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De stille gouvernante Julie Klassen 2012-10-19 Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar moeder wurgt, bedenkt ze zich geen moment en grijpt het eerste het beste voorwerp om hem voor het hoofd te slaan. Zodra de
gevolgen van haar daad tot haar doordringen, beseft ze dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Haar moeder helpt haar te vluchten en regelt een onder-komen bij een oude kennis aan het hof van Brightwell. Daar vangt Olivia, die door
het trauma niet meer kan spreken, een geheim gesprek op tussen de heer des huizes en zijn zoon Edward. Edward ontdekt dat Olivia op de hoogte is van informatie die zijn reputatie kan schaden en stelt haar aan als gouvernante
om haar in de gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker hun paden elkaar kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij niet zijn grootste bedreiging, maar juist zijn redding blijkt te zijn. Na Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter schreef
Julie Klassen opnieuw een prachtige historische thriller die speelt in de Regency-periode in Engeland. Liefhebbers van Jane Austen kunnen hun hart ophalen aan De stille gouvernante!
Library Journal Melvil Dewey 2006 Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a special section: School library journal, ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also issued
separately.
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’
Geen rust voor de doden Andrew F Gulli 2012-04-15 Zesentwintig auteurs drukken elk hun stempel op het verhaal en bouwen de spanning op naar een explosieve finale. Wanneer Christopher Thomas, curator van het McFall Art
Museum in San Francisco, wordt vermoord en zijn lijk in een ijzeren maagd in een Berlijns museum wordt gevonden, is zijn vrouw Rosemary de hoofdverdachte. Ze wordt berecht, veroordeeld en geëxecuteerd. Tien jaar later is exrechercheur Jon Nunn ervan overtuigd dat men de verkeerde ter dood heeft gebracht. Hij wil iedereen die aanwezig was tijdens de nacht dat Christopher stierf, bijeenroepen om de waarheid te achterhalen. Maar de moordenaar stelt
alles in het werk om ervoor te zorgen dat het verleden begraven blijft...
Xenophons gedenkwaardigheden van Socrates Xenophon Atheniensis 1888
Er was eens een prins Rachel Hauck 2015-06-26 Het hedendaagse sprookje ‘Er was eens een prins’ van Rachel Hauck is het eerste deel in een nieuwe serie over koninklijke bruiloften. Susanne en Nathaniel leven in totaal
verschillende werelden. Zij is een doodgewoon meisje, hij de troonopvolger van Brighton Kingdom. Als ze elkaar ontmoeten tijdens een vakantie slaat de vonk over. Maar na een paar heerlijke weken moeten ze afscheid nemen.
Nathaniel moet terug, om te trouwen met de bruid die zijn familie voor hem gekozen heeft. Susanne blijft achter met een gebroken hart. Nathaniel staat voor een ultiem dilemma: zijn koninkrijk of de liefde?
Talking Book Topics 2006
Dictionary of Midwestern Literature, Volume 2 Philip A. Greasley 2016-08-08 The Midwest has produced a robust literary heritage. Its authors have won half of the nation’s Nobel Prizes for Literature plus a significant number of
Pulitzer Prizes. This volume explores the rich racial, ethnic, and cultural diversity of the region. It also contains entries on 35 pivotal Midwestern literary works, literary genres, literary, cultural, historical, and social movements, state
and city literatures, literary journals and magazines, as well as entries on science fiction, film, comic strips, graphic novels, and environmental writing. Prepared by a team of scholars, this second volume of the Dictionary of
Midwestern Literature is a comprehensive resource that demonstrates the Midwest’s continuing cultural vitality and the stature and distinctiveness of its literature.
True Valor Dee Henderson 2002 In this second book in the Uncommon Heroes series, Air Force pararescueman Bruce Striker Stanton must save his love, a pilot, when she crash lands in Turkey after a deadly air battle.
De hospita Roald Dahl 2013-09-12 De hospita is afkomstig uit de bundel Op weg naar de hemel, die nog tien andere spannende korte verhalen over de duistere facetten van het menselijke karakter bevat.Een jongeman op zoek naar
een slaapplaats ontmoet een bijzonder toeschietelijke hospita. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte
verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
Een gewaarschuwd man Dick Francis 2015-12-18 Jonathan Derry is een leraar natuurkunde wiens carrière en huwelijk enigszins in het slop zijn geraakt. Plotseling verneemt hij het nieuws van de zelfmoordpoging van een vriendin en
de zelfmoord van een vriend. Bovendien krijgt hij cassettes in zijn bezit die een geheim verbergen waar nogal wat mensen veel voor over blijken te hebben. Jonathans broer William speelt uiteindelijk de hoofdrol bij de ontknoping van
het mysterie, maar voor beiden wordt de dreiging even donker en gevaarlijk.
Nachtmuziek Nora Roberts 2013-02-13 De knappe, jonge en succesvolle violiste Caroline Waverly komt naar het Amerikaanse stadje Innocence om de nalatenschap van haar grootmoeder te regelen. Zij besluit er de zomer door te
brengen, vooral omdat ze even tot zichzelf wil komen nadat de onstuimige relatie met haar vriend is beëindigd. Haar vakantie in Innocence wordt echter al snel verstoord door een gebeurtenis die haar bijzonder aangrijpt... en daar zal
het niet bij blijven. Bovendien raakt Caroline in de ban van de aantrekkelijke maar raadselachtige Tucker Longstreet. Hun aarzelende relatie groeit uit tot een vurige verhouding, maar hun liefde wordt door een reeks dramatische
gebeurtenissen danig op de proef gesteld.
Sardanapalus Lord Byron 1836
Christian Fiction John Mort 2002 At last--the first comprehensive readers' advisory guide for this highly popular genre! With an emphasis on contemporary publications, this book covers nearly 2,000 Christian fiction titles,including a
chapter on YA literature, and provides detailed annotations and bibliographies.
The Uncommon Heroes Collection: True Devotion / True Valor / True Honor Dee Henderson 2016-10-24 This collection bundles all three of popular author Dee Henderson’s military romantic suspense series Uncommon Heroes into
one e-book for a great value! #1 True Devotion Kelly Jacobs has already paid the ultimate price of loving a warrior; she has the folded flag and the grateful thanks of a nation to prove it. Navy SEAL Joe “Bear” Baker can’t ask her to
accept that risk again—even though he loves her. But the man responsible for her husband’s death is back; closer than either of them realize. Kelly is in danger, and Joe may not get there in time. #2 True Valor Heroes get a new
meaning when you see inside their lives. Gracie is a Navy Pilot; Bruce works Air Force Pararescue. With dangerous jobs—often away from home—they write love letters. When Gracie is shot down behind enemy lines, Bruce has one
mission: get her out alive. #3 True Honor CIA officer Darcy St. James is after a man who knew September 11 would happen—a man who chose to profit from the knowledge. Navy SEAL Sam “Cougar” Houston is busy: The
intelligence Darcy is generating has his team deploying around the world. Under the pressure of war, their romance flourishes. But it may be a short relationship: for the terrorists have chosen their next targets, and Darcy’s name is
high on the list. Uncommon Heroes: Welcome to a world where friendships go deep, loyalties stand strong, and uncommon heroes perform the toughest jobs in the world. Dee Henderson’s military romance series provides a detailed
passage into the world of the military and homeland heroes, and those they love.
Onvindbaar Terri Blackstock 2017-05-05 ‘Onvindbaar’ van Terri Blackstock gaat verder bij de cliffhanger waarmee ‘Op de vlucht’ eindigde: rechercheur Dylan heeft Casey laten gaan toen de politie op het punt stond haar te
arresteren. Ze heeft geen idee waarom, maar wat ze wel weet is dat ze zich weer onvindbaar moet maken. Nieuwe naam, nieuwe look, nieuwe stad, nieuwe baan. Maar dat is niet genoeg om zichzelf gerust te stellen. De moordenaar
van Brent moet achter de tralies komen en zij is de enige die daarvoor kan zorgen. Ze wil Dylan wel vertrouwen, maar durft ze dat ook? Als haar zus Hannah ook bij de zaak betrokken raakt, moet Casey in actie komen. Voor Hannah
heeft ze alles over, zelfs een levenslange gevangenisstraf. Zou het haar zus helpen als ze zichzelf aangeeft?
De tweestrijd van Elinor Laura Frantz 2014-06-05 Tweestrijd van Elinor van Laura Frantz is een liefdesverhaal à la Romeo en Julia. 1822. De jonge Elinor Ballantyne opent een school voor jonge dames. Een van haar eerste
leerlingen is Chloe, een meisje uit de beruchte Turlockfamilie de aartsvijanden van de Ballantynes. Wanneer Elinor vanwege Chloe verwikkeld raakt in Turlockzaken, leert ze haar broer Jack kennen, een jongeman die zich afkeert
van de gewelddadige reputatie van zijn familie. Tot haar wanhoop wordt Elinor verliefd op hem. Maar om bij hem te kunnen zijn, zou ze haar eigen familie de rug toe moeten keren.
Zwart water Dee Henderson 2017-06-13 ‘Zwart water’ van Dee Henderson is het eerste deel in een serie rond de getalenteerde rechercheur Evie Blackwell, die een nieuw cold cases-team heeft opgezet. Rechercheur Evie Blackwell
verruilt de stad Chicago voor het platteland van Carin County, waar ze zich samen met de plaatselijke sheriff Gabriel Thane stort op twee oude, onopgeloste vermissingszaken. Terwijl ze door het oude bewijsmateriaal gaan, doet
Evie een verrassende ontdekking, wat een spoor op lijkt te leveren naar een derde cold case-zaak. Maar het wordt past echt gecompliceerd als sheriff Thane en zijn familie meer lijken te weten. Evie bijt zich in de zaak vast en besluit
Carin County niet te verlaten voordat ze elke steen heeft omgedraaid en alle zaken zijn opgelost. Dee Henderson brak door met haar serie over de familie O’Malley. Ze weet als geen ander mysterie, romantiek en familiedrama met
elkaar te verweven.
Verhaal zoekt liefde Lisa Wingate 2016-07-01 Lisa Wingate verrast met ‘Verhaal zoekt liefde’, een roman die begint in het kantoor van een uitgeverij en eindigt in het ruige landschap van North Carolina.Als redacteur Jen Gibbs een
mysterieus manuscript in handen krijgt, is ze al snel gegrepen door het historische verhaal. Maar de roman is niet compleet. Jen zet alles op alles om de schrijver te vinden, zelfs als dat betekent dat ze terug moet naar waar ze
opgroeide, de Blue Ridge Mountains – een beladen plek waarvan ze hoopte dat ze die voorgoed achter zich had gelaten. “‘Verhaal zoekt liefde’ voert je mee door de tijd op een magische en prachtige reis.” – Julie Cantrell, auteur van
‘Het lied van de bomen’. Lisa Wingate schreef eerder ‘Bloeimaand’, ‘De zomerkeuken’ en ‘Veilig bij jou’, die als bookazine is uitgegeven onder de titel ‘Zomer in Moses Lake’.
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.
Library Journal 2002
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
Een engel in Rome Amy Harmon 2017-10-12 Eva Rosselli en Angelo Bianco groeien op als broer en zus, maar het is niet de bloedband die hen verbindt... Italië, 1933. Als Angelo Bianco op zijn negende naar Italië wordt gestuurd, is
hij een geschenk uit de hemel voor Eva Rosselli. Eindelijk het broertje waar ze al zo lang op hoopte! Terwijl ze samen opgroeien, ontstaat een hechte ban tussen de twee, die ernstig op de proef wordt gesteld als Angelo besluit zijn
roeping tot priester te volgen. Tien jaar later is Angelo tot priester gewijd, en is Eva op de vlucht voor de Gestapo. In een uiterste wanhoopsdaad klopt ze aan bij Angelo, die Eva verstopt in een klooster. Daar komt ze tot de
ontdekking dat ze slechts een van de vele Joden is die door de Katholieke Kerk verborgen worden gehouden. Terwijl de wereld in oorlog is en op verlossing wacht, staan Eva en Angelo beproeving na beproeving te wachten, keuze
na hartverscheurende keuze - tot er geen weg terug meer is.
Na de regen Karen Kingsbury 2013-08-21 Twee broers op zoek naar hun bestemming Krachtig boek dat je nog lang bijblijft De dood van zijn vrouw hangt al jaren als een donkere wolk boven het leven van Cody Gunner. Ooit zeer
succesvol als rodeorijder heeft hij nu zijn passie opgegeven en keert huiswaarts. Daar richt Carl Joseph, zijn gehandicapte broer, zich onder leiding van de stralende Elle juist op de toekomst.
Koud spoor Dee Henderson 2018-06-05 ‘Koud spoor’ van Dee Henderson is het tweede deel in de serie over cold case detective Evie Blackwell. Evie Blackwell gaat deel uitmaken van een prestigieuze taskforce, en de druk om te
presteren is hoog. De taskforce is gericht op het traceren van langdurig vermiste personen. Evie en haar nieuwe partner, David Marshal, krijgen een aantal vermissingszaken in Chicago toegewezen. Terwijl Evie oude wonden openrijt
in een hechte buurtgemeenschap, op zoek naar een verdwenen student, zoekt David naar een vermiste privédetective die voor een machtige cliënt werkte. Evie en David zijn allebei zeer vasthoudend in hun zoektocht naar
gerechtigheid. En ondertussen moet Evie ook nog de antwoorden vinden op een aantal kwesties die spelen in haar privéleven. ‘Koud spoor’ volgt chronologisch op ‘Zwart water’, maar kan ook prima los gelezen worden.
Verboden magie Juliet Marillier 2012-07-11 In het koninkrijk Alban gaat het volk gebukt onder het schrikbewind van koning Keldec. Het gebruik van magie is er verboden. Contact met een van de vele magische wezens die het land
bevolken, wordt steeds vaker met de dood bestraft. De vijftienjarige Neryn is samen met haar vader op de vlucht voor de krijgers van Keldec. Dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Haar vader ondergaat als het ware een
gedaanteverwisseling, en vóór het goed en wel tot Neryn doordringt, wordt ze door hem verspeeld in een illegaal dobbelspel. Neryn rest geen andere keuze dan zich te schikken naar de wensen van de geheimzinnige onbekende die
nu haar heer en meester is. Maar er is hoop. Neryn ontdekt dat zij beschikt over een unieke gave, een onverwacht talent dat haar het doelwit maakt van verschillende partijen, onder wie de trawanten van Keldec. En dat talent komt
maar wat van pas als Neryn het vluchten zat is en besluit terug te vechten...
Cassette Books Library of Congress. National Library Service for the Blind and Physically Handicapped 2004
Het Ardennenoffensief / druk 6 Alex Kershaw 2011-07
Ontzettend irritant Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind jij het leuk om mensen gek te maken door hen de hele tijd na te doen? Houd jij ook
altijd extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om vreemde vragen te stellen waar niemand op kan antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de waslijn? Elk positief antwoord is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een ontzettend irritant
persoon. Dit is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 0 Jij snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor jou. Een boek vol avonturen van Andy
met een irritante vlieg, gekke danspasjes en een loodzwaar kampeerbed.
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.
Enemy of the state Kyle Mills 2018-02-24 Van de auteur van American Assassin, de bioscoophit van najaar 2017! Na 9/11 sluiten de VS een uiterst geheim en ongekend gevaarlijk akkoord om het bewijs tegen de machtige Saudiërs
die de aanslagen coördineerden te verduisteren. In ruil daarvoor zou koning Faisal beloven de olietoevoer in stand te houden en met de samenzweerders in zijn kringen af te rekenen. Als de Amerikaanse president vermoedt dat de
Saudiërs nooit van plan zijn geweest zich aan de deal te houden, laat hij Mitch Rapp een waarschuwing overbrengen. Rapp moet deze klus in zijn eentje klaren. Net als hij start met het ontrafelen van de banden tussen de Saudische
regering en IS, wordt zijn missie ontdekt door het briljante nieuwe hoofd van de CIA.
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.
De vlucht van de vlinder Kristy Cambron 2014-10-21 Puur kwaad en intense schoonheid floreren naast elkaar in Auschwitz in Kristy Cambrons roman `De vlucht van de vlinder New York, 2014. Sera James organiseert veilingen voor
de elite van de kunstwereld. In haar zoektocht naar interessante stukken, stuit ze op een portret van een onbekend slachtoffer van de holocaust. Wenen, 1942. De talentvolle concertvioliste Adele Von Bron weet precies wat ze wil en
wat er van haar verwacht wordt: spelen bij het Wiener Philharmoniker. Maar haar wens om anderen te helpen is sterker. Als de nazi s ontdekken dat ze Joden helpt onderduiken, wordt haar rooskleurige toekomst van haar afgepakt
en belandt ze in de horrorwereld van Auschwitz. De vlucht van de vlinder is het eerste deel in een romanserie over kunstwerken die `verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Bevrijdende liefde Francine Rivers 2012-02-23 Deze roman speelt zich af omstreeks 1850 in Californië. De om haar schoonheid geroemde Angel verwacht niets van mannen dan leugens, bedrog en geweld. Als jong meisje werd zij
verkocht en misbruikt en later gedwongen als publieke vrouw haar lichaam te exploiteren. De enige kracht die Angel in staat stelt om te overleven is de diepe haat die zij koestert. En het meest haat die zij de mannen die haar hebben
gebruikt en haar inwendig leeg en dood hebben achtergelaten. Dan ontmoet zij Michael Hosea, een man die god wil dienen en bij alles zoekt naar zijn wil. Michael Hosea gehoorzaamt Gods roep om met Angel te trouwen en haar
onvoorwaardelijk lief te hebben. Langzaam trotseert Michaels al Angels bittere verwachtingen en ondanks haar verzet begint haar bevroren hart uiteindelijk te smelten. Bij een naburig kolonistengezin vindt Angel een warmte die ze
nooit eerder gevoelt heeft. Maar niet iedereen wil de vrouw vergeven die Angel was...als een ultieme beproeving van haar respect voor Hosea en haar prille geloof in God doemt er uit het verleden een demon op die zij onder ogen zal
moeten zien en... overwinnen.
De brug naar het eiland Julie Klassen 2020-01-14 Een historische roman boordevol romantiek en intrige, over een onopgeloste moordzaak en een mysterieuze vrouw. ‘De brug naar het eiland’ van Julie Klassen is een historische
roman boordevol romantiek en intrige, zoals we van Julie gewend zijn. Isabelle woont op Belle Island: een afgelegen eiland in de rivier de Thames. Het is een wereld op zich en Isabelle voelt zich er veilig. Maar ze wordt geplaagd
door een terugkerende droom over een moord. Of is het een herinnering? Isabelle weet niet meer wat ze moet geloven, zeker niet wanneer ze te horen krijgt dat iemand die zij vertrouwde in Londen is vermoord. Advocaat Benjamin
Brooker onderzoekt de mysterieuze moord en komt terecht op Belle Island. Zijn voornemen om nooit meer een knappe vrouw op haar woord te geloven, wordt meteen op de proef gesteld als hij Isabelle ontmoet, hoofdverdachte in de
moordzaak. Zij beweert dat ze het eiland al in geen tien jaar heeft verlaten, maar kan hij haar geloven? En wat moet hij met de gevoelens die hij voor haar begint te ontwikkelen?
Een morgen voor Ingeborg Lauraine Snelling 2013-04-16 De droom van hun eigen boerderij en een goed leven in Amerika lokte Roald en Ingeborg Bjorklund weg uit Noorwegen, om de prairies van het Amerikaanse Dakota te
ontginnen. Als Roald tijdens een hevige sneeuwstorm verdwijnt, verandert Ingeborgs droom in een nachtmerrie. Onder bijna onmogelijke omstandigheden en overmand door verdriet vecht Ingeborg voor haar gezin en haar
boerderij.Dan wordt het lente en komt Haakan, een verre neef van Roald, haar helpen met het zware werk op het land. Na de kille winter kan Ingeborg de vreugde die Haakan in haar leven brengt niet langer ontkennen.Maar ook
Roalds broer komt uit Noorwegen over om de familie te helpen. Het wordt er bepaald niet gemakkelijker op in het kleine huisje op de prairie
What Do I Read Next? 2001
Gespleten Karin Slaughter 2018-06-12 ‘Karin Slaughter is wederom in bloedvorm.’ ???? Telegraaf Sterke personages, bloedstollende spanning, met verve en vakmanschap geschreven. Andrea Cooper denkt haar moeder, Laura,
door en door te kennen. Maar wanneer het restaurant waar ze samen lunchen onder vuur wordt genomen en een doodgewone middag in een bloedbad eindigt, ziet Andrea een heel andere kant van haar. De koelbloedigheid
waarmee moeder de schutter overmeestert en doodt, vindt ze ronduit schokkend. Het blijkt dat Laura zich al dertig jaar schuilhoudt onder een andere naam en haar verleden één grote leugen is. Wat is er gebeurd en waarom wil
iemand haar het zwijgen opleggen? En wat moet je doen als je eigen moeder een leugenaar blijkt te zijn - of ergen dan dat? ‘Karin Slaughter is adembenemend sterk in haar deconstructie van Laura, het übermoederdier in wie goed
en kwaad een verbluffend spel spelen.’ Knack ‘Gruwelijk knap opgeschreven.’ de Volkskrant ‘Vakwerk.’ De Standaard ‘Waanzinnig goed.’ Twan Huys
De schildersdochter Julie Klassen 2016-01-07 De historische roman ‘De schildersdochter’ van Julie Klassen draait om een knappe jongedame, twee broers, een miniatuurportret en een allesbepalende keuze. Sophie Dupont
assisteert haar vader bij zijn werk als portretschilder; haar eigen werk houdt ze verborgen. In haar vrije uren wandelt ze langs de kliffen bij de kust van Devon waar zich vele schilders en dichters ophouden. Op een van die
wandelingen ontmoet ze de knappe Wesley Overtree, de eerste man die haar vertelt hoe mooi ze is. Kapitein Stephen Overtree is gewend om voor alle ellende op te draaien die zijn broer veroorzaakt. Ook dit keer heeft Wesley zich
aardig in de nesten gewerkt. Hij heeft een meisje zwanger gemaakt en is met de noorderzon naar Italië vertrokken, op zoek naar een nieuwe muze. Om miss Dupont te behoeden voor een schandaal besluit Stephen haar een
huwelijksaanzoek te doen. Sophie accepteert dit, maar krijgt ze daar geen spijt van als Wesley terugkeert? De historische romans van Julie Klassen spelen zich af in de Regency-periode, net als de kostuumdrama’s van Jane Austen
en de zusjes Brönte.
De mus Jason Mott 2013-08-06 Heather is vastbesloten de tien jaar oude Tatiana, die plotseling in haar leven opduikt, te herenigen met haar vader in Sierra Leone. Maar hoeveel is ze bereid op het spel te zetten voor het redden van
een teruggekeerd meisje, een meisje dat ze niet eens kent?
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