Prisoner Of My Desire
Johanna Lindsey
Eventually, you will unquestionably discover a further experience
and capability by spending more cash. still when? get you give a
positive response that you require to acquire those all needs in
the manner of having significantly cash? Why dont you try to get
something basic in the beginning? Thats something that will
guide you to understand even more with reference to the globe,
experience, some places, taking into consideration history,
amusement, and a lot more?
It is your agreed own time to piece of legislation reviewing habit.
in the midst of guides you could enjoy now is Prisoner Of My
Desire Johanna Lindsey below.

Als verlangen liefde wordt
Kathleen Woodiwiss
2013-06-27 Engeland, 1585. Op
een stormachtige nacht wordt
de jonge, beeldschone Elise
Madselin Radborne ontvoerd
door de handlangers van
Maxim Seymour, markies van
Bradbury en aartsvijand van
Elises familie. Maxims
bedienden blijken echter per
ongeluk de verkeerde vrouw te
hebben meegenomen. De
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markies weet niet wat hij met
zijn gevangene aan moet. Ze
zouden gezworen vijanden
moeten zijn en maken
voortdurend ruzie, maar onder
de oppervlakte smeult een
passie en aantrekkingskracht
die steeds moeilijker te
ontkennen valt. Dan wordt
Elise opnieuw gekidnapt en
dreigt Maxim haar kwijt te
raken. Hij beseft dat hij
hartstochtelijk verliefd is
geworden op deze
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temperamentvolle schone met
haar saffi erblauwe ogen en
haren met de kleur van
kersenhout en zet alles op alles
om haar leven te redden...
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
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
prisoner-of-my-desire-johanna-lindsey

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.
Het jaar dat de paarden
kwamen Mary Mackey 1994 In
4368 voor Christus wordt een
stam in Oost-Europa bedreigd
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door nomaden.
Scherven brengen geluk
Deeanne Gist 2015-07-02
Deeanne Gist brengt in
‘Scherven brengen geluk’ het
verhaal achter de beroemde
Tiffany-kapel tot leven.
Chicago, 1893. De knappe
studente Flossie Jayne wordt
door sieradenmaker Louis
Tiffany gevraagd mee te helpen
aan de bouw van zijn
Tiffanykapel: een staaltje kunst
zoals de wereld nog nooit heeft
gezien. Ze werkt zich een slag
in de rondte om de kapel op
tijd af te hebben voor de
Wereldtentoonstelling en naam
te maken in de kunstwereld.
Maar dan krijgen haar ambities
last van concurrentie. En wel
van haar eigen hart. Wie zal de
strijd winnen? Haar
carrièredroom of de
interessante jongeman die de
kamer naast de hare huurt?
Deeanne Gist schrijft
historische romans vol
romantiek en humor. Eerder
verschenen van haar onder
andere ‘Het hart op de lippen’
en ‘Alles op het spel’.
Het eeuwige vuur Kathleen
Woodiwiss 2013-06-01 Londen
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1825. Als haar dierbare voogd
onverwachts sterft, wordt
Cerynise Kendall door de zoon
des huizes Alistair op straat
gezet. Aangeslagen en berooid
besluit de jonge Cerynise terug
te keren naar haar
geboorteland Amerika.Tot haar
grote opluchting blijkt in de
haven het schip te liggen van
een oude jeugdvriend, kapitein
Beauregard Birmingham.
Cerynise beseft dat hij de enige
is die haar toekomst aan de
andere kant van de oceaan kan
veiligstellen en klampt zich aan
hem vast.Beauregard is niet
blij met zijn onvoorziene gast,
die bovendien geen rooie cent
heeft. Maar hij moet toegeven
dat hij zeer gecharmeerd is van
deze sensuele, mooie vrouw.
Onder zijn stoere, harder
uiterlijk, klopt een hart zo
groot en wild als de Atlantische
Oceaan.Als Alistair - om
persoonlijk bejag - Cerynise
komt opeisen en dreigt het
schip niet uit te laten varen als
hij haar niet meekrijgt, kan
Beau maar één ding doen: hij
biedt Cerynise een huwelijk
aan.Maar nóg wordt het geen
rustige overtocht. Ziedende
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stormen teisteren het schip en
de woedende Alistair weet niet
van wijken. Maar bovenal is
Cerynise ervan overtuigd dat
Beau's oneindige liefde voor de
zee geen ruimte laat voor
vurige, passionele hartstocht.
Say You Love Me Johanna
Lindsey 2011-08-02 Left
penniless and in dire straits,
Kelsey Langton realizes that
only by allowing herself to be
sold at auction canshe rescue
her sister's future. So the
proud, desperate lady enters
the infamous House ofEros,
resigned to becoming some
well-heeled gentleman's
plaything -- and Lord Derek
Malory is the highest bidder for
Kelsey's charms. A handsome
and irredeemable scoundrel,
Derek soon draws the
sensuous, unsuspecting maiden
into a world of unparalleled
pleasures and dangerous
rivalries. But Kelsey knows she
must always guard the secretof
her highborn past -- even as
her grace, spirit, and beauty
entice her new "master" to
renounce his scandalous ways
and take a gamble on true love.
Als stof op de wind Kathleen
prisoner-of-my-desire-johanna-lindsey

Woodiwiss 2013-06-01 In deze
roman laaien de vlammen van
de hartstocht hoog op, een
hartstocht die wordt verdiept
door de onophoudelijke botsing
tussen de sterke wil van de
twee centrale karakters.Alaina
MacGaren, de schaamteloze
schoonheid, in weelde
opgevoed op een plantage,
wier nietsontziende, tomeloze
overmoed door niemand te
stuiten was... tot ze de enige
man ontmoette in wiens
beschermende armen ze
reddeloos verloren was.Cole
Latimer, de rijzige, kaarsrechte
Yankee chirurg die Alaina redt
en die keer op keer door haar
wordt bedrogen.Cole Latimer,
de man die nooit de nacht zal
vergeten dat zijn lichaam en
ziel werden verleid door een
beeldschone vrouw, gehuld in
mysteriën.
Waarheen de storm ons voert
Kathleen Woodiwiss
2013-06-01 Omstreeks het jaar
1800 - een periode rijk aan
beroeringen en veranderingen ontwikkelt zich de
meeslepende romance tussen
Heather Simmons en kapitein
Brandon Birmingham.Het 184/14
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jarige weesmeisje Heather
Simmons woont bij haar
tirannieke tante. Zij wordt als
een soort Assepoester
behandeld, wat haar grote
schoonheid echter niet kan
verhullen. Op zekere dag
neemt een zich zeer vriendelijk
voordoende oom Heather mee
naar Londen; zogenaamd om
voor haar een betrekking te
zoeken bij het onderwijs. Zijn
werkelijke bedoelingen zijn
heel wat minder eerbaar.Bij
zijn pogingen Heather aan te
randen, verdedigt het meisje
zich met een mes, waardoor hij
gewond raakt. Ze raakt in
paniek en rent blindelings de
straat op. Daar passeren juist
een paar matrozen op zoek
naar vrouwelijk gezelschap
voor hun kapitein, Brandon
Birmingham.De ontmoeting
tussen beiden kan niet
gekenschetst worden als liefde
op het eerste gezicht.
Integendeel!Brandon neemt
haar mee op zijn zeereis en
langzamerhand ontstaat er een
hartstochtelijke liefde tussen
hen, die echter niet wordt
uitgesproken.
Finale als voorspel Nevil Shute
prisoner-of-my-desire-johanna-lindsey

1981
Muze in lingerie Penelope
Sky 2018-12-09 Mijn broer
kwam in conflict met een
misdadiger en verloor alles wat
hij had, inclusief zijn leven. En
nu moet ik zijn schuld
afbetalen. Ik heb nog maar
twintig dollar op zak en bezit
verder alleen nog maar de
kleren die ik draag. De bank
nam het huis in beslag en mijn
laatste levende familielid werd
vermoord. Knokkels dreigde
me te martelen als ik weg zou
rennen. Hij telt de dagen af
totdat hij me zal kunnen
opeisen ... waardoor ik nu
geniet van mijn laatste dagen
in vrijheid. Maar ik blijf niet
wachten tot hij me te pakken
neemt. Ik ren zo snel en zo ver
mogelijk weg. Naar Milaan. De
beroemdste lingerieontwerper
ter wereld is op zoek naar
nieuw talent voor zijn bedrijf
Barsetti Lingerie. Ik ben niet
bepaald modellenmateriaal,
maar misschien kan ik een
ander soort baan bij hem
krijgen ... en word ik onder de
tafel door betaald. Maar
wanneer ik de beruchte
Conway Barsetti ontmoet, blijkt
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hij andere plannen met mij te
hebben. Loop ik, net nu ik
weggelopen ben voor het ene
monster, weer recht in de
armen van een ander?
Library Journal 2002
Includes, beginning Sept. 15,
1954 (and on the 15th of each
month, Sept.-May) a special
section: School library journal,
ISSN 0000-0035, (called Junior
libraries, 1954-May 1961). Also
issued separately.
Zoenen aan zee Sarah
Mayberry 2012-02-09 Met de
zon op je gezicht en iets koels
bij de hand... Alles achter je
laten. Alleen maar genieten,
lekker zorgeloos. Geen wonder
dat je tijdens de vakantie heel
andere kanten van jezelf
ontdekt. Dan sta je opeens op
een surfboard, samen met een
adembenemende instructeur.
Duik je het water in met een
bikini aan die je thuis echt niet
aan zou trekken maar die je
wel geweldig staat... Of durf je
zomaar die geweldige man aan
te spreken die op dat terras zo
bewonderend naar je staart.
Voor Elizabeth was het al een
hele stap om zonder haar saaie
verloofde naar een
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strandparadijs in Australië te
vertrekken. De gebruinde
surfgod die daar voor haar
neus staat, had ze thuis vást
niet serieus genoeg gevonden,
maar ach... het is vakantie! En
je leeft maar één keer! Toch?
Dit verhaal is ook verkrijgbaar
in 2-in-1 bundel.
The Publishers Weekly 1993
Braille Book Review 1992
Braille Books Library of
Congress. National Library
Service for the Blind and
Physically Handicapped 1994
Verzegeld hart Linda Lael
Miller 2020-06-02 Ooit, in
Stone Creek, deed hij haar een
belofte. Nu moet hij die
inlossen... Tien jaar geleden
deed Gideon Yarbro het
weesmeisje Lydia een belofte:
mocht ze ooit hulp nodig
hebben, dan moest ze hem een
brief sturen. Nu is het zover.
Lydia, inmiddels een mooie
jonge vrouw, roept zijn hulp in
omdat ze wordt gedwongen tot
een liefdeloos huwelijk. Gideon
besluit haar te kidnappen en
zelf met haar te trouwen. Lydia
is al jaren heimelijk verliefd op
Gideon. Met hem samenwonen
in Stone Creek is als een
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droom die uitkomt. Toch is ze
niet gelukkig: Gideon gedraagt
zich afstandelijk, en ze voelt
dat hij iets voor haar verbergt.
Als speurder voor Wells Fargo
werkt Gideon aan een
levensgevaarlijke klus, die als
gevolg heeft dat hij binnenkort
Stone Creek voorgoed moet
verlaten. Hij wordt verscheurd
tussen plichtsbesef en zijn
verlangen naar Lydia. Is hij
sterk genoeg om haar achter te
laten, zodat ze een man kan
vinden die wél bij haar kan
blijven?
Als een flonkering in de nacht
Kathleen Woodiwiss
2013-06-01 Maart 1833,
Mississippi. Ashton Wingate
kon zijn blik niet afwenden van
de beeldschone, bewusteloze
vrouw. Zij leek sprekend op
Lierin, zijn jonge bruid. Maar
dat kon niet mogelijk zijn.
Lierin was drie jaar geleden
verdronken in de woeste
golven van de rivier de
Mississippi.Ashtons geduld
wordt zwaar op de proef
gesteld. Maar als de
geheimzinnige vrouw eindelijk
haar ogen opent kan zij zich
niets meer herinneren, niet hoe
prisoner-of-my-desire-johanna-lindsey

ze heet en niet waar ze
vandaan komt.Angstig en
verward zoekt zij bescherming
bij de aantrekkelijke Ashton die
beweert haar echtgenoot te
zijn - bescherming tegen een
andere man, de norse Malcolm
Sinclair. Ook hij claimt haar, en
wel als zijn verdwenen bruid
Lenore, en eist hardvochtig al
zijn echtelijke rechten op.Een
folterende twijfel maakt zich
van Lierin/Lenore meester als
zij moet kiezen tussen deze
twee mannen, mannen die om
haar vechten als leeuwen om
hun prooi.
De vlam van de hartstocht
Kathleen Woodiwiss
2013-06-01 De vlam van de
hartstocht speelt in de woelige
tijden van de Normandische
inval in Engeland.Het slot
Darkenwald wordt met veel
wapengekletter en bruut
geweld ingenomen; de
beeldschone Saksische
jonkvrouw Aislinn en haar
moeder worden verkracht en
haar vader wordt op
beestachtige wijze
vermoord.Maar Aislinn is
hartstochtelijk verliefd op
Wulfgar, de aanvoerder van de
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woestelingen. Mag zij van hem
houden en kan zij verder leven
zonder deze man, die haar zo
vernedert?
Talking Book Topics 1993
Temptation Catherine Hart
1993 When tough riverboat
gambler Amanda Sites wins
half of the Gardner family
business, a Kentucky horse
farm, in a game of poker, she
also inherits a handsome
partner, Grant Gardner, a man
determined to win her over.
The Holiday Present Johanna
Lindsey 2014-07-15 Now
together for the first time,
Johanna Lindsey's two classic
Christmas tales, long beloved
by her fans, available with a
beautiful keepsake Christmas
ornament! The Present: The
love story that began the
Mallory dynasty. Miracles have
been known to happen in this
season of peace and giving and
love, as this dramatic story of a
mysterious exotic gypsy that
became the bride of a duke
shows. Home for the Holidays:
A treasured gift of love,
tenderness, and ecstasy
unbound. An enchanting story
of a young impoverished
prisoner-of-my-desire-johanna-lindsey

gentlewoman and the
mysterious gentleman whose
heart is melted by her beauty.
Acts of Passion Deana James
1992 Miranda Drummond is
horrified when the
commanding officer who had
sent her father off into the
battle that ended his life
returns from the war to marry
her grieving mother, and she
flees home, joining a theater
troupe. Original.
Defy Not the Heart Johanna
Lindsey 2011-07-12 The first
book in the Shefford series
from #1 New York Times
bestselling author of historical
romance, Johanna Lindsey.
Reina seethes with rage over
her fate: taken captive by the
knight Ranulf -- a golden giant
of a man -- who has pledged to
deliver her to the nuptial bed of
the despised Lord Rothwell.
She will never accept such
bondage -- and Reina offers
herself to her kidnapped
instead, offering to make
Ranulf a great lord...if he
agrees to wed her. But the
brave knight desires much
more than a marriage of
convenience from this proud,
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headstrong lady who treats him
with scorn yet makes his blood
run hotter than liquid fire. She
must come to him of her own
free will -- or Ranulf will take
her. For the passion that
consumes them both cannot
long be denied -- even though
gravest peril surely awaits
them on the heart's trail to a
destines and turbulent love.
Nacht der wrake Penny
Jordan 2021-06-29 Een
klassieker van Penny Jordan,
voor het eerst als e-book!
Wanneer Hope Stanford het
klooster verlaat waar ze is
opgegroeid, ziet ze de
toekomst vol vertrouwen
tegemoet. De man die haar
komt ophalen, doet haar echter
meteen inzien dat de nonnen
haar weliswaar veel hebben
bijgebracht, maar dat ze van
mannen en aantrekkingskracht
bar weinig weet. Ze is dan ook
geen partij voor de sexy Comte
Alexei Serivace, zelfs al vertelt
hij haar onomwonden dat hij
haar alleen maar gebruikt om
wraak te nemen op haar
vader... Jaren later is Hope een
succesvolle en alom
bewonderde vrouw geworden prisoner-of-my-desire-johanna-lindsey

op eigen kracht en door de
belangrijkste les die Alexei
haar heeft geleerd: alles heeft
een prijs. En als je bereid bent
die te betalen, ligt de wereld
aan je voeten. Wanneer Alexei
onverwacht in haar leven
terugkeert, neemt ze zich dan
ook voor niet zomaar weer voor
hem te vallen. Nee, als hij haar
wil, zal hij nu degene zijn die
een prijs betaalt... Dit verhaal
is eerder verschenen.
PRISONER OF MY DESIRE
Johanna Lindse 1991
De uilendoders Karen
Maitland 2010-03-01 Engeland
1321: een geïsoleerd
plattelandsdorp wordt geleid
door een sinister bestuur van
Uilenmeesters. Het is een
heidense wereld vol terreur en
afpersing, waar buren elkaar
verraden en iedere zonde
bestraft wordt met de dood. Dit
leven wordt verstoord door
begijnen, die net buiten het
dorp een hof stichten. Waarom
hebben zij wel een goede
oogst? En waarom blijft hun
vee wel leven ondanks een
plaag? Bittere jaloezie
verandert inmoordlust wanneer
de vrouwen onderdak geven
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aan een jonge martelares.
Maar dan sterft de jonge
vrouween lange, pijnlijke dood
nadat ze een hostie in vlammen
uitspuwt. Is ermagie in het
spel? Of is de vrouw een
heilige, en de hostie een
relikwie? Terwijl de
Uilenmeesters hellevuur en
plagen over de vrouwen
afroepen, klampen zij zich vast
aan hun geloof om te ontkomen
aan de dreigende schaduw van
het kwaad...
Vrouw Maakt Echtgenoot Haar
Sissy Slaaf Dani Jensen
2015-11-10 Er komt een
moment in elk huwelijk toen
geheime gedachten
voortbrengen lastige vragen
die uiteindelijk moet worden
beantwoord - vragen die vele
malen eerder zijn opgedoken in
de geest; als de waarheid echt
te horen kregen - alleen terug
binnen waar we negeren ze uit
angst voor wat ons antwoord
zou zijn om te worden geduwd.
Bang voor de gevolgen
volledige eerlijkheid zou
kunnen hebben op ons leven en
de mensen om ons heen. Dus in
plaats, kiezen we ervoor om
deze gedachten te verbergen;
prisoner-of-my-desire-johanna-lindsey

alleen onszelf toe om ze na te
denken tijdens momenten van
extreme opwinding veroorzaakt
door de seksuele fantasieen
van de meest perverse natuur.
Maar eens in de zoveel tijd,
iemand in een huwelijk zal het
normale patroon te doorbreken
en ervoor kiezen om de
geheime begeerten van hun
hart toe te laten - en staan te
popelen om eindelijk te
handelen op hen - ongeacht de
kosten."
Getekend door liefde Kathleen
Woodiwiss 2013-06-01 Virginia,
1747. Shemaine O'Hearn is de
verloofde van een
begerenswaardige markies, en
de dochter van één van de
rijkste mannen van Engeland.
Ze lijkt verzekerd van een
gelukkige toekomst. Maar het
uitgesproken knappe,
zelfverzekerde meisje heeft
machtige vijanden gemaakt vijanden die haar willen laten
verdwijnen. En daar hebben ze
veel voor over.Na vals te zijn
beschuldigd van diefstal,
bevindt Shemaine zich nu in
ketens geboeid op een overvol
gevangenenschip op weg naar
Virginia, Amerika. Daar zal ze
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verkocht worden aan de
hoogste bieder.Gage Thornton
is meteen onder de indruk als
hij Shemaine op de kade ziet
staan. Getroffen door haar
schoonheid en lieftalligheid,
koopt hij haar als kindermeisje
voor zijn zoontje, dat al snel
gehecht raakt aan de vrolijke
jonge vrouw.Shemaine kan
haar groeiende passie voor de
liefdevolle, aantrekkelijke Gage
niet lang onderdrukken - en hij
op zijn beurt verlangt naar
haar op een manier die hij niet
voor mogelijk had gehouden na
het tragische verlies van zijn
eerste vrouw.Als Shemaine en
Gage in elkaars armen het
geluk weer leren kennen,
wordt hun liefde uit
onverwachte hoek bedreigd:
van over de oceaan duikt een
donkere schaduw uit het
verleden op, die hun nieuwe
leven en liefde in gevaar
brengt.
Forthcoming Books Rose Arny
2003
What Do I Read Next?
Volume 2 2003 Neil Barron
2004 Provides synopses for
over 1,500 titles of current
popular fiction and
prisoner-of-my-desire-johanna-lindsey

recommends other books by
such criteria as authors,
characters portrayed, time
period, geographical setting, or
genre
Cassette Books Library of
Congress. National Library
Service for the Blind and
Physically Handicapped 1993
A Fire in the Heart Katherine
Sutcliffe 1990 The handsome
but moody Lord Damien
Warwick reluctantly takes in a
beautiful refugee from a British
work house, but their hearts
are plagued with conflict as
their desire for each other
becomes overwhelming
Dochters van de roos Philippa
Gregory 2014-09-16 Richard
Neville, de graaf van Warwick
en de machtigste edelman in
het Engeland van de vijftiende
eeuw, staat bekend als ‘de
koningenmaker’. Bij gebrek
aan zoons om hem op te
volgen, gebruikt hij zijn
dochters Anne en Isabel als
pionnen in zijn politieke
spelletjes. Anne, een vrolijk
kind, wordt naarmate ze
opgroeit steeds somberder
omdat haar vader voortdurend
oorlogen voert. Door een
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huwelijk – op haar veertiende –
komt ze aan het hof van
Edward IV en zijn knappe
koningin, Elizabeth Woodville.
Maar als zowel haar
echtgenoot als haar vader
sterft, haar moeder het
klooster in gaat en haar zus
Isabel wordt uitgehuwelijkt aan
de vijand, voelt ze zich er niet
langer welkom. Anne slaagt
erin te ontsnappen door te
hertrouwen met Richard,
hertog van Gloucester. Maar
met die keuze jaagt ze de
oppermachtige koninklijke
familie tegen zich in het
harnas. Ze wordt al snel
omringd door spionnen, gif en
vervloekingen... Is er iemand
die ze kan vertrouwen?
Het land van duizend morgens
Lauraine Snelling 2012-03-06
De belofte van gratis land lokt
Roald en Ingeborg Bjorklund in
1880 weg uit hun huis hoog
boven defjorden in Noorwegen.
Na drie lange jaren sparen en
een barre overtocht naar
Amerika, komen ze eindelijk
aan in de haven van New York.
In dit nieuwe land hopen ze
een goed leven te kunnen
opbouwen en hun kinderen een
prisoner-of-my-desire-johanna-lindsey

mooie toekomst te bieden. Het
pioniersleven betekent keihard
bikkelen, onder primitieve
omstandigheden. Maar de
inmiddels zwangere Ingeborg
houdt dapper vol. Ze heeft er
alles voor over haar dromen te
verwezenlijken. Dan breekt een
verschrikkelijke winter aan. De
Bjorklunds, die het klimaat nog
niet goed kennen, worden
overvallen door de
sneeuwstormen. Ingeborgs
leven verandert ingrijpend - en
voorgoed. Lees verder »
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
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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.
The Complete Directory of
Large Print Books & Serials
1994
American Bookseller 1991
Donkerder E L James
2017-11-29 E L James keert
terug naar de wereld van
Vijftig tinten met een diepere
en duisterdere visie op het
liefdesverhaal dat wereldwijd
prisoner-of-my-desire-johanna-lindsey

miljoenen vrouwen in vuur en
vlam zette Hun zinderende,
sensuele liefdesaffaire is
geëindigd in hartenpijn en in
scherpe verwijten, en toch lukt
het Christian Grey niet om
Anastasia Steele uit zijn hoofd
te krijgen, of uit zijn bloed. Hij
is vastbesloten om haar weer
voor zichzelf te winnen. Hij
probeert zijn donkerste
verlangens en zijn behoefte aan
volledige controle te
onderdrukken en Ana op haar
eigen voorwaarden lief te
hebben. Maar Ana's sluwe baas
Jack Hyde heeft zijn zinnen ook
al op haar gezet, en Christian
wordt nog steeds geplaagd
door de verschrikkingen van
zijn jeugd. Kan Christians
therapeut hem verlossen van
zijn demonen, of zullen zijn
verleidster Elena en zijn
vroegere submissive Leila hem
laten terugvallen in het
verleden? En zelfs als Christian
Ana terugwint, kan zo'n
beschadigde man als hij er dan
wel in slagen om haar te
behouden? E L James (1963)
besloot na vijfentwintig jaar te
hebben gewerkt als
televisieproducent haar droom
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te verwezenlijken en te gaan
schrijven. Het resultaat was de
Vijftig tinten-serie, waarvan
wereldwijd 150 miljoen
exemplaren zijn verkocht in 52
talen. In 2015 publiceerde ze
de bestseller Grey, het verhaal
van Vijftig tinten grijs vanuit
het perspectief van Christian
Grey. E L James woont met
haar man, hun twee kinderen
en hun twee honden in WestLonden, waar ze bezig is met
nieuwe romans en
filmprojecten.
The Consummate Virgin Jodi
McAlister 2020-08-25 This
book is a study of female
virginity loss and its
representations in popular
Anglophone literatures. It
explores dominant cultural
narratives around what makes
a “good” female virginity loss
experience by examining two
key forms of popular literature:
autobiographical virginity loss
stories and popular romance
fiction. In particular, this book
focuses on how female sexual

prisoner-of-my-desire-johanna-lindsey

desire and romantic love have
become entangled in the
contemporary cultural
imagination, leading to the
emergence of a dominant
paradigm which dictates that
for women, sexual desire and
love are and should be
intrinsically linked together:
something which has greatly
affected cultural scripts for
virginity loss. This book
examines the ways in which
this paradigm has been
negotiated, upheld, subverted,
and resisted in depictions of
virginity loss in popular
literatures, unpacking the
romanticisation of the idea of
“the right one” and “the right
time”.
Brinkman's catalogus van
boeken en tijdschriften 1996
With 1901/1910-1956/1960
Repertoium is bound:
Brinkman's Titel-catalohus van
de gedurende
1901/1910-1956/1960 (Title
varies slightly).

14/14

Downloaded from
talerka.tv on October 2,
2022 by guest

