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Yeah, reviewing a book Taming Damian The Heartbreaker 2 Jessica Wood could amass your close associates listings.
This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, skill does not suggest that you have
fabulous points.
Comprehending as well as pact even more than further will provide each success. neighboring to, the broadcast as
capably as insight of this Taming Damian The Heartbreaker 2 Jessica Wood can be taken as capably as picked to act.

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
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was
stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord.
Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne
Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als
vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en
in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt
hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de
donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het
boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door
onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe
voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor
het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord
van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
COLE Tijan 2019-01-31 'COLE is spannend, onvoorspelbaar,
niet weg te leggen! Ik wilde dit verhaal niet alleen
lezen, ik wilde erin wonen' ― Penelope Douglas, NYTbestsellerauteur Hij was gewoon een man die een
restaurant binnenstapte. Ik wist niet wie hij was of hoe
hij heette. We keken elkaar niet eens aan. Niets verbond
ons met elkaar. Toch kon ik zijn aanwezigheid tot in
mijn ziel voelen, liep er een tinteling langs mijn
ruggengraat. Hij straalde gezag uit. De lucht om hem
heen leek te knetteren. Dat was de eerste keer dat ik
hem zag en ik raakte betoverd. Die tweede keer was
anders. Hij stond in de mysterieuze privélift aan het
einde van de gang in mijn appartementencomplex. Een
vluchtig moment raakten onze blikken elkaar, toen
schoven de deuren dicht. Ik was totaal overdonderd. De
adem stokte in mijn keel. Mijn zintuigen stonden op
scherp. Mijn lichaam leek te zoemen. Dat was nog maar
het begin. Hij was het hoofd van de maffia. Ik stond op
het punt om hopeloos verliefd op hem te worden. Zijn
naam? Cole Mauricio.
Onvermoede hartstocht Helen Bianchin 2012-08-14
Alessandro del Marco mag dan welgemanierd overkomen,
Lily weet wel beter! Achter zijn koele façade gaat een
gevaarlijk verleidelijke man schuil. Daarom probeert ze
hem zoveel mogelijk te mijden tijdens haar zomervakantie
aan het Comomeer. Lastig is alleen dat hij de pleegzoon
van haar tante is en ze hem dus óveral tegenkomt. Ze zou
haast gaan denken dat hij haar niet uit het oog wil

The Chase, Volume 4 Jessica Wood 2014-09-19 ***This is
the exciting conclusion to The Chase series, a 4-volume
serial.*** No one told me things would turn out this
way. No one told me that to be honest with Blair, I had
to break her heart. No one told me that the nightmare
from my past would show up and hold the power to destroy
my present.
Een zomer in Parijs Sarah Morgan 2022-03-24 Heerlijke
feelgood om bij weg te dromen. Een zomer barstensvol
vriendschap, liefde… en hoop! Parijs… bestaat er een
romantischer plek om je trouwdag te vieren? Een reisje
naar de lichtstad lijkt Grace het ideale cadeau om David
mee te verrassen, de man met wie ze al vijfentwintig
jaar gelukkig getrouwd is. Wacht even: met wie ze
gelukkig getrouwd wás. David heeft namelijk ook een
verrassing voor háár: hij wil scheiden. Nog niet
helemaal bekomen van de schok, besluit ze dan in
hemelsnaam maar alleen te gaan. Maar in je eentje in een
bruidssuite ga je je niet direct beter voelen, ontdekt
ze algauw. Op zoek naar een ander onderkomen botst ze op
tegen een Engels meisje, Audrey, dat dringend op zoek is
naar een baantje. En dat terwijl ze geen woord Frans
spreekt. Op het eerste gezicht hadden de impulsieve
Audrey en de altijd even beheerste Grace niet méér van
elkaar kunnen verschillen. Toch ontwikkelt zich een
hechte vriendschap, waarin ze elkaar helpen om zichzelf
te vinden - of, in het geval van Grace, terug te vinden.
En ontdekken ze uiteindelijk allebei waarom Parijs al
eeuwenlang de stad der liefde wordt genoemd!\
De laatste brief Rebecca Yarros 2019-09-04 Rebecca
Yarros is terug met ‘De laatste brief’, een aangrijpende
feelgoodroman over een kick-ass single mom. Ella werd op
haar negentiende moeder van een tweeling en runt nu,
vijf jaar later, een bed & breakfast. Ze heeft per brief
contact met Beckett, die met haar overleden broer in het
leger zat. Dan komt Beckett zonder dat ze het weet terug
van uitzending en gaat hij in haar B&B logeren om haar
te helpen. Zij moet daar niets van hebben, ze kan het
toch wel alleen? Maar haar kinderen zijn gek op hem. In
‘De laatste brief’ laat Rebecca Yarros zien dat hoe
sterk je ook bent, de liefde vaak nóg sterker is.
‘Yarros’ roman is een diep gevoelige en emotioneel
geladen rollercoaster’ – Kirkus Reviews
Op zoek naar altijd Jennifer Probst 2016-06-15 Arilyn
Meadows is een expert in het helpen ontstressen van
anderen, maar zelf kan ze amper stoppen met rennen.
Naast haar baan als coach voor singles op zoek naar een
serieuze relatie is ze ook nog yogalerares, vrijwilliger
in een dierenasiel, therapeut en mantelzorger voor haar
geliefde opa. Geen tijd dus om de ware te vinden – maar
sinds ze haar yogavriend in een zeer compromitterende
positie aantrof met een dame, houdt ze haar hart sowieso
liever gesloten. Dus als politieagent Stone Petty — het
toonbeeld van mannelijkheid en machogedrag — bij haar
aanklopt voor verplichte lessen in koel blijven als zijn
baan te spannend wordt, zweert Arilyn dat ze zijn
verleidelijke blikken en sexy grijns zal negeren. Maar
wat ze ook probeert, de stomende aantrekkingskracht
tussen hen valt gewoon niet te ontkennen, en voor ze het
weet wordt ze meegesleurd in een achtbaan van gevoelens
die ze nooit eerder heeft gekend.
Pucked Helena Hunting 2021-10-21 Violet Hall wordt er
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verliezen. Waarom kan hij haar niet gewoon met rust
laten? Hij heeft toch alles wat hij wil? Een succesvol
miljardenbedrijf, appartementen over de hele wereld, een
privévliegtuig... Wat wil hij dan nog meer? Dit boek is
ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
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...
The Chase, Vol. 3 Jessica Wood 2004-07-13 When the
Blonde Bitch broke my heart ten years ago, I had vowed
two things. One: I would never waste my time on loving
someone again.Two: I would never have anything to do
with the Blonde Bitch again.When I met my 736th notch, I
broke that first vow. The minute I saw Blair, the second
our eyes met, the microsecond I tasted her in my mouth,
I knew that was the one vow I had to break. But the
second vow, that I would keep. That vow I had control
over. That vow I would take to my grave.But I couldn't
have been more wrong. Because Fate had other plans in
mind. Fate was in on a cruel joke, and I was its target.
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.
1666 Rebecca Rideal 2016-09-28 Pest, hellevuur en de
Engels-Nederlandse oorlogen Londen is in de jaren 1660
een bruisende stad vol theaters, speelhuizen en
bedrijvigheid, maar in 1666 slaat het noodlot toe: de
ontploffing van het schip The London, de uitbraak van de
ergste pestepidemie sinds 1603 (die waarschijnlijk via
Amsterdamse of Antwerpse boten de stad is
binnengekomen), de vernederende nederlaag in de Tweede
Engels-Nederlandse Oorlog en de allesverwoestende
uitbraak van de Grote Brand van Londen. 350 jaar na dato
verbindt Rebecca Rideal de gebeurtenissen op
meesterlijke wijze en beschrijft de spannende
geschiedenis van een stad die tegenslag na tegenslag te
verduren krijgt, maar niet ten onder gaat. Verre van
dat. Rideal laat zien hoe alle rampspoed de
voedingsbodem werd voor creatieve, wetenschappelijke en
politieke ontwikkelingen die Groot-Brittannië tot een
wereldmacht zouden maken. Aan de hand van minder bekende
primaire bronnen vertelt Rebecca Rideal het verhaal van
alle Londenaren, van koning tot bedelaar en van
geestelijke tot wetenschapper, en hun oorlogen met de
Nederlanden. Zo komt het verhaal tot leven en schept ze
een levensecht beeld van Londen in 1666. Rebecca Rideal
is televisiemaker en historica, gespecialiseerd in de
17e eeuw en Londen. Zij won drie Emmy awards met het
programma David Attenborough’s First Life. Ook is zij de
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oprichter van het populaire online geschiedenismagazine
The History Vault.
The Heartbreaker Box Set Jessica Wood 2014-06-30 The
Heartbreaker Series Box Set includes:(1) Damian (The
Heartbreaker, #1)(2) The Heartbreaker, prequel novella
to Damian(3) Taming Damian (The Heartbreaker, #2)Meet
Damian Castillo. The man, the legend, the heartbreaker.
As a self-proclaimed man-whore, Damian doesn't believe
in love or commitment. In fact, he can't remember the
last time he's had feeling for a woman that went beyond
hot, no-strings-attached sex. The only things he cares
about are his bar, his appearance, and his needs. But
then he meets Alexis. Meet Alexis Blythe. A small town
girl that has lost a lot of love in her life. Wanting to
leave her past behind her, she moves to San Francisco
looking for a big change. Yet, despite everything she's
gone through, she still believes in true love. But then
she meets Damian. When Alexis shows up into his life,
Damian's caught by surprise. She's different. She's
sweet, innocent, and feisty. But above all, this woman
didn't respond to his charm and piercing-blue eyes the
way every other woman did. To Damian, she's his ultimate
challenge. Could Alexis be the girl that will break
through Damian's wall of perpetual bachelorhood without
getting hurt? Or will Damian remain true his ways and
break Alexis's heart and her hopes of true love?
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.
De hemel in het ijs Adrienne Young 2018-06-05 De hemel
in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven, actie
en romantiek De wereld van de zeventienjarige Vikingdochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet
anders dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens
weer strijdt tegen hun grootste vijand, de Riki. Haar
leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en overleven.
Totdat ze op het slagveld het onmogelijke ziet: haar
broer die meevecht met de Riki. De broer die ze vijf
jaar geleden zag sterven. Eelyn wordt gevangengenomen en
moet als slaaf overwinteren in de bergen bij de Riki.
Maar als ze zichzelf begint te herkennen in de mensen
die ze altijd heeft geleerd te haten, brokkelt de wereld
die ze zo goed dacht te kennen langzaam af. Wanneer het
dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde clan,
moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend van haar broer
die haar meerdere keren heeft geprobeerd te vermoorden.
Samen moeten ze een einde maken aan de bloedvete tussen
de Aska en de Riki, anders zullen ze moeten toekijken
hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is
een meeslepend historisch avontuur geïnspireerd op het
tijdperk van de Vikingen, over loyaliteit, vergeving en
de definitie van familie. 'Zo nu en dan staat er een zin
in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk
"donkere dagen"-boek.' Dagblad De Limburger 'Onstuimig,
levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog voeren
met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is als
de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie
Garber, auteur van Caraval 'Adrienne Young heeft
fascinerende, multidimensionale personages tot leven
gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en
suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de
adrenaline je hart raakt. Dit is een aangrijpend
verhaal, beeldend verteld.' Renée Ahdieh, auteur van The
Flame in the Mist
Lost Into Oblivion (Oblivion) Jessica Wood 2015-02-06
His name is Connor Brady. He’s the sexy and powerful
multi-millionaire who’s the CEO of his own company. He’s
my fiancé and he loves me. But there is one problem: I
don’t remember him. I don’t remember anything about my
life. Connor tells me my name’s Olivia. I was recently
in an accident and lost my memory. Although I don’t
remember Connor, or anything about my past, he feels
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familiar. He is kind, protective, and breathtakinglygorgeous. I want to love him the way he seems to love
me, but something holds me back: Ethan James, the
mysterious, rebellious stranger who pushes my boundaries
to their limits and makes me feel alive when I’m with
him. They’re both strangers to me, but I’m only destined
to be with one of them. Is it my fiancé who loves and
cares for me, or the stranger who is challenges
everything I want to believe in? NOTE: This is a free
prequel novella to the sexy, emotional, and allconsuming love story Oblivion. Oblivion is a full-length
standalone novel that’s now widely available.
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.
Promises, Love and Baby Jessica Wood 2015-12-18 Sequel
to the New York Times Bestselling Promises Trilogy When
Jackson and I got married last year, we promised each
other a forever together. We were now expecting our
first child and it has only strengthened our love and
commitment to each other. We were living our happilyever-after and couldn’t imagine anything that could
break us apart. But then something unexpected happened.
We were both blindsided by it. The last two people we
thought we’d ever see again suddenly resurfaced into our
lives, bringing with them the secrets we thought we’d
buried away with our pasts. Now these secrets are
threatening to break us apart and we both wonder if our
relationship will ever be the same again. Will our love
taming-damian-the-heartbreaker-2-jessica-wood

be strong enough to get through these new obstacles? Or
will we be forced to break our promise of a forever with
each other?
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...
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
vrijbuiter- helemaal 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.
Iets om voor te leven Richard Roper 2019-08-27 Mustread:
hartverwarmende en humoristische roman! Soms moet je
álles op het spel zetten om íéts te vinden Andrew zit
vast in zijn leven, en in zijn troosteloze baan als
ambtenaar waarin hij contact probeert te zoeken met de
nabestaanden van eenzame overledenen. Gelukkig heeft hij
een liefhebbend gezin om hem ’s avonds zijn zorgen te
laten vergeten. Althans, dat denken zijn collega’s. Wat
begon als een klein leugentje is inmiddels uitgegroeid
tot een fantasiewereld met een vrouw en twee kinderen.
Het is voor Andrew een aangename ontsnapping uit zijn
eenzame bestaan. Daarom brengt de inmiddels-meer-danvriendschap met zijn nieuwe collega Peggy hem ook zo uit
evenwicht... Durft hij alles op het spel te zetten en
haar de waarheid te vertellen? Het is onmogelijk om niet
verliefd te worden op Andrew en de halsbrekende toeren
die hij uithaalt om zijn verzinsels te verdoezelen. Iets
om voor te leven is een hartverwarmende roman over
risico’s nemen wanneer je denkt alleen nog maar te
kunnen verliezen. ‘Ik houd met heel mijn hart van dit
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boek.’ – New York Times
Laten we er het beste van hopen Carolina Setterwall
2020-04-22 Laten we er het beste van hopen is de
autobiografische roman van Carolina Setterwall over een
jonge moeder die haar vriend plotseling verliest. Rauw,
gevoelig en onvergetelijk. In Laten we er het beste van
hopen van Carolina Setterwall ontvangt Carolina op een
dag een vreemde mail van haar vriend, met daarin
wachtwoorden en andere instructies voor het geval dat
hij komt te overlijden. Hij eindigt het bericht met:
laten we er het beste van hopen. Vijf maanden later is
hij dood. In deze autobiografische roman vertelt
Carolina over haar intense relatie met de aantrekkelijke
Aksel en over de shock nadat ze hem op een ochtend dood
in bed aantreft. Om haar gedachten te ordenen begint
Carolina een dagboek. Met forensische precisie probeert
ze te achterhalen of zij schuld had aan zijn dood. Aksel
wilde het rustig aan doen, maar het kon Carolina niet
snel genoeg gaan: samenwonen en een kind krijgen. Pushte
ze hem te veel? Wanneer zich een nieuwe liefde aandient,
vraagt ze zich vertwijfeld af of ze die wel mag toelaten
in haar leven. Dapper en nietsontziend, en tegelijk
menselijk en vol emotie vertelt Carolina Setterwall in
Laten we er het beste van hopen over het leven zoals we
ons dat voorstellen en hoe dat in een oogwenk weggerukt
kan worden. ‘Een van de beste memoirs die ik ooit las.
Vergelijkingen met Karl Ove Knausgård zijn
onvermijdelijk, maar Setterwall heeft haar eigen, unieke
stem. Overweldigend.’ – Evening Standard ‘Meedogenloos
eerlijk. Het indrukwekkendste boek dat ik in jaren
gelezen heb.’ – The Times ‘Elke sobere, overdachte zin
is loepzuiver. Adembenemend.’ – Daily Mail
Promise to Marry Jessica Wood 2015-01-12 Promise to
Marry is book one in the New York Times bestselling
three-book series Promises. We were best friends since
as early as I could remember. We grew up together. We
were next door neighbors. We shared each other's deepest
secrets. When I was thirteen, we made a pact: if we were
still single by the time we were 30, we'd marry each
other. Today was my thirtieth birthday. I was single. I
knew he was single too. But we were no longer best
friends, and a part of me knew that he hated me. This is
book one of a three book series. Books two and three
will be full-length novels. Book Two: Promise to Keep
Book Three: Promise of Forever
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; 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."
De onverwachte wending in het leven van Grace Anderson
Anstey Harris 2019-05-14 Grace Anderson leidt een
tevreden leven, met haar violenwinkeltje in een rustig
Engels dorp en een langeafstandsrelatie met David in
Parijs. Maar als David een vrouw redt in de Parijse
metro en de beelden de wereld over gaan, blijkt hij een
dubbelleven de leiden en valt hun relatie uiteen. Een
levendige heer op leeftijd en een goedgebekte tiener
helpen Grace de draad weer op te pakken en schrijven
haar in voor een violenbouwwedstrijd in Italië. Grace
ontdekt dat ze lang niet zo alleen is als ze dacht, dat
een fout niet onoverkomelijk is en dat er meer dan één
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weg naar geluk bestaat.
De studie Joelle Charbonneau 2014-02-19 De studie is het
tweede deel van De Test-trilogie Voor fans van De
Hongerspelen en Inwijding! Malencia Vale heeft in deel 1
van De Test-trilogie de spannende en uitputtende testen
van het Verenigde Gemenebest overleefd en is nu een van
de twintig uitverkorenen die mogen studeren aan de
universiteit. Hoewel haar klasgenoten leven in een
gelukzalige roes omdat hun herinneringen aan de gruwelen
van de Test zijn gewist, knaagt aan Cia een onzekerheid
over de toekomst. Wat is er waar van het verhaal dat ze
zichzelf hoorde vertellen op de Transit Communicator?
Achterdochtig geworden, probeert Cia meer informatie te
verzamelen over de universiteit, het Test-comité en haar
medeleerlingen. Ondertussen moet ze er natuurlijk ook
voor zorgen dat ze niet opvalt in de groep. Wanneer ze
tot de ontdekking komt dat de afluister- en
spionagepraktijken niet gestopt zijn na haar toetreden
tot de universiteit, en dat de selectie voor de
verschillende studierichtingen veel weg heeft van de
Test is ze vastberaden de waarheid te ontdekken. Zelfs
als ze daarmee haar vrienden én familie mogelijk in
gevaar brengt. Langzaam vervagen haar eigen grenzen op
zoek naar de waarheid, want falen is geen optie
Lezersreacties op het eerste deel in De Test-trilogie,
De Test: `De Test kruipt onder je huid en laat je niet
meer los. De spanning, angst en woede van Cia zijn
levensecht. Toen het boek uit was, kon ik nog maar aan
één ding denken: meer! `De Test is een heerlijk wilniet-meer-stoppen-met-lezen-boek. `Fan van De
Hongerspelen? Dan is De Test zeker iets voor jou! Een
absolute mustread. `Het blijft spannend tot de laatste
bladzijde. De Test-trilogie heeft ook een eigen
Facebookpagina, www.facebook.com/detesttrilogie, en een
eigen website, www.karakteruitgevers.nl/detesttrilogie/.
Bekijk daar ook de boektrailer op YouTube!
Op zijden lakens Jennie Lucas 2012-04-20 Als
alleenstaand moeder heeft Lucy Abbott de grootste moeite
om de eindjes aan elkaar te knopen. Dus als er
plotseling een knappe Italiaanse prins opduikt die haar
buitensporig veel geld biedt als ze met hem meegaat,
grijpt ze haar kans om uit die vreselijke armoede te
ontsnappen. Haar nieuwe leven in Italië lijkt wel een
droom: ze wordt omringd door weelde, en prins Maximo
ontpopt zich als een onweerstaanbare minnaar. Toch
bekruipt Lucy het vermoeden dat zijn hartstocht niet uit
liefde voortkomt, maar uit iets heel anders. Uit
wraak...
Wat er op het spel staat Michail Gorbatsjov 2019-09-23
In zijn laatste boek geeft Gorbatsjov zijn visie op de
21e eeuw en de politieke situatie op het wereldtoneel
Dertig jaar nadat het verscheurende conflict tussen Oost
en West ten einde kwam, wordt de wereldvrede opnieuw aan
het wankelen gebracht. Amerika heeft zich teruggetrokken
uit het ontwapeningsverdrag met Rusland, de Europese
Unie valt uit elkaar terwijl China aan een onvoorziene
opmars bezig is, en wereldwijd worden vrijheid en
zelfbeschikking bedreigd door een golf van nationalisme
en radicale ideologieën. Met het oog op deze alarmerende
wereldwijde werkelijkheid waarschuwt Michail Gorbatsjov
ons voor de potentieel catastrofale gevolgen hiervan.
Gorbatsjov, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in
1990 voor zijn rol in het beëindigen van de Koude
Oorlog, vreest voor een nieuwe, allesvernietigende
oorlog als gevolg van het falen van de politieke leiders
in het vinden van internationale oplossingen. In zijn
betoog legt hij de nadruk op de grote uitdagingen
waartegenover de wereld nu staat, zoals de inperking van
de democratie en de opkomst van populisten, en vestigt
hij zijn hoop op dialoog en verzoening. Wat er op het
spel staat is een cruciale boodschap van een man die
weet wat het is om op het wereldtoneel een inspirerend
pleidooi te houden voor leiderschap en internationale
samenwerking. Michail Gorbatsjov (1931-2022) was
secretaris-generaal van de Communistische Partij van de
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Sovjet-Unie en was later president van de Sovjet-Unie.
Hij speelde een cruciale rol in de Duitse eenwording en
de wereldvrede, waarvoor hij in 1990 de Nobelprijs voor
de Vrede ontving.
Ik ben je niet vergeten Christina Lauren 2018-11-08 Macy
Sorensen heeft haar leven goed op orde. Ze staat op het
punt te trouwen als ze onverwacht haar eerste en enige
echte liefde na jaren weer tegen het lijf loopt. Ooit
kon ze met haar vroegere buurjongen Elliot Petropoulos
haar diepste geheimen delen. Hij was alles voor haar.
Tot die ene noodlottige avond... Na die avond hebben ze
elkaar nooit meer gezien of gesproken. Elliot heeft
nooit geweten waarom Macy hem niet meer wilde zien. En
hij heeft nooit de kans gekregen zijn kant van het
verhaal te vertellen. Macy heeft zich al die jaren nooit
meer echt zichzelf gevoeld, zoals ze dat bij Elliot kon.
Ze verloor in één klap haar geliefde en haar beste
vriend. Kunnen Elliot en Macy die gemiste tijd én kansen
nog inhalen?
Tophit Jill Mansell 2012-08-15 Het is een heerlijk
romantisch verhaal, vol humor en liefde. Perfect voor
lezers van Jenny Colgan en Jojo Moyes. Nadat Izzy op
haar motor is aangereden door de mondaine Gina Lawrence
raakt ze bijna alles kwijt: haar twee lat-relaties, haar
baantje en haar woning. Gina heeft zo haar eigen zorgen:
haar man heeft haar verlaten voor zijn zwangere
vriendin. Katerina, Izzy's bijdehante tienerdochter,
vindt dat Gina best wat verantwoordelijkheid mag tonen
voor de gebeurtenissen, en maakt dat op originele en
niet mis te verstane wijze aan Gina duidelijk.
Ondertussen klimt Izzy met vindingrijkheid en optimisme
weer uit het dal, vastbesloten om te scoren...
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!
Ik wil niet voor je vallen Christina Lauren 2019-02-06
Carter en Evie ontmoeten elkaar op een Halloweenfeestje
en hebben meteen een klik. Dat ze bij twee concurrerende
bedrijven in Hollywood werken, schrikt ze niet af. Maar
wanneer die twee bedrijven gaan fuseren en er maar één
baan overblijft, slaat de sfeer om. Carter en Evie
moeten strijden om dezelfde positie. Wat een mooie
nieuwe liefde had kunnen zijn, verandert in een oorlog
op de werkvloer. Ze halen alles uit de kast om elkaar te
overtreffen. Welke emotie gaat het winnen in deze
explosieve haat-liefdeverhouding? 'Ik wil niet voor je
vallen' is een hilarische, oprechte en opwindende roman
die je in één ruk uit wilt lezen.
Betoverd door jou Bella Andre 2014-09-01 Sophie Sullivan
is bibliothecaresse in San Francisco en al sinds haar
vijfde stapelverliefd op Jake McCann, de beste vriend
van haar broer. Twintig jaar later is ze ervan overtuigd
dat deze bad boy haar nog steeds alleen ziet als een van
die `schattige Sullivan-tweeling. Jake kan alle vrouwen
krijgen, vooral dankzij het grote geld dat hij verdient
met zijn Ierse pubs. Maar de enige vrouw die hij écht
wil is Sophie, het zusje van zijn beste vriend. Pas
wanneer de slimme, prachtige en schandalig sexy Sophie
na jaren weer voor zijn neus staat en Jakes fantasie
werkelijkheid wordt, geeft hij toe aan zijn verlangens.
Jake weet dat zijn liefde voor Sophie geheim moet
blijven als hij zijn vriend niet wil verliezen
Onvergetelijk avontuur Gena Showalter 2018-09-04 The
Original Heartbreakers Dames, u bent gewaarschuwd...
Want de nieuwe hartenbrekers in Strawberry Valley zijn
niet te houden! Deel 4 Omdat ze als tiener werd gepest,
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denkt Dorothea liever niet te veel aan het verleden.
Behalve aan Daniel Porter, de allerknapste jongen van
haar school, op wie ze eigenlijk altijd verliefd is
gebleven. Nu de sexy bad boy haar hotelletje gebruikt
voor zijn vele avontuurtjes, zou ze hem er eigenlijk uit
moeten schoppen... maar elke broeierige blik die hij
haar toewerpt, doet haar ernaar verlangen zélf op zijn
kamerdeur te kloppen!
De wonderjaren van Billy Marvin Jason Rekulak 2017-05-17
Op zoek naar een wonder Jennifer Probst 2017-03-21 Het
vijfde en laatste deel van de populaire Op zoek naar de
ware-serie De fans zullen weer smullen van dit nieuwe
deel in de Op zoek naar de ware-serie, de romantische
opvolger van de Getrouwd met een miljonair-serie,
waarmee Jennifer Probst de wereld veroverde. Isabella
MacKenzie heeft een mooie carrière als matchmaker bij
Kinnections. Haar dramatische verleden heeft ze van zich
af geschud, en ze is vast van plan zich nooit meer uit
haar evenwicht te laten brengen. Maar William Devine,
agent in het kleine pittoreske stadje waar ze woont,
maakt onrustige gevoelens in haar los waarvan ze dacht
dat ze die diep had begraven. William wil Isabella
bezitten met elke vezel van zijn lichaam. Maar hij weet
dat hij voorzichtig moet zijn; hij ziet de gekwetste
ziel achter het masker van de power woman en is
vastbesloten om haar te laten zien dat zijn liefde geen
bedreiging is, maar juist het enige wat haar weer
compleet kan maken. De pers over de boeken van Jennifer
Probst ‘Grappig, lief en sexy... Echt genieten.’ Bookish
Temptations ‘Perfect voor de liefhebbers van romantische
komedies die een tikkeltje verder durven te gaan.’
Chicklit.nl ‘Plezierig en vermakelijk.’ Publishers
Weekly
Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale
woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig
mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans in
het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te
halen wat erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete
tijd van het jaar is, heeft ze een winkeltje geopend
waar het het hele jaar feest is: The Christmas Attic.
Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze
extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar
Fool's Gold gekomen om te herstellen van een verwonding
die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts.
Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan
kerst, biedt het werk in The Christmas Attic een welkome
afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie
eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij
kussen onder de mistletoe... Houden ze het bij een
feestelijke flirt, of wordt het een kerstsprookje voor
altijd? Deel 12½ van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal
is eerder verschenen en ook los te lezen.
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.
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Koud Vuur Kate Elliot 2012-08-17 Cat Barahal en haar
nichtje Bee denken eindelijk een veilige plek te hebben
gevonden om aan hun belagers te ontkomen, maar het
tegenovergestelde is waar: zowel de koude magiërs als
generaal Camjiata zijn ervan overtuigd dat de twee
meisjes een grote rol zullen spelen tijdens de dreigende
oorlog in Europa, en ze doen er alles aan om Cat en Bee
te pakken te krijgen. Als de nacht van Allerzielen zich
aandient en duistere krachten in de geestenwereld worden
gewekt, gaat Cat op zoek naar bondgenoten om deze nieuwe
dreigingen af te wenden. Wie kan ze nog vertrouwen?
Zelfs Andevai, die zo verliefd is op Cat dat hij bereid
is alles voor haar te doen, moet gehoorzamen aan het
magiërshuis dat op Cat jaagt. De toekomst is onzeker,
slechts één ding staat vast: in de nacht van Allerzielen
wordt traditioneel de Wilde Jacht geopend, en die eist
altijd bloed... mensenbloed!
Mijn versie van jou Christina Lauren 2018-03-20 Tanner
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Scott is drie jaar geleden met zijn familie verhuisd van
Californië naar Provo in Utah. De meeste mensen in Provo
zijn strenggelovig, dus samen met zijn familie heeft de
biseksuele Tanner besloten niet openlijk voor zijn
geaardheid uit te komen. Zodra hij zijn diploma heeft,
wil hij gaan studeren aan een universiteit buiten het
religieuze Utah. Tijdens zijn laatste semester worden
Tanner en zijn beste vriendin Autumn toegelaten tot een
speciale werkgroep waarin alle leerlingen een boek
moeten schrijven. Bij de eerste bijeenkomst wordt bekend
dat de klas dit jaar een speciale mentor krijgt:
Sebastian Brother. Hij heeft afgelopen jaar de werkgroep
gevolgd en zijn debuut wordt binnenkort uitgegeven.
Sebastian is de zoon van bisschop en erg geliefd in
Provo. Tanner heeft vier maanden om een boek te
schrijven. Dat lijkt hem een makkie. Maar nog voor zijn
eerste zin op papier staat, is hij stapelverliefd op
Sebastian...
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