Love Slave For Two Ebook Tymber Dalton
Getting the books Love Slave For Two Ebook Tymber Dalton now is not type of challenging means. You
could not deserted going gone books accretion or library or borrowing from your links to approach them.
This is an utterly easy means to specifically get guide by on-line. This online broadcast Love Slave For
Two Ebook Tymber Dalton can be one of the options to accompany you when having additional time.
It will not waste your time. assume me, the e-book will categorically circulate you new business to read.
Just invest tiny mature to approach this on-line revelation Love Slave For Two Ebook Tymber Dalton as
without difficulty as review them wherever you are now.

Tussen vandaag en morgen Henny Thijssing-Boer 2013-08-14 De jaren zijn voorbijgegaan en Corrie
heeft bij Martinus Makking de beschutting en liefde gevonden waarnaar ze zo lang op zoek was. Alles
wijst erop dat ze samen gelukkig oud zullen worden. Vanwege haar verleden besluiten Corrie en
Martinus dat ze zelf geen kinderen zullen krijgen. Daar heeft Corrie alle vrede mee, want ze heeft al alles
wat haar hartje begeert. Maar het leven valt niet te regisseren. Wanneer goede vrienden tijdens hun
vakantie bij een ongeluk om het leven komen, nemen Corrie en Martinus de kinderen in huis. Hun rustige
leven verandert daardoor volkomen. Maar ze laten zich door de zorgen niet weerhouden van hun geluk,
al wordt het af en toe flink op de proef gesteld.
Verslaafd aan jou

Sylvia Day 2012-08-23 Volg Verslaafd aan jou op Facebook
Het huis op de klif Charlotte Williams 2013-03-28 Psychotherapeut Jessica Mayhew hanteert een paar
regels: Word nooit persoonlijk met je patiënt, praat niet met de familie en ga niet op huisbezoek. Maar
deze regels lapt ze allemaal aan haar laars wanneer ze de jonge, charismatische acteur Gwydion
Morgan als patiënt aanneemt. Gwydion, zoon van de beroemde Evan Morgan, is knap en getalenteerd,
maar mentaal instabiel. Hij woont nog bij zijn ouders en ziet met lede ogen aan hoe zijn vader zijn
moeder keer op keer bedriegt. Dit raakt Jessica, die net zelf bedrogen is. Ze raakt steeds meer
gefascineerd door dit gezin. Wanneer ze het afgelegen landhuis van de familie bezoekt, op een klif met
een privéaanlegsteiger, komt essica erachter dat de au pair die vroeger op Gwydion paste, is verdronken
in de baai. Kan het zijn dat Gwydion hiervan getuige is geweest? In haar zoek tocht naar de waarheid,
komt Jessica steeds meer familiegeheimen op het spoor.
Tachtig dagen rood Vina Jackson 2013-07-01 De nieuwe internationale erotische sensatie, waarvan al
meer dan een miljoen exemplaren werden verkocht. Tachtig dagen rood is een spannende, verleidelijke,
overrompelende liefdesgeschiedenis die je doet snakken naar meer. Violiste Summer keert terug naar
Londen - de stad waar het voor haar allemaal begon. Vrij en single in de hedonistische hoofdstad van
Europa begint Summer aan een serie sensuele avonturen, en omhelst ze de nieuwe mogelijkheden om
haar dromen te vervullen. Als Summers onbetaalbare viool wordt gestolen, brengt het lot de welvarende
en charismatische Dominik terug in haar leven. Summer noch Dominik kan de obsessie die de twee voor
elkaar voelen ontkennen, maar hun geschiedenis heeft hun vele littekens nagelaten en beiden beseffen
dat liefde en passie niet altijd hand in hand gaan. Summer weet dat ze met vuur speelt, maar er zijn
genoegens die te verleidelijk zijn om te ontkennen. Zullen Summer en Dominik eindelijk de obstakels die
tussen hen in staan uit de weg weten te ruimen, en zal Summer besluiten om haar hoofd te volgen, of
juist haar hart? Tachtig dagen rood is het onmisbare derde deel in Vina Jacksons zinderende
romantische reeks. Vina Jackson is het pseudoniem van twee bekende schrijvers, die voor het eerst, en

anoniem, samenwerken. De een is een succesvol auteur, de ander een schrijver die ook werkzaam is in
de Londense City. Lezersreacties: `Deze serie is waanzinnig goed. Ik wilde de boeken uit frustratie
wegleggen maar kon het niet omdat ze zo goed waren. Goed gedaan, schrijver. `Je moet gewoon alle
drie de boeken lezen. Ik ben nu verslaafd aan deze auteur. `Een duister erotisch verhaal over
overheersing en onderwerping.
Vijftig tinten grijs E.L. James 2012-05-24 Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht
Wanneer literatuurstudente Anastasia Steele de jonge ondernemer Christian Grey moet interviewen, ziet
ze een mooie, intelligente en intimiderende man. De onbevangen, onschuldige Ana realiseert zich tot
haar grote schok dat ze hem wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare terughoudendheid wanhopig tot
hem aangetrokken voelt. Niet in staat om Anas pure schoonheid, humor en onafhankelijke geest te
weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook naar haar verlangt - maar wel op zijn eigen voorwaarden.
Gechoqueerd maar ook gefascineerd door Greys opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in eerste
instantie terughoudend. Hoewel alle ingrediënten voor een succesvol leven - zijn internationale bedrijven,
zijn enorme kapitaal, zijn liefhebbende familie - aanwezig zijn, is Grey een man die gekweld wordt door
demonen en die wordt opgeslokt door zijn dwingende behoefte aan controle. Terwijl het duo aan een
gewaagde, hartstochtelijk fysieke affaire begint, ontdekt Ana de geheimen van Christian Grey, en verkent
ze haar eigen duistere verlangens. www.uitgeverijprometheus.nl www.fiftyshadesofgrey-film.nl
www.eljamesauthor.com Motion Picture Artwork (c) Universal Studios. All Rights Reserved.
Zoete verwachting Maya Banks 2014-10-24 Micah Hudson is een voorbeeldige politieagent die in de
slaapkamer alle regels overtreedt. Maar hij heeft ook een pijnlijk verleden waar hij altijd hard voor is
weggelopen. Hij heeft nieuwe vrienden, een nieuw leven; maar als hij Angelina tegenkomt, de zus van
zijn oudste vriend David, wordt hij herinnerd aan alles wat hij probeert te vergeten. Angelina verloor haar
hele familie. En ze bewaart al jaren een groot geheim: haar liefde voor Micah. Nu ze hem eindelijk
terugziet, wil ze niet langer wachten. Ze wil alles doen om ervoor te zorgen dat hij haar eindelijk ziet

staan. Ze weet dat achter Micahs kalme façade een man vol heftige passie schuilgaat, en zij kan hem
geven wat hij nodig heeft. Maar kan ze hem dat duidelijk maken?
De goden van Gotham Lyndsay Faye 2015-04-15 New York, 1845. Een uitslaande brand verwoest een
groot deel van de stad en laat velen dakloos achter. Tegelijkertijd gaat de aardappeloogst in Ierland
verloren. Twee schijnbaar ongerelateerde historische feiten tot de Ierse migranten de schuld krijgen van
de honger in Manhattan. Timothy Wilde is door zijn invloedrijke broer Valentine geronseld voor de
kersverse politiemacht in New York. Hij krijgt de slechtste wijk van New York toegewezen en door de
dagelijkse confrontatie met de misère daar overweegt hij zijn baan op te geven. Maar dan botst hij op
een nacht tegen een jong meisje op. Bird is blootsvoets en gekleed in een met bloed doordrenkt
nachthemd, maar weigert te vertellen wat haar is overkomen. In een opwelling besluit Timothy haar
onder zijn hoede te nemen. Wanneer hij Bird eindelijk aan het praten krijgt, vertelt ze hem over een plek
waar tientallen lichamen van Ierse kinderen zijn begraven. Timothy moet op zoek naar een brute
seriemoordenaar die erop uit lijkt de anti-Ierse sentimenten nog eens aan te wakkeren. De strijd die
losbarst zou hem wel eens zijn broer, zijn grote liefde en zijn leven kunnen kosten.
Annie Dunne Sebastian Barry 2010-11-12 Het leven heeft Annie Dunne niet erg vriendelijk behandeld:
van de dochter van een gerespecteerde politiechef in Dublin is ze geworden tot een op zichzelf
aangewezen oudere vrouw, afhankelijk van de gunsten van verre familieleden. Haar grootste angst is om
te worden vergeten en alleen te sterven. Een zomer lang draagt Annie de zorg voor haar jonge
achterneef en -nicht. Ze is zich maar al te goed bewust dat de twee kinderen haar kans op geluk zijn.
Maar een wereld die in snel tempo verandert brengt onverwachte bedreigingen, en de toekomst laat niet
op zich wachten.
Donkerder E L James 2017-11-29 E L James keert terug naar de wereld van Vijftig tinten met een
diepere en duisterdere visie op het liefdesverhaal dat wereldwijd miljoenen vrouwen in vuur en vlam zette
Hun zinderende, sensuele liefdesaffaire is geëindigd in hartenpijn en in scherpe verwijten, en toch lukt

het Christian Grey niet om Anastasia Steele uit zijn hoofd te krijgen, of uit zijn bloed. Hij is vastbesloten
om haar weer voor zichzelf te winnen. Hij probeert zijn donkerste verlangens en zijn behoefte aan
volledige controle te onderdrukken en Ana op haar eigen voorwaarden lief te hebben. Maar Ana's sluwe
baas Jack Hyde heeft zijn zinnen ook al op haar gezet, en Christian wordt nog steeds geplaagd door de
verschrikkingen van zijn jeugd. Kan Christians therapeut hem verlossen van zijn demonen, of zullen zijn
verleidster Elena en zijn vroegere submissive Leila hem laten terugvallen in het verleden? En zelfs als
Christian Ana terugwint, kan zo'n beschadigde man als hij er dan wel in slagen om haar te behouden? E
L James (1963) besloot na vijfentwintig jaar te hebben gewerkt als televisieproducent haar droom te
verwezenlijken en te gaan schrijven. Het resultaat was de Vijftig tinten-serie, waarvan wereldwijd 150
miljoen exemplaren zijn verkocht in 52 talen. In 2015 publiceerde ze de bestseller Grey, het verhaal van
Vijftig tinten grijs vanuit het perspectief van Christian Grey. E L James woont met haar man, hun twee
kinderen en hun twee honden in West-Londen, waar ze bezig is met nieuwe romans en filmprojecten.
Fallen Lauren Kate 2010-11-08 Wat als de persoon voor wie je voorbestemd bent nooit de JOUWE kan
worden? Vanaf de allereerste schooldag trekt de mysterieuze, onweerstaanbaar aantrekkelijke en
afstandelijke Daniël Grigori de aandacht van Luce Price. Hij komt haar akelig bekend voor en is haar
enige afleiding op een plek waar mobieltjes verboden zijn en cameras elke beweging waarnemen. Daniël
laat heel duidelijk merken dat hij niets met Luce te maken wil hebben, maar ze kan hem niet negeren. Als
een magneet wordt ze naar hem toe gezogen en ze is vastberaden om te ontdekken wat Daniël
wanhopig geheim probeert te houden ook al betekent het haar dood. Fallen is een gevaarlijke pageturner
en het ultieme liefdesverhaal.
De Perzische jongen Mary Renault 2013-12-13 Het fascinerende vervolg op Vuur uit de hemel Bagoas,
een jonge Pers, is vermaard om zijn schoonheid. Na de dood van de Perzische vorst Darius wordt hij
opgenomen in het gevolg van Alexander. Vanuit zijn gevaarlijke positie als vertrouweling van de
kersverse nieuwe vorst is hij getuige van de veroveringstochten, de wreedheden maar ook de

ontberingen van Alexander en zijn manschappen. Door zijn ogen zien we Alexanders complexe
persoonlijkheid, zijn onvoorspelbaarheid, zijn gevoeligheid, zijn behoefte om uit te blinken en zijn
allesoverheersende eerzucht. De Engelse Mary Renault was een van de grootste auteurs van historische
romans uit de twintigste eeuw, dankzij de kleurrijke manier waarop ze haar historische personages tot
leven bracht. Eerder schreef ze Vuur uit de hemel, waarin ze de jonge jaren van Alexander de Grote
beschreef. Renault overleed in 1983 in Kaapstad.
Het jachtseizoen Mason Cross 2015-10-22 Het jachtseizoen is het eerste deel van de bloedspannende
Carter Blake-serie van Mason Cross. Lee Child, bekend van de Jack Reacher-serie, noemt het ‘mijn
soort boek’: spanning, avontuur, corruptie, complotten en een vleugje romantiek. Het jachtseizoen is
geopend: een ontsnapte, ter dood veroordeelde seriemoordenaar trekt een spoor van dood en verderf
door de VS en een onconventionele FBI-huurling is de enige die hem nog kan stoppen. Hij krijgt daarbij
hulp van een ambitieuze FBI-agente die worstelt om haar bestaan als alleenstaande moeder en
carrièrevrouw met elkaar te verenigen. Samen leggen ze een web van leugens en corruptie bloot dat het
hele land op zijn grondvesten kan doen schudden. ‘Mason Cross legt een scherpe felheid in deze
debuutthriller die leidt tot de komst van een van de interessantste helden uit de afgelopen jaren... Snel en
krachtig verteld door een schrijver die een natuurlijke aanleg voor thrillers lijkt te hebben: het is niet te
missen.’ Daily Mail ‘Bloedstollend. Mason Cross combineert behendig een door adrenaline gedreven plot
met een van de beste nieuwe seriepersonages sinds Jack Reacher. Bereid je voor om de hele nacht te
lezen.’ Lisa Gardner
Verdronken Therese Bohman 2012-08-07 Het is hoogzomer wanneer Marina in Skåne, Zweden, gaat
logeren bij haar zus Stella en haar zwager Gabriel, met wie Stella nog maar kort getrouwd is. Marina
krijgt tijdens haar verblijf steeds meer het gevoel dat er iets mis is met het huwelijk van haar zus, en dat
Stella haar iets wil vertellen, maar alles blijft verzwegen. Ondertussen heeft Marina haar eigen geheim:
ze voelt zich hevig aangetrokken tot Gabriel en heeft het idee dat dat wederzijds is. In de drukkende

warmte bij het oude huis spelen Marina en Gabriel een gevaarlijk spel met mogelijk noodlottige
consequenties. Verdronken is een intrigerende roman over aantrekkingskracht, stilte en verraad, waarin
de spanning duidelijk voelbaar is.
Wij Sarina Bowen 2020-02-14 Kunnen je favoriete hockeyers hun eerste seizoen ongeslagen samen
laten beëindigen? Vijf maanden samen, NHL aanvaller Ryan Wesley beleeft een recordbrekende
beginnersseizoen. Hij maakt zijn droom waar om professioneel hockey te spelen en elke avond thuis te
komen bij de man van wie hij houdt: Jamie Canning, zijn beste vriend die nu zijn vriendje is. Er is slechts
een probleem: de belangrijkste relatie van zijn leven is er een die hij verborgen moet houden. Anders
wordt hij geconfronteerd met een mediastorm die zijn succes op het ijs zal overschaduwen. Jamie houdt
van Wes. Dat doet hij werkelijk. Maar het moeten verstoppen is klote. Het is niet het leven dat Jamie voor
zichzelf voor ogen had en de druk om hun geheim te bewaren eist zijn tol. Ook zijn nieuwe baan loopt
niet zo soepel als dat hij gehoopt had, maar hij weet dat hij het aankan zolang hij Wes heeft.
Appartement 10B is in ieder geval hun toevluchtsoord, waar ze altijd zichzelf kunnen zijn. Of kunnen ze
dat wel? Wanneer Wes' meest nieuwsgierige teamgenoot vlak boven hen komt wonen, beginnen hun
zorgvuldig uitgelijnde leugen te ontrafelen. Als de buitenwereld vastbesloten is om hun het vuur aan de
schenen te leggen, kan de relatie van Wes en Jamie dat overleven? Waarschuwing: bevat seksuele
situaties, een vibrerende stoel, lange-afstands, sexy tijden en het bewijs dat hockeyspelers in elke tint
groen er hot uitzien.
Vermoord naakt J.D. Robb 2014-01-15 De moord op de dochter van een senator onthult haar geheime
leven als callgirl. Eve Dallas wordt belast met deze gevoelige zaak, en haar onderzoek leidt naar de
ondoorzichtige kringen van politiek en high society in Washington. De zaak wordt verder gecompliceerd
door de groeiende aantrekkingskracht tussen haar en Roarke, een van de rijkste en machtigste mannen
ter wereld. Hij is waanzinnig knap en gevaarlijk – en de hoofdverdachte...
Morgen Van Zijde Zonder Vrees Merel Kindt 2008-07-11 De Experimentele klinische psychologie draagt

bij aan kennis en begrip van de emotionele stoornissen, waaronder angststoornissen. Angststoornissen
zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen en staan na coronaire hartziekten op de tweede
plaats in de top 10 van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen is
effectief, maar nog verre van optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het geheugen voor angst is sterk
en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het emotionele geheugen intact blijft, ligt de terugkeer van angst op de loer.
Vaak wordt aangenomen dat er een symmetrie is tussen het ontstaan en terugdringen van angst.
Kortom, behandelingen zouden regelrecht kunnen worden afgeleid uit kennis over het ontstaan van
angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken. Gedragsverandering kent andere wetmatigheden
dan het ontstaan van emotionele stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel
onderzoek naar de onderliggende mechanismen van gedragsverandering noodzakelijk is voor de
ontwikkeling van effectievere behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen moeten richten op het
versterken van nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op het
verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen dan zal angst permanent kunnen worden
teruggedrongen.
De eerste gijzelaar J.C. Rosenberg 2016-04-26 ‘Breaking: De president van de Verenigde Staten is
vermist.’ Met die woorden doet journalist J.B Collins van de New York Times de wereld verstijfd staan na
een verwoestende aanslag door terroristen van ISIS in Amman, Jordanië. De leiders van Israël en van de
Palestijnen zijn zwaargewond, de koning van Jordanië ligt op sterven en de vermiste Amerikaanse
president is hoogstwaarschijnlijk ontvoerd. Terwijl de Amerikaanse overheid met een grondwettelijke
crisis te maken krijgt en Jordanië vecht om zijn bestaan, moet Collins alles doen wat in zijn macht ligt om
de wereld van betrouwbare informatie te voorzien. Dan blijkt dat de FBI Collins ervan verdenkt de
terroristische aanslag op de hoofdstad van Jordanië te hebben uitgelokt. En ISIS heeft nog steeds
chemische wapens in bezit... Samen met de geheime dienst gaat Collins tot het uiterste om zijn naam te
zuiveren en de president op te sporen, voordat de dreigingen van ISIS catastrofale werkelijkheid worden.

• Een nieuw deel in de bloed-actuele J.B. Collins-serie • Een thriller die de actualiteit van morgen
huiveringwekkend dichtbij brengt • Hierna zullen nog drie stand alones in deze serie volgen • Kan mee
met de thriller-acties in juni 2016 De media over Het derde doelwit: ‘Rosenbergs schrijfstijl is feilloos. Het
verhaal is nauwkeurig uitgewerkt en perfect getimed. Het heeft de liefhebbers van snelle actiethrillers
meer dan genoeg te bieden, tot de laatste, schokkende woorden aan toe.’ - Publishers Weekly ‘Opnieuw
heeft Rosenberg een dijk van een thriller geschreven. ... Rosenberg vermengt op een realistische manier
feiten met fictie en rekt de spanningsboog tot de laatste zin.’ - Reformatorisch Dagblad
Alle doden vliegen hoog Joachim Meyerhoff 2017-06-13
De andere vrouw Michael Robotham 2018-10-04 Een geheim leven. Een geheim huwelijk. Een
moordenaar die je geheimen kent. William en Mary zijn al zestig jaar getrouwd. William is een
gerenommeerd chirurg, Mary zijn liefdevolle echtgenote. Ze geloven beiden dat je de wereld in goed of
slecht kan indelen. William en Olivia zijn al twintig jaar samen. William is een gerenommeerd chirurg,
Olivia een oud-tennisspeelster. Ze maken samen prachtige reizen en zijn getrouwd op Bali. Klinisch
psycholoog Joe O’Loughlin kent maar een van deze twee verhalen, maar als hij zijn vader bezoekt in het
ziekenhuis komt zijn leven op de kop te staan. Wie is de mysterieuze vrouw die aan Williams bed zit te
huilen? Een vriendin, een maîtresse, een leugenaar, of een moordenaar?
Top Secret Sarina Bowen 2021-02-19 LobsterShorts, 21 Atleet. Stiekem een wetenschapsgek. Verdomd
sexy. LobsterShorts: Dus. Hier gaan we dan. Mijn vriendin wil voor haar verjaardag... een triootje.
SinnerThree: Je hebt de juiste app gedownload voor een seksdate. LobsterShorts: Heb je dit soort
dingen al eens eerder gedaan? Met een andere man? SinnerThree: Heel vaak. Ik ben een gelijke kansen
speler. Jij? LobsterShorts: [krekels!] SinnerThree, 21 Student bedrijfsmanagement. In het geheim een
mannelijke danser. Verdomd sexy. SinnerThree: Nou, ik ben ertoe bereid als jij dat bent. Mijn leven is
een beetje een puinhoop op dit moment. School, werk, familiestress. Oh, en ik woon naast de meest
vervelende kerel ter wereld. Ik heb de afleiding nodig. Weet je zeker dat je dit wilt? LobsterShorts: Ik wil

het misschien een beetje meer dan ik wil toegeven. SinnerThree: Hey, niets mis met het verleggen van je
grenzen... LobsterShorts: Vertel dat maar aan mijn controle-freak vader. Hoe dan ook. Wat als dit trio
vreemd is? SinnerThree: Dan is het vreemd. Het is niet zo dat we elkaar ooit nog moeten zien. Toch?
Beloof me gewoon dat je niet verliefd op me wordt. LobsterShorts: Nu zou dat niet levensveranderend
zijn... Lezers over Elle Kennedy & Sarina Bowen: Sarina Bowen en Elle Kennedy hebben een heerlijk
liefdesverhaal afgeleverd, dat een beetje buiten de standaard paden wandelt. Ik hou daarvan. Een
grappig en mooi verhaal over omgaan met je geaardheid en vriendschap. Vlotte schrijfstijl waardoor je
het boek heel snel uitgelezen hebt. Een aanrader voor wie houdt van feelgood.
Hij Sarina Bowen 2020-02-11 Ze spelen niet voor hetzelfde team. Of wel? Jamie Canning heeft er nooit
achter kunnen komen hoe hij zijn beste vriend verloor. Vier jaar geleden verbrak zijn getatoeëerde,
grappenmakende, regelbrekende kamergenoot alle contact zonder enige verklaring. En wat dan nog dat
het een beetje raar werd op de laatste nacht van het hockeykamp in de zomer dat ze achttien waren?
Het was gewoon een beetje dronken dwaasheid. Niemand stierf. Als er een ding is waar Ryan Wesley
spijt van heeft, dan is het zijn hetero vriend overhalen tot een weddenschap die de grenzen van hun
relatie heeft verlegd. Nu ze met hun college teams het tegen elkaar moeten opnemen op het nationale
kampioenschap, zal hij eindelijk de kans krijgen om zich te verontschuldigen. Maar een blik op de man
waar hij altijd een zwak voor had is genoeg om het verlangen naar hem sterker te maken dan ooit
tevoren. Jamie heeft lang gewacht op antwoorden, maar in plaats daarvan komen er steeds meer
vragen. Kan een nacht vol seks een vriendschap verpesten? En hoe gaan we dan de komende zes
weken te werk? Als Wesley tijdens de zomer naast Jamie komt coachen op het kamp, heeft Jamie nog
een paar dingen te ontdekken over zijn oude vriend... en nog veel meer over zichzelf. Waarschuwing:
bevat seksuele situaties, hotties op hockeyschaatsen, skinnydipping, flirten in een SUV en het bewijs dat
het gevaarlijk is om uit de kast te komen voor je familie op sociale media.
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 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.
Schittering van de zon Nora Roberts 2018-06-05 De Gallaghers van Ardmore Aan de kust van Ierland,
het land van grillige kliffen, groene velden en prachtige legendes, ligt het mooie dorpje Ardmore.
Levendig middelpunt is Gallagher's Pub, waar het altijd behaaglijk is, waar het bier schuimt in de glazen
en waar Aidan, Shawn en Darcy Gallagher iedereen een luisterend oor bieden. Deel 1 Gedeprimeerd
door haar scheiding arriveert psychologe Jude Frances Murray vanuit Chicago in Ierland, het land van
haar voorouders. Ze trekt zich terug in de cottage van haar grootmoeder. Al snel wordt Jude
geobsedeerd door de mythen en sagen van de streek en besluit ze deze verhalen op te schrijven. Ze
wordt daarbij geholpen door Aidan Gallagher, eigenaar van de lokale pub, een Ier in hart en nieren. De
Gallaghers van Ardmore Deze titel is eerder verschenen.
Gestrand met een miljonair Jessica Clare 2014-10-09 Brönte valt als een blok voor Logan, maar de
verschillen tussen hen zijn miljoenen keren groter dan ze denkt... De miljonairsclub is een geheim
genootschap van zes mannen die hebben gezworen dat ze de top zullen bereiken – tot elke prijs.
Inderdaad zijn ze allemaal onvoorstelbaar rijk geworden. Maar in de liefde hebben ze minder succes... In
dit eerste deel van een nieuwe serie ontmoeten multimiljonair Logan Hawkings en serveerster Brontë
elkaarin een exotisch vakantieoord. Van rust komt echter weinig terecht zodra ze elkaar in de ogen
hebben gekeken. Ze beleven enkele heerlijke nachten samen, maar net als Brontë bereid is zich volledig
aan Logan over te geven, ontdekt ze dat de verschillen tussen hen veel groter zijn dan ze dacht.

Miljoenen keren groter...
Serge Panine Georges Ohnet 1895
Slaaf, Krijger, Koningin (Over Kronen en Glorie—Boek 1) Morgan Rice 2016-08-02 “Morgan Rice komt
met wat wederom een briljante serie belooft te zijn, en sleept ons mee in een fantasie over
heldhaftigheid, eer, moed, magie en vertrouwen in je lotsbestemming. Morgan is er weer in geslaagd om
een aantal sterke personages te produceren die ons op elke pagina voor hen laten juichen…Aanbevolen
voor de permanente bibliotheek van iedereen die houdt van een goedgeschreven fantasy.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (over Rise of the Dragons) Van de #1 Bestverkopende auteur Morgan
Rice komt een meeslepende nieuwe fantasy serie. De 17-jarige Ceres, een beeldschoon en straatarm
meisje in de stad Delos, leeft het wrede en keiharde leven van een gewone burger. Overdag levert ze de
door haar vader gesmede wapens af bij het trainingsveld van het paleis, en ’s nachts traint ze stiekem
met hen, verlangend om een krijger te zijn in een land waar het voor meisjes verboden is om te vechten.
Als ze op het punt staat als slaaf verkocht te worden, is ze wanhopig. De 18-jarige Prins Thanos veracht
alles waar zijn koninklijke familie voor staat. Hij verafschuwt de wrede manier waarop ze het volk
behandelen, vooral de wrede competitie – De Killings – dat de stad aan het hart gaat. Hij verlangd ernaar
om zichzelf te bevrijden van de boeien van zijn opvoeding, maar ondanks het feit dat hij een fantastische
krijger is, ziet hij geen uitweg. Wanneer Ceres het hof verbijstert met haar verborgen krachten wordt ze
ten onrechte gevangen gezet, gedoemd tot een nog afschuwelijker leven dan ze zich had kunnen
voorstellen. Thanos, die smoorverliefd is, moet bepalen of hij alles voor haar op het spel wil zetten.
Ceres, die wordt meegesleurd in een wereld van bedrog en dodelijke geheimen, leert al snel dat er
mensen zijn die regeren, en mensen die hun pionnen zijn. En dat gekozen worden soms het ergste is dat
er kan gebeuren. SLAAF, KRIJGER, KONINGIN vertelt een episch verhaal over tragische liefde, wraak,
verraad, ambitie en het lot. Gevuld met onvergetelijke personages en bloedstollende actie, voert het ons
mee naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en ons weer compleet opnieuw verliefd laten worden

op fantasy. Boek #2 in OVER KRONEN EN GLORIE is binnenkort verkrijgbaar!
Het heksenalfabet Caitlin Kittredge 2012-06-06 In de sombere steegjes van het stadje Lovecraft is magie
echt, net zo echt als de straf die ligt op het gebruik ervan: ketters belandden op de brandstapel. Aoife
Grayson is bijna zestien; de leeftijd waarop iedereen in haar familie doordraait als gevolg van het
necrovirus. Volgens de proctoren, de leiders van Lovecraft, ligt het necrovirus ten grondslag aan ketterij.
Dan krijgt Aoife een brief van haar oudere broer, die haar vertelt dat ze het heksenalfabet moet vinden
als ze zichzelf wil redden.
American Queen Sierra Simone 2021-07-04 Mijn naam is Greer Galloway en ik sta ten dienste 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 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 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.'
de Nasleep Van Wie Het Deed En Ik Deed Het Alborz Azar 2020-09 Wanneer Pantea uit zijn leven
verdwijnt, vindt Alborz zijn passie voor het schrijven van zijn derde boek ''DE NASLEEP VAN WIE HET
DEED EN IK DEED HET'' weer terug. De verhalen komen uit zijn ervaring met het meisje en de liefde
voor zijn vrouw. Alborz blijft Pantea financieel steunen, maar voor het overige ziet hij de realiteit onder
ogen dat ze misschien wel voorgoed uit zijn leven is verdwenen. Nadat hij heeft geprobeerd haar woede
te kalmeren en de relatie te verbeteren, is ze vastbesloten om terug te keren naar haar vaderland. Als
Alborz ophoudt alles goed te willen maken, vertelt Pantea hem dat: "WAT ROND GAAT KOMT TERUG."
De boodschap maakt duidelijk dat wat men zaait, zal men oogsten. Omdat Alborz vastbesloten is om
weer bij elkaar te komen, begint hij met wat zielonderzoek. Hij leert al snel hoe kostbaar zijn relatie met
Pantea was en hij zal misschien nooit iemand anders vinden die haar plaats kan innemen. Als het lot een
onverwachte ontmoeting regelt, nodigt ze hem uit voor een diner. Ze spreken af om elkaar op 10
augustus om 19.30 uur te ontmoeten. In een poging om de uitkomst te beïnvloeden is Alborz nerveus,
dus brengt hij Voor altijd Rose bloemen verpakt in een transparante verpakking en blijft de komende vijf
tot tien jaar vers. Daarin legde hij zorgvuldig vijf geheime kaarten, elk met een vraag voor Pantea om te
beantwoorden. De laatste kaart smeekte haar om alsjeblieft in het land te blijven.
Kwelling Lauren Kate 2014-01-08 Het adembenemende vervolg op de internationale bestseller Fallen.
Hel op aarde. Zo voelt het voor Lucinda om gescheiden te zijn van haar grote liefde Daniël. Het kostte
eeuwen om elkaar te vinden en nu heeft hij haar weggestuurd zodat ze veilig is voor de schaduwen die
een eind aan haar leven willen maken. Daniël verstopt Luce op een speciale school aan de ruige kust
van Californië. Hier komt Luce steeds meer te weten over haar voorbije levens. Maar hoe meer ze
ontdekt, hoe meer ze begint te vermoeden dat Daniël haar niet alles heeft verteld. Hij houdt iets achter,
iets gevaarlijks. Wat als Daniëls versie van de waarheid niet helemaal waar is? Wat als Luce eigenlijk is

voorbestemd voor een ander?
Zoete verleiding Maya Banks 2014-04-04 De afgelopen vijf jaar vervulde Serena voor haar bedrijf
Fantasy Incorporated de fantasie van elke klant, maar haar eigen fantasie heeft ze nog nooit uitgevoerd.
Haar geheimste verlangen is haar lichaam te geven aan een man die haar bevelen én genot geeft, en de
volledige macht over haar krijgt. Ze kiest Damon Roche, de eigenaar van een exclusieve seksclub en
een man die sterk genoeg is om haar alles te laten doen wat hij wil. Samen ontdekken ze een wereld die
Serena’s stoutste dromen overtreft. Damon heeft echter absoluut geen zin om haar na het spel weer te
laten gaan; Serena is de vrouw waar hij zijn hele leven naar heeft gezocht. Nu is het aan hem om haar
ervan te overtuigen te blijven nadat het spel is afgelopen.
Dans van de goden Nora Roberts 2017-11-07 Het tweede deel in de Cirkel-trilogie - boordevol liefde,
avontuur en magie Blair is het gewend om alleen te zijn; ze is een demonenjager in een wereld die niet
gelooft in het bovennatuurlijke. Nu ze deel uitmaakt van Morrigans cirkel van zes, leert ze met moeite om
de anderen te vertrouwen. Daarbij voelt ze zich vooral aangetrokken tot Larkin, een man die meerdere
gedaanten kan aannemen. Als mens is hij bijzonder geslaagd: charmant, speels en knap op een
ongepolijste manier. De cirkel heeft twee maanden de tijd om zich voor te bereiden op een confrontatie
met Lilith en haar leger. Wanneer ze op zoek gaan naar versterking, komt Blair voor de keuze te staan:
weerstaat ze de overweldigende aantrekkingskracht tussen haar en Larkin, of zet ze alles op het spel
voor een onmogelijke liefde... Lezers over de Sterren-trilogie ‘Nora Roberts heeft een vlotte pen en met
haar fantasierijke en romantische verhalen en scherpe en grappige dialogen neemt ze je mee naar een
andere wereld. Heerlijk om bij weg te dromen.’ ‘Zoals alle boeken van Nora Roberts zit het verhaal van
de eerste tot de laatste zin boordevol spanning en zit je helemaal in het verhaal.’ ‘Wat een verhaal! Het is
beslist een aanrader. Ik kijk al uit naar de volgende delen!’ ‘Opnieuw een parel in het grote oeuvre van
Nora Roberts. Ze is er opnieuw in geslaagd om me volledig mee te slepen in het verhaal.’
Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee

mooie dochters, een intelligente zoon en een goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze
heeft alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend
vriendje, verstevigt Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in een
donkere gevangenis. Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige medicatie
moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met moeite bij elkaar
gehouden en wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke
waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder, moeder is een indringende en intelligente
thriller over de duistere kant van moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een
veelbesproken autobiografische roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de
omgeving van New York.
De cirkel van zes Nora Roberts 2017-10-03 Als geen ander weet Nora Roberts spanning, romantiek en
magie met elkaar te verweven in een meeslepend verhaal Op de laatste hete zomerdag staat Hoyt
tijdens een hevig onweer op een rots boven een woest kolkende zee. Hij staat daar kokend van woede te
razen over de vrouw die zijn tweelingbroer van hem en zijn familie heeft afgenomen. Haar naam is Lilith.
Ze is meer dan duizend jaar oud, en heeft met haar valse kus al talloze mannen van hun ziel beroofd.
Maar nu is deze vampiervrouw uit op wereld-heerschappij. Hoyt heeft zijn speciale krachten gekregen
van de godin -Morrigan, en het is met haar hulp dat hij nu zijn kans op wraak krijgt. Zij draagt hem op vijf
anderen te zoeken om een cirkel te vormen, krachtig genoeg om Lilith te verslaan. En het is in deze
cirkel van zes dat Hoyt zal merken hoe sterk zijn geest – en zijn hart – zijn geworden... Lezers over de
Sterren-trilogie ‘Nora Roberts heeft een vlotte pen en met haar fantasierijke en romantische verhalen en
scherpe en grappige dialogen neemt ze je mee naar een andere wereld. Heerlijk om bij weg te dromen.’
‘Zoals alle boeken van Nora Roberts zit het verhaal van de eerste tot de laatste zin boordevol spanning
en zit je helemaal in het verhaal.’ ‘Wat een verhaal! Het is beslist een aanrader. Ik kijk al uit naar de
volgende delen!’ ‘Opnieuw een parel in het grote oeuvre van Nora Roberts. Ze is er opnieuw in geslaagd

om me volledig mee te slepen in het verhaal.’
Het Kremlin Complot Joel C. Rosenberg 2018-06-05 Juist op het moment dat oplopende spanningen
tussen Noord-Korea en Iran het uiterste vergen van de Amerikaanse president, verschijnt er een nieuwe,
onheilspellende dreiging aan de horizon: de Russische president is koortsachtig bezig de macht in
handen te krijgen en de oppositie de mond te snoeren. Hij plant een gewaagde, bliksemsnelle militaire
aanval die de NAVO uiteen kan rukken en Washington en Moskou op de grens van een kernoorlog kan
brengen. Joel C. Rosenberg is een internationaal vermaard thrillerauteur. Van zijn titels werden
wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht.
Dan komt alles goed Cathy Kelly 2012-05-08 Tess woont in het Ierse kustplaatsje Avalon. Het enige
waar ze spijt van heeft is haar mislukte huwelijk. Tot haar jeugdliefde plotseling opduikt. Suki, de zus van
Tess, verliet Ierland om te trouwen met een Amerikaanse politicus. Nu wil iemand al haar geheimen
onthullen. Danae beheert al vijftien jaar het postkantoor van Avalon. Niemand weet waar ze vandaan
komt of wie ze is. En dat wil Danae graag zo houden. Mara is op een bruiloft. Ze heeft één dringende
vraag voor de bruidegom.
De stilte van de vrouwen Pat Barker 2019-06-29 Pat Barker De stilte van de vrouwen De Trojaanse
Oorlog draaide om één vrouw, die zelf nooit aan het woord was – tot nu, in De stilte van de vrouwen van
Pat Barker. Voor de lezers van Mythos van Stephen Fry. Wanneer haar stad in handen valt van de
Grieken, is Briseïs’ leven geruïneerd. Haar man en broers worden vermoord en zijzelf verandert van
koningin in gevangene, de oorlogstrofee van de goddelijke strijder Achilles. Tijdens de lange, bittere
oorlog werden ontelbaar veel vrouwen uit hun huis geroofd en aan de strijders toebedeeld. De Trojaanse
Oorlog staat bekend als een mannenepos, maar hoe verging het de vrouwen, door de geschiedenis de
mond gesnoerd? De stilte van de vrouwen is een historische roman geïnspireerd op de Griekse
mythologie, over het leven van een vrouw te midden van de chaos van een van de beroemdste oorlogen
van de geschiedenis, waarin zij vecht voor haar vrijheid. ‘Een vlijmscherpe draai aan de Ilias. IJzersterk,

moedig en krachtig.’ – The Times
De pioenroos Kate Furnivall 2011-11-14 Maleisië, 1941. Connie Hadley is getrouwd met de rijke eigenaar
van een plantage en leidt een luxueus, comfortabel leven. Maar haar zwijgzame echtgenoot negeert haar
volledig en achter de façade van hun prachtige koloniale droom verbergt Connie geheimen die haar toch
al liefdeloze huwelijk voorgoed zouden kunnen verwoesten. Alles verandert wanneer Pearl Harbor wordt
aangevallen. Terwijl Japanse vliegtuigen talloze onschuldige burgers ombrengen, besluit Connie met hun
jacht naar Singapore te vluchten. Samen met haar gezin en de raadselachtige boothandelaar Fitzpayne,
die als enige weet welke gevaarlijke koers ze moeten volgen, beginnen ze aan hun tocht over de ZuidChinese Zee. Naarmate de voedselvoorraad slinkt, groeit hun angst en vallen hun aristocratische
manieren langzaam weg. Als Connie en haar familie de piloot uit een neergestort vliegtuig redden, lopen
de spanningen op het kleine jacht hoger op dan ooit...
American Prince Sierra Simone 2021-09-07 De wereld denkt dat Embry Moore een prins is, maar ik heb
nooit naar de troon verlangd. Enkel naar degenen die erop zitten. Al op jonge leeftijd leerde ik de prijs die
je moet betalen als je valt voor een held: dat soort liefde houdt geen stand. Twee keer vroeg Maxen
Colchester me of ik de zijne wilde zijn en twee keer weigerde ik hem. Ik dacht dat ik hem in bescherming
nam, maar ik was juist degene die hem liet lijden. En nu zou het eigenlijk mijn beurt moeten zijn om te
lijden. Ik heb in stilte vele offers gemaakt voor de beste man die ik ooit heb mogen leren kennen, eerst in
de oorlog en later in de liefde. Nu heb ik mijn weg eindelijk weer gevonden in Ash’ armen. En naar het
hart van zijn vrouw. De pijn die ons hiernaartoe heeft geleid, ben ik nog niet vergeten. Ik weet ook niet
hoe ik meer pijn in de toekomst kan voorkomen. Dus laat ik hem mij straffen voor mijn verleden en hoop
ik dat het genoeg is om een muur op te bouwen die ik nodig zal hebben voor de toekomst. Ik voer mijn
taken als vice-president uit. Ik zal vechten voor de vrouw die we liefhebben. Toch weet ik dat ik geboren
ben om te lijden. Alles verandert als Greer van ons wordt afgenomen. Dat moment zet dat een serie aan
gebeurtenissen in gang, die dreigen onze jaren van getormenteerde liefde tegen ons te keren. American

Prince - deel 2 uit de New Camelot serie - is een modern sprookje over macht, pijn en een alles
overheersende liefde die niet te ontkennen valt. Lezersreviews op Goodreads: ‘Ik heb nog nooit zo veel
power gevoeld bij een romance’
Een sluier van parels Marylu Tyndall 2013-10-11 Als de waarheid boven tafel komt, zal dat hun beide
levens ruïneren In 1811 is Charleston, West Virginia, een stad vol immigranten. Een van hen is Adalia,
een weggelopen slavin. Haar huid is zo licht dat niemand haar werkelijke afkomst vermoedt. Als ze valt
voor de knappe en gefortuneerde Morgan en hij haar meetrekt in zijn wereld vol glamour, zijn veel
vrouwen jaloers en achterdochtig. Adalia is doodsbang dat haar geheim ontdekt wordt. Wat zal Morgan
doen als hij erachter komt dat de vrouw van wie hij is gaan houden een weggelopen slavin is?
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