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Hotel Portofino J.P. O'Connell 2022-05-31 Dé zomerroman van 2022! Een grandioze historische roman aan de
Italiaanse Rivièra in de jaren twintig. Italië, 1926. Hotel Portofino verwelkomt een stoet aan glamoureuze gasten uit
de Britse upper class voor een heerlijke zomer, maar kort na de opening stapelen de problemen zich al op voor
eigenaar Bella Ainsworth. Ze heeft te weinig personeel en geld en bovendien zijn haar eersteklas gasten veeleisend
en lastig te behagen. Daarnaast wordt ze het doelwit van een corrupte fascistische politicus. Haar grootste
probleem is echter dat haar aristocratische, sluwe echtgenoot – wanhopig om zijn rijkdom en status te behouden –
achter haar rug om zijn eigen plannen smeedt, met grote gevolgen... Hotel Portofino is een verhaal over de
beproevingen van een vooruitstrevende vrouw in een tijd van wereldwijde onrust. Een grandioze historische roman
aan de Italiaanse Rivièra. Perfect voor wie heeft genoten van The Crown en downton Abbey.
Opnieuw betoverd Dani Collins 2019-11-26 Hij heeft maar één wens voor de kerst... Na het stranden van hun
geheime huwelijk wil miljardair Travis Sanders de mooie Imogen nooit meer zien. Maar als ze door een val in de
ijskoude sneeuw van New York in het ziekenhuis belandt, wordt juist híj opgeroepen om haar te helpen. Ondanks
de kloof die tussen hen gaapt, kan hij niet anders dan haar bij hem thuis laten herstellen... Wanneer de pers

erachter komt dat ze getrouwd zijn, zien Imogen en hij zich gedwongen het gelukkige paar te spelen - in elk geval
tot Kerstmis. Tot zijn verwondering merkt Travis dat dit hem totaal geen moeite kost. Sterker nog, door het steeds
hoger oplaaiende vuur tussen hen komt hij ernstig in de verleiding om zijn vrouw terug te winnen... en dan voorgoed!
Eeuwig samen - novelle Sophie Jackson 2017-02-14 Sophie Jackson – Eeuwig samen Ondertitel: Kat en Carter
gaan verder Eeuwig samen van Sophie Jackson is een meeslepende must-read voor de fans van Stuk van jou en
Stil van jou. Kat en Carter zijn getrouwd en genieten van een geweldige huwelijksreis. Voor Kat is dit het moment
om te beginnen over kinderen. Carter schrikt hiervan. Na zijn ellendige jeugd weet hij helemaal niet zeker of hij
kinderen wil, en of hij twijfelt of hij wel een goede vader zal zijn. Terwijl steeds meer van hun vrienden ouders
worden, loopt de spanning tussen Kat en Carter verder op. En dan vertelt Kat opeens dat ze een
zwangerschapstest moet doen...
The Washington Post Index 1995
Vermoord fantoom J.D. Robb 2014-01-05 Number Twelve is een urban legend in New York. Er wordt gefluisterd dat
de legendarische club uit de jaren zestig vervloekt is, en dat het er spookt. Inspecteur Eve Dallas leidt het
onderzoek naar de moord op Radcliff Hopkins, de nieuwe eigenaar en de kleinzoon van de man die van Number
Twelve een cultureel icoon maakte. Een serie kogels maakte een einde aan Radcliffs droom om de club weer in
oude glorie te herstellen. Terwijl iedereen angstig wordt van alle paranormale verhalen laat de nuchtere Eve zich
niet afleiden van de harde bewijzen. Maar de zaak wordt nog vreemder als er een connectie opduikt naar een
verdachte verdwijning van een rockster, vele decennia geleden. Terwijl Eve zoekt het verband tussen de twee
zaken onderzoekt, botst haar logica met het onverklaarbare. Ze wordt gedwongen om de dreiging onder ogen te
zien van iets dat nóg gevaarlijker is dan een moordenaar van vlees en bloed.
Het verhaal van O Pauline Reage 2013-01-16 Erotische everseller uit de wereldliteratuur, het enige échte antwoord
op Fifty Shades of Grey. Pauline Réage was met de publicatie van het controversiële Het verhaal van O haar tijd
ver vooruit. Het boek, over een jonge vrouw die zich volledig onderwerpt aan haar man en tot sm wordt gedwongen,
is een absolute klassieker. Tegelijkertijd sluit het perfect aan op de erotische hausse in de literatuur.
Geclaimd (Gevangen: Boek 3) Anna Zaires 2019-11-14 Yulia is dan wel ontsnapt, veilig is ze nog lang niet.
Dagelijks ben ik bezig met de risico’s van mijn vak, maar het enige dat me echt op de been houdt, is Yulia vinden.

En als ik haar eenmaal heb, zal ze nooit meer ontsnappen. Ik zal doen wat nodig is om haar bij me te houden.
Dame in Lingerie Penelope Sky 2019-01-24 Ik weiger om deze vrouw enige macht over mij te laten hebben. Ze is
gewoon mijn gevangene. Maar zodra mijn Muze in problemen is, zal ik alles doen om haar te redden. Alles doen
om haar te beschermen. Ze had me alleen maar moeten inspireren, me bevredigen. Ze zou nooit iets om me
hebben moeten geven. Of ervoor hebben moeten zorgen dat ik om haar geef.
Royal Passion Geneva Lee 2018-02-13 Het was nog nooit zo spannend bij het Britse koningshuis – een hotte
nieuwe serie voor de vele fans van E.L. James, Audrey Carlan en Jessica Clare Een blik, een kus en niets is meer
hetzelfde. Op haar afstudeerfeestje ontmoet Clara Bishop een knappe vreemdeling. Zonder waarschuwing trekt hij
haar naar zich toe en kust haar gepassioneerd, waarna hij weer verdwijnt. Clara heeft geen idee wie de man is –
totdat een foto van hen beiden in de krant verschijnt: het is prins Alexander van Cambridge, kroonprins van
Engeland, een bad boy met koninklijk bloed... Pers en bloggers over de Royal-serie ‘Pak een koud glas limonade,
de grootste ventilator die je kunt vinden en een XL strandhanddoek voordat je dit zinderende meesterwerk gaat
lezen.’ The Huffington Post ‘Deze serie was zo’n onverwachte verrassing en de boeken zijn niet normaal zo hot...’
The Rockstars of Romance ‘Ik ben weggeblazen door de serie! Dames, je moet dit lezen! Het is zo verslavend! De
prins is zo kinky, zalig!’ Schemxy Girls Book Blog ‘Een gloeiend heet liefdesverhaal over twee mensen die heel
verschillend zijn en toch zo goed bij elkaar passen.’ Summer’s Book Blog ‘Met scènes die sensueel, verleidelijk,
gepassioneerd en ondeugend zijn, is dit een verpletterend debuut.’ Fan Girl Book Blog ‘Als ik al niet gek was op die
dominante, koninklijke klootzak, zou ik nu voor hem zijn gevallen. Ik kan niet wachten op het volgende boek.’
Cocktails and Books
Gebonden (Gevangen: Boek 2) Anna Zaires 2019-03-12 Mijn nieuwe gevangene is een gekmakende combinatie
van volgzaam maar opstandig, kwetsbaar en toch sterk. Ik moet achter haar geheimen zien te komen, maar dat zou
alles kunnen ruïneren. Mijn obsessie zou ons allebei te gronde kunnen richten.
Een Troon voor Zusters (Boeken 1 en 2) Morgan Rice 2020-05-07 “Morgan Rice heeft een grenzeloze verbeelding.
EEN TROON VOOR ZUSTERS, een serie die belooft net zo vermakelijk te zijn als de voorgaande series, vertelt het
verhaal van twee zusjes (Sophia en Kate), wezen die moeten vechten om te overleven in de wrede en veeleisende
wereld van een weeshuis. Een onmiddellijk succes. Ik kan niet wachten om aan het tweede en derde boek te
beginnen!” --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) De eerste twee boeken van Morgan Rice’ nieuwe fantasy

serie EEN TROON VOOR ZUSTERS (EEN TROON VOOR ZUSTERS en EEN HOF VOOR DIEVEN) zijn
gebundeld. Je krijgt dus twee bestsellers in één bestand, een geweldige introductie tot de EEN TROON VOOR
ZUSTERS serie. Meer dan 150.000 woorden om te lezen voor een ongelofelijk lage prijs—ook perfect om cadeau
te geven! In EEN TROON VOOR ZUSTERS (Boek 1), willen de 17-jarige Sophia en haar jongere zusje, de 15jarige Kate, wanhopig graag weg uit hun afschuwelijke weeshuis. Ze zijn wezen, ongewenst en ongeliefd, die ervan
dromen om ergens anders op te groeien en een beter leven te vinden. Zelfs als dat betekent dat ze in de
meedogenloze stad Ashton op straat moeten leven. Sophia en Kate, niet alleen zusjes maar ook elkaars beste
vriendinnen, staan altijd voor elkaar klaar—maar ze willen heel verschillende dingen in het leven. Sophia,
romantisch en elegant, droomt ervan om het koninklijk hof binnen te komen en verliefd te worden op een
aristocraat. Kate, een vechter, droomt ervan om met draken te strijden en een goede zwaardvechter te worden.
Ondanks hun verschillende dromen zijn ze verenigd door een geheime, paranormale kracht; ze kunnen elkaars
gedachten lezen. Dat is hun enige redding in een wereld die vastberaden lijkt te zijn om hen ten onder te brengen.
In EEN HOF VOOR DIEVEN (Een Troon voor Zusters—Boek 2), komt het leven van de 17-jarige Sophia op zijn kop
te staan als ze uit de romantische wereld van de aristocratie wordt verbannen en wederom geconfronteerd wordt
met de verschrikkingen van het weeshuis. Deze keer lijken de nonnen vastbesloten om haar te doden, al doet dat
haar niet zoveel pijn als haar gebroken hart. Zal Sebastian beseffen dat hij een fout heeft gemaakt en haar komen
halen? Haar jongere zusje, de 15-jarige Kate, begint haar training bij de heks en leert onder haar begeleiding de
zwaardvechtkunst beheersen. Ze verkrijgt meer macht dan ze ooit voor mogelijk had gehouden—en is vastberaden
om haar zus te redden. Ze komt terecht in een wereld van geweld en strijd, van de magie waar ze zo naar
verlangd—dezelfde magie die haar einde zou kunnen betekenen. EEN TROON VOOR ZUSTERS is een
verbluffende nieuwe fantasy serie vol liefde, hartzeer, tragedie, actie, avontuur, magie, tovenarij, draken,
lotsbestemming en bloedstollende spanning. Dit spannende boek laat je kennismaken met personages waar je
verliefd op zult worden en neemt je mee naar een wereld die je nooit meer zult vergeten. Boek #3 in EEN TROON
VOOR ZUSTERS is binnenkort beschikbaar!
Grey E.L. James 2015-07-24 Bekijk de wereld van Vijftig tinten grijs opnieuw, door de ogen van Christian Grey. In
Christians eigen woorden, en door zijn gedachten, overpeinzingen en dromen, geeft E L James een verfrissend
ander perspectief op de liefdesgeschiedenis die wereldwijd miljoenen lezers betoverde. Christian Grey lijkt een man

van totale controle; zijn wereld is duidelijk, gedisciplineerd en volstrekt leeg - tot de dag dat de jonge
literatuurstudente Anastasia Steele zijn kantoor binnen valt. Hij probeert haar uit zijn hoofd te zetten, maar raakt
meer en meer bevangen door gevoelens waar hij maar geen vat op krijgt. In tegenstelling tot andere vrouwen lijkt
Ana dwars door zijn afstandelijke houding heen te kunnen kijken, voorbij zijn zakelijke successen en luxe levensstijl,
recht in zijn gehavende ziel. Zal zijn samenzijn met Ana hem verlossen van de gruwelijke jeugdherinneringen die
Christian elke nacht wakker houden? Of zullen zijn duistere seksuele verlangens, zijn dwangmatige behoefte tot
controle en zijn zelfhaat deze jonge vrouw van hem wegdrijven en de broze hoop vernietigen die zij hem biedt?
De gevallen koning Holly Black 2020-11-13 De opvolger van De wrede prins, dat werd bejubeld door bloggers,
boekhandelaren en pers. Voor de fans van Sarah J. Maas en Leigh Bardugo 'Verleidelijk, gevaarlijk en volkomen
verslavend.' Leigh Bardugo, internationale bestsellerauteur van Het negende huis Jude is erin geslaagd om Cardan,
de koning van Elfhame, aan haar wil te onderwerpen. Voor een jaar en een dag is hij slechts een marionet, terwijl
Jude over zijn koninkrijk heerst. Meer dan ooit moet ze het hoofd bieden aan hofintriges, wisselende
bondgenootschappen en aan de slinkse Cardan, die tot alles in staat is om zijn macht terug te krijgen. Dan slaat het
verraad toe, dichterbij dan Jude had kunnen vermoeden. Als ze zichzelf en haar familie in leven wil houden, zal ze
de verrader moeten ontmaskeren en haar gevoelens voor Cardan in bedwang moeten houden. Terwijl Jude al haar
sluwheid inzet om te overleven, tikken haar dagen op de troon onverbiddelijk voorbij. In de pers ‘Het eerste deel van
de internationale fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited edition met veel blinkend goud.’ Het Parool ‘Een
fantastische reis naar een huiveringwekkend elfenland, prachtig bloemrijk geschreven en vol grillige personages.’
**** Algemeen Dagblad ‘Zoek je een niet al te zoetsappig boek met een badass vrouwelijk hoofdpersonage, dan is
deze serie echt iets voor jou. Ik kan in ieder geval niet wachten om meer over Jude en haar avonturen te lezen!’ ****
Hebban.nl ‘De wrede prins is bewonderenswaardig, vol spanning, romantiek en mythologie. Dit is YA-fantasy van
de bovenste plank.’ NBD Biblion
Los Angeles Magazine 2003-03 Los Angeles magazine is a regional magazine of national stature. Our combination
of award-winning feature writing, investigative reporting, service journalism, and design covers the people, lifestyle,
culture, entertainment, fashion, art and architecture, and news that define Southern California. Started in the spring
of 1961, Los Angeles magazine has been addressing the needs and interests of our region for 48 years. The
magazine continues to be the definitive resource for an affluent population that is intensely interested in a lifestyle

that is uniquely Southern Californian.
In de ban van de sultan Caitlin Crews 2016-02-23 Khaled bin Aziz, de sultan van Jhurat, besluit zijn macht te
versterken door te trouwen met een westerse vrouw. Hij verleidt de Amerikaanse toeriste Cleo, met het doel haar
ten huwelijk te vragen. Zijn plan lukt, maar na de bruiloft merkt hij tot zijn schrik dat de mooie Cleo onverwacht
hevige gevoelens in hem losmaakt. Als hij de nacht met haar heeft doorgebracht, kan hij zijn hoofd niet bij
staatszaken houden. Hij moet iets doen om zijn voortdurende opwinding in één keer te blussen! Cleo is geheel in de
ban van Khaled, en nu neemt hij haar ook nog mee op huwelijksreis naar een prachtige oase! Haar leven lijkt een
sprookje, tot ze ontdekt waarom hij met haar getrouwd is...
Los Angeles Magazine 2003-03 Los Angeles magazine is a regional magazine of national stature. Our combination
of award-winning feature writing, investigative reporting, service journalism, and design covers the people, lifestyle,
culture, entertainment, fashion, art and architecture, and news that define Southern California. Started in the spring
of 1961, Los Angeles magazine has been addressing the needs and interests of our region for 48 years. The
magazine continues to be the definitive resource for an affluent population that is intensely interested in a lifestyle
that is uniquely Southern Californian.
Ontsluierde passie Dani Collins 2017-07-11 `U mag de bruid kussen...' Met deze woorden sluit Mikolas Petrides
een belangrijke zakendeal om zijn grootvader eindelijk te bedanken voor het redden van zijn leven. Maar als hij de
sluier van zijn bruid optilt, staat hij oog in oog met een onbekende vrouw. Viveka doet er alles aan om haar zusje te
beschermen; ze is zelfs bereid om haar plaats in te nemen voor het altaar. Zodra ze ontmaskerd is, ontvlucht ze de
bruiloft, maar Mikolas haalt haar al snel in. Hij is iemand die altijd krijgt wat hij wil, en als het huwelijk niet door kan
gaan, kan Viveka hem maar op één manier terugbetalen - door zijn minnares te worden.
New York Magazine 1987-09-21 New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York
Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With
award-winning writing and photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the
magazine's consistent mission has been to reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself,
while celebrating New York as both a place and an idea.
The Billionaire Behind the Headlines Rachael Stewart 2022-07-26 In Rachael Stewart’s latest Harlequin Romance,
the second in her Claiming the Ferrington Empire duet, an invitation to Paris with a billionaire is on the cards, but

only if Bree is brave enough to take it… Can a playboy billionaire……capture her heart? Bree has escaped the big
city to heal her heart in a village bakery. But when notorious billionaire Theo walks through the door, emotionally
guarded Bree discovers it’s not just her toffee pudding that’s hot and sweet! The man behind the headlines is
charming but intriguingly cynical about love. Accepting his invitation to Paris could be a mistake—or the best
decision she’s ever made… From Harlequin Romance: Be swept away by glamorous and heartfelt love stories.
Claiming the Ferrington Empire Book 1: Secrets Behind the Billionaire's Return Book 2: The Billionaire Behind the
Headlines
De zwemmers Julie Otsuka 2022-03-07 Een groep zwemmers wordt opgeschrikt door een barst in de bodem van
hun lokale zwembad. Deze zwemmers zijn onbekenden voor elkaar; ze delen alleen een zwembaan (de snelle,
langzame of gemiddelde) en de troost die ze ieder uit hun ochtend- of middagbaantjes halen. Een van deze
zwemmers is Alice, die langzaam haar geheugen verliest. Voor Alice was het zwembad een laatste redmiddel tegen
de duisternis van haar steeds erger wordende dementie. Zonder het gezelschap van haar medezwemmers en de
regelmaat van haar dagelijkse baantjes, wordt ze ondergedompeld in verwarring en chaos, en meegesleurd in
herinneringen uit haar kindertijd en het Japans-Amerikaanse interneringskamp waarin zij de oorlog doorbracht.
Alice' vervreemde dochter, die te laat in het leven van haar moeder terugkeert, is getuige van haar verwoestende
aftakeling. De zwemmers is een schrijnend, intiem verhaal over moeders en dochters, en het verdriet van een rauw
verlies. Een tour de force van een dwingende, betoverende en ontroerende stem.
Achthonderd druiven Laura Dave 2016-05-24 Georgia staat op het punt te trouwen met de man van haar dromen
als haar wereld plotseling ontploft. Uitgerekend op het moment dat ze haar jurk past, ontdekt Georgia dat haar
verloofde Ben een schokkend geheim verzwijgt. Overstuur vertrekt ze naar de wijngaard van haar ouders in
Sonoma, Californië om bij de druivenoogst te helpen. Maar ook bij haar familie heeft het noodlot toegeslagen en de
toekomst van de wijngaard staat op het spel.
Perfecte wraak? Kate Walker 2015-11-03 Lady Alyse wilde alleen maar één avond gezien worden aan de arm van
de knappe Dario Olivero, zodat die vervelende Marcus haar met rust zou laten. Nu blijkt dat Dario nog een appeltje
te schillen heeft met Marcus en zij hém kan helpen voorgoed met zijn rivaal af te rekenen. Als ze een
verstandshuwelijk sluit met Dario, krijgt hij zijn wraak. Bovendien zal hij in ruil voor haar jawoord de schulden van
haar ouders aflossen. Alyse speelt het spel mee. Al gauw blijkt dat Dario zijn huwelijkse plichten héél serieus

neemt - vooral waar het de nacht betreft. Als ze in zijn armen ligt, vergeet ze totaal dat ze maar doen alsof. Maar
dan ontdekt ze dat hij haar niet de volledige waarheid heeft verteld, en dat hun spel serieuze gevolgen heeft...
Thuis Marilynne Robinson 2015-04-02 'Thuis maakt indruk als een uiterst zorgvuldig geschreven morele vertelling,
die laat zien hoe het geloof de een optilt en de ander in het nauw drijft.' - NRC Handelsblad Glory Boughton keert
terug naar het dorp Gilead om voor haar stervende vader te zorgen. Al gauw verschijnt haar broer Jack, de verloren
zoon, die twintig jaar spoorloos was. Hij zoekt een toevluchtsoord, en wil in het reine komen met een verleden vol
wangedrag en ellende. Jack, briljant, aandoenlijk en onvoorspelbaar, is een van de mooiste personages uit de
moderne literatuur. Hij kan nergens aarden, is aan de drank, maar zijn vader aanbidt hem. Zijn pogingen om nader
tot zijn zuster en zijn peetvader, buurman John Ames, te komen zijn even hartverscheurend als hopeloos.
Een weerzien om te zoenen Linda Lael Miller 2014-07-22 Wat de liefde betreft heeft Hutch Carmody geen geluk.
Aan vrouwelijke aandacht heeft hij geen gebrek, maar een vaste relatie lijkt er niet in te zitten. Kendra, zijn eerste
en grote liefde, raakte hij kwijt. Zijn tweede belangrijke relatie heeft hij zelf beëindigd. Misschien moet hij zich erbij
neerleggen dat zijn werk op de Whisper Creek Ranch zijn leven is. Maar dan keert Kendra terug naar Parable, en is
ze dus opeens vlakbij... Hutch was ooit Kendra Shepherds grote liefde. Ze wist zeker dat dat voor altijd zou zijn, tot
ze na een ruzie vertrok. Nu is ze terug, en blijkt het onmogelijk Hutch te ontlopen. Ze wil geen relatie meer met
hem - tenslotte liet hij haar destijds zonder slag of stoot gaan. Maar ze is zich wel zeer bewust van het feit dat hij in
de buurt is. Vlakbij, en toch ver weg...
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal
over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor
alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende
verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must
read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich verborgen in een
wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te overleven. Samen met zijn
vader ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader dood, en
nu is Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het
grote huis woont en heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om
moedig te zijn en hoe hoop je toekomst kan veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin

subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog. Indringende jeugdroman
over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door journalist en auteur Katherine Marsh.
Stuk van jou Sophie Jackson 2015-11-05 Sophie Jackson geeft de term ‘badboy’ een nieuwe betekenis in Stuk van
jou. Wesley Carter is namelijk geen gewone badboy. Nee, we hebben het hier over een crimineel. Al voor hij
meerderjarig was, wist hij hoe een gevangenis er vanbinnen uitzag. Maar één ding heeft hij nog nooit meegemaakt:
verliefdheid. Dus wanneer Kat Lane Engelse les komt geven in de New Yorkse gevangenis waar hij zit, raakt hij
behoorlijk in de war – net als zij. Want hun verboden gevoelens voor elkaar zijn onmogelijk te negeren. IJzersterk
geschreven door Sophie Jackson, die met Stuk van jou (Engelse titel: A pound of flesh) een Orange is the New
Black-achtig eerste deel van een sensuele en spannende boekenserie heeft geschreven.
Stormachtige passie Caitlin Crews 2012-06-19 Het is absoluut niet de bedoeling dat Becca verliefd wordt op haar
verloofde. Theo Markou Garcia mag haar dan de adem benemen, ze moet onthouden dat hij niet háár wil, maar
haar leeghoofdige nichtje, Larissa. Bovendien zijn ze niet echt verloofd: ze doen alsof, om een erfenis veilig te
stellen. In ruil voor haar toneelspel zal Becca een flinke som geld krijgen, waarmee ze haar halfzusje kan helpen.
Dat is de deal, en daar hoort verliefd worden niet bij. Maar hoe beter ze deze trotse, onmogelijke man leert kennen,
des te sterker haar gevoelens voor hem worden. Zal hij inzien dat hij zijn droom nooit met Larissa zal kunnen
waarmaken... maar misschien wel met haar? Dit boek is ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
Gestrand met een miljonair Jessica Clare 2014-10-09 Brönte valt als een blok voor Logan, maar de verschillen
tussen hen zijn miljoenen keren groter dan ze denkt... De miljonairsclub is een geheim genootschap van zes
mannen die hebben gezworen dat ze de top zullen bereiken – tot elke prijs. Inderdaad zijn ze allemaal
onvoorstelbaar rijk geworden. Maar in de liefde hebben ze minder succes... In dit eerste deel van een nieuwe serie
ontmoeten multimiljonair Logan Hawkings en serveerster Brontë elkaarin een exotisch vakantieoord. Van rust komt
echter weinig terecht zodra ze elkaar in de ogen hebben gekeken. Ze beleven enkele heerlijke nachten samen,
maar net als Brontë bereid is zich volledig aan Logan over te geven, ontdekt ze dat de verschillen tussen hen veel
groter zijn dan ze dacht. Miljoenen keren groter...
De onschuldige slaap Karen Perry 2014-10-15 Tanger. Harry wil zijn vrouw Robin verrassen met een etentje. Hij is
alleen thuis met hun zoontje Dillon. Maar dan bedenkt hij dat hij Robins verjaardagscadeau in het café om de hoek
vergeten is en hij rent éven de deur uit om het te halen. Terwijl hij weg is wordt hun huis met de grond gelijk

gemaakt door een aardbeving en Dillons lichaam wordt nooit gevonden. Vijf jaar later. Harry en Robin hebben een
nieuw leven opgebouwd in Dublin. Harry timmert hard aan de weg als kunstenaar en Robin heeft net ontdekt dat ze
weer zwanger is. Maar dan ziet Harry op straat een jongen lopen die het evenbeeld is van hun zoon en worden ze
weer het verleden ingezogen. Was het echt Dillon? Of heeft hij het zich verbeeld?
Zondig Koninkrijk Meghan March 2019-06-20 Als iets van mij is, houd ik het ook. Dat geld took voor Keira Kilgore.
Het is niet meer genoeg dat ze bij mij in het krijt staat. Niet meer genoeg dat haar lichaam van mij is. Ik wil meer. Ze
kan wel proberen me te weerstaan, maar ik geef het niet op. Ik geef háár niet op. Niets zal er tussen ons in staan.
Niet zijzelf. Niet mijn vijanden. Niemand. Die schuld aan mij kan ze maar op een manier inlossen: met haar hart.
Zondig koninkrijk is het derde en laatste deel in de Mount-trilogie.
Lippen om te kussen Kelly Hunter 2012-06-05 Waarom Jolie maar beter ver, heel ver bij Cole Rees uit de buurt kan
blijven: 1. haar moeder had jarenlang een geheime affaire met zijn vader. 2. zijn arrogantie maakt haar horendol. 3.
zodra ze hem ziet, slaan de vlammen haar uit, en dat is altijd al zo geweest... Er zijn dus redenen genoeg om met
een grote boog om hem heen te lopen; tenslotte is het niet bepaald leuk dat ze al jaren met de nek wordt
aangekeken door zijn familie. Maar wanneer ze samen vast komen te zitten in een skilift, is er geen ontkomen meer
aan... Dit boek is ook verkrijgbaar in een 6-in-1 Intiem eBundel.
Ryans Bed Tijan 2020-04-15 Die eerste nacht kroop ik bij toeval in Ryan Jensens bed. Ik kende hem nauwelijks en
ik dacht het het bed van zijn zus was, dat het haar slaapkamer was. Het duurde even voordat ik me mijn fout
realiseerde en op dat moment had ik weg moeten gaan. Dat deed ik niet. Ik ging niet weg. Ik voelde geen
schaamte.Ik kon me eindelijk ontspannen. En die nacht, op dat moment, was dat het enige waar ik naar snakte. Ik
vroeg of ik mocht blijven. Dat mocht. De waarheid? Ik wilde dat ik nooit zijn bed meer uit hoefde. Als ik daar voor
altijd had kunnen blijven liggen, zou ik dat hebben gedaan.Ryan werd mijn redding.Want vier uur daarvoor had mijn
tweelingzus zelfmoord gepleegd. 'Dit boek heeft een blijvend litteken op mijn ziel achtergelaten' - liezelsbookblog Onverbiddelijke eis Michelle Reid 2012-01-31 Roque de Calvhos was haar grote liefde, en Angie meende dan ook
ieder woord van haar huwelijksgelofte. Helaas bleken zíjn gevoelens minder oprecht. In plaats van een gelukkig
huwelijk wachtte haar een publieke vernedering. Nu heeft ze eindelijk de moed verzameld om afscheid van hem te
nemen. Tot haar ontsteltenis wil hij niet meewerken. Sterker nog, hij staat erop dat ze weer bij hem intrekt om hun
huwelijk nog een kans te geven. Weigert ze, dan zal hij haar broer, die een hoge schuld bij hem heeft, te gronde

richten. Wat moet ze in hemelsnaam doen? Hem trotseren of zich gewonnen geven, en dan onvermijdelijk zwichten
voor de sensuele macht die hij nog altijd over haar heeft? Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
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.
Sex/Life B.B. Easton 2021-06-25 ‘Sex/Life’ van BB Easton is een hilarisch memoir over een man, een vrouw en een
dagboek. 'Sex/Life' is de inspiratie voor de gelijknamige Netflix-serie. De getrouwde psychologe BB zit vast in een
saai huwelijk met accountant Ken. Ze probeert al jaren hun seksleven te verbeteren, maar dat wil nog niet echt
lukken. BB besluit een dagboek bij te houden en daarin komen ook haar vorige passionele relatie en haar exvriendjes aan bod: een stoere tatoeëerder die bij een motorclub zit, een knappe maar foute rocker en een
zachtaardige heavy-metal bassist. Ze lijken precies op de mannen uit haar favoriete romanceboeken en in de verste
verte niet op Ken, maar zo heeft BB toch weer wat passie in haar leven, ook al blijft het een geheim. Of dat dacht ze
tenminste. Want dan vindt Ken het dagboek, en hij leest het niet alleen, hij leert er ook iets van... ‘Sex/Life’ van BB
Easton is een steamy, hilarische en unieke roman, vanaf juni 2021 ook te zien als Netflix-serie!
Rozen in de sneeuw Brenda Novak 2018-01-02 Zijn jeugdliefde, Olivia, trouwde met een ander, en zijn huwelijk met
haar jaloerse zus werd een ramp. Sindsdien is Kyle Houseman genezen van de liefde. Lourdes Bennett, die zijn
vakantiehuis huurt voor de winter, is dan wel beroemd, leuk én bloedmooi, maar is dat niet juist een heel gevaarlijke
combinatie? Het lijkt hem dan ook beter om uit de buurt te blijven van de countryzangeres. Helaas gooit een kapotte
verwarming roet in het eten... Als er íéts is waarvoor Lourdes niet naar Whiskey Creek is gekomen, is het een man.

Ze wil in alle rust werken aan haar comeback, want haar carrière zit, net zoals haar relatie, in een dal. In een
ijskoud huis gaat dat niet, wat ook echt de enige reden is dat ze Kyles aanbod aanneemt om bij hem te logeren.
Alleen, die onverwachte kus!
Verslaafd aan jou Sylvia Day 2012-08-23 Volg Verslaafd aan jou op Facebook
Onyx Jennifer L. Armentrout 2018-06-26 ‘Onyx’ is het tweede deel van de vijfdelige fantasyserie ‘Lux’ van Jennifer
L. Armentrout. Katy valt in dit boek tegen beter weten in steeds meer voor Daemon, terwijl het juist van het grootste
belang is dat niemand weet dat zij met elkaar verbonden zijn. Dat zou namelijk haar dood worden. En die van
Daemon net zo goed, trouwens. Ze moet tegen hem liegen om bij hem uit de buurt te blijven, hoe zwaar haar dat
ook valt. ‘Onyx’ gaat meteen verder waar het vorige deel van Jennifer L. Armentrouts ‘Lux’-serie ‘Obsidian’ ophield.
Hierna volgen nog drie delen.
Heimwee naar een andere wereld Ottessa Moshfegh 2019-05-20 Er is iets onheilspellends aan de hand in de
verhalen van Ottessa Moshfegh - iets dat haast een beetje gevaarlijk aanvoelt - terwijl ze tegelijkertijd ook
betoverend zijn en je soms hardop aan het lachen maken. Haar personages zijn altijd op een of andere manier
onhandig; ze verlangen naar contact met anderen en proberen hun leven te beteren, elk op hun eigen manier, maar
worden vaak gehinderd door verkeerde prikkels en existentiële onzekerheden. Heimwee naar een andere wereld is
een masterclass in de variaties in zelfbedrog via een breed scala aan personages die leven in onze huidige tijd.
Maar het echt unieke aan haar vertelstem, de echte Moshfegh-ervaring, is de manier waarop ze het groteske en
wanstaltige verlecht met tederheid en compassie. Het vlees is zwak, het hout is krom, mensen zijn wreed tegen
elkaar, en stompzinnig, en kwetsend. Maar soms openbaart schoonheid zich op vreemde plekken. En de duistere
toon in deze verhalen is erg verfrissend. De lezer is in de handen van een auteur met een groot intellect, een groot
hart die zich bedient van woedende uithalen en vlijmscherpe kleine speldenprikken. En die naald raakt de gevoelige
plek voordat we de prik zelfs maar voelen.
Spaanse minnaar Abby Green 2011-11-22 Rowan had nooit gedacht dat ze haar man en zoontje ooit nog zou
terugzien. Volkomen onverwacht loopt ze hen in een Londens hotel tegen het lijf, en het is haar meteen duidelijk dat
Isandro Salazar haar veracht. Hij haat haar omdat ze hem en hun baby vlak na diens geboorte heeft verlaten, maar
ze kan hem onmogelijk vertellen wat haar ertoe bewoog die afschuwelijke beslissing te nemen. Nu is ze terug en wil
ze wanhopig graag het contact met haar kind herstellen - én met Isandro. Want ondanks zijn woede en wrok is er

nog steeds die onweerstaanbare aantrekkingskracht...
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