Highland Outlaw Campbell Trilogy 2 Monica Mccarty
Thank you for downloading Highland Outlaw Campbell Trilogy 2 Monica Mccarty . Maybe you have knowledge that, people have search numerous times for their favorite books like this Highland Outlaw Campbell Trilogy 2
Monica Mccarty, but end up in malicious downloads.
Rather than enjoying a good book with a cup of tea in the afternoon, instead they cope with some harmful virus inside their computer.
Highland Outlaw Campbell Trilogy 2 Monica Mccarty is available in our digital library an online access to it is set as public so you can download it instantly.
Our digital library spans in multiple locations, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like this one.
Merely said, the Highland Outlaw Campbell Trilogy 2 Monica Mccarty is universally compatible with any devices to read

Goed bewaard geheim Sarah Morgan 2018-10-23 Een groot geheim drijft hen uit elkaar... Nancy weet dat ze geen geweldige moeder is geweest. Maar dat ze daar een reden voor had, zal ze nooit aan haar dochters vertellen.
Haar dochters, de zussen Lauren en Jenna, hebben een onverwoestbare band, die verdergaat dan alleen een familieband: ze delen ook een geheim. Laurens zestienjarige dochter, Mack, is een lastige puber die alles en
iedereen op een afstand houdt, vooral aar eigen moeder. Door een ingrijpende gebeurtenis moeten Nancy, Lauren, Jenna en Mack een zomer met elkaar doorbrengen op het eiland Martha’s Vineyard. Misschien is dat het
moment om eindelijk eens eerlijk tegen elkaar te zijn?
Een engel in Rome Amy Harmon 2017-10-12 Eva Rosselli en Angelo Bianco groeien op als broer en zus, maar het is niet de bloedband die hen verbindt... Italië, 1933. Als Angelo Bianco op zijn negende naar Italië wordt
gestuurd, is hij een geschenk uit de hemel voor Eva Rosselli. Eindelijk het broertje waar ze al zo lang op hoopte! Terwijl ze samen opgroeien, ontstaat een hechte ban tussen de twee, die ernstig op de proef wordt gesteld als
Angelo besluit zijn roeping tot priester te volgen. Tien jaar later is Angelo tot priester gewijd, en is Eva op de vlucht voor de Gestapo. In een uiterste wanhoopsdaad klopt ze aan bij Angelo, die Eva verstopt in een klooster.
Daar komt ze tot de ontdekking dat ze slechts een van de vele Joden is die door de Katholieke Kerk verborgen worden gehouden. Terwijl de wereld in oorlog is en op verlossing wacht, staan Eva en Angelo beproeving na
beproeving te wachten, keuze na hartverscheurende keuze - tot er geen weg terug meer is.
De vrouw van de tijdreiziger Audrey Niffenegger 2015-06-27 De vrouw van de tijdreiziger is het verhaal van Clare, een studente kunstgeschiedenis, en Henry, een avontuurlijke bibliothecaris. Zonder dat hij er iets aan kan
doen verplaatst Henry zich door de tijd, vooral op voor hem emotioneel zware momenten. Samen met zijn grote liefde Clare probeert Henry uit alle macht een leven te leiden zoals ieder ander. Dat dit alles bedreigd wordt door
iets wat hij niet kan voorkomen maakt dit ontroerende verhaal onvergetelijk. ‘De roman is een ode aan liefde en trouw, maar komt ook tegemoet aan de diepste verlangens van tienduizenden lezers: dat eeuwige trouw mogelijk
is, dat liefde alles overwint.’ NRC Handelsblad ‘Een feelgood-roman over een zoektocht naar geluk.’ de Volkskrant ‘Een verrukkelijke, briljant geschreven liefdesroman. Mensen die houden van de stijl van John Irving kunnen
hun hart ophalen.’ esta
De reiziger Diana Gabaldon 2013-07-03 Claire Randall viert in 1945 de hereniging met haar man Frank met een tweede huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een stenencirkel... en
ze wordt wakker in het onbekende en gevaarlijke Schotland van 1743. Al snel komt Claire erachter dat niet alleen haar leven op het spel staat, maar ook haar hart. De onweerstaanbare jonge Schot Jamie Fraser laat haar
kennismaken met een zo vurige passie en allesomvattende liefde, dat Claire verscheurd wordt tussen twee volkomen verschillende mannen en twee onverenigbare levens. De Reiziger is een verhaal vol passie en avontuur,
angst en verraad... en een liefde die alle barrières van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon
Na het vuur, een ademloze stilte Evie Wyld 2011-04-13 Nadat zijn relatie op de klippen is gelopen, verhuist Frank van Canberra naar het huisje van zijn grootouders aan de oostkust. Hij wil zijn gewelddadige jeugd en de
slechte relatie met zijn vader vergeten. In het kleine dorp midden in de overweldigende Australische natuur lukt het hem een nieuw leven op te bouwen. Frank maakt zelfs vrienden: zijn buren en vooral hun zevenjarige
dochtertje Sal. Maar het is niet eenvoudig om het verleden te vergeten en na verloop van tijd gaat Frank in Sydney op zoek naar zijn vader Leon. Leon is in de jaren vijftig en zestig opgegroeid als zoon van een
getraumatiseerde oorlogsveteraan. Dan krijgt Leon een oproep voor dienst in de Vietnamoorlog. Hij is er getuige van vreselijke dingen en raakt na zijn terugkeer naar Australie aan lager wal. Als Frank na de zoektocht naar
zijn vader Leon terugkomt in zijn dorp, blijkt zijn huisje vernield te zijn. Buurmeisje Sal wordt vermist en Frank wordt verdacht van moord. De problemen uit zijn jeugd, waarvoor hij op de vlucht is, hebben plaatsgemaakt voor
nieuwe problemen.
Bijna niet te weerstaan Gena Showalter 2019-02-19 The Original Heartbreakers Dames, u bent gewaarschuwd... Want de nieuwe hartenbrekers in Strawberry Valley zijn niet te houden! Deel 4 Mannen zijn onbetrouwbaar, dat
heeft Ryanne Wade al vroeg ontdekt. Dus laat ze niemand dichtbij komen, en al helemaal niet de klanten in haar kroeg. Voormalig commando Jude Laurent heeft echter iets wat haar enorm aantrekt. Helaas staat zij in zijn
ogen voor alles wat slecht is. Nadat een dronken bestuurder jaren eerder een abrupt einde maakte aan zijn gezinsgeluk, is hij fel tegen alcohol - en zíj serveert drank aan potentiële weggebruikers!
Allerzielen Deborah Harkness 2012-06-25 Historicus Diana Bishop stamt af van een oud heksengeslacht, maar heeft haar bovennatuurlijke erfenis altijd ontkend. Tot ze per toeval een betoverd manuscript opent en ze haar
afkomst niet meer kan wegdrukken. Een ontmoeting met de vampier Matthew Clairmont, die haar helpt om de geheimen van het manuscript te ontrafelen, blijkt het begin van een zinderende romance die alle regels en wetten
zal breken.
Helemaal de zijne Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 6 - Helemaal de zijne Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Oké dan, Nevada Hendrix accepteert uiteindelijk
toch de droombaan die Tucker Janack haar aanbiedt. Ze doet dat alleen wel onder een duidelijke voorwaarde: hun werkrelatie moet puur zakelijk blijven. Hij heeft haar hart al eens gebroken, en ook al was dat jaren geleden,
ze weet nog goed hoeveel moeite het haar heeft gekost die dreun te boven te komen. Dus ook al voelt ze ondanks alles nog steeds iets voor hem, ze zal voet bij stuk houden. Gelukkig is zijn verblijf in Fool's Gold maar van
korte duur... Deel 6 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Keuze van het hart Stephanie Laurens 2021-02-16 Voor fans van Bridgerton Henrietta Cynster draagt haar bijnaam, de Matchbreaker, met trots. Elke Londense dame die wil weten of haar aanstaande echtgenoot wil trouwen
uit liefde of voor haar fortuin doet een beroep op haar en haar buiten gewone talent de slechte bedoelingen van de heren aan het licht te brengen. Maar zo serieus als ze zich inzet voor het huwelijksgeluk van anderen, zo
weinig aandacht heeft ze voor dat van zichzelf. Liefde? Nee, dat is niet voor haar weggelegd... James Glossup moet trouwen om aan de voorwaarden van het testament van zijn tante te voldoen, die alleen een getrouwd heer
voor de bewoners van haar landgoed laat zorgen. Wanneer Henrietta zijn plannen dwarsboomt, is hij woedend en eist hij dat ze voor een geschikte bruid zorgt. Vol overgave stort ze zich op het vinden van de juiste kandidaat
– een kandidaat die veel dichterbij is dan ze denkt. Want hoelang kan ze de hevige aantrekkingskracht tussen hen blijven ontkennen?
Zilveren zicht Anne Bishop 2016-03-11 Als het geweld oplaait tussen mensen en Anderen, staat Meg voor een moeilijke keuze. Wie kan ze nog vertrouwen? Het derde boek over Meg, Simon en de Anderen. 'Zilveren zicht'

van Anne Bishop is het derde deel in de serie De Anderen. De boeken van Anne Bishop zijn een aanrader voor alle lezers die zijn opgegroeid met ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’ en de ‘Mortal Instruments’serie Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze nu in het Stadspark woont dat het haar soms duizelt – letterlijk. Haar vrienden, zowel mens als Ander, zijn geschokt als ze ontdekken hoe zwaar deze maanden
voor Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar hij is vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty en zijn collega’s bij
de politie geconfronteerd met de gevolgen van het voortdurende stoken door de aanhangers van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen en Anderen, maar ook tussen mensen onderling, zoals Monty
ontdekt... De toekomst van de mensheid hangt aan een zijden draadje, en alle ogen, van mensen en Anderen, zijn gericht op Monty, Simon en Meg – altijd Meg...
Highlander Unmasked Monica McCarty 2007 Meg Mackinnon, desperate to find a trustworthy husband to support her simple brother as Chief, meets Alex MacLeod, a mercenary outlaw who hides his mission to protect the
Highlands and its people from the king's injustice.
Mijn favoriete flirt Christina Lauren 2020-11-20 Millie Morris werkt als professor aan de universiteit van Santa Barbara, op de afdeling criminologie. Ze is expert op het gebied van vrouwelijke seriemoordenaars, goed in het
maken van ontwijkende grappen en slecht in het praten over haar gevoelens. En, net als haar vier mannelijke vrienden en collega-professoren is ze permanent single. Totdat ze met haar beste vriend Reid stiekem de meest
opwindende nacht van haar leven beleeft... Maar al snel daarna besluiten ze toch dat hun vriendschap beter platonisch kan blijven en ze de liefde beter online kunnen zoeken. Online dating is niet voor watjes. Terwijl de
mannen overspoeld raken met goede matches en potentiële dates, krijgt Millie alleen maar dickpics of reacties van akelige mannen. Daarom creëert ze Catherine: een fictief profiel waarmee ze persoonlijker kan zijn dan ze
zelf is. Al snel komen Catherine en Reid in contact en raken ze bevriend. Millie moet kiezen: haar angst voor intimiteit onder ogen komen, of het risico lopen dat ze haar beste vriend voor altijd kwijtraakt...
Winter in Haven Point Raeanne Thayne 2017-10-10 Er is een wonder voor nodig om Eliza Hayward weer een beetje in kerststemming te krijgen. De baan waarvoor ze alles heeft achtergelaten is - letterlijk! - in rook opgegaan,
en nu zit ze, twee weken voor kerst, samen met haar dochtertje, Maddie, vast in het onbekende Haven Point. Hoe moet ze zich nu redden, zonder baan en zonder onderdak? Dan wordt ze ook nog aangereden, door de
knappe techneut en miljonair Aidan Caine... Gelukkig dat de vrouw en het meisje allebei ongedeerd zijn! Toch voelt Aidan zich enorm schuldig. Als hij niet zesendertig uur wakker was geweest vanwege een zakendeal, had hij
vast beter opgelet. Om het goed te maken biedt hij Eliza een baan aan. Hoewel hij afstand probeert te houden, voelt hij zich steeds meer tot haar aangetrokken. Maar net wanneer er iets moois tussen hen ontstaat, gebeurt er
iets met kleine Maddie en lijkt Eliza onbereikbaar te worden...
Misschien nu Colleen Hoover 2020-09-15 'Misschien nu' van Colleen Hoover is het indrukwekkende verhaal van fanfavoriet Maggie uit de Misschien-serie. 'Misschien nu' van Colleen Hoover is het langverwachte tweede deel
van de Misschien-serie. Ridge en Sydney zijn eindelijk samen, maar Maggie – Ridge’ ex – staat er nu alleen voor. Ze geniet van haar vrijheid, maar moet ook dealen met haar taaislijmziekte. Maggie besluit een bucketlist te
maken om alles uit het leven te halen. Punt 1 op de lijst: skydiven. Daar ontmoet ze Jake, een adrenalinejunkie, precies wat Maggie wil én nodig heeft. Colleen Hoover schreef 'Misschien nu' in samenwerking met muzikant
Griffin Peterson, die ook voor dit deel in de serie een exclusieve soundtrack maakte.
The Hawk Monica McCarty 2010 After saving the life of Lady Elyne de Burgh, the daughter of the most powerful noble in Ireland, Erik MacSorley, a seafarer who has never encountered a woman he could not win, is baffled by
this spirited beauty who seems to be immune to his charms. Original.
The Campbell Trilogy 3-Book Bundle Monica McCarty 2013-10-14 Monica McCarty’s novels of Scottish historical romance are the gold standard in a genre known for sensual intrigue. In this riveting trilogy, the men and
women of the Campbell clan lose themselves in the velvet darkness of passionate nights, play deadly games of murder and treason, and fight to forge a love as strong as the sword that rules the Highlands. This up-all-night
eBook bundle includes: HIGHLAND WARRIOR The ruthless enforcer of Scotland’s most powerful clan, Jamie Campbell will use any means necessary to vanquish unrest among the feuding Highlanders, but when he poses as
a suitor to a rival clan’s daughter, the line between duty and pleasure is suddenly blurred. Caitrina Lamont has no intention of forsaking her father and brothers for a husband—especially a hated Campbell. But Jamie’s raw,
sensual strength and searing kiss melt her resistance. When her idyllic world is shattered, Caitrina finds that her only hope lies in the arms of the enemy. HIGHLAND OUTLAW Handsome and dangerous, Patrick MacGregor is
a wanted man who will stop at nothing to save his outlawed clan, even if it means marrying Elizabeth Campbell, the daughter of his worst enemy. Yet the flaxen-haired beauty makes him want much more than revenge. Inside
the shy and dutiful Lizzie, a passionate woman longs to emerge. So when the piercing emerald eyes of a stranger spark a desperate hunger, she surrenders to Patrick’s glorious seduction—unaware that his daring deception
has just found its one and only chance for redemption. HIGHLAND SCOUNDREL Framed for a crime he did not commit, Duncan Campbell has returned to the Highlands to clear his name. After ten years in exile, Duncan is
drawn to the headstrong girl who once betrayed him—and who now shows him the bad end of a pistol. No longer a starry-eyed girl but a woman with dangerous secrets, Jeannie Gordon cannot forgive Duncan’s shattering
mistrust of her nor can she sign his death warrant by turning him in. Soon passion flares hotter and bolder than before, sealing a fate the onetime lovers can no longer deny.
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. 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 buurman, Logan Creed. Al bij de eerste ontmoeting vindt ze hem leuk, maar eigenlijk is hij - cowboy en vrijbuiterhelemaal niet wat ze zoekt. Na jaren een 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 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 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 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 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 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 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 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 los
verkrijgbaar.
Als sterren aan de hemel staan Mhairi McFarlane 2015-05-19 Rachel en Ben. Ben en Rachel. Jarenlang konden ze samen alles aan: ze waren beste vrienden, geliefden en partners in crime. Tot alles fout ging. Nu hebben ze
elkaar al tien jaar niet meer gesproken. Maar dan lopen ze elkaar op een regenachtige dag toevallig weer tegen het lijf en het lijkt direct alsof die tien jaren eigenlijk maar tien minuten waren. Er is veel veranderd: ze zijn
afgestudeerd, hebben carrière gemaakt en Ben is getrouwd, maar de klik tussen hen is er nog steeds. Durft Rachel zich weer vol overgave in deze vriendschap te storten? Haar hart doet nog pijn van de vorige keer...
Het mooie van ons Kristen Proby 2020-07-15 Riley Gibson is trots dat haar restaurant Seduction mogelijk op 'Best Bites TV' komt. Misschien is dit de grote doorbraak waarop ze heeft gewacht. Als Riley Trevor Cooper
ontmoet, de producer van de show, schrikt ze van de intense chemie tussen hen.
Heartbreaker Bay 2 Jill Shalvis 2019-10-29 (1) FLIRTEN MET KERST Als dit geen magische kerst wordt... Na het schrijven van de ene na de andere bestseller, heeft Colbie Albright ineens geen inspiratie meer. Omdat ze een
paar weken vrij heeft voor kerst, vertrekt ze naar San Francisco voor een verfrissende pauze. Dat ze daar vrijwel meteen kopje-onder gaat in een fontein, is echter wat veel van het goede! Gelukkig wordt ze snel uit het water
gevist - en haar redder in de nood is zó knap, dat ze bijna weer in ademnood komt. Dat brengt haar wel op een idee: een flirt is vast de perfecte remedie tegen een writer's block! Maar kan ze deze Spencer Baldwin wel weer
loslaten als het tijd is om terug naar huis te gaan? (2) ONTELBARE KUSSEN Hoe krijgt ze die kus ooit uit haar hoofd? Eén verzengende kus, en toen niets. Nadat de sexy Joe haar onverwacht kuste en vervolgens niets meer
liet horen, besloot Kylie hem uit haar hoofd te zetten. Maar dan steelt iemand iets kostbaars van haar, en alleen híj kan haar helpen het terug te krijgen. Ze zal dus met hem moeten samenwerken, wat betekent dat ze haar
trots in moet slikken en de neiging moet weerstaan om hem te wurgen... Tijdens de spannende zoektocht die ze samen ondernemen, beginnen de vlinders in Kylies buik toch weer op te fladderen. Misschien, bedenkt ze, kan
ze zich het best over 'de kus' heen zetten door hem te vervangen door een heleboel nieuwe! (3) WONDERLIJKE WINTERNACHT Vroeg er iemand om mistletoe? Een zaak over een stelende kerstman? Ach, waarom ook niet.
Na twee jaar administratief werk bij Hunt Investigations wil Molly Malone weleens een echte onderzoeksklus doen. Hopelijk wordt ze daardoor ook een beetje afgeleid van de fantasieën die haar plagen sinds ze een nacht bij

veiligheidsexpert Lucas Knight doorbracht. Er is die nacht niets gebeurd, maar dat weet hij niet, en ze vindt het stiekem wel leuk om hem in de waan te laten. Dat ze nooit écht bij elkaar in bed mogen belanden, daar heeft ze
zich allang bij neergelegd. Ze is immers het kleine zusje van zijn beste vriend. Waar ze alleen geen rekening mee heeft gehouden, is de zinderende spanning die sinds haar leugentje tussen hen in hangt... Deze boeken zijn
ook los verkrijgbaar.
Uiterst verleidelijk Jill Shalvis 2020-03-03 Dus tegenpolen trekken elkaar aan? O zeker, Sadie Lane kan niet ontkennen dat de vonken overslaan, steeds wanneer ze de knappe en zelfverzekerde Caleb Parker tegenkomt maar dan wel vonken van irritatie! Wat wil je ook, ze zijn complete tegenpolen: zij is een beginnende tattoo artist, hij een succesvol jasje-dasjetype. Nadat ze per toeval samen een hond redden in een heftige storm, ontdekt ze
dat Caleb ook een zachte, kwetsbare kant heeft. En ook hij lijkt zich onverwacht tot háár aangetrokken te voelen. Wat een schok! Maar kunnen ze zich over hun vooroordelen heen zetten en toegeven dat ze in elk geval op
één front een perfecte match zijn?
Een echo in de tijd Diana Gabaldon 2014-03-06 Een echo in de tijd is het zevende deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon het verhaal van Claire Randall, die in 1945 de
naoorlogse hereniging met haar man Frank viert met een tweede huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een stenencirkel... en ze wordt wakker in het Schotland van 1743. Daar laat
de jonge Schot Jamie Fraser haar kennismaken met echte, vurige passie en een zo allesomvattende liefde dat Claire verscheurd wordt tussen twee volkomen verschillende mannen en twee onverenigbare levens. Voormalig
jakobijn en rebel Jamie Fraser weet drie dingen over de Amerikaanse opstand: de Amerikanen zullen winnen – hoewel het daar in 1778 nog niet naar uitziet; tot het winnende kamp behoren betekent nog niet dat hij het er
levend af zal brengen; en hij sterft liever dan zijn zoon tegen te komen op het slagveld. Claire weet dat de prijs die de Amerikanen voor de overwinning zullen betalen hoog zal zijn en ze is vastbesloten ervoor te zorgen dat
Jamies leven daar niet bij hoort... De Reiziger is een verhaal vol passie en avontuur, angst en verraad... en een liefde die alle barrières van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken van
Diana Gabaldon.
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 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 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 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 hart was de inspiratie voor Verslaafd aan jou, deel 1 in de Crossfire-serie!
Pucked Helena Hunting 2021-10-21 Violet Hall wordt er doodmoe van dat alles in haar familie altijd in het teken moet staan van de ijshockeycarrière van haar stiefbroer. Maar als ze weer eens wordt meegesleept naar een
van zijn wedstrijden ontmoet ze teamcaptain Alex Waters. Hij is niet alleen bloedmooi, maar ook nog eens slim en heel grappig. Het enige nadeel: zijn reputatie. Alex Waters heeft een reputatie als playboy. Tijdens een borrel
na de wedstrijd klikt het meteen tussen hem en de prettig gestoorde Violet. Alex is ervan overtuigd: hij wil meer. Maar hoe kan hij Violet ervan overtuigen dat hij alleen op het ijs een player is? Reviews: ‘Meeslepend, sexy,
overrompelend, duister, ongelooflijk erotisch en een ongeëvenaard liefdesverhaal. Komt zeker op mijn lijst van favorieten.’ – Alice Clayton
Flirt vol gevaar Gena Showalter 2022-03-29 Iemand die zo sexy is, zou gearresteerd moeten worden! Serveerster Brook Lynn Dillon staat ook wel bekend als Miss Verantwoordelijk. Niet dat dat haar nu zoveel heeft
opgeleverd: ze is blut, single, en ze heeft al veel te lang geen pleziertje meer beleefd. Dan ontmoet ze bad boy Jase Hollister. Hij is ruig en adembenemend sexy, en er valt niet te ontkomen aan de vonken die tussen hen
overspringen. Toch durft ze haar hart niet aan hem te geven... want is hij niet veel te gevaarlijk voor haar? Dit verhaal is eerder verschenen.
Lijdensweg Peter Robinson 2010-11-11 Wanneer de welvarende studente Kirsten wakker wordt in het ziekenhuis heeft ze aanvankelijk geen enkele herinnering aan hoe ze daar terecht is gekomen. Ze blijkt het eerste
slachtoffer te zijn van een psychopaat die algauw de student slasher wordt genoemd en die ’s nachts jonge vrouwen aanvalt en gruwelijk mishandelt met een mes. Langzaam maar zeker komen afschuwelijke details van die
avond terug in haar hoofd, beelden van mannen die zich over haar heen buigen en van een koude hand die haar betast, en de fragmenten van een vreemd en onheilspellend lied... Naarmate Kirsten beseft dat haar leven
voorgoed vernield is, groeit in haar een onbedwingbaar verlangen: wraak.
The Original Heartbreakers (3-in-1) Gena Showalter 2016-10-18 Moeders, hou uw dochters binnen... Want één ding staat vast: de drie nieuwste inwoners van Strawberry Valley gaan voor heel wat problemen zorgen! (1) Flirt
vol gevaar - Nu hij net vrij is, heeft bad boy Jase Hollister maar één doel: uit de problemen blijven. En Strawberry Valley lijkt hem een prima plek om een rustig, fijn leven op te bouwen. Toch is hij niet bepaald een brave
burger - en al helemaal niet wanneer hij in de buurt is van de temperamentvolle schoonheid Brook Lynn. Serveerster Brook Lynn Dillon staat ook wel bekend als Miss Verantwoordelijk. Niet dat dat haar nu zoveel heeft
opgeleverd: ze is blut, single, en ze heeft al veel te lang geen pleziertje meer beleefd. Totdat ze Jase ontmoet. Hij is ruig en adembenemend sexy, en er valt niet te ontkomen aan de vonken die tussen hen overspringen. Toch
durft ze haar hart niet aan hem te geven... want is hij niet veel te gevaarlijk voor haar? (2) Hartstocht op herhaling - Beck Ockley is genadeloos in de bestuurskamer... en in de slaapkamer. Betekenisloze seks helpt hem om de
demonen uit zijn verleden op afstand te houden, en hij is vastbesloten om nooit vaker dan één keer met dezelfde vrouw het bed te delen. Maar wanneer hij de beeldschone Harlow in zijn huis aantreft, begint zijn voornemen te
wankelen. Harlow Glass is de meest gehate persoon van Strawberry Valley. Bovendien is ze blut, werkloos en dakloos. Wanhopig verschaft ze zich toegang tot Becks woning... en ze wordt door hem betrapt. Ze schrikt zich
rot - niet zozeer door zijn vroege thuiskomst, maar vooral door de zinderende aantrekkingskracht tussen hen. Ze is echter niet van plan een van zijn vele veroveringen te worden. Maar hoelang kan ze weerstand bieden aan
deze onmogelijk sexy man? (3) Voor altijd feest - West mag nu succesvol en steenrijk zijn dankzij zijn computergames, maar dat is wel eens anders geweest. Hij heeft moeten knokken om de top te bereiken. En om daar te
blijven, leeft hij volgens een strak regime. Een van zijn regels: nooit langer dan twee maanden een romantische relatie aangaan. Maar met de mooie flirterige Jessie Kay hoeft hij zich daar geen zorgen over te maken; zij is
vast wel in voor een paar weken lol! Jessie Kay heeft haar feestverleden achter zich gelaten. Vanaf nu wil ze alleen nog maar langdurige, betekenisvolle relaties. En dus moet ze ver uit de buurt blijven van West met zijn
relatiefobie! Toch wordt ze steeds als een magneet naar hem toe getrokken. Zal ze hem kunnen verleiden om een uitzondering te maken op zijn regeltjes? Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Normale mensen Sally Rooney 2019-01-14 ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney de
liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van Connell
het huis van Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat zich door de jaren heen een diepe band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van Sally Rooney
is een verhaal over de diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven hebben, en het groeiende besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes laat herbeleven. ‘De stem van de
nieuwe generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de rechten voor een televisieserie van ‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor
Rooney zelf het script schrijft.
De duivelsdief Lisa Maxwell 2019-09-04 Voor fans van Veronica Roth en de film Fantastic Beasts and Where to Find Them Het betoverende vervolg op De laatste magiër Magie is bijna uitgestorven. De laatsten die nog
magische krachten bezitten, leven in de schaduwen en verbergen wat ze zijn. Onder hen bevindt zich Esta, een geoefende dief met een aangeboren talent om de tijd te manipuleren. Zij moet al haar krachten aanwenden om
magie voor de ondergang te behoeden. Esta’s ouders zijn vermoord. Haar leven is gestolen. En alles wat ze over magie wist, bleek een leugen. Ze dacht dat het Boek der Mysteriën de sleutel zou zijn om uit de greep van de
Orde te ontsnappen, maar het gevaar op de bladzijden bleek groter dan ze ooit kon vermoeden. Nu moeten Esta en Harte vier elementaire stenen vinden om de geschiedenis te kunnen herschrijven en de verschrikkelijke
kracht van het boek te beteugelen. Pers en boekverkopers ‘Spannend, uitdagend, romantisch en buitengewoon origineel.’ **** Hebban.nl ‘Een aanrader voor elke liefhebber van fantasie en tijdreizen. Het verhaal zit steengoed
in elkaar en de personages spatten van de pagina’s.’ ***** Chicklit.nl ‘Tijdreizen (mooi gedaan!) en New York, boeiende personages en vlot geschreven. Een heerlijke serie!’ Mabel van Zijl, Boekhandel Veenendaal, Amersfoort
‘Dit is er echt eentje waar je per ongeluk honderd bladzijden meer in leest dan je van plan was. Het is geweldig, en een echte aanrader!’ Odette Knappers, Westerhof Boek & Kantoor
Bevrijdende liefde Francine Rivers 2012-02-23 Deze roman speelt zich af omstreeks 1850 in Californië. De om haar schoonheid geroemde Angel verwacht niets van mannen dan leugens, bedrog en geweld. Als jong meisje

werd zij verkocht en misbruikt en later gedwongen als publieke vrouw haar lichaam te exploiteren. De enige kracht die Angel in staat stelt om te overleven is de diepe haat die zij koestert. En het meest haat die zij de mannen
die haar hebben gebruikt en haar inwendig leeg en dood hebben achtergelaten. Dan ontmoet zij Michael Hosea, een man die god wil dienen en bij alles zoekt naar zijn wil. Michael Hosea gehoorzaamt Gods roep om met
Angel te trouwen en haar onvoorwaardelijk lief te hebben. Langzaam trotseert Michaels al Angels bittere verwachtingen en ondanks haar verzet begint haar bevroren hart uiteindelijk te smelten. Bij een naburig kolonistengezin
vindt Angel een warmte die ze nooit eerder gevoelt heeft. Maar niet iedereen wil de vrouw vergeven die Angel was...als een ultieme beproeving van haar respect voor Hosea en haar prille geloof in God doemt er uit het
verleden een demon op die zij onder ogen zal moeten zien en... overwinnen.
Sneeuw en as Diana Gabaldon 2014-03-18 Sneeuw en as is het zesde deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon het verhaal van Claire Randall, die in 1945 de naoorlogse
hereniging met haar man Frank viert met een tweede huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een stenencirkel... en ze wordt wakker in het Schotland van 1743. Daar laat de jonge
Schot Jamie Fraser haar kennismaken met echte, vurige passie en een zo allesomvattende liefde dat Claire verscheurd wordt tussen twee volkomen verschillende mannen en twee onverenigbare levens. Jamie wordt door de
Gouverneur gevraagd om te helpen de kolonisten kalm te houden. Hij heeft echter van Claire gehoord dat over drie jaar de onafhankelijkheid zal worden uitgeroepen en dat iedereen die trouw is aan de kroon gedood of
verbannen zal worden. Een lastig dilemma voor Jamie, en zijn problemen worden alleen nog maar groter als de kolonisten die hij wil helpen ervan overtuigd raken dat Claire een heks is die op de brandstapel moet... De
Reiziger is een verhaal vol passie en avontuur, angst en verraad... en een liefde die alle barrières van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon.
Het vlammende kruis Diana Gabaldon 2011-10-07 Het vlammende kruis is het vijfde deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon het verhaal van Claire Randall, die in 1945 de
naoorlogse hereniging met haar man Frank viert met een tweede huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een stenencirkel... en ze wordt wakker in het Schotland van 1743. Daar laat
de jonge Schot Jamie Fraser haar kennismaken met echte, vurige passie en een zo allesomvattende liefde dat Claire verscheurd wordt tussen twee volkomen verschillende mannen en twee onverenigbare levens. Claire en
Jamie hebben oceanen en eeuwen getrotseerd, maar nu zijn ze er eindelijk in geslaagd te settelen te midden van de ongerepte natuur van North Carolina. Daar wacht hun een rustig koloniaal bestaan, zo lijkt het. De spanning
loopt echter al gauw op als oude, maar niet graag geziene bekenden zich aandienen en de gemoederen gaandeweg onrustbarend verhit raken. Immers, wat Jamie niet weet en de uit de twintigste eeuw afkomstige Claire wel,
is dat de Amerikaanse Burgeroorlog op het punt van uitbreken staat... De Reiziger is een verhaal vol passie en avontuur, angst en verraad... en een liefde die alle barrières van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie
Outlander is gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon.
De verre kust Diana Gabaldon 2014-03-18 De verre kust is het derde deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon het verhaal van Claire Randall, die in 1945 de naoorlogse
hereniging met haar man Frank viert met een tweede huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een stenencirkel... en ze wordt wakker in het Schotland van 1743. Daar laat de jonge
Schot Jamie Fraser haar kennismaken met echte, vurige passie en een zo allesomvattende liefde, dat Claire verscheurd wordt tussen twee -volkomen verschillende mannen en twee onverenigbare levens. Als haar dochter
Brianna volwassen is, besluit Claire voorgoed terug te keren naar het Schotland van de achttiende eeuw en naar haar geliefde. Maar kort na hun gepassioneerde hereniging worden Claire en James gedwongen tot een lange
zeereis die een onverwachte wending neemt... De Reiziger is een verhaal vol passie en avontuur, angst en verraad... en een liefde die alle barrières van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de
boeken van Diana Gabaldon.
Zero cool John Lange 2014-06-27 Michael Crichton - Zero cool De herontdekking van legendarische thrillers van Michael Crichton De bestsellerauteur van Jurassic Park, Disclosure en Congo De Amerikaanse radioloog Peter
Ross wilde alleen maar lekker ongestoord op vakantie. Maar als hij eenmaal de verleidelijke Angela Locke ontmoet, raakt hij verstrikt in een oorlog tussen rivaliserende bendes die uit zijn op een kostbare schat. Van Barcelona
naar de verregende straten van Parijs, van de tuinen van het Alhambra naar de donkere catacomben Peter Ross is een alledaagse man die een wanhopige strijd voert om een eeuwenoud geheim te ontrafelen en daarbij moet
vechten voor zijn leven... Lang voordat hij Jurassic Park schreef, en het scenario voor blockbusters als Twister en de tv-serie ER, was Michael Crichton een briljante student aan de Harvard Medical School en schreef hij s
nachts genrethrillers onder het ultrageheime pseudoniem `John Lange . Tussen 1966 en 1972 publiceerde Lange een reeks boeken en verdween toen. Totdat, veertig jaar nadat John Lange was geboren, Michael Crichton
vlak voor zijn overlijden instemde met heruitgave van de boeken, waarvan hij er twee opnieuw redigeerde en voor één zelfs nieuwe hoofdstukken schreef. Ze verschijnen nu voor het eerst in Nederlandse vertaling. 'Michaels
talent is nog groter dan zijn eigen dinosaurussen uit Jurassic Park. Niemand kan in zijn schaduw staan.' Steven Spielberg 'Sterke plots en perfect tempo.' TIME
Romance Fiction: A Guide to the Genre, 2nd Edition Kristin Ramsdell 2012-03-02 A comprehensive guide that defines the literature and the outlines the best-selling genre of all time: romance fiction. • A core collection list in
chronological order • An exhaustive bibliographic listing of romance titles • Research materials and a brief history of the genre • Indexes organized by author, title, and subject
Wild verbonden Christina Lauren 2015-11-19 Een wilde nacht in Las Vegas met drie sexy mannen pakt voor hartvriendinnen Harlow, Mia en Lola minder ongedwongen uit dan gepland. Terwijl de alcohol rijkelijk vloeit, geven
zij alle drie het jawoord aan de drie onbekende mannen. Lola en Oliver hebben als enige van hun vrienden besloten het bij die ene avond te laten. Toch is de aantrekkingskracht gigantisch en willen ze eigenlijk allebei meer.
Vinden ze de moed om te erkennen dat ze perfect voor elkaar zijn? Wild – Verlangen is een nieuw deel uit de onweerstaanbare Wild-trilogie.
De eigenzinnige gouvernante Courtney Milan 2015-06-15 Zij geeft niet op... 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 passie van een vrouw Liz Carlyle 2021-07-27 Londen, 1837… Nooit eerder was een missie zó riskant, en nooit eerder was hij zó afgeleid… Lord Geoff Bessett peinst er niet over om een vrouw toe te laten tot zijn geheime
broederschap. Tot hij de vrouw in kwestie, de oogverblindende en intelligente Anaïs de Rohan, ontmoet. Hij besluit dat ze, in de rol van zijn echtgenote, mee mag op zijn reddingsmissie. Al snel merkt Geoff dat hij zich
onweerstaanbaar aangetrokken voelt tot Anaïs, maar hij moet zich concentreren op zijn opdracht: het leven van een klein meisje redden. Dat valt niet mee, want als ‘echtpaar’ delen ze natuurlijk wél een slaapkamer… Dit
verhaal is eerder verschenen.
Het vuur van de herfst Diana Gabaldon 2014-03-18 Het vuur van de herfst is het vierde deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon het verhaal van Claire Randall, die in 1945
de naoorlogse hereniging met haar man Frank viert met een tweede huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een stenencirkel... en ze wordt wakker in het Schotland van 1743. Daar
laat de jonge Schot Jamie Fraser haar kennismaken met echte, vurige passie en een zo allesomvattende liefde dat Claire verscheurd wordt tussen twee volkomen verschillende mannen en twee onverenigbare levens. Het is
1767. Jamie en Clarie zijn terechtgekomen in South Carolina aan de vooravond van de Amerikaanse Burgeroorlog, waar ze zich aansluiten bij een groep Schotse Hooglanders in ballingschap. Maar Claire heeft iemand
achtergelaten in het heden: haar dochter Brianna. Nadat Brianna een ontdekking heeft gedaan die haar tot in haar diepste wezen raakt, besluit ze naar het verleden te reizen, op zoek naar Jamie, de vader die ze nooit heeft
gekend. Daarmee zet ze haar toekomst op het spel... De Reiziger is een verhaal vol passie en avontuur, angst en verraad... en een liefde die alle barrières van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd
op de boeken van Diana Gabaldon.
Elle & Darcy Alexandria Bellefleur 2020-12-01 Opposites attract in 'Elle & Darcy', een hartverwarmende queer rom-com van Alexandria Bellefleur. Alexandria Bellefleur bewijst zich met 'Elle & Darcy' de nieuwe ster in

romcomland! Na een verschrikkelijke date besluiten Elle en Darcy dat ze nooit meer afspreken. Ze zijn te verschillend: Elle is een dromerige Twitter-astrologe die op zoek is naar haar soulmate, Darcy is een no-nonsense
actuaris die niet van verrassingen houdt. Ze nemen afscheid, maar niet voor lang. Darcy wordt gek van haar bemoeizuchtige broer die matchmaker speelt en doet Elle een voorstel: tot oudejaarsavond doen ze alsof ze een
relatie hebben. Daarna hoeven ze niets meer met elkaar te maken te hebben. Maar hoe eindigt het toneelstukje als de gevoelens echt worden? Een heerlijk verhaal over twee vrouwen die mijlenver van elkaar afstaan, maar
langzaam voor elkaar vallen. 'Elle & Darcy' is de debuutroman van Alexandria Bellefleur.
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