Unteachable Ebook Leah
Raeder
As recognized, adventure as capably as experience
practically lesson, amusement, as skillfully as
arrangement can be gotten by just checking out a
ebook Unteachable Ebook Leah Raeder moreover it is
not directly done, you could believe even more
concerning this life, almost the world.
We present you this proper as competently as easy
way to get those all. We manage to pay for
Unteachable Ebook Leah Raeder and numerous book
collections from fictions to scientific research
in any way. in the midst of them is this
Unteachable Ebook Leah Raeder that can be your
partner.

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
unteachable-ebook-leah-raeder

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
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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’.
Nagenoeg perfect Abbi
Glines 2015-05-27 'De
boeken van Abbi Glines
worden steeds
verslavender!' Goodreads.com Het leven
buiten de veilige
omgeving van haar huis
is een nieuwe ervaring
voor Della Sloane. Haar
geheimzinnige verleden
is niet iets dat ze van
plan was met iemand te
delen. Ze zullen haar
toch niet begrijpen.
Woods Kerrington is niet
iemand die op kwetsbare
vrouwen valt. Hij vindt
dat allemaal te veel
gedoe. En hij wil geen
unteachable-ebook-leah-raeder

gedoe, maar hij wil lol
hebben. En wanneer hij
die mooie meid ziet die
niet weet hoe ze benzine
moet tanken, is dat
precies wat hij in
gedachten heeft, een
spannende avond met
haar. Wat hij niet weet
is dat ze zo ontzettend
kwetsbaar is.
Opnieuw verliefd Abbi
Glines 2015-02-12 'De
boeken van Abbi Glines
worden steeds
verslavender.' Goodreads.com
Internationale
bestseller! Nr. 1positie in de Verenigde
Staten, Engeland en
Duitsland! Na het
wereldwijde succes van
Bijna verliefd en de
twee daaropvolgende
dleen, Nooit verliefd en
Voor altijd verliefd,
gaat Abbi Glines in
Opnieuw verliefd terug
naar het begin. Bijna
verliefd was het verhaal
van Blaire. Nu is het
Rush die zijn kant van
het verhaal vertelt.
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Pandemonium Lauren
Oliver 2012-10-02 Deze
fascinerende roman
zindert van het vuur van
fel verzet, verboden
liefde en de vonken van
een revolutie die op het
punt staat uit te
barsten. Lena is in de
Wildernis beland, zonder
Alex, maar met vele
anderen die hebben
besloten het leven in
eigen hand te nemen. Een
ruig en hard leven,
zonder luxe, maar met
liefde.
Weesmeisje Kim van
Alkemade 2016-08-09
Weesmeisje nr. 8 is een
op feiten gebaseerde,
ontroerende roman over
het vermogen van mensen
om kwaad te doen... en
lief te hebben. De
vierjarige Rachel
Rabinowitz belandt in
het Joodse weeshuis in
New York, waar dokter
Mildred Solomon medische
experimenten uitvoert op
kinderen. Rachel wordt
onderworpen aan een
reeks
unteachable-ebook-leah-raeder

röntgenbehandelingen,
waardoor haar gezondheid
voorgoed wordt
aangetast. Als volwassen
vrouw ondervindt Rachel
dagelijks de
lichamelijke
consequenties van de
behandelingen.
Desondanks werkt ze als
verpleegster in een
verzorgingstehuis, waar
ze op een dag dokter
Solomon onder haar hoede
krijgt. Al snel
realiseert Rachel zich
dat zij nu de macht in
handen heeft. Moet ze
haar kans grijpen om
wraak te nemen, of kan
ze de oude vrouw
vergeven?
'Onontkoombaar,
verontrustend en
fascinerend.' - Historic
Novels Review 'Een sterk
debuut.' - Lambda
Literary Review
Hades Alexandra
Adornetto 2012-02-15
Bethany was als engel
naar de aarde gezonden
om deze te beschermen
tegen het kwaad. Als een
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baksteen vallen voor een
gewoon mens was nooit de
bedoeling geweest. De
liefde die ze voelt voor
haar vriendje, Xavier,
is onverwoestbaar. Toch
weerhoudt dit Bethany er
niet van om een fataal
ritje op de motor te
maken, en ze komt in de
hel terecht. Daar doet
demon Jake Beth een
voorstel dat haar
terugkeer naar de aarde
garandeert. Het enige
wat hij van haar vraagt
is dat ze haar leven op
het spel zet. En ook dat
van iedereen van wie ze
houdt... Terwijl engelen
en demonen elkaar
bestrijden, wordt de
kracht van liefde op de
proef gesteld in dit
wervelende vervolg op
Halo.
Het Avery Shawexperiment Kelly Oram
2022-05-24 Omdat Aidan
haar hart gebroken
heeft, besluit Avery
voor een schoolproject
het fenomeen
liefdesverdriet te
unteachable-ebook-leah-raeder

onderzoeken. Zeheeft
alleen nog een partner
nodig. Daar is plots
Aidans oudere broer...
Het Avery Shaw
eXperiment is een
heerlijke en grappige
YA-roman van de auteur
van Cinder & Ella. Avery
Shaw is al jaren
verliefd op haar beste
vriend Aiden; ze wacht
alleen op het goede
moment om hem dat te
vertellen. Wanneer Aiden
opbiecht dat hij een
vriendin heeft, is ze
dan ook in shock. Om
over haar gebroken hart
heen te komen, besluit
Avery voor een
schoolproject te
onderzoeken of de zeven
stadia van
rouwverwerking ook
gelden voor
liefdesverdriet. Maar
met wie moet ze dit
experiment doen, nu
Aiden niet meer met haar
wil samenwerken?
Gelukkig is daar Aidens
oudere broer Grayson.
Ineens lijkt deze
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irritant knappe player
dé oplossing voor haar
problemen. Of beginnen
die nu pas echt?
'Opnieuw een homerun
voor Kelly Oram. Een
absolute aanrader voor
iedereen die op zoek is
naar een geweldig en
romantisch boek.' Quite
the Novel Idea 'Dit boek
was precies wat ik nodig
had om uit mijn leesdip
te komen.' ***** Lezer
op Goodreads
Crave Abbi Glines
2015-04-28 Turn up the
heat with this free esampler featuring seven
irresistibly sexy and
utterly enticing
selections by some of
the biggest names in
contemporary romance and
new adult fiction. Lose
yourself in these
stories and spread the
love by sharing with
your friends. Here’s a
taste of: After the Rain
by Renée Carlino When
You’re Back by Abbi
Glines Where Sea Meets
Sky by Karina Halle
unteachable-ebook-leah-raeder

Confess by Colleen
Hoover Amber to Ashes by
Gail McHugh Black Iris
Leah Raeder Chasing
River by K.A. Tucker
Find out more about your
favorite authors at
Facebook.com/AtriaIndieA
uthors and
Twitter.com/AtriaBooks.
Als je mij vindt Emily
Murdoch 2015-11-05 Een
boek over zoveel meer
dan simpelweg twee
meisjes die gered worden
uit de bossen; een
verhaal over
uithoudingsvermogen,
wantrouwen, loyaliteit,
liefde en vooral over
familie. Een zeldzaam
debuut dat de pijn van
de hoofdpersoon zo
vakkundig, verdrietig en
geweldig beschrijft,
maar ook haar
veerkracht,
vastberadenheid en hoop.
Carey woont met haar
zusje Jenessa en hun
drugsverslaafde moeder
in een oude caravan in
het bos. Ze leven in
afzondering en diepe
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armoede en de meisjes
worden soms wekenlang
aan hun lot overgelaten.
Wanneer hun moeder op
een dag helemaal niet
meer terugkomt, worden
ze door Jeugdzorg
meegenomen en bij hun
vader ondergebracht.
Terwijl Jenessa opbloeit
dankzij hun nieuwe,
luxueuze leven, merkt
Carey dat ze zelf haar
draai niet kan vinden.
Na alle negatieve
verhalen van haar moeder
wantrouwt ze haar vader
en het lukt haar niet om
aansluiting te vinden op
school. Hoe moet ze aan
haar verleden ontsnappen
en zich openstellen aan
een vader die ze
nauwelijks kent?
Faking it Cora Carmack
2015-11-10 Deel 2 in de
populaire romantische
trilogie van
bestsellerauteur Cora
Carmack. De delen kunnen
los van elkaar gelezen
worden. Wie houdt er nou
niet van foute mannen?
Max houdt zeker van
unteachable-ebook-leah-raeder

foute mannen. Maar ze
heeft een probleempje.
Haar ouders willen
langskomen en verwachten
de ideale schoonzoon te
ontmoeten. Niet haar
ruige, vrij onbeschofte
vriendje die in een band
speelt en een grote
tattoo in zijn nek
heeft. Ze vreest dat
haar ouders hun
financiële steun zullen
intrekken wanneer ze
ontdekken dat ze al een
tijdje niet meer eerlijk
is geweest. Dan ontmoet
ze Cade. Cade is net
naar Philadelphia
verhuisd en probeert
zijn acteercarrière van
de grond te krijgen. Max
krijgt Cade zo ver dat
hij zolang haar ouders
in de stad zijn doet of
hij haar vriendje is.
Alleen hadden ze er geen
moment op gerekend dat
Cade haar ouders met
zijn charme en zijn
acteertalent zo volledig
voor zich zou innemen!
Nu willen ze absoluut
dat hij met kerst komt
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logeren. En hoe langer
ze doen alsof, des te
echter het allemaal
begint te lijken...
Faking it is het tweede
deel van een zeer
succesvolle trilogie.
Alle delen zijn los van
elkaar te lezen. De
andere delen heten
Losing it en Finding it.
Requiem Lauren Oliver
2013-10-11 De Delirium
amoris-trilogie van
Lauren Oliver is een
fenomeen: een New York
Times-bestseller, in
meer dan 32 landen
verschenen en meer dan 1
miljoen boeken werden
verkocht. De trilogie
gaat over Lena die leeft
in wereld waar liefde
verboden is en als een
ziekte wordt beschouwd.
Finding it Cora Carmack
2016-03-01 Al meer dan
20.000 keer gelezen en
geluisterd! Deel 3 in de
populaire romantische
trilogie van
bestsellerauteur Cora
Carmack. De delen kunnen
los van elkaar gelezen
unteachable-ebook-leah-raeder

worden. Kelsey Summers
is nogal verwend, maar
ook erg eenzaam. Ze weet
niet wat ze wil met haar
leven, dus gaat ze door
Europa reizen, op zoek
naar avontuur en
zichzelf. Daar ontmoet
ze de knappe,
mysterieuze Jackson
Hunt. Ze blijven elkaar
maar tegenkomen en
spreken af om een tijdje
samen te reizen. Ze
voelt zich enorm
aangetrokken tot
Jackson. Elke dag die ze
samen doorbrengen in
romantische Italiaanse
dorpjes valt ze harder
voor hem. Maar hoeveel
weet ze eigenlijk van
Jackson? Het lijkt erop
dat hij heel wat te
verbergen heeft...
Finding itis het derde
deel van een zeer
succesvolle trilogie.
Alle delen zijn los van
elkaar te lezen. De
andere delen heten
Losing it en Faking it.
Verraad Abigail Haas
2014-04-04 Anna en Elise
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zijn onafscheidelijk. Nu
ook golden boy Tate voor
Anna gevallen is, lacht
het leven haar toe. Een
weekje Aruba met haar
vrienden wordt één groot
feest, tot ze Elise
vermoord aantreffen in
hun vakantiehuis. De
politie verhoort hen één
voor één, en Anna en
Tate worden opgepakt. Al
snel komt Tate op
borgtocht vrij, maar
voor Anna begint een
nachtmerrie als
hoofdverdachte. Ze moet
het proces afwachten in
de cel. Hoe kan ze de
jury overtuigen van haar
onschuld nu alles tegen
haar wordt gebruikt?
Abigail Haas groeide op
in Sussex, Engeland. Ze
studeerde politicologie,
filosofie en economie
aan de universiteit van
Oxford. Tegenwoordig
woont ze in Los Angeles.
Verraad is haar eerste
YA-thriller. Eerder
schreef ze onder de naam
Abby McDonald
meidenboeken en romans
unteachable-ebook-leah-raeder

voor volwassenen.
Unteachable Leah Raeder
2014-03-24 An edgy, sexy
USA TODAY bestseller
about falling for the
one person you can’t
have. Maise O’Malley
just turned eighteen,
but she’s felt like a
grown-up her entire
life. The summer before
senior year, she has
plans: get into a great
film school, convince
her mom to go into
rehab, and absolutely do
not, under any
circumstances, screw up
her own future. But life
has a way of throwing
her plans into freefall. When Maise meets
Evan at a carnival one
night, their chemistry
is immediate, intense,
and short-lived. Which
is exactly how she likes
it: no strings. But
afterward, she can’t get
Evan out of her head.
He’s taught her that a
hookup can be something
more. It can be an
unexpected connection
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with someone who truly
understands her. Someone
who sees beyond her
bravado to the scared
but strong girl inside.
That someone turns out
to be her new film class
teacher, Mr. Evan Wilke.
Maise and Evan resolve
to keep their hands off
each other, but the
attraction is too much
to bear. Together,
they’re real and
genuine; apart, they’re
just actors playing
their parts for everyone
else. And their masks
are slipping. People
start to notice. Rumors
fly. When the truth
comes to light in a
shocking way, they may
learn they were just
playing parts for each
other, too. Smart, sexy,
and provocative,
Unteachable is about
what happens when a love
story goes off-script.
Voor altijd geliefd
Marie Force 2016-11-21
Zo verslavend als
Calendar Girl, zo
unteachable-ebook-leah-raeder

grappig als Jennifer
Probst, zo romantisch
als Jessica Clare Deel 2
van de heerlijke Voor
altijd-serie over de
stormachtige liefde
tussen een jonge
onderwijzeres en een
Hollywood-ster De jonge
onderwijzeres Natalie
Bryant heeft na een nare
ervaring gezworen zich
nooit meer zomaar aan
een man te geven. De
wereldberoemde filmster
Flynn Godfrey gelooft na
een mislukt huwelijk
alleen nog in
lichamelijke liefde.
Totaal verschillend en
totaal beschadigd:
tussen deze twee mensen
kan het nooit wat
worden... Of toch wel? *
Vanaf hun eerste
ontmoeting was Flynn al
gefascineerd door
Natalie. Hij heeft zich
aangepast aan haar
verlangens en zichzelf
veranderd in de man die
zij nodig heeft. Maar
hij heeft ook een
duistere, ruwe kant. Om
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haar de echte,
romantische liefde te
kunnen geven die ze zo
verdient, moet hij die
onderdrukken. En al wil
hij dat offer graag
brengen voor Natalie,
het is de vraag of hij
het volhoudt. Natalie
houdt van Flynn, zo veel
als ze nog nooit van
iemand heeft gehouden.
Maar ze voelt dat er
iets ontbreekt, dat hij
iets voor haar
achterhoudt. En als ze
uiteindelijk uitvindt
wat het missende
puzzelstukje is, is ze
te geschokt om nog met
hem verder te kunnen...
Een greep uit de vele 5sterrenrecensies op
Goodreads ‘Ik vond echt
ALLES aan dit boek
geweldig. De totale
boekenhemel!!! ‘Wat een
topboek! Ik ben een
enorme fan van Marie
Force en verslind al
haar boeken.’ ‘Dit boek
blaast je van je sokken.
Ik kan gewoon niet
wachten tot het volgende
unteachable-ebook-leah-raeder

deel.’
Onverminderd Rebecca
Yarros 2015-09-25
'Onverminderd' is het
hartverwarmende eerste
deel van de Flight &
Glory-serie van Rebecca
Yarros. 'Onverminderd'
van Rebecca Yarros is
rauw, realistisch en
romantisch. Dat rauwe
begint al bij de
openingsscène, waarin
Ember het dramatische
nieuws krijgt dat haar
vader is gesneuveld in
Afghanistan. In die toch
al kwetsbare periode
komt ze er ook nog
achter dat haar vriendje
Riley het doet met haar
huisgenoot. Ember vindt
steun bij Josh, de
ijshockeycoach van haar
broertje. Maar ze kijkt
wel uit om zich in een
nieuwe relatie te
storten...
'Onverminderd' is het
eerste deel van de
populaire Flight &
Glory-serie van Rebecca
Yarros.
Tyrant T.M. Frazier
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2018-12-11 Ik. Herinner.
Me. Alles. Alleen nu
wilde ik dat dat niet zo
was. Als de mist die
mijn herinneringen heeft
beneveld, opklaart, komt
de waarheid die maanden
buiten mijn bereik lag,
eindelijk naar voren.
Maar de verlossing die
ik verwacht had te
voelen, blijft uit. Ik
ben nu banger dan ik was
toen ik geboeid aan
Kings bed wakker werd.
Want de waarheid brengt
duistere geheimen aan
het licht. Geheimen die
ik nooit had mogen
ontrafelen. Als ze
erachter komen dat ik me
alles herinner of als ik
hulp zoek bij de
getatoeëerde crimineel
die me met lichaam en
ziel bezit, breng ik
degene van wie ik het
meest hou, in gevaar. Ik
weet niet of ik sterk
genoeg ben om de
aantrekkingskracht
tussen King en mij, die
elke dat groter wordt,
te weerstaan. Hij heeft
unteachable-ebook-leah-raeder

me al eens gered, op
meer dan één manier. Nu
is het mijn beurt om te
doen wat er nodig is om
hem te redden. Zelfs als
dat betekent, dat ik
moet trouwen met iemand
anders... * WAARSCHUWING
* Dit boek bevat scènes
met misbruik en geweld
die door sommige mensen
als schokkend kunnen
worden ervaren.*
Stuk van jou Sophie
Jackson 2015-11-05
Sophie Jackson geeft de
term ‘badboy’ een nieuwe
betekenis in Stuk van
jou. Wesley Carter is
namelijk geen gewone
badboy. Nee, we hebben
het hier over een
crimineel. Al voor hij
meerderjarig was, wist
hij hoe een gevangenis
er vanbinnen uitzag.
Maar één ding heeft hij
nog nooit meegemaakt:
verliefdheid. Dus
wanneer Kat Lane Engelse
les komt geven in de New
Yorkse gevangenis waar
hij zit, raakt hij
behoorlijk in de war –
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net als zij. Want hun
verboden gevoelens voor
elkaar zijn onmogelijk
te negeren. IJzersterk
geschreven door Sophie
Jackson, die met Stuk
van jou (Engelse titel:
A pound of flesh) een
Orange is the New Blackachtig eerste deel van
een sensuele en
spannende boekenserie
heeft geschreven.
De verleider verleid
Annie Stuart 2016-04-12
Engeland, 1820 Christian
Montcalm is door zijn
geld heen. Dat is
lastig, maar het is geen
ramp. Hij heeft namelijk
een plan. Als hij Miss
Hetty Chipple, een rijke
jongedame, verleidt en
trouwt, zijn al zijn
zorgen voorbij. Er is
maar één ding dat in de
weg staat: Hetty's
gezelschapsdame, die
haar goed in de gaten
houdt - en die hem meer
intrigeert dan hij wil
toegeven. Annelise
Kempton kent dit type
man: zeer aantrekkelijk,
unteachable-ebook-leah-raeder

maar een reputatie waar
de honden geen brood van
lusten. Ze doet dan ook
alles om te voorkomen
dat haar beschermelinge
in zijn klauwen (en
bed!) terechtkomt. Geen
eenvoudige opgave, want
Hetty valt als een blok
voor de onweerstaanbare
schurk. En tot haar
grote schrik is ze zelf
ook niet ongevoelig is
voor zijn charmes...
Kijk! Jane scoort Rachel
Gibson 2013-03-22 Jane
leeft een spannend
single leven in de grote
stad. Overdag is ze
journaliste en is haar
voornaamste taak het
verslaan van het nieuws
rondom het Chinooks
ijshockeyteam, waarbij
haar speciale aandacht
uitgaat naar sexy goalie
Luc Martineau. 's Nachts
schrijft ze sexy en
spannende verhalen voor
Honey Pie, de column
waar iedere man over
praat... Luc heeft een
hekel aan alles wat met
journalistiek, en
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journalisten in het
bijzonder, te maken
heeft. Hij wil met rust
gelaten worden zodat hij
het beste uit zijn
ijshockeycarrière kan
halen. Totdat hij
opgescheept komt te
zitten met Jane, een
nieuwsgierige en
bijdehante journaliste
die in zijn verleden
graaft en in de weg
loopt, maar toch ook wel
behoorlijk wat
pluspunten heeft...
Een jaar met jou Julia
Whelan 2018-08-14 Hij
heeft een geheim, zij
staat voor een
onmogelijke keuze en ze
hebben maar één jaar
samen De Amerikaanse
Ella volgt haar droom:
een jaar studeren aan de
universiteit van Oxford,
in Engeland. Na dat jaar
zal ze aan de slag gaan
voor het campagneteam
van de eerste
vrouwelijke
presidentskandidaat van
de Verenigde Staten. Tot
die tijd dompelt ze zich
unteachable-ebook-leah-raeder

onder in de Engelse
cultuur en literatuur.
Maar haar jaar verloopt
anders dan verwacht.
Haar poëziedocent Jamie
blijkt zeer
aantrekkelijk, ook al
blijft hij afstandelijk.
Ze worden friends with
benefits; Ella is immers
maar een jaar in het
land. Langzaam ontdekt
Ella echter dat Jamie
een groot geheim bij
zich draagt, een geheim
dat hun relatie – en
Ella’s toekomst –
volledig zal veranderen.
Als het einde van het
universiteitsjaar
nadert, staat Ella voor
de onmogelijke keuze:
blijft ze of gaat ze
terug? Een
onvergetelijke roman
over een vastberaden
jonge vrouw, een
onweerstaanbare man en
de liefde die hen
onherroepelijk zal
veranderen.
Black Iris Leah Raeder
2015-04-28 Laney
Keating's senior year of
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high school sucked. It
began with one moment of
weakness, one stupid
gesture for a hopeless
crush. Then the rumors
started. Slut, they
called her. Queer.
Pillhead. Psycho.
Mentally ill, messed up,
so messed up even her
own mom decided she
wasn't worth sticking
around for.
Jij tegen mij Jenny
Downham 2010-11-18 Jij
tegen mij is het verhaal
van Mikey en Ellie, twee
jonge mensen van wie de
families gescheiden
worden door een
gruwelijk geheim. Hij is
arm en zij is rijk. Hij
werkt als bordenwasser
in een restaurant, zij
doet haar eindexamen.
Mikey en Ellie zullen
moeten kiezen tussen hun
liefde voor elkaar of
voor hun familie, voor
háár broer of voor zíjn
zus.
De laatste akte Mindy
Mejia 2017-06-14 Mindy
Mejia schreef met De
unteachable-ebook-leah-raeder

laatste akte een
literaire thriller met
een origineel plot en
tegen een origineel
decor. Het verschijnt
wereldwijd in 13 landen.
De achttienjarige Hattie
Hoffman heeft vele
hobby’s, maar ze blinkt
uit in acteren. Wanneer
ze dood wordt
aangetroffen op de avond
van de première van een
schooltoneeluitvoering
van Macbeth waarin ze de
hoofdrol speelt, brengt
dit een schok teweeg in
haar omgeving. Dat de
dader een bekende moet
zijn staat vast. Del
Goodman wordt belast met
de zaak en omdat hij een
vriend van het gezin is,
zet hij alles op alles
om de moordenaar op te
sporen. Maar het
onderzoek roept alleen
maar meer vragen op. Het
blijkt dat Hattie ook in
het dagelijks leven
meerdere rollen
speelde... Een literaire
thriller vol onderhuidse
spanning. De laatste
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akte gaat over
manipulatie, identiteit
en over de dunne
scheidslijn tussen
onschuld en
aansprakelijkheid
Makkelijk Tammara Webber
2014-03-19 Liefde is
makkelijk. Het leven
maakt het ingewikkeld...
In Makkelijk van Tammara
Webber wordt studente
Jacqueline na een
Halloweenfeestje
aangerand. Terwijl ze
worstelt om uit de greep
van haar belager te
komen, duikt hij ineens
op: Lucas, haar redder
in nood. En de
mysterieuze Lucas
verschijnt ineens op
veel meer plaatsen. Hij
werkt bij Starbucks op
de campus en zit in de
collegezaal bij
economie. Ondertussen
heeft Jacqueline een
steeds spannender emailcontact met
bijlesleraar Landon.
Landon is leuk en
ongecompliceerd, terwijl
Lucas van alles voor
unteachable-ebook-leah-raeder

haar lijkt te verbergen.
Toch voelt ze zich
onverklaarbaar tot hem
aangetrokken.
Een met jou Sylvia Day
2016-05-03 Gideon Cross.
Van hem houden was het
makkelijkste wat ik ooit
heb gedaan. Ik was op
slag verliefd. Volkomen.
Verloren. Gideon heeft
me alles gegeven. Nu
moet ik bewijzen dat ik
de rots kan zijn die hij
ook voor mij is. Dat ik
hem kan beschermen zoals
hij mij beschermt. Samen
kunnen we iedereen aan
die tussen ons in
probeert te komen. Maar
onze grootste uitdaging
ligt in de geloften die
we hebben afgelegd. Ons
overgeven aan de liefde
was pas het begin.
Ervoor vechten zal ons
of bevrijden... of
breken. ‘Day grijpt de
romantiek bij de lurven
en injecteert haar met
een eersteklas drug,
waardoor ze ronduit
onweerstaanbaar wordt.’
– Irish Independent
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Het vergeten dorp Lorna
Cook 2019-07-16 Een
mysterieuze oude foto
leidt tot de ontdekking
van een vreselijk
geheim... Deels
historische roman voor
fans van Kate Morton en
Carol Drinkwater. 1943:
De hele wereld is in
staat van oorlog, en de
bewoners van Tyneham
wordt gevraagd hun thuis
op te offeren – het dorp
wordt overgedragen aan
het Britse leger. Maar
op de vooravond van de
overdracht zal een
vreselijke gebeurtenis
ervoor zorgen dat drie
van hen voor altijd
verdwijnen. 2017:
Melissa hoopte dat een
vakantie aan de kust van
Dorset haar relatie uit
het slib zou trekken,
maar ondanks de
idyllische omgeving gaat
het juist bergafwaarts.
Dan vindt Melissa een
mysterieuze foto, van
een vrouw uit het
vergeten dorp Tyneham.
Ze is vastbesloten om te
unteachable-ebook-leah-raeder

ontdekken wat het
verhaal achter de oude
foto is. Maar Tyneham
verbergt een gruwelijk
geheim...
De littekens van mijn
leven Katie Piper
2011-10-26 Katie Piper
is een jonge vrouw van
vierentwintig die alles
heeft wat ze maar wil:
een carrière als model
en presentatrice, fijne
vrienden en een
liefhebbende familie.
Tot ze op een dag een
relatie met Daniel
krijgt. Hij lijkt in
eerste instantie de
perfecte man: hij
overspoelt haar met
liefde, cadeautjes en
aandacht, en Katie
geniet. Tot ze twee
weken later met Daniel
meegaat naar een hotel
en acht helse uren lang
door hem wordt
verkracht, geslagen en
met de dood wordt
bedreigd. Uit angst voor
repercussies besluit ze
Daniel niet aan te geven
bij de politie, iets wat
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later een fatale
beslissing zou blijken.
Een paar dagen later
loopt Katie op
klaarlichte dag over
straat en ziet ze een
man op zich afkomen. Hij
heeft een beker in zijn
handen en denkend dat
hij een bedelaar is,
reikt ze naar haar
portemonnee. Een seconde
later voelt ze hoe haar
gezicht en het leven
zoals ze het kende
langzaam worden
weggebrand door
zwavelzuur De littekens
van mijn leven is het
schokkende relaas van
een jonge vrouw wier
lichaam en ziel haar
werden afgenomen, maar
die dapper terug vocht.
Dit is haar
ongelooflijke,
indrukwekkende
levensverhaal.
De Sterren boven Bagdad
Gina Wilkinson
2021-04-28 'De sterren
boven Bagdad' van Gina
Wilkinson is een roman
vol spanning en drama
unteachable-ebook-leah-raeder

over twee Iraakse
vrouwen en een
Australische
ambassadeursvrouw ten
tijde van het regime van
Saddam Hussein. De
sterren boven Bagdad van
Gina Wilkinson is een
roman vol spanning en
drama over twee Iraakse
vrouwen en een
Australische
ambassadeursvrouw ten
tijde van het regime van
Saddam Hussein, voor de
liefhebbers van De
bijenhouder van Aleppo.
Als kinderen waren
dorpsmeisje Huda en
Rania, dochter van de
sjeik, hartsvriendinnen.
Nu is Huda secretaresse
op de ambassade van
Australië. De geheime
politie dwingt haar om
een vriendschap te
sluiten met
ambassadeursvrouw Ally.
Angst en dreiging nemen
steeds meer toe in
Bagdad, waar de
levenspaden van Huda,
Rania en Ally elkaar
kruisen. De drie vrouwen
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beseffen: als ze
zichzelf en hun kinderen
in veiligheid willen
brengen, moeten ze grote
risico’s nemen en elkaar
blindelings vertrouwen.
Welke offers zijn ze
bereid te brengen om hun
geliefden te beschermen?
Bedrog Abigail Haas
2016-08-31 Na de
succesvolle
jeugdthriller 'Verraad'
komt Abigail Haas met
het spannende YA-boek
'Bedrog'. Een pageturner
voor fans van Abigail
Haas, Mel Wallis de
Vries en Heleen
Vreeswijk. Oliver, Ethan
en ik. Daar begon het
allemaal mee. Chloe
ontmoet Ethan tijdens
haar vakantiebaantje.
Tegen al haar plannen in
valt ze voor hem. Ethan
is aardig en zorgzaam.
Bij hem voelt ze zich
veilig, in tegenstelling
tot thuis. Dan ontmoet
ze Oliver, Ethans oudere
broer. Waar Ethan Chloe
op haar gemak stelt,
daagt Oliver haar door
unteachable-ebook-leah-raeder

zijn ongewone vragen
voortdurend uit. Chloe
doet haar uiterste best
om Oliver te ontlopen –
hij triggert iets in
haar – maar er is geen
ontkomen aan. Hun
onstuimige relatie houdt
ze angstvallig geheim
voor Ethan, met
verstrekkende gevolgen:
een brand, een gewonde
en een dode. Én de vraag
wie van hen hier
schuldig aan is...
Reacties op 'Verraad'
‘Haas sleurt je in
razende vaart naar het
eind [...] om pas in de
laatste paar pagina’s
messcherp toe te slaan.’
– 7Days ‘Bloedstollend
spannend. De schrijfster
weet de lezer steeds op
het verkeerde been te
zetten.’ – Libris
boekenkast ‘De perfecte
thriller. Zo
verslavend!’–
wondrousreads.com
American Queen Sierra
Simone 2021-07-04 Mijn
naam is Greer Galloway
en ik sta ten dienste
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van de President. Pas op
wie je liefhebt. Dat was
het advies dat ik kreeg
toen ik een meisje was.
Het advies dat ik tot
twee keer toe negeerde
en wat me tot twee keer
toe op een compleet
gebroken hart kwam te
staan. En aangezien ik
me niet voor een derde
keer wilde stoten aan
dezelfde steen, was ik
wel klaar met de liefde.
Voor altijd. Maar
President Colchester is
niet klaar met mee. Nog
lang niet. Voor mij is
hij Ash, de soldaat die
ik ooit kuste te midden
van een cirkel van
gebroken glas. Ik ben
zijn verbroken beloftes
en verboden verlangens
nog altijd niet
vergeten. Maar het land
kent hem als de leider
van de Verenigde Staten
van Amerika, als enige
verdedigingslinie tussen
het volk en een oorlog.
Ash wil me en stuurt
zijn beste vriend Embry
om me te halen. Hij weet
unteachable-ebook-leah-raeder

niets van de geheimen
tussen Embry en mij. Van
ons verdriet. Van ons
verlangen. Van die
tweede kus… Al snel zit
ik vast tussen het heden
en het verleden, tussen
plezier en pijn, en
tussen de twee mannen
die net zo naar elkaar
verlangen, als dat ze
verlangen naar mij.
Onder een duistere deken
van oorlog en verraad,
vallen wij voor elkaar
en storten ons in een
gepassioneerde
driehoeksverhouding die
de wereld zal doen
veranderen. USA Today
bestsellerauteur Sierra
Simone komt met een
eigentijdse hertelling
van het klassieke
verhaal van Koning
Arthur, Guinevere en
Lancelot. American Queen
is een elegant,
onvergetelijk en vooral
sexy sprookje.
Lezersreviews op
Goodreads: 'Sierra
Simone heeft een van de
heetste romanceboeken
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geschreven sinds… Nou,
sinds ooit' 'Ben jij
klaar voor dit boek?
Nee. Was ik klaar voor
dit boek? Nee. En toch
wil ik het dolgraag
WEER. HELEMAAL. OPNIEUW.
LEZEN.' 'Niets kan je
voorbereiden op deze
gepassioneerde, intense,
wilde rit.'
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 Sullivantweeling. 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,
unteachable-ebook-leah-raeder

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
Wilder Rebecca Yarros
2018-07-02 Het eerste
deel van Rebecca Yarros’
Renegades-serie,
‘Wilder’, gaat over
Leah. Zij krijgt de kans
om een jaar lang te
studeren aan boord van
een cruiseschip dat de
hele wereld over vaart.
De enige voorwaarde? Een
medestudent bijles geven
en zorgen dat hij ook
slaagt. Dat dit
makkelijker is gezegd
dan gedaan, blijkt al
snel als ze haar
leerling ontmoet. Paxton
Wilder is ongelofelijk
aantrekkelijk, en
ongelofelijk niet bezig
met studeren. Wilder
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maakt deel uit van een
stuntteam, de Renegades,
en dat is voor hem het
enige wat telt. Ervoor
zorgen dat hij zijn
studie serieus gaat
nemen zal haar dus
behoorlijk wat moeite
kosten. Maar misschien
heeft hij haar ook wel
wat te leren. Een
originele new adult van
Rebecca Yarros, de
auteur die bekend werd
met de Flight & Gloryserie.
Losing It Cora Carmack
2015-07-07 Deel 1 in de
populaire romantische
trilogie van
bestsellerauteur Cora
Carmack. Bliss Edwards
is bijna afgestudeerd en
heeft ‘het’ als enige in
haar vriendenkring nog
niet gedaan. Ze vindt
dat daar maar eens een
eind aan moet komen en
de simpelste methode
lijkt haar een
onenightstand. Dat
blijkt nog niet zo
eenvoudig. Eindelijk met
een aantrekkelijke
unteachable-ebook-leah-raeder

jongen in bed beland,
raakt Bliss in paniek en
gaat ze ervandoor. Alsof
dat nog niet gênant
genoeg is: als ze het
lokaal van de nieuwe
docent drama inloopt,
herkent ze de man die ze
acht uur eerder naakt
achterliet in haar
bed... Losing it is het
eerste deel van een zeer
succesvolle trilogie.
Het stond hoog op de New
York Times- en de USA
Today-bestsellerlijsten.
De vervolgdelen heten
Faking it en Finding it.
Reviews: 'Een boek dat
je niet weg kan leggen.'
- hebban.nl 'Plotseling
komen er zinnen in voor
die echt zó grappig zijn
dat je spontaan hardop
begint te lachen.
Hierdoor krijgt het boek
zijn eigen stukje
originaliteit en is hij
wat mij betreft anders
dan de andere boeken
rondom dit onderwerp.' Adorable Books
Een verdiende dood Peter
Swanson 2016-03-31
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Tijdens een tussenstop
op Heathrow ontmoet Ted
een vrouw in een bar.
Het klikt meteen, en na
iets te veel cocktails
vertelt Ted dat zijn
vrouw hem onlangs heeft
bedrogen. Hij verzucht
dat hij haar wel zou
kunnen vermoorden. De
onbekende vrouw, Lily,
antwoordt dat hij dat
zeker moet doen, en dat
ze hem daarbij wil
helpen. Thuis in Boston
blijven Ted en Lily
elkaar zien. Hun plannen
om de perfecte moord te
plegen worden steeds
serieuzer, en Ted wordt
langzaam verliefd op
Lily. Wat hij niet weet
is dat Lily een duister
verleden verbergt: ze is
geen onbekende met
moord. Maar ook Ted
heeft een groot geheim
dat hij niet kan
onthullen. Kunnen ze
elkaar vertrouwen? En
van wie komt
uiteindelijk het
verraad?
Elle & Darcy Alexandria
unteachable-ebook-leah-raeder

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 Twitterastrologe 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
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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.
Halverwege het graf
Jeaniene Frost
2013-12-04 Cat Crawfield
is zelf half-vampier,
maar dat weerhoudt haar
er niet van te jagen op
de ondoden. Zo neemt ze
wraak op haar vader, die
het leven van haar
moeder verpestte. Als
Cat gevangen wordt
genomen door de sexy
vampier Bones, gaat ze
een onverwachte en
spannende samenwerking
met hem aan. Maar dan
worden zij en Bones zelf
doelwit en moet Cat een
kant te kiezen. En die
van Bones wordt steeds
aantrekkelijker
Halverwege het graf is
het eerste deel van de
veelgeprezen
Nachtjagers-serie.
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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 Wildtrilogie.
Nachtelijk vuur Sylvia
Day 2018-05-08 Foute
mannen zijn haar zwakte,
en niemand is zo zondig
al Connor Bruce... Hij
is de fantasie van elke
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vrouw, schenker van
grenzeloos genot. Hij
bestaat alleen in de
schemerwereld tussen
slapen en waken.
Dromenbeschermer Connor
Bruce heeft een missie
te volbrengen... en
belandt zo in de armen
van de verleidelijke
Stacey. Stacey Daniels
valt altijd voor foute
mannen, en het
prachtexemplaar dat bij
haar op de drempel staat
is beslist geen
uitzondering. Ze kan
bijna niet geloven dat
deze droomman uit een
andere dimensie komt een wereld waar
erotische dromen nodig
zijn om te overleven,
maar ook een wereld vol
dreiging. Een dreiging
die nu haar bestaan
binnendringt...
Verbonden met jou Sylvia
Day 2013-06-04 De
overweldigende kracht
van overgave... Het
wereldwijde fenomeen van
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de Crossfire-serie wordt
vervolgd! Eva en Gideon
moeten de consequenties
van hun obsessieve
verlangen naar elkaar
leren accepteren...
Vanaf het eerste moment
dat ik Gideon Cross
ontmoette, herkende ik
iets in hem wat ik nodig
had. Iets wat ik niet
kon weerstaan. Ik zag
een gevaarlijke en
beschadigde ziel van
binnen – net als die van
mij. Ik had hem net zo
hard nodig als het
kloppen van mijn hart.
Niemand weet wat hij
voor mij geriskeerd
heeft. Hoe ik vroeger
bedreigd ben, of hoe
duister en wanhopig de
schaduwen van onze
verledens zouden worden.
Verbonden door onze
geheimen, probeerden we
de verschillen te
overbruggen. We maakten
onze eigen regels en
gaven ons over aan het
overweldigende gevoel
elkaar te bezitten...
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