten die voor
hem valt, en niet voor zijn rijkdom.
Hij heeft zijn zinnen gezet op
Jessie, ook al lijkt haar versteende
hart roet in het eten te gooien Om
zeker van zijn zaak te zijn, doet
Jack zich voor als een gewone jongen
zonder geld, en biedt hij Jessie
zelfs aan om te helpen zoeken naar de
rijke echtgenoot die ze nodig heeft.

Maar dit gewaagde bedrog zou hem
weleens zijn droom kunnen kosten `Het
is verfrissend om over een man te
lezen die niet bang is om verliefd te
worden Jack en Jessie horen gewoon
bij elkaar. - RT Book Reviews
De zoon van Neptunus Rick Riordan
2013-04-10 Zeven halfbloeden zullen
de oproep beantwoorden. Storm of
brand zal de wereld verzwelgen. Met
de laatste adem moet een belofte
worden gehouden. Gewapende vijanden
zullen staan aan de Deuren des
Doods... In De verloren held zijn
drie van de zeven halfbloeden achter
hun angstaanjagende opdracht gekomen,
maar wie zijn de andere vier? Jason,
Piper en Leo breken zich constant het
hoofd over deze vraag en een deel van
het antwoord lijkt gegeven te worden
als ene Percy Jackson in een
Halfbloedkamp opduikt. Het gerucht
doet de ronde dat hij de zoon van
Neptunus is, maar meer dan alleen
zijn eigen naam lijkt Percy niet te
weten. En kan het echt waar zijn dat
de levende dode Hazel en de
onvoorstelbare kluns Frank ook met de
profetie te maken hebben?
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