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Yeah, reviewing a book Getting Lucky The Marilyns 2 Katie Graykowski could ensue your close friends listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, skill does not
suggest that you have fantastic points.
Comprehending as well as contract even more than additional will find the money for each success. next-door to, the message as competently as acuteness of this Getting Lucky The Marilyns 2Katie
Graykowski can be taken as well as picked to act.

The Marilyns Books 1-3 Box Set Katie Graykowski 2020-06-02 This digital boxed set contains all three books in The Marilyns series. Place Your Betts: Monroe is a country music rags-to-riches story.
As the daughter of the town slut, she clawed her way up from the bars of Bourbon Street to the Country Music Hall of Fame. She’s America’s sweetheart, darling of the media, and a multi-platinum
star. But she has a secret. At the age of sixteen, she had a baby and gave him up for adoption because her boyfriend wasn't ready for fatherhood. Now she finds out that her precious baby boy has
been living with his father from day one. Gabe Swanson is a Texas cattle baron riches-to-rags story. As the only son of the town's most prominent family, it was a huge blow when his father lost the
family fortune in a ponzi scheme. Now, Gabe is land rich and cash poor. But he has his son and family is all that matters. When Betts moves back to the small town that shunned her, all hell breaks
loose. She wants her son. Can Betts and Gabe leave their past in the rear view mirror so they can be a family? Getting Lucky: Lucky Strickland has lost everything. First it was her dignity and then it
was her husband and now it’s her house. She’s penniless, stuck at the McDonalds in Bee Cave, Texas, and her only hope, her brother-in-law, just stole her car. Eighteen months ago, she was the
wife of rock-and-roll legend, Ricky Strickland. Rock-My World, their reality TV show, was number one. Then, on the live season finale, Ricky introduced her to his mistress and their three daughters.
Lucky stormed out. Ricky followed after her and wrapped his car around the nearest oak tree. Will Brodie, Lucky’s bother-in-law, will do anything to get her back home. Lucky needs to grieve for her
husband and take care of the lawsuit the realty TV network filed. They want their money back OR for her to film a new realty TV show—with Ricky’s children. Two months ago, Ricky’s daughters lost
their mother to cancer—now they only have Will. If Will can get Lucky to open her heart to the girls and to him, maybe he can finally give Lucky the family she’s always wanted. Sorry Charlie:
International Bestselling Author Katie Graykowski comes a love story about friendship, laughter, and Louisiana politics. Charlotte Guidry, Charlie, is Louisiana royalty. Her ancestor, Jean-Baptiste Le
Moyne De Bienville, settled New Orleans and someone from her family has been running either the city or the state ever since. Her father, The Honorable Thaddeus Thibodaux governor of the great
state of Louisiana, is up for reelection and Charlie is in charge of his campaign. Wagner Scott will do anything to help his candidate, Jerome Breaux, win the governorship including wining and dining
the competition’s campaign manager. It certainly isn’t a hardship taking Charlie Guidry out on the town, in fact, he’s enjoying this assignment. He’s never met a woman quite like Charlie. She’s
anything but dull. Soon, she comes to mean more to him than just a means to an end. He has feelings for her. Can he sacrifice everything he believes in for love? Can she forgive him?
Therapie Jonathan Kellerman 2007 Als een jongeman vermoord wordt aangetroffen voert het onderzoek naar een scala aan fraude, corruptie en moorden binnen de psychotherapie.
De bruid van Ivy Green Julie Klassen 2019-01-15 Een historische roman vol spanning en romantiek, die zich afspeelt in negentiende-eeuws Engeland. ‘De bruid van Ivy Green’ van Julie Klassen is
het derde en laatste deel in de Ivy Hill-serie over het gelijknamige pittoreske dorpje in Engeland. Er gebeurt van alles in Ivy Hill: Jane Bell krijgt de kans om te trouwen, maar weigert haar herberg op
te geven. Mercy Grove verlaat haar school en het lijkt erop dat ze als oude vrijster zal eindigen. Verder verwacht iedereen dat Miss Brockwell met een man van adel gaat trouwen en komt er ook nog
eens een geheimzinnige kleermaakster in het dorp wonen. Al met al: een spannende en romantische ontknoping van de Ivy Hill-serie! De historische romans van Julie Klassen spelen zich af in de
Regency-periode in Engeland, net als de kostuumdrama’s van Jane Austen en de zusjes Brontë. ‘De bruid van Ivy Green’ is het vervolg op ‘De herberg van Ivy Hill’ en ‘De dames van Ivy Cottage’,
maar kan ook prima los gelezen worden.
Op de hielen Karen Rose 2015-11-06 Karen Rose, de koningin van de romantische spanning. De spanning van Karin Slaughter vermengd met de romantiek van Nora Roberts. 'Op de hielen' is een
thriller waarin stalkers, een erfenis en een duister verleden een rol spelen. Psychologe Faith probeert een nieuw leven op te bouwen in het huis van haar oma dat ze onlangs erfde. Wanneer er in de
buurt twee studentes worden vermist, en de FBI een groot onderzoek opent, wordt Faith geconfronteerd met een duister verleden dat ze graag had willen vergeten. En haar stalker lijkt dichterbij dan
haar lief is...
Duik in het diepe Sarah Morgan 2018-06-05 Een betoverend en romantisch verhaal dat zich afspeelt op het zonovergoten Puffin Island. Voor de fans van Lucinda Riley en Sante Montefiore.Puffin
Island: betoverend, zonovergoten... en vol uitdagingen!Deel 1Het is een spannende zomer voor Emily Donovan. Ten eerste heeft ze plotseling de verantwoordelijkheid over het dochtertje van haar
overleden halfzus, een beroemde actrice; ten tweede willen de paparazzi haar en de kleine Lizzie maar niet met rust laten, en ten derde is de schuilplek die ze heeft uitgekozen om te ontsnappen
aan de pers, Puffin Island, omringd door de zee. En als Emily érgens bang voor is, dan is het wel water... Gelukkig biedt de knappe jachtclubeigenaar Ryan aan haar te helpen. Op zich heel fijn,
maar het wordt wel érg spannend als hij haar kust!Ryan Cooper is gevraagd een oogje in het zeil te houden op Emily, een nieuwkomer op Puffin Island. Helemaal geen straf, want hij vindt haar heel
aantrekkelijk! Ze komt aanvankelijk wat afstandelijk en angstig over, en hij doet zijn uiterste best om haar te laten ontspannen. Langzaam lijkt hij haar vertrouwen te winnen, maar net als hij het
gevoel heeft dat er iets moois tussen hen ontstaat, komt zijn geheim aan het licht...
Vijftien minuten Karen Kingsbury 2014-04-10 Vijftien minuten van Karen Kingsbury vertelt het aangrijpende verhaal van countryzanger Zack Dylan. Als zijn droom uitkomt, is hij ervan overtuigd dat de
roem hem niet zal veranderen. Zack Dylan droomt ervan om te zingen op de grootste podia in het land. Die wens lijkt uit te komen als hij de favoriete kandidaat wordt in de tv-talentenshow Fifteen

Minutes.Terwijl hij geniet van zijn succes, wordt hij gedwongen concessies te doen aan zijn geloof en principes. Maar dat lijkt een kleine prijs voor alles waar hij altijd al van heeft gedroomd. Ziet hij
op tijd de schaduwkant van roem? Of zal hij alles opgeven voor ‘fifteen minutes of fame’?
Op het randje Katie McGarry 2015-09-22 Beth kan niet zeggen wat er bij haar thuis gebeurt. Als zij haar mond opendoet tegenover de politie, zal haar moeder sneller worden opgepakt dan zij het
woord ‘gevangenis’ kan uitspreken. En dus blijft ze zwijgen, zelfs als ze uit huis wordt geplaatst en een nieuwe start moet maken op een nieuwe school. Ze voelt zich er totaal niet op haar gemak, tot
ze Ryan Stone ontmoet, een jongen die in alles haar tegenpool is, maar haar toch beter lijkt te begrijpen dan alle anderen. Maar ook Ryan heeft geheimen, dingen die hij met niemand kan
bespreken, ook niet met Beth... ‘Alles aan dit boek klopt.’ - Kirkus Reviews ‘De ongelooflijke Katie McGarry schittert weer met een spannende emotionele, goed geschreven roman.’ - RT Book
Reviews
Verbreken Lauren DeStefano 2013-08-28 Door een mislukte poging van wetenschappers om een perfect menselijk ras te creëren, worden vrouwen niet ouder dan twintig jaar en sterven mannen op
hun vijfentwintigste. Met nog een paar jaar te gaan, komt het einde voor Rhine steeds dichterbij. Helemaal nu ze in het ziekenhuis ligt en Vaughn haar nog altijd achterna zit. Samen met Linden en
Cecily slaat ze op de vlucht. Nu ze weet dat haar broer nog leeft, zet ze alles op alles om hem te vinden. Zo hoopt ze de antwoorden te krijgen waar ze al zo lang naar op zoek is. Verbreken is het
zinderende slotdeel in de sensationele, futuristische The Chemical Garden-trilogie.
De pion Steven James 2012-02-23 Het bloedstollend spannende boek De pion werd zeer enthousiast ontvangen. Dit eerste avontuur over FBI-agent Patrick Bowers is daarom nu beschikbaar als
midprice-editie. Een seriemoordenaar, de illusionist, zet na iedere moord zijn handtekening door een schaakstuk achter te laten. Het lukt de gevaarlijke gek om de FBI steeds één zet voor te blijven.
Bowers zoekt koortsachtig naar een manier om de man schaakmat te zetten. Want als zwart wint, is alles verloren. Deel 1 van adembenemende thrillerserie nu als midprice. 'Een fascinerende blik op
de scheidslijn tussen goed en kwaad. De pion mag je niet missen.' - Ann Tatlock 'Een opmerkelijk debuut. De pion is een zeer veelbelovend boek en smaakt naar meer.' - ND thrillerbijlage, vijf sterren
De schitterende doden Belinda Bauer 2017-05-23 Hij zou haar kunnen doden. Zij zou het kunnen toelaten. Eve Singer is op zoek naar de dood. Haar carrière als misdaadverslaggever lijkt voortijdig
aan zijn eind te komen en ze is bereid om alles te doen om haar op sensatie beluste publiek tevreden te stellen. De moordenaar is ook op zoek naar de dood, om aan iedereen de schoonheid van
het sterven te laten zien. Hij kondigt zijn macabere optredens van te voren aan en zorgt ervoor dat deze voor iedereen te zien zijn. Wanneer de moordenaar contact opneemt met Eve, grijpt ze deze
kans om als eerste de moorden te verslaan met beide handen aan.
Een huis vol familie Karen Kingsbury 2017-09-27 ‘Een huis vol familie’ van Karen Kingsbury is een must-read voor de fans van de geliefde familie Baxter. In deze warme en liefdevolle roman komt de
hele familie bijeen om de feestdagen met elkaar door te brengen. Er zijn twee jaar verstreken sinds een vreselijk ongeluk een aantal familieleden het leven kostte. Nu probeert iedereen op zijn of
haar eigen manier de draad weer op te pakken. Vader John heeft een speciale gast uitgenodigd: Kendra Bryant, die haar leven dankt aan het hart van zijn dochter. Maar lang niet iedereen is het
ermee eens dat Kendra van de partij is. Karen Kingsbury schreef al vele romans en spin-offs over de familie Baxter, die de harten van vele lezers gestolen heeft. ‘Een huis vol familie’ volgt op ‘Zo
dichtbij’, maar is ook goed op zichzelf te lezen.
Bij nacht vermoord J.D. Robb 2014-07-10 Kort verhaal van J.D. Robb De eerste kerst die Eve Dalles en haar man Roarke samen doorbrengen wordt ruw verstoord door een gruwelijke moordzaak.
Het gemartelde lichaam van de vooraanstaande rechter Harold Wainger draagt een briefje met een lijst met namen. Eve Dallas is er een van. Ze herkent onmiddellijk het werk van een
seriemoordenaar die ze drie jaar geleden naar de gevangenis stuurde. Al snel zijn er nog twee moorden gepleegd, en moet Eve alles op alles zetten om het volgende slachtoffer te bevrijden uit de
handen van de moordenaar – voordat hij genoeg heeft van zijn experiment...
Ridder, Erfgenaam, Prins (Over Kronen en Glorie—Boek #3) Morgan Rice 2017-05-09
De Krinar-gevangene Anna Zaires 2020-02-27 Een nieuwe zelfstandig te lezen romance van de New York Times--bestsellerauteur van Verwrongen en De Krinar-kronieken Emily Ross had nooit
verwacht dat ze haar dodelijke val in de jungle van Costa Rica zou overleven, en ze had absoluut niet verwacht dat ze zou ontwaken in een vreemd futuristisch onderkomen, gevangengehouden
door de mooiste man die ze ooit had gezien. Een man die meer dan een mens lijkt te zijn… Zaron is op de aarde om de Krinar-invasie voor te bereiden – én om de vreselijke tragedie te vergeten die
hem heeft verscheurd. Maar als hij het ernstig gewonde lichaam van een mensenmeisje aantreft, verandert alles. Voor het eerst in jaren voelt hij iets anders dan woede en rouw, en dat komt allemaal
door Emily. Als hij haar laat gaan komt zijn missie in gevaar, maar als hij haar laat blijven, zou hij opnieuw verwoest kunnen worden. LET OP: dit is een volledige, zelfstandig te lezen roman die zich
ongeveer vijf jaar vóór de Krinar-kronieken afspeelt (oftewel het verhaal van Mia en Korum). Je hoeft die trilogie niet gelezen te hebben om dit boek te kunnen lezen.
Grijze ogen Anne Bishop 2016-11-18 Meg vreest dat het wankele evenwicht tussen mensen en Anderen voorgoed verstoord is – want wat de mensen zijn vergeten, is dat de natuur altijd wint... Het
vierde boek over Meg, Simon en de Anderen. Anne Bishop is de auteur van de Urban Fantasy-serie 'De Anderen' over heldin Meg Corbyn. Eerdere delen 'Rode letters' 'Zwarte veren' en 'Zilveren
zicht' vonden moeiteloos hun weg naar de fans. 'Grijze ogen' is het vierde deel in de serie. Hoeveel menselijkheid willen de terra indigine bewaren? Dat is de vraag waar Meg, Simon, Vlad en de
andere leiders van het Stadspark voor staan. De haatzaaiers van Mensen Altijd Eerst verklaren de oorlog aan de Anderen – maar ze hebben geen idee wat ze met hun bloedlust wakker maken. Dit
gevecht komt voor de Anderen neer op een simpele vraag: Hoeveel menselijkheid willen de terra indigine bewaren? Het is oorlog, maar de mensen zijn vergeten dat ze niet alleen de
gedaantewisselaars tegenover zich hebben – ze hebben zojuist de oorlog verklaard aan de wereld zelf.
Liefde in de steigers Jill Shalvis 2019-04-02 Maddie Moore heeft één heilige overtuiging: chips is het antwoord op alles. Maar nadat ze in één klap haar vriendje kwijtraakt (haar eigen beslissing) en
haar baan (totáál niet haar eigen beslissing), besluit ze eens níét haar problemen weg te eten met zakken vol chips. In plaats daarvan verlaat ze LA om een nieuw leven te beginnen in het
kustplaatsje Lucky Harbor, waar ze samen met haar twee halfzusjes een resort heeft geërfd van haar excentrieke hippiemoeder. Bij aankomst blijkt het woord 'resort' schromelijk overdreven voor het
hotel, de kleine jachthaven en het minihuisje voor de eigenaar. Bovendien verkeert de boel in belabberde staat. Het kost Maddie nog heel wat overtuigingskracht - en drie flessen wijn - om haar
zusjes te laten inzien dat ze het resort moeten laten renoveren. De aannemer die ze inhuurt is de lange, donkere en onwaarschijnlijk sexy Jax Cullen. Wanneer hij haar voor het eerst aankijkt
vanonder zijn belachelijk lange wimpers, weet ze dat ze het moeilijk gaat krijgen. Met hem in de buurt is het onmogelijk om te onthouden dat ze mannen eigenlijk heeft afgezworen!
Illusie Frank Peretti 2012-10-17 De illusionisten Dane en Mandy Collins hebben dertig jaar lang met veel succes shows opgevoerd. Vlak voor ze met pensioen willen gaan, overlijdt Mandy. Terwijl

Dane terugdenkt aan hoe Mandy in 1970 in slaap viel tijdens een show, ontwaakt in 2010 een jonge vrouw. Niet veel later tipt een vriend Dane over deze vrouw die spectaculaire shows opvoert in
een lokaal café. Dane is vooral ondersteboven van haar uiterlijk: ze lijkt precies op het meisje dat hij veertig jaar geleden ontmoette.
Wildstone 2 Jill Shalvis 2022-02-22 Deel 4 EEN PERFECT PLAN Met Piper Manning valt niet te spotten. Ze moest ook wel taai en zelfstandig zijn, om in haar eentje haar broer en zus op te kunnen
voeden. Nu die het huis uit zijn, hoeft ze alleen nog maar de woning van haar grootouders op te knappen en te verkopen, en dan kan haar eigen leven - mijlenver van Wildstone - eindelijk beginnen.
Niets of niemand brengt haar van haar toekomstplannen af, zelfs geen man! Alleen, dan loopt ze Camden Reid, de nieuwe Lekkere Kerel in Wildstone, tegen het lijf. Tot haar schrik beginnen er
ineens allerlei onwelkome vlinders in haar buik te fladderen. En alsof die schok nog niet groot genoeg is, keren haar broer en zus allebei terug naar het stadje - en worden geheimen onthuld die haar
leven totaal op zijn kop zetten... Gaan Pipers plannen nu helemáál in rook op, of ligt haar toekomst juist een heel stuk dichter bij huis dan ze ooit had gedacht? Deel 5 VANAF DIE EERSTE KUS
Brynn Turner wordt er wanhopig van. Waarom maakt ze steeds zo’n zootje van haar leven? Nu ook weer. Haar ex is er met haar geld vandoor, en ze keert met hangende pootjes terug naar
Wildstone. Alsof dat al niet gênant genoeg is, belandt ze met een paniekaanval in het ziekenhuis. Daar komt ze Eli Thomas tegen, die nog net zo sexy is als vroeger, toen ze stiekem verliefd op hem
was op zomerkamp. Eli herkent Brynn meteen: ze ziet er nog even lief uit als toen ze hem jaren geleden vroeg om haar eerste kus. Maar niet alleen daarom heeft hij haar nooit kunnen vergeten. Ook
vanwege Kinsey, zijn beste vriendin. Zij houdt namelijk al sinds zomerkamp iets voor Brynn verborgen, en het is hoog tijd dat ze het haar vertelt. Dus als hij hoort dat Brynn woonruimte zoekt, biedt
hij haar een kamer aan in zijn strandhuis - waar Kinsey ook woont. Brynn is onaangenaam verrast als ze ontdekt dat haar oude aartsvijand, Kinsey, haar nieuwe huisgenoot is. Toch wil ze haar best
een kans geven - al is het maar voor Eli, die ze met de dag leuker vindt. Maar net wanneer het erop lijkt dat haar leven ditmaal géén zootje wordt, schopt Kinsey alles in de war... Deel 6 ALLES OP
ZIJN PLEK Wanneer Maze naar Wildstone terugkeert voor de bruiloft van Cat, haar voormalige bff, wordt ze na jaren weer herenigd met haar vriendenclub van vroeger. Als tieners uit hetzelfde
pleeggezin waren Maze, Cat, Heather en Walker onafscheidelijk, totdat een tragedie hen uit elkaar dreef. Nu ze als volwassenen weer bij elkaar zijn in hun vertrouwde blokhut aan het meer, zou elk
van hen het liefst de draad weer oppakken - maar dan moeten er nog wel de nodige obstakels worden overwonnen. Hoewel ze vrijwel meteen terugvallen in hun oude rol - Maze de onbesuisde
leider, Cat de moederkloek, Heather het kleine zusje en Walker de mysterieuze held - zijn ze alle vier onmiskenbaar veranderd in de afgelopen jaren. Wat is er met de onschuldige Heather gebeurd,
nu ze ineens een kindje blijkt te hebben? Kunnen Maze en Cat hun oude vriendschap nieuw leven inblazen? En blijven Maze en Walker de strijd met elkaar aanbinden, of durven ze eindelijk toe te
geven aan hun ware gevoelens voor elkaar? Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Witte kaarten Anne Bishop 2017-07-18 De aankomst van Monty’s broer in Lakeside lijkt niet zo belangrijk – maar alleen Meg weet wat er echt op het spel staat... Het vijfde en afsluitende boek over
Meg, Simon en de Anderen. ‘Witte kaarten’ van Anne Bishop is het vijfde, afrondende boek van Anne Bishop in de serie ‘De Anderen’ over Meg Corbyn en Simon Wolfgard, die begon met ‘Rode
letters’, ‘Zwarte veren’, ‘Zilveren zicht’ en ‘Grijze ogen’. Na de mislukte opstand zijn er nog maar weinig menselijke steden over in Thaisia. Simon, Meg, Monty en de anderen (en Anderen) die
onderdeel uitmaken van het Stadspark van Lakeside, werken hard om de broze vrede tussen mensen en Anderen te bewaren. Maar dan komt Jimmy, Monty’s louche broer, naar het Stadspark met
het plan zich te verrijken ten koste van zijn familie – zoals altijd. Terwijl de Anderen vol interesse toekijken en hun klauwen scherp houden, lopen de spanningen binnen het Stadspark op. Jimmy lijkt
ongevaarlijk, maar alleen Meg weet wat er echt op het spel staat: zij heeft gezien hoe het afloopt, met zichzelf aan de rand van een graf...
Rusteloze zielen Amanda Stevens 2017-05-09 Memento mori... Amelia Gray, restaurator van oude begraafplaatsen, hoopt dat ze tijdens een klus op Seven Gates Cemetery rustig kan herstellen van
een gebroken hart. Dat kan ze echter wel vergeten, want door haar bijzondere gave komt ze erachter dat er een jonge vrouw begraven ligt in een zogenaamde lijkenkluis, die vroeger gebruikt werd
om grafschendingen tegen te gaan. Algauw is duidelijk dat de vrouw vermoord is, maar waarom en door wie? Het liefst zou Amelia zich nergens mee bemoeien, maar dat is onmogelijk, want zij is de
enige die het mysterie kan ontrafelen. Gelukkig krijgt ze hulp van de knappe eigenzinnige rechercheur Lucien Kendrick - eindelijk eens iemand die niet sceptisch staat tegenover haar
bovennatuurlijke gave. Maar kan ze hem echt wel vertrouwen? Ze heeft namelijk het gevoel dat duistere krachten haar gedachtes manipuleren...
Zoek de zon op - Happy Ever After 2 Jenny Colgan 2021-05-11 Zoek de zon op is het tweede deel van de nieuwe driedelige feelgoodserie van bestsellerauteur Jenny Colgan, bekend van de Café
Zon & Zee-serie. Alleenstaande moeder Zoë verlaat met haar zoontje het lawaaierige Londen; ze heeft een oppasbaan in Schotland aangenomen. Het klinkt hemels! Bij aankomst wordt Zoë echter
geconfronteerd met een humeurige baas en een bende onhandelbare kinderen. Was dit wel de juiste beslissing? Toch is de rustige, pittoreske locatie alles wat Londen niet is – en Zoë besluit de
uitdagingen van het werk aan te gaan. Met de hulp van Nina, de vriendelijke lokale boekverkoper, begint Zoë zich steeds beter thuis te voelen. Zullen boeken, frisse lucht en vriendelijkheid genoeg
zijn om deze gebroken familie te genezen?
Weduwen Lynda La Plante 2018-08-23 Drie mannen komen om tijdens een dramatisch verlopen bankoverval. Ze laten drie radeloos en totaal ontredderde vrouwen achter; Dolly Rawlins, Linda Pirelli
en Shirley Miller. Als één van hen, Dolly, erachter komt dat haar echtgenoot een kluis had, doet ze een ontdekking die grote gevolgen heeft. In de kluis ligt een pistool, geld en een uitgewerkt plan
voor een overval. De twijfel slaat toe, ze moet een beslissing nemen. Gaat ze zo snel mogelijk alles vergeten? Gaat ze alles overdragen aan de politie? Of is het juist beter om eerst met de andere
vrouwensamen te komen?
The Having Suh Yoon Lee 2019-10-08 In ‘The Having’ van Suh Yoon Lee en Jooyun Hong kom je erachter hoe je slapend rijk kunt worden. Als journalist Jooyun Hong op zoek gaat naar het geheim
achter de rijkdom in haar land belandt ze onverwachts in de leer bij de mysterieuze goeroe van de Zuid-Koreaanse rich and famous: Suh Yoon Lee. Wat ze van deze goeroe leert, verandert haar
leven – ze wordt gelukkiger, vindt meer rust, en wordt rijker dan ze ooit had durven dromen. En zo rijk kun jij ook worden – zonder veel moeite. In ‘The Having’ delen goeroe en student deze
baanbrekende methode om miljonair te worden.
Een portret van Emily Price Katherine Reay 2018-06-12 ‘Een portret van Emily Price’ van Katherine Reay is het perfecte vakantieleesvoer: een vrolijke feelgood roman die zich afspeelt in het zonnige
Toscane. Emily Price houdt ervan om dingen op te knappen. Of het nu een beschadigde muurschildering is of het Italiaanse familierestaurant van haar nieuwe liefde Ben: Emily stort zich er met
liefde op. Maar dan vraagt Ben haar ten huwelijk en vertrekt ze met hem naar Italië. Daar komt ze oog in oog te staan met haar kersverse schoonfamilie, bij wie zaken spelen die zich niet zo
makkelijk laten repareren... ‘Het boek bracht dat begeerde gevoel van pagina na pagina willen omslaan en is tot op de laatste pagina meeslepend.’ – Adorable Books over ‘Geachte Mr. Knightley’
Het paard Steven James 2012-12-21 Als het aan Steven James ligt, maakt hij het hele schaakbord af met zijn thrillerserie over FBI-agent Patrick Bowers. Fans kunnen hun hart ophalen met alweer

het derde deel, want nu is er Het paard. En wie denkt dat James slechts een kunstje herhaalt, komt bedrogen uit.... Met zijn eigenwijze aanpak zet Patrick Bowers de strijd voort naar de gevaarlijkste
criminelen van het land. Maar wanneer hij ontdekt dat een seriemoordenaar het op hém heeft gemunt, zijn de rollen ineens omgedraaid. Want `John alias Giovanni rust niet voor hij zijn doel heeft
bereikt. Nooit eerder stond er zoveel op het spel als nu, en dat terwijl Patricks privéleven net in rustiger vaarwater is beland. De band met zijn stiefdochter Tessa wordt steeds hechter, en er lijkt iets
moois op te bloeien tussen hem en zijn collega Lièn-Hua. Wie heeft er belang bij hem persoonlijk zo hard te raken? In een moordend tempo moet hij het antwoord op die vraag zien te vinden. En de
lezer jaagt met hem mee.
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
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.
Heartbreaker Bay 2 Jill Shalvis 2019-10-29 (1) FLIRTEN MET KERST Als dit geen magische kerst wordt... Na het schrijven van de ene na de andere bestseller, heeft Colbie Albright ineens geen
inspiratie meer. Omdat ze een paar weken vrij heeft voor kerst, vertrekt ze naar San Francisco voor een verfrissende pauze. Dat ze daar vrijwel meteen kopje-onder gaat in een fontein, is echter wat
veel van het goede! Gelukkig wordt ze snel uit het water gevist - en haar redder in de nood is zó knap, dat ze bijna weer in ademnood komt. Dat brengt haar wel op een idee: een flirt is vast de
perfecte remedie tegen een writer's block! Maar kan ze deze Spencer Baldwin wel weer loslaten als het tijd is om terug naar huis te gaan? (2) ONTELBARE KUSSEN Hoe krijgt ze die kus ooit uit
haar hoofd? Eén verzengende kus, en toen niets. Nadat de sexy Joe haar onverwacht kuste en vervolgens niets meer liet horen, besloot Kylie hem uit haar hoofd te zetten. Maar dan steelt iemand
iets kostbaars van haar, en alleen híj kan haar helpen het terug te krijgen. Ze zal dus met hem moeten samenwerken, wat betekent dat ze haar trots in moet slikken en de neiging moet weerstaan om
hem te wurgen... Tijdens de spannende zoektocht die ze samen ondernemen, beginnen de vlinders in Kylies buik toch weer op te fladderen. Misschien, bedenkt ze, kan ze zich het best over 'de kus'
heen zetten door hem te vervangen door een heleboel nieuwe! (3) WONDERLIJKE WINTERNACHT Vroeg er iemand om mistletoe? Een zaak over een stelende kerstman? Ach, waarom ook niet.
Na twee jaar administratief werk bij Hunt Investigations wil Molly Malone weleens een echte onderzoeksklus doen. Hopelijk wordt ze daardoor ook een beetje afgeleid van de fantasieën die haar
plagen sinds ze een nacht bij veiligheidsexpert Lucas Knight doorbracht. Er is die nacht niets gebeurd, maar dat weet hij niet, en ze vindt het stiekem wel leuk om hem in de waan te laten. Dat ze
nooit écht bij elkaar in bed mogen belanden, daar heeft ze zich allang bij neergelegd. Ze is immers het kleine zusje van zijn beste vriend. Waar ze alleen geen rekening mee heeft gehouden, is de
zinderende spanning die sinds haar leugentje tussen hen in hangt... Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Sneeuw in Virgin River Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 14 – Sneeuw in Virgin River De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix In Virgin River hoopt Rebecca er eindelijk achter te
komen waarom ze haar oude liefde, Denny, maar niet kan vergeten... Rebecca Timms snapt het niet. Doug is de perfecte man voor haar. Waarom kan ze haar oude liefde, Denny Cutler, dan niet
vergeten? Er zit niets anders op: ze zal moeten uitzoeken waarom het tussen Denny en haar stukliep en wat haar gevoelens voor hem zijn. Dus besluit ze hem vlak voor Kerstmis op te zoeken in zijn
nieuwe woonplaats, Virgin River. Denny kijkt uit naar een weekje vissen met zijn oude vrienden. Als blijkt dat Becca zichzelf ook heeft uitgenodigd, is hij daar niet blij mee. Hij heeft die hele
geschiedenis nu juist achter zich gelaten. Dat hij nog gevoelens voor haar heeft, kan hij echter niet ontkennen - dat merkt hij zodra ze Jack's Bar binnen stapt. Wanneer Becca een been breekt en in
Virgin River moet blijven, en het stadje vervolgens ingesneeuwd raakt, belooft het een bijzondere kerst te worden...
Alles tussen jou & mij Susan Wiggs 2019-02-26 Een dramatisch voorval brengt hen samen, maar liefde lijkt onmogelijk... Caleb Stolz heeft¬ zijn broer op diens sterfbed beloofd dat hij zijn twee jonge
kinderen zal grootbrengen. Dit betekent dat hij terug moet naar de kleine gesloten Amish-gemeenschap die hij jaren eerder heeft verlaten. Het valt hem zwaar, maar toch is hij gelukkig op de
boerderij met zijn neefje en nichtje. Tot het noodlot toeslaat en zijn neefje zwaargewond raakt. Caleb kan niet anders dan het kind naar het ziekenhuis in de stad brengen, waarmee hij zich de woede
van de hele gemeenschap op de hals haalt. Hij staat er alleen voor, maar dan ontmoet hij Reese Powell, een toegewijde arts tot wie hij zich onmiddellijk aangetrokken voelt. Reese worstelt met de

hoge werkdruk in het ziekenhuis en de nog hogere verwachtingen van haar familie. Caleb zet haar hele leven op zijn kop, maar is liefde tussen mensen uit zulke verschillende werelden wel mogelijk?
Geachte Mr. Knightley Katherine Reay 2017-07-25 ‘Geachte Mr. Knightley’ van Katherine Reay is een heerlijk, hartverwarmende briefroman. De slimme twintiger Samantha Moore is opgegroeid in
een weeshuis en heeft niets voor zichzelf. Studeren is een oude droom die ze allang heeft opgegeven en ze slijt haar dagen achter de toonbank bij een Starbucks. Ze weet dan ook niet wat haar
overkomt als een stichting haar een studiebeurs aanbiedt. Het enige wat van haar wordt verwacht, is dat ze de mysterieuze oprichter van de stichting op de hoogte houdt van haar vorderingen.
Hoewel Sam bindingsangst heeft, mensen doorgaans uit de weg gaat en vlucht in het citeren van Jane Austen-romans als iemand te dichtbij komt, voelt ze zich vreemd vrij in haar brieven aan deze
Mr. Knightley, die ze nog nooit heeft ontmoet... Of toch wel? Katherine Reay laat zich graag inspireren door Jane Austen en haar tijdgenoten, maar geeft een geheel eigen en eigentijdse twist aan
deze klassiekers.
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
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.
Dodenboek Preston & Child 2016-01-15 Dodenboek van Preston & Child is de derde thriller in de serie over FBI-agent Aloysius Pendergast. Hier moet hij het opnemen tegen zijn levensgevaarlijke,
maar geniale broer Diogenes. Diogenes stuurt het New Yorkse Museum of Natural History hun gestolen juwelencollectie terug... tot stof vermalen. Een nachtmerrie voor de afdeling publiciteit. Om de
aandacht af te leiden besluit de directie van het museum de beroemde Tombe van Senef te heropenen voor het publiek. Maar ze gaat er volledig aan voorbij dat de tombe vijfenzeventig jaar geleden
met een heel goede reden hermetisch werd afgesloten... Douglas Preston & Lincoln Child zijn de #1-bestsellerauteurs van de Pendergast-thrillers en de thrillers over Gideon Crew. De vloek van het
oerwoud en De gruwelkamer worden gerekend tot de honderd beste thrillers aller tijden. ‘Superspannende thriller.’ De Telegraaf
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