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Sabotaged (Alaskan Courage Book #5) Dani Pettrey 2015-01-27 Finally Returned Home, Reef McKeena Finds
His Beloved Alaska Facing Its Greatest Threat Growing up, goody-two-shoes Kirra Jacobs and troublemaker
Reef McKenna were always at odds. Now, working together as search-and-rescue for Alaska's arduous Iditarod
race, a growing attraction seems to be forcing aside old arguments. Then Reef catches Kirra sneaking from
camp in the middle of the night. Kirra's uncle, a musher in the race, has disappeared. Kirra and Reef quickly
track the man, but what they discover is harrowing: Frank's daughter has been kidnapped. Kirra and Reef, along
with the entire McKenna family, are thrown into a race to stop a shadowy villain who is not only threatening a
girl's life--but appears willing to unleash one of the largest disasters Alaska has ever seen. Pettrey is the Winner
of the 2014 Daphne du Maurier Award for Inspirational Romantic Suspense "Pettrey keeps the stakes high for
her characters and her readers who know and love the whole McKenna clan will be pushing for romance to
bloom as suspense mounts." Booklist about Silenced "Readers who enjoy Lynette Eason, Irene Hannon, and
DiAnn Mills will add this to their to-read list." Library Journal about Stranded "I have not been this enthralled
since the O'Malley series by Dee Henderson!" Christian Manifesto
A van alibi Sue Grafton 1991 Een jonge weduwe die gevangen heeft gezeten voor moord op haar man, geeft
een vrouwelijke privé-detective opdracht de ware moordenaar op te sporen.
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.
Kus Ted Dekker 2010-11-18 Wanneer Shauna uit een coma ontwaakt na een auto-ongeluk, blijkt een halfjaar uit
haar geheugen te zijn weggevaagd. Ze trekt bij haar ouders in om te herstellen, maar haar verwarring blijkt het
begin van een nachtmerrie. Fascinerende psychologische thriller Auteursduo brengt spanning en verdieping
Shaunas vader, een politiek kopstuk, en haar agressieve stiefmoeder geven haar de schuld van het drama,
waarbij haar broer een hersenbeschadiging heeft opgelopen. De enige steun komt van haar vriendje Wayne,
hoewel Shauna zich hun relatie niet meer kan herinneren. Terwijl ze graaft in haar duistere geheugen, komt ze
tot de ontdekking dat ze over een buitengewone gave beschikt waarmee ze informatie kan veroveren. Maar dit
talent blijkt levensgevaarlijk. Want herinneren betekent sterven.
De apothekersdochter Julie Klassen 2012-10-16 Een meeslepende Regency-roman over een jonge vrouw die
op zoek is naar haar plaats in de wereld. Engeland, begin negentiende eeuw. Als Lilly Haswell vijftien is,
verdwijnt haar moeder spoorloos. Jarenlang hoopt de apothekersdochter op een teken van leven. Maar het blijft
stil. Ook van haar vader, met wie ze nauw samenwerkt, krijgt ze niets los over dit familiegeheim. Dag in, dag uit
helpt Lilly incognito in de apotheek. Voor vrouwen is het in die periode ongehoord om zich bezig te houden met
medische zaken. Hoe ouder Lilly wordt, hoe meer haar verlangen groeit om het kleine dorp achter zich te laten
en zelf de wereld te ontdekken. Zodra iemand haar de kans biedt om een tijdje in Londen te verblijven, grijpt Lilly
die met beide handen aan, en zegt ze haar vader en broertje vaarwel. Ze begint aan een ontdekkingsreis naar
haar plek in de grote wereld, naar avontuur en romantiek, en naar de waarheid omtrent het geheim dat haar

familie al zo lang in zijn greep houdt. Maar dan krijgt ze bericht dat haar vader ziek is. Wetend dat zij de enige is
die de apotheek draaiende kan houden, staat ze voor een moeilijke keuze. Welke koers zal Lilly haar leven
geven?
De overtocht Gina Holmes 2013-09-02 Op de dag dat Jenny Lucas zwanger het ouderlijk huis verlaat, neemt ze
zich stellig voor om er nooit meer terug te komen. Maar het leven verloopt niet altijd zoals je dat zelf voor ogen
hebt. Want zes jaar later is Jenny ongeneeslijk ziek, en keert ze noodgedwongen terug om iemand te vinden die
na haar dood voor haar dochter wil zorgen. Wordt het haar vader, met wie ze geen woord meer gewisseld heeft
sinds haar vertrek, of haar jeugdliefde, die niet eens weet dat hij een dochter heeft?
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?
Het meesterwerk Francine Rivers 2018-03-27 ‘Het meesterwerk’ van Francine Rivers: Een onverwacht
liefdesverhaal dat je eraan herinnert dat Gods zelfs de meest gebroken mensen een plek geeft in een prachtig
meesterwerk. De succesvolle kunstschilder Roman Valesco lijkt alles te hebben: rijkdom, vrouwen, roem. Alleen
zijn assistente Grace Moore, die tegen haar zin voor hem werkt, weet hoe weinig hij eigenlijk heeft. Romans
verleden achtervolgt hem en echoot door de hallen en kamers van zijn lege villa. Maar Grace heeft geen idee
van de manier waarop Roman in het geheim worstelt met zijn demonen: hij trekt er ’s nachts op uit als The Bird,
een beruchte maar nog niet geïdentificeerde graffitiartiest – een alter ego dat zijn carrière te gronde zou kunnen
richten. Ook Grace kan haar verleden niet achter zich laten. Na een zeer ongelukkig huwelijk heeft ze haar leven
omgegooid en zich voorgenomen haar dromen nooit meer te laten stelen door iemand aan wie ze haar hart
verliest. Als ze de man leert kennen achter het masker is het alsof hun gebroken verledens langzaam in elkaar
schuiven... totdat er iets gebeurt dat zo onverwacht is dat het voor altijd hun levens zal bepalen.
Als je nu blijft zwijgen Kate Breslin 2015-04-02 Het is 1944. Ternauwernood ontkomt de Joodse Hadassa
Benjamin aan het vuurpeloton – maar wordt vervolgens gedwongen te gaan werken voor SS-Commandant Arik
von Schmidt in doorgangskamp Theresienstadt. Met eigen ogen moet ze toezien hoe haar volksgenoten naar
Auschwitz gedeporteerd worden. Hoewel haar valse naam Stella Muller en haar baas Arik haar enige
bescherming bieden heeft ze, omringd door zo veel gruwelen, het gevoel door God verlaten te zijn. Dan blijkt de
commandant genegenheid voor haar op te vatten, en ontvouwt zich voor Stella een unieke kans om haar volk –
of althans de kinderen, en daarmee de toekomst van haar volk – te redden. Maar de prijs is hoog. Wanhopig
vraagt Stella zich af of God haar hier geplaatst heeft met het oog op een tijd als deze. Zou ze nu nog kunnen
blijven zwijgen? Maar hoe moet ze haar mensen redden als ze zichzelf niet eens redden kan? Een
indrukwekkende parallelvertelling van het bijbelboek Ester , en tegelijk een ontroerende roman over een Joodse
vrouw die op een cruciaal moment voor allesbeslissende keuzes komt te staan Kate Breslin was als
boekverkoper jarenlang actief in het boekenvak. Ze publiceerde eerder gedichten en reisverhalen. Als je nu blijft
zwijgen... is haar debuut als romanschrijfster. ‘Een hartverscheurend verhaal over liefde, verlies en verlossing.
Liefhebbers van historische fictie kunnen hun hart ophalen met dit boek. - Library Journal
Cold Shot (Chesapeake Valor Book #1) Dani Pettrey 2016-01-26 Dani Pettrey Launches a New Romantic
Suspense Series In college, Griffin McCray and his three best friends had their lives planned out. Griffin and
Luke Gallagher would join the Baltimore PD. Declan Gray would head to the FBI and Parker Mitchell would go
on to graduate school as a crime scene analyst. But then Luke vanished before graduation and their world--and
friendships--crumbled. Now Griffin is a park ranger at Gettysburg, having left life as a SWAT-team sniper when a
case went bad. The job is mostly quiet--until the day he captures two relic hunters uncovering skeletal remains
near Little Round Top. Griffin just wants the case to go away, but charming forensic anthropologist Finley Scott
determines that the body is modern--a young social justice lawyer missing since spring--and all evidence points
to the work of an expert sniper. When FBI agent Declan Gray takes over the case, past and present collide.
Griffin soon realizes he'll need to confront some of the darkest days of his life if he--and those he cares about-are going to escape a downward spiral of murder that crosses continents.
Het huis op de heuvel Elizabeth Musser 2013-09-02 Sterke roman van topauteur Bijzonder verhaal over liefde,
mededogen en zelfontdekking Mary Swan Middleton is de dochter van een welgesteld gezin uit Atlanta. Als haar
moeder plotseling komt te overlijden, valt ze in een diep gat. Om haar verdriet te verwerken, richt zij zich op het
lot van minder gefortuneerden. Zo onmoet zij Carl. Mary roept zijn hulp in bij het oplossen van een mysterie. Ze
komt op het spoor van onthutsende familiegeheimen en ervaart hoeveel onrecht er bestaat in de verhouding
tussen blanken en zwarten.
Mijn moeders hoop Francine Rivers 2020-03-10 ‘Mijn moeders hoop’ is het eerste deel van Francine Rivers’
tweedelige familiesaga ‘Marta’s erfenis’, over de gecompliceerde relaties tussen moeders en dochters van
verschillende generaties. Aan het begin van de twintigste eeuw verlaat Marta Schneider haar ouderlijk huis in

Zwitserland. Ze is vastbesloten haar onrechtvaardige vader, haar lieve maar zwakke moeder, en de beperkingen
die vrouwen in die tijd krijgen opgelegd, te ontvluchten. Haar zoektocht naar een eigen bestaan leidt haar door
heel Europa en brengt haar uiteindelijk in Canada. Als de wereld in de greep is van de oorlog, staat Marta voor
de moeilijkste keuze van haar leven: vasthouden aan alles waar ze zo hard voor heeft gevochten, of de man
volgen die haar hart heeft veroverd? De serie ‘Marta’s erfenis’ is een aangrijpend portret van moeders en
dochters, en de patronen die zij doorgeven. Het tweede deel is ‘Mijn dochters droom’.
Verboden Ted Dekker 2012-04-02 Een levensgevaarlijke wedren. Doel: het voortbestaan van de mens. The
Books of Mortals - deel 1 Eeuwen geleden wist de wereld ternauwernood te ontsnappen aan de Apocalyps. Nu
heerst overal vrede. Ziekte en honger bestaan niet meer. Dan ontdekt Rom de onthutsende waarheid: de
mensen die op aarde rondlopen zijn al dood, hun DNA is ontdaan van wat hun tot mens maakt. Hij is de enige
die de mensheid weer tot leven kan wekken. Maar dat is levensgevaarlijk en er moet een torenhoge prijs voor
betaald worden. Want het menselijk leven zelf is verboden.
Inescapable Nancy Mehl 2012-07-01 After receiving threatening letters from a stalker, Lizzie is forced to return to
her childhood Mennonite home and reconsiders her initial judgments of her community and faith only to discover
that the danger she ran from is closer than ever.
Magische praktijken Alice Hoffman 2013-05-31 De zusjes Gillian en Sally Owens worden opgevoed door hun
wereldvreemde tantes, die de meisjes ontzag voor de natuur bijbrengen en en passant ook nog wat hekserij...
Eenmaal volwassen gaan de zusjes ieder hun eigen weg. Vele jaren zijn verstreken als op een dag Gillian voor
Sally's huis stopt, met achter in haar auto het lijk van haar minnaar, James. Ze begraven zijn lichaam in de
achtertuin, maar de geest van James blijft spoken. Uit angst dat het lijk wordt ontdekt, doen Gillian en Sally een
beroep op de magische praktijken van hun tantes. Magische praktijken is een heerlijke roman over magie en
echte liefde, over families en dagelijkse betoveringen.
Submerged Dani Pettrey 2012-05-01 Returning to small-town Yancey, Alaska, to bury a loved one killed in a
mysterious plane crash, Bailey Craig is not the same woman she was went she first left Yancey and Cole
McKenna, a former lover who has also changed. Original.
Voorbij de horizon Jody Hedlund 2017-03-24 ‘Voorbij de horizon’ is het vierde en laatste deel van Jody Hedlunds
serie rond vuurtorens. Race Point, Massachusetts, 1876. Victoria Cole heeft alles wat haar hartje begeert: ze
heeft een fortuin geërfd en een charmante verloofde. Ze heeft al twee verloofdes versleten, maar nu is ze er
zeker van dat ze ware liefde heeft gevonden. Als de bruiloft nadert, wordt Victoria bedreigd. Haar vader huurt
haar vader een man in om haar te beschermen. Lijfwacht Tom Cushman heeft één gouden regel: nooit
emotioneel betrokken raken bij je cliënten. Maar hij heeft nog nooit iemand beschermd die zo aantrekkelijk en
innemend is als Victoria. Na een poging tot ontvoering, wordt de bruiloft uitgesteld en houden Tom en Victoria
zich schuil in een vuurtoren totdat de dader is gevonden. Tom assisteert de vuurtorenwachter en Victoria moet
doen alsof ze zijn vrouw is. En dat alles zonder de luxe van haar gebruikelijke leven. Als ze Tom beter leert
kennen en hem helpt om zijn verleden achter zich te laten, moet ze ook haar eigen angsten onder ogen zien.
Ondertussen komt de ontvoerder hen op het spoor. Zullen ze ooit beiden stoppen met vluchten en de
geborgenheid vinden waar ze zo naar verlangen?
De juffrouw uit Devonshire Julie Klassen 2013-03-25 Emma Smallwood verhuist met haar vader naar de kust
van Cornwall. Ze nemen hun intrek in een groot landhuis bij een barones en haar vier zonen. Samen geven ze
les aan de jongste twee, maar al snel blijkt dat iemand het op haar heeft voorzien. Wie scheurde een bladzijde
uit haar dagboek? En wie sloop s nachts haar kamer binnen? Het is aan Emma de taak om uit te pluizen wie
hiervoor verantwoordelijk is en aan welke zoon ze haar hart kan toevertrouwen.
De verdwijning van Lady Jayne Joanna Davidson Politano 2018-08-31 In 'De verdwijning van Lady Jayne' van
Joanna Davidson Politano ontrafelt een jonge vrouw het mysterie van haar vader, een succesvolle schrijver, en
de roman die hij schreef over de verdwijning van haar moeder. Engeland, 1861. Als de vader van Aurelie
Harcourt overlijdt, laat hij haar twee dingen na: zijn bekende pseudoniem Nathaniel Droll en zijn rijke familie.
Aurelie besluit zijn laatste roman, over de verdwijning van haar moeder Lady Jayne, zelf af te schrijven.
Daarvoor moet ze wel onopvallend informatie lospeuteren bij haar afstandelijke familie, waar ze inmiddels
noodgedwongen bij inwoont. Tijdens het schrijven komt er steeds meer aan het licht over haar moeder, maar
ook over de dood van haar vader. 'Joanna Davidson Politano is een briljante woordsmid!' - Michelle Griep,
auteur van 'Dwars door het vuur'
Submerged (Alaskan Courage Book #1) Dani Pettrey 2012-05-01 "Submerged is romantic suspense that will
keep you up at night!"--Bestselling Author Dee Henderson A sabotaged plane. Two dead deep-water divers.
Yancey, Alaska was a quiet town...until the truth of what was hidden in the depths off the coast began to appear.
Bailey Craig vowed never to set foot in Yancey again. She has a past, and a reputation--and Yancey's a small
town. She's returned to bury a loved one killed in the plane crash and is determined not to stay even an hour
more than necessary. But then dark evidence emerges and Bailey's own expertise becomes invaluable for the
case. Cole McKenna can handle the deep-sea dives and helping the police recover evidence. He can even
handle the fact that a murderer has settled in his town and doesn't appear to be moving on. But dealing with the

reality of Bailey's reappearance is a tougher challenge. She broke his heart, but she is not the same girl who left
Yancey. He let her down, but he's not the same guy she left behind. Can they move beyond the hurts of their
pasts and find a future together?
Blootsvoets Denise Hunter 2014-04-19 Blootsvoets van Denise Hunter: één zomer kan alles veranderen!
Madison McKinney is in de rouw vanwege de dood van haar tweelingbroer. Ze besluit te doen waar hij altijd van
droomde: de plaatselijke regatta winnen. Ze moet alleen nog wel even leren zeilen Zeilleraar Beckett O Reilly
denkt dat hij geen kans maakt bij Madison, maar hij wil haar graag helpen om een kans te maken bij de regatta.
Dan springt de vonk over. Is dat echter genoeg voor hun liefde om de zomer te overleven? En is de regatta
winnen echt wat Madison nodig heeft om verder te kunnen met haar leven?
Stranded Dani Pettrey 2013-09-01 When Her Friend Goes Missing, Every Minute Counts Darcy St. James
returns to Alaska to join a journalist friend undercover on the trail of a big story. But when Darcy arrives, she
finds her friend has disappeared. Troubled by the cruise ship's vague explanation, Darcy uses her cover as a
travel reporter to investigate further. The last person Gage McKenna expects to see during his summer aboard a
cruise ship leading adventure excursions is Darcy. And in typical Darcy fashion, she's digging up more trouble.
He'd love to just forget her--but something won't let him. And he can't help but worry about her as they are
heading into more remote regions of Alaska and eventually into foreign waters. Something sinister is going on,
and the deeper they push, the more Gage fears they've only discovered the tip of the iceberg. "The third book in
Pettrey's Alaskan Courage series ratchets up the action and suspense. It's difficult to stop yourself from peeking
ahead to the end, but the ride is worth the anxiety." --RT Book Reviews "Dani Pettrey has delivered another
incredibly compelling adventure in Alaska. STRANDED is full of suspense, beautiful rugged wilderness and
white-water rapids, and a heartfelt romance. I loved catching up with the McKenna family." - Dee Henderson,
New York Times bestselling author
Aan de schitterende rand van de wereld Eowyn Ivey 2017-08-21 Na Kind van sneeuw vangt Eowyn Ivey in De
schitterende rand van de wereld opnieuw de kou, schoonheid en wreedheid van het afgelegen Alaska, en weeft
ze die samen tot een warm verhaal over liefde en verlangen. In de winter van 1885 leidt de gedecoreerde
oorlogsheld kolonel Allen Forrester een kleine groep mannen in een expeditie die gedoemd is te mislukken: de
Wolverine rivier af lopen en het uitgestrekte en ongetemde Alaska ontdekken. Alaska is rijk aan goud en andere
grondstoffen, maar eerdere expedities liepen uit op tragedies. Forrester legt zijn buitengewone ervaringen vast in
een dagboek, in de hoop dat het als hij niet terugkeert, terecht zal komen bij zijn zwangere vrouw Sophie.
Sophie is achter gebleven in Vancouver, waar ze wegkwijnt en ernaar verlangt om samen met haar man mee te
kunnen reizen. Wat ze echter niet weet, is dat de winter net zo veel van haar zal vergen als van haar man, en
dat zowel haar moed als haar geloof zwaar op de proef gesteld zullen worden.
Cranberryzomer Irene Hannon 2019-05-28 Cranberryzomer’ van Irene Hannon is het eerste deel van een serie
die zich afspeelt in de romantische kustplaats Hope Harbor. De frisse bries die door Hope Harbor waait, brengt
genezing, hoop en... romantiek. Na een tragische gebeurtenis is Tracy weer terug in haar geboorteplaats, waar
ze haar cranberryboerderij op de rit probeert te houden. Aan romantiek denkt ze niet. Ook Michael Hunter is niet
van plan romantiek in zijn leven toe te laten. De uitgebluste zakenman die in Hope Harbor wat rust hoopt te
vinden na de dood van zijn vrouw, heeft zo zijn eigen geheimen. Maar wanneer Tracy hem uit de brand helpt, is
het daarna zijn beurt om haar te helpen met de cranberryboerderij. Al snel waait er een frisse wind door Hope
Harbor, die genezing, hoop en liefde brengt in vele levens – inclusief die van Tracy en Michael. Irene Hannon
schrijft graag verschillende genres, maar blinkt uit in romantische, gevoelige christelijke romans vergelijkbaar
met de romans van Deborah Raney. ‘Cranberryzomer’ is het eerste deel van een serie draaiend om het
romantische plaatsje Hope Harbor.
In wonderland Lynn Austin 2011-12-21 Alice Grace Ripley leeft in een droomwereld met haar neus in de boeken.
Maar aan haar zorgeloze bestaan komt plotseling een einde als haar vriend Gordon hun relatie verbreekt. Hij
vindt dat Alice te veel in een fantasiewereld leeft.Als ze dan ook nog haar geliefde baan in de bibliotheek
kwijtraakt omdat er bezuinigd moet worden, vlucht ze naar de bergen van Kentucky om vijf dozen met boeken te
doneren aan de bibliotheek in het kleine mijnwerkersstadje Acorn.Eenmaal daar aangekomen biedt ze aan om
twee weken als vrijwilliger te werken in de bibliotheek. De bibliothecaris en de vier vrouwen die boeken naar
afgelegen plekken brengen, blijken echter anders dan ze had verwacht. Alice ontdekt dat het echte leven met al
zijn avonturen, mysteries en romantiekveel mooier kan zijn dan ze ooit had durven dromen.
Laatste bekentenis Randy Singer 2012-08-31 Aanklager Jamie Brock is fel tegen het pleiten voor
strafvermindering in ruil voor een bekentenis. In de drie jaar die ze heeft gewerkt voor de officier van justitie heeft
ze nog nooit een deal gesloten met een verdachte. Maar wanneer de invloedrijke advocaat Caleb Tate wordt
aangeklaagd voor moord en hij een manier verzint om het rechtssysteem op de kop te zetten, moet ze al haar
principes opzij zetten. Een voor een beginnen verdachten deals af te wijzen. Terwijl rechtsinstellingen worden
overweldigd en misdadigers vrijuit gaan door gebrek aan bewijs, probeert Jamie haar sterke tegenstander
schuldig te verklaren.
The Alaskan Courage Collection Dani Pettrey 2015-05-03 Dani Pettrey's bestselling romantic suspense series,

Alaskan Courage, features the nail-biting adventures of the McKenna family siblings as they encounter danger in
the Alaskan wilderness. Now available in one volume! 1 Submerged 2 Shattered 3 Stranded 4 Silenced 5
Sabotaged
Kind van sneeuw Eowyn Ivey 2011-12-22 Kind van sneeuw is prachtig van opzet en toon, betoverend van begin
tot einde, een buitengewone prestatie. Alaska 1920. Mabel en Jack hebben het zwaar. Jack gaat gebukt onder
de enorme hoeveelheid werk op de boerderij en Mabel worstelt met de eenzaamheid en het verdriet over het feit
dat zij geen kinderen kunnen krijgen. Bij de eerste sneeuwval van het seizoen bouwt het echtpaar in een
opwelling een kleine sneeuwpop. De volgende morgen is het sneeuwkind verdwenen, maar plotseling vangen ze
een glimp op van een blond meisje dat door het bos rent. Het kleine meisje, dat zichzelf Faina noemt en zo uit
een sprookje lijkt te zijn gewandeld, verovert al snel Jack en Mabel's hart. Ze zien haar maar al te graag als hun
dochter. Maar in Alaska zijn leven en dood onvermijdelijk met elkaar verbonden. Wat het echtpaar van Faina
leert verandert hun leven voor goed. Eowyn Ivey vond de inspiratie voor deze roman in een Russisch sprookje
over een sneeuwmeisje. Op de kinderafdeling van een bibliotheek vond zij het verhaal, met tekeningen van een
illustratrice uit Alaska. Eowyn was gegrepen door de leegte en eenzaamheid, maar ook de magie van het
landschap dat zoveel gelijkenis vertoonde met dat uit haar jeugd. Zij las het oorspronkelijke verhaal en baseerde
daarop haar debuutroman.
Donkere zomer Iris Johansen 2011-04-04 Dierenarts Devon Brady is tijdelijk aan het werk op een Caraïbisch
eiland wanneer er een zwarte labrador met een schotwond wordt binnengebracht. Zijn baas Jude Marrok is
woedend en gaat op zoek naar de schutter, maar komt niet meer terug. Hij laat een briefje voor Devon achter
waarin hij haar vraagt zijn hond mee terug te nemen naar de Verenigde Staten, met de belofte hem later op te
halen. Dan ontdekt Devon dat de hond een speciale gave heeft: hij kan mensen genezen. En er blijken meer
honden met dezelfde gave te zijn. Marrok wordt achtervolgd door mensen uit zijn verleden die de honden in hun
bezit willen hebben. Devon raakt verstrikt in hun strijd en haar leven komt op het spel te staan.
Shattered Dani Pettrey 2013-02-01 A Thrilling New Romantic Suspense from the Genre's Newest Star Piper
McKenna couldn't be more thrilled that her prodigal brother, Reef, has returned to Yancey, Alaska, after five
years. But her happiness is short-lived when Reef appears at her house covered in blood. A fellow snowboarder
has been killed--but despite the evidence, Reef swears he's innocent. And Piper believes him. Deputy Landon
Grainger loves the McKennas like family, but he's also sworn to find the truth. Piper is frustrated with his need for
facts over faith, but he knows those closest to you have the power to deceive you the most. With his sheriff
pushing for a quick conviction, some unexpected leads complicate the investigation, and pursuing the truth may
mean risking Landon's career. With Piper waging her own search, the two head deep into Canada's rugged
backcountry--and unexpected complications. Not only does their long friendship seem to be turning into
something more, but this dangerous case is becoming deadlier with each step.
De leeuw van Babylon Bunn Davis 2011-12-23 Twee medewerkers van de CIA worden door de Taliban ontvoerd
in Irak. Tegelijkertijd raken twee anderen spoorloos: een Iraaks burger met veel invloed en een hulpverleenster
uit de Verenigde Staten. Is het toeval, of hebben deze verdwijningen met elkaar te maken? Marc Royce werkt
voor het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, met als specialisatie bijzondere benoemingen.
Doorgaans wordt hij ingezet bij routineklussen, maar deze keer wacht hem de taak van zijn leven: hij moet de
waarheid achter de recente gebeurtenissen zien te achterhalen in een operatie die uiterste geheimhouding vergt.
Zelfs binnen de Amerikaanse regering mag niet iedereen ervan weten, want sommige grote bazen willen de hele
zaak het liefst in de doofpot stoppen. Marc reist incognito af naar het Midden-Oosten en duikt in een wereld waar
mensen worden verdeeld door eeuwenoude conflicten, en waar fanatieke religieuze groepen niet bang zijn om
hun leven te geven voor hun waarheid en dat van anderen te nemen, als het moet.
Zoeken naar Daisy Jody Hedlund 2013-04-26 Michigan, 1880. De houthakkersbazen zijn blind voor het morele
verval dat steeds verder oprukt in de stadjes. Bordelen en saloons groeien als paddenstoelen uit de grond. Lily
Youngdompelt zich volledig onder in deze gewelddadige en meedogenloze omgeving op zoek naar haar 16jarige zusje, dat is weggelopen. Maar met haar onbehoedzame gedrag brengt ze niet alleen zichzelf in gevaar,
maar ook de weinige betrouwbare mannen die het stadje rijk is, zo ook de baas van het kamp: Connel
McCormack.
De Verzoening Kim Vogel Sawyer 2012-08-31 De half-indiaanse Lizzie Dawson woont alleen in een berghut in
Alaska. Haar stam heeft haar verstoten vanwege haar blanke vader. Ze hoopt dat ze de relatie met haar
grootouders weer kan herstellen, zodat ze aan haar moeders laatste verzoek kan voldoen, maar de stam laat
haar niet toe. Wanneer Clay Selby naar de regio reist, heeft hij slechts één doel voor ogen: het evangelie
verspreiden onder de Athabaskische indianen. Maar dan ontmoet hij een indiaanse vrouw ontmoet met
prachtige, felblauwe ogen. Zij is geen lid van de stam en de vriendschap met haar kan zijn missie in gevaar
brengen. Hij moet besluiten of hij zijn roeping volgt of zijn hart.
Rozengeur en zonneschijn Jill Mansell 2014-06-18 Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur. Van haar
boeken zijn al meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Ze schrijft heerlijke feelgood romans, altijd met
humor en romantiek. Sophie Wells werkt als fotografe in de populaire badplaats St. Carys. Ze heeft besloten niet

meer aan een relatie te beginnen; dat wil ze niemand meer aandoen. Tot haar afgrijzen valt ze toch voor Josh
Strachan, de nieuwe eigenaar van het chique hotel Mariscombe House. Waarom moet juist hij haar dan
betrappen op skinny-dipping? Dat wordt een zomer vol rozengeur en zonneschijn! Jill Mansell is een absolute
bestsellerauteur. Van haar boeken zijn al meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Ze schrijft heerlijke
feelgood romans, altijd met humor en romantiek. 'Ultieme feelgood!' - Veronica Magazine 'Een ideaal
vakantieboek!' - Chicklit.nl 'Jill Mansell, leading lady van de chicklit.' - Libelle 'Al lezende krijg je vanzelf een
zonnig humeur.' - Vriendin
Soeverein Ted Dekker 2014-04-30 In Soeverein van Ted Dekker zet De Orde alles op alles om de laatste
Sterfelijken uit te roeien. Soeverein is het laatste deel uit de serie The Books of Mortals. De volgelingen van Rom
zijn in verwarring na de verschrikkelijke oorlog met de Orde. Iedereen levert nu zijn eigen strijd om te overleven.
Slechts 36 Stervelingen blijven trouw aan Rom, maar de Orde is vastbesloten om ook dit laatste groepje te
verslaan. Wanhopig bieden ze weerstand aan de tegenstander die steeds gewelddadiger wordt. Als de totale
vernietiging onontkoombaar lijkt, moeten ze vertrouwen op hun geloof en de soevereiniteit die hun toegezegd is.
Een tijd om te oogsten Hillary Jordan 2016-05-26 Mississippidelta, 1946. Laura McAllan woont met haar gezin
op een grote katoenplantage in een onherbergzame streek. Ze worstelt om voor haar kinderen een veilige plek
te creëren, en het subtiele evenwicht te bewaren in de omgang met de pachters die op het landgoed wonen.
Maar zwaarder nog weegt de voortdurende kritiek van haar schoonvader die bij hen inwoont. Dan keert Jamie,
de lievelingsbroer van haar man, terug uit de oorlog, en begint de controle haar langzamerhand te ontglippen.
Jamie zoekt aansluiting bij de oudste zoon van de pachters – ook hij vocht in de oorlog, maar hij is zwart... De
onwaarschijnlijke vriendschap tussen de strijdmakkers drijft deze krachtige roman uiteindelijk naar zijn
onverbiddelijke einde Hillary Jordan ontving met haar debuutroman Een tijd om te oogsten de Bellwether Prize
uit handen van Barbara Kingsolver, die het boek hoge waardering gaf. Het werd een internationaal succes en is
inmiddels in zes talen vertaald. www.hillaryjordan.com. ‘Een meesterlijke vertelling met goed uitgediepte
hoofdpersonen, die te maken krijgen met racisme en oorlogstrauma’s. Ik wil meer van Hillary Jordan lezen!’ Jaap
Dillen, Boekhandel Novita ‘Wat een prachtige roman! Ademloos gelezen.’ Marina Lanting, Boekhandel
Roodbeen ‘Schitterend. Een prachtig en aangrijpend boek.’ Joop Osinga, Boekhandel Osing
Outlaw Ted Dekker 2014-08-07 De in de jungle geboren en getogen Ted Dekker heeft met `Outlaw een thriller
geschreven die niemand anders had kunnen schrijven. Julia Carter wordt vlak voor de kust van Irian Jaya
overvallen door een zware storm. Haar boot kantelt en als ze bijkomt, is de storm gaan liggen, maar is haar
zoontje verdwenen. Leden van een brute stam sleuren haar diep de jungle in. Ze verzet zich tot het uiterste
tegen het onrecht wat haar wordt aangedaan, totdat ze erachter komt dat haar zoon Stephen nog leeft en ze een
plan moet bedenken om hem te redden uit de klauwen van het stamhoofd. Stephen is immers geboren om de
wereld te veranderen... `Outlaw is het bijzondere levensverhaal van de mysterieuze redder uit Dekkers eerdere
thriller `Exit .
Tot ik je vind Melanie Dobson 2018-11-01 ‘Tot ik je vind’ van Melanie Dobson is een ontroerende roman over de
lotgevallen van twee Duitse kinderen in de Tweede Wereldoorlog en hun zoektocht naar elkaar in de tijd daarna.
De dertienjarige Daniel en de tienjarige Brigitte ontsnappen aan de Gestapo als hun ouders worden opgepakt.
Ze komen terecht in Engeland, waar ze ieder hun eigen weg gaan, maar beloven elkaar weer te vinden zodra
dat kan. Meer dan 70 jaar zoeken ze tevergeefs naar elkaar. Totdat er een journaliste op hun pad komt die
nieuwe hoop biedt. Melanie Dobson schrijft ‘dual-time-romans’ – romans met een verhaallijn in het heden en een
in het verleden – en doet dat als geen ander. Eerder verschenen van haar ‘De tragedie van Ladenbrooke Manor’
en ‘Het geheim van Chateau d’Epines’.
The Killing Tide (Coastal Guardians Book #1) Dani Pettrey 2019-08-06 When one Coast Guard officer is found
dead and another goes missing, Coast Guard Investigative Service special agent Finn Walker faces his most
dangerous crime yet. His only clues are what little evidence remains aboard the dead officer's boat, and the
direction the clues point to will test Finn and the Guard to their limits. When investigative reporter--and Finn's
boss's sister--Gabby Rowley arrives, her unrelenting questions complicate an already volatile situation. Now that
she's back, the tug on Finn's heart is strong, but with the risks she's taking for her next big story, he fears she
might not live through it. Thrown together by the heinous crime, Finn and Gabby can't ignore the sparks or
judgments flying between them. But will they be able to see past their preconceptions long enough to track down
an elusive killer, or will they become his next mark?
Schrijfster in Jeruzalem Tessa Afshar 2014-04-04 In Schrijfster in Jeruzalem van Tessa Afshar reizen Sarah en
Darius naar Israël om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Sarah is getrouwd met Darius. Ze heeft alles wat
haar hartje begeert, maar haar man lijkt soms onbereikbaar. Darius betwijfelt of het wel een goede beslissing
was om een Joodse tot vrouw te nemen. Zeker wanneer zij samen met haar neef Nehemia er voor pleit om de
muren van Jeruzalem te gaan herbouwen. Als Darius wordt aangesteld als opzichter reist hij met Sarah naar
Israël. Zal de weg, die vol gevaren en verrassende herinneringen is, hem helpen om de hand van God in zijn
leven te zien? Van Tessa Afshar verschenen eerder Achter de muren van Jericho en Schrijfster aan het

Perzische hof.

submerged-alaskan-courage-1-dani-pettrey

Downloaded from fiftytables.nl on October 5, 2022 by guest

