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Yeah, reviewing a book Cutting Loose Sisterhood Diaries 1 Susan Andersen could increase your near associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, skill does not
recommend that you have extraordinary points.
Comprehending as well as settlement even more than additional will manage to pay for each success. next-door to, the message as skillfully as insight of this Cutting Loose Sisterhood Diaries 1 Susan Andersen can be
taken as without difficulty as picked to act.

moment is.’ The Guardian
Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland komt langzamerhand in
het centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen. Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen
waar het de wisseling der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4
jaar.
Wildstone Jill Shalvis 2020-04-21 (1) NIET ZONDER ELKAAR Chef-kok Quinn Weller heeft eindelijk haar
leven weer op orde, nadat ze haar zus verloor bij een auto-ongeluk. Op het eerste gezicht heeft ze alles wat
ze wil: een liefhebbende familie, een droombaan in een van de beste restaurants in LA en een leuke vriend.
Dus waarom voelt ze zich dan zo leeg, alsof er een deel van haar ontbreekt? Quinn krijgt deels antwoord op
die vraag wanneer een advocaat haar opspoort en een heftig geheim onthult - plus een mysterieuze erfenis
die alleen zij kan claimen. De schokkende waarheid spoelt als een vloedgolf over haar heen. Haar hele
leven was een leugen. Ze besluit haar leven in LA achter zich te laten en naar Wildstone, Californië, te
vertrekken. Het bevalt haar meteen in het rustige, mooie stadje - niet in het minst vanwege de knappe,
donkerharige vreemdeling die ze steeds tegen het lijf loopt. Daar staat haar nóg een grote verrassing te
wachten. Haar erfenis is namelijk geen geldbedrag of huis - maar iets wat haar hele leven en alles wat ze
over zichzelf en haar familie wist, op zijn kop zet... (2) OP DE JUISTE WEG Lanie Jacobs is razend,
opstandig en verdrietig tegelijk wanneer er na de onverwachte dood van haar man de ene na de andere
vrouw opduikt. Elk van hen beweert dat zíj de enige echte echtgenote is. En dat terwijl ze dacht dat ze
gelukkig getrouwd was. Hoe heeft ze nou zo blind kunnen zijn? Na een paar keer diep ademhalen besluit ze
helemaal opnieuw te beginnen en neemt een baan aan bij wijnhuis Capriotti. Tot haar verbazing wordt ze
met open armen verwelkomd door deze drukke Italiaanse familie, waar de emoties vaak hoog oplopen maar
ruzies altijd beslecht worden met kussen, knuffels en schalen vol zalige pasta. Vooral Mark Capriotti, een
stoere ex-Airforce-commando, doet zijn best om haar het gevoel te geven dat ze er helemaal bij hoort. En
van zijn schattige tweelingdochters mag ze zelfs nóóit meer weg. Net als ze weer een beetje in de liefde
durft te geloven, arriveert River, een zwangere jonge vrouw, die net als zij een baan zoekt. En daarmee
raakt alles aan het wankelen… (3) ZUSJES VOOR ALTIJD Brooke Lemon heeft het leven altijd geleid zoals
zíj het wilde, met inbegrip van wilde avonturen én de nodige fouten. Het leven van haar oudere zus, Mindy,
is juist het perfecte plaatje: ze is getrouwd met een arts, woont in een prachtig huis en heeft drie schatjes
van kinderen. Brooke is dan ook in shock wanneer Mindy ineens met haar kinderen bij haar op de stoep
staat, een inzinking nabij. Om Mindy de tijd te geven tot rust te komen, neemt Brooke de kinderen voor een
tijdje mee naar Wildstone, waar de zussen zijn opgegroeid. Ze vindt het best ingewikkeld om weer thuis te
komen na zeven jaar afwezigheid. Vooral wanneer ze oog in oog komt te staan met haar ex, Garrett
Montgomery. Plotseling is ze compleet vergeten waarom ze hem ooit als ‘een fout’ heeft bestempeld;
woorden als ‘sexy’ en ‘adembenemend’ passen veel beter bij hem! Terwijl Mindy probeert haar leven weer
op orde te krijgen, wordt dat van Brooke nog een stukje ingewikkelder. Lukt het hen om samen alle hobbels
te nemen en de liefde te (her)vinden? Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Het koningsbedrog Steve Berry 2015-06-02 Steve Berry staat garant voor historisch verantwoorde én
avontuurlijke thrillers. Dat laat hij wederom zien in ‘Het Koningsbedrog’. Wanneer zijn zoon Gary in Londen
wordt ontvoerd, raakt Cotton Malone betrokken bij een omvangrijk politiek steekspel. De kern van de zaak
draait om een Libische terrorist die door de Schotse autoriteiten vrijgelaten zal worden. Amerika wil dat
voorkomen, maar niets kan de Britten ervan overtuigen in te grijpen.Behalve misschien ‘Koningsbedrog’,
een CIA-operatie die zich richt op de legitimiteit van het Britse koningshuis en koningin Elisabeth. Malone
staat voor een dodelijk dilemma: om Gary te kunnen redden moet hij een gevaarlijk spel spelen. Want
alleen door het blootleggen van een ongelooflijk geheim kan hij de vernietigende consequenties van
Operatie Koningsbedrog voorkomen. ‘Fans van Steve Berry hebben met Het Koningsbedrog een topthriller
in handen.’ The Huffington Post ‘Steve Berry overtreft zichzelf telkens weer.’ **** Hebban.nl/Crimezone
‘Sfeer, inhoud, geschiedenis plus adembenemende spanning. Steve Berry is steengoed!’ Lee Child ‘Steve
Berry schrijft zinderende thrillers van wereldformaat.’ Peter James ‘Zoals altijd bij Berry steek je er wat van
op en intussen vlieg je door het boek.’ David Baldacci Steve Berry schrijft bestsellers die alom worden
geprezen vanwege hun rijkdom aan historische details en de grondige research. Zijn thrillers verschijnen in
veertig talen.
Toms nachtelijk avontuur Philippa Pearce 1959
Een verrassende stap Robyn Carr 2016-07-12 Romantiek gegarandeerd in deze heerlijke feelgood van
bestsellerauteur Robyn Carr. Voor de liefhebbers van Santa Montefiore. Ja, ze is een volwassen vrouw. En
ja, ze kan best haar eigen boontjes doppen. Maar soms, als alles tegen zit, wil Maggie Sullivan maar één
ding: schuilen bij Sully, haar vader. En omdat nu méér dan alles tegen zit, rijdt ze naar Sullivan's Crossing
in Colorado, naar de prachtige plek in de bergen waar haar vader een plattelandswinkel en een
kampeerterrein runt. Daar is al jaren alles hetzelfde, daar verandert nooit iets en daar kan ze uitrusten.
Ware het niet dat Sully de dag na haar aankomst een hartaanval krijgt. En wie gaat hem verzorgen? Juist!
'Carrs talent om heerlijke, niet al te perfecte personages neer te zetten schittert op elke bladzijde.' Publishers Weekly
Betoverd door jou Bella Andre 2014-09-01 Sophie Sullivan is bibliothecaresse in San Francisco en al sinds
haar vijfde stapelverliefd op Jake McCann, de beste vriend van haar broer. Twintig jaar later is ze ervan
overtuigd dat deze bad boy haar nog steeds alleen ziet als een van die `schattige Sullivan-tweeling. Jake
kan alle vrouwen krijgen, vooral dankzij het grote geld dat hij verdient met zijn Ierse pubs. Maar de enige
vrouw die hij écht wil is Sophie, het zusje van zijn beste vriend. Pas wanneer de slimme, prachtige en
schandalig sexy Sophie na jaren weer voor zijn neus staat en Jakes fantasie werkelijkheid wordt, geeft hij
toe aan zijn verlangens. Jake weet dat zijn liefde voor Sophie geheim moet blijven als hij zijn vriend niet wil
verliezen
Ware liefde en andere rampen Rachel Gibson 2012-07-03 Faith Duffy heeft haar lesje in de liefde wel
geleerd. Als ze trouwt met een rijke, maar oudere man kiest ze voor de zekerheid die hij haar kan bieden.
Zij geeft hem in ruil trouw en loyaliteit, maar haar hart kan ze hem niet geven. Als haar man plotseling
overlijdt, eft Faith niet alleen zijn fortuin, maar ook een hoop ellende en een rampzalig professioneel
ijshockeyteam, inclusief eigenwijze aanvoerder. Ty Savage is aangetrokken als aanvoerder om het team
weer succesvol te maken, maar zijn belangrijkste doel is het behalen van het landskampioenschap, zodat hij
zijn lange carrière succesvol kan afsluiten. Het laatste wat hij daarbij kan gebruiken is een sexy golddigger,
die niks van ijshockey afweet, maar wel zijn nieuw baas wordt... Als Faith en Ty de noodzaak tot
samenwerken iets té letterlijk nemen, wordt de situatie wel heel erg ingewikkeld...
Als verlangen liefde wordt Kathleen Woodiwiss 2013-06-27 Engeland, 1585. Op een stormachtige nacht
wordt de jonge, beeldschone Elise Madselin Radborne ontvoerd door de handlangers van Maxim Seymour,
markies van Bradbury en aartsvijand van Elises familie. Maxims bedienden blijken echter per ongeluk de
verkeerde vrouw te hebben meegenomen. De markies weet niet wat hij met zijn gevangene aan moet. Ze
zouden gezworen vijanden moeten zijn en maken voortdurend ruzie, maar onder de oppervlakte smeult een
passie en aantrekkingskracht die steeds moeilijker te ontkennen valt. Dan wordt Elise opnieuw gekidnapt
en dreigt Maxim haar kwijt te raken. Hij beseft dat hij hartstochtelijk verliefd is geworden op deze
temperamentvolle schone met haar saffi erblauwe ogen en haren met de kleur van kersenhout en zet alles
op alles om haar leven te redden...
De wolwinkel Debbie Macomber 2018-03-13 Drie volkomen verschillende vrouwen. Als ze niet toevallig
door Blossom Street waren gelopen, hadden ze elkaar nooit ontmoet, en toch worden ze vriendinnen voor
het leven. Bethanne Hamlin is pas gescheiden, omdat haar man opeens een ander had. Nu zit ze met twee
opgroeiende kinderen in een huis vol mankementen en zonder carrière. Elise Beaumont komt zonder
pensioen niet rond en is daarom noodgedwongen bij haar dochter ingetrokken - al wordt ze daardoor
dagelijks geconfronteerd met de man die ze ooit met zoveel moeite moest loslaten. Courtney Pulanski,
zeventien jaar oud, woont bij haar oma, waar ze zich niet echt thuis voelt, en worstelt in haar eentje met de
dood van haar moeder. Al breiend pakken ze de draad weer op. Bij Lydia Hoffman in de wolwinkel - met
taart, hun breiwerk en... elkaar. Dit verhaal is eerder verschenen.
Plofje de olifant Kathryn Jackson 2007-03-03 Een olifantje denkt dat hij er heel raar uitziet omdat zijn vel zo
ruim om hem heen zit. Prentenboekje met fleurige illustraties. Vanaf ca. 3,5 jaar.

Een goed bewaard geheim Catherine Bybee 2013-06-18 Een heerlijk romantisch verhaal over een
alleenstaande moeder die haar prins (met cowboylaarzen) op het witte paard vindt... Serveerster Jessie
Mann is praktisch. Als ze al tijd zou hebben om te daten wat ze niet heeft zou ze allereerst haar zoontje een
beter leven willen geven dan ze zelf ooit had, en alleen een man uitkiezen met veel geld en weinig
problemen. Dus als Jack Morrison een oh zo sexy maar berooide klant met haar flirt, ketst ze dat af. Ze
gelooft niet dat een dromer zoals Jack haar de financiële stabiliteit kan bieden die ze zoekt. Maar met
Kerstmis in aantocht, die Jessie niet voor de zoveelste keer alleen door wil brengen, wordt de charmante
Jack steeds moeilijker te weerstaan. Als enige erfgenaam van een luxe hotelketen is Jack het gewend dat
mensen zijn hielen likken. Maar hij wil juist iemand ontmoeten die voor hem valt, en niet voor zijn rijkdom.
Hij heeft zijn zinnen gezet op Jessie, ook al lijkt haar versteende hart roet in het eten te gooien Om zeker
van zijn zaak te zijn, doet Jack zich voor als een gewone jongen zonder geld, en biedt hij Jessie zelfs aan om
te helpen zoeken naar de rijke echtgenoot die ze nodig heeft. Maar dit gewaagde bedrog zou hem weleens
zijn droom kunnen kosten `Het is verfrissend om over een man te lezen die niet bang is om verliefd te
worden Jack en Jessie horen gewoon bij elkaar. - RT Book Reviews
Bezeten van mij Nicci French 2011-05-27 Alice Loudon is een geslaagde jonge vrouw die alles heeft: een
hechte vriendenkring, een lieve vriend en een succesvolle carrière. Op een dag geeft ze zonder een moment
van aarzeling haar veilige bestaan en haar relatie op voor een hartstochtelijke, ongeremde liefdesrelatie
met een vreemdeling. Deze beslissing voert haar naar een duistere, verborgen ervaringswereld die haar
aantrekt maar tegelijkertijd verontrust. Alice nieuwsgierigheid wordt een obsessie die alles in gevaar
brengt: haar relatie, haar welzijn en ten slotte haar leven.
De improvisator Hans Christian Andersen 1846
Een onbekend leven Susie Steiner 2019-02-28 Een jongeman bloedt op straat dood, slechts enkele meters
verwijderd van een politiebureau. Een toevallige passant probeert hem nog te helpen, maar net voor de
man sterft noemt hij de naam van een vrouw: 'Saskia'. Brigadier Manon Bradshaw werkt sinds de geboorte
van haar jongste kind eigenlijk alleen nog maar aan cold cases, maar een moord zo vlak naast haar
werkplek wekt haar interesse. De man blijkt een bekende, steenrijke bankier te zijn, en hij heeft directere
banden met Manon dan ze door heeft. De eerste aanwijzingen in de zaak leiden zelfs allemaal naar haar
gezin toe, en tot haar verbazing zal ze zich moeten verdedigen tegen de verdenkingen van haar collega's.
Manon gaat op onderzoek uit, maar kan dat wel als de verdachten zo dicht bij haar staan?
Perfecte moeder Aimee Molloy 2018-08-21 De angst van iedere moeder: je baby verdwijnt terwijl je er
even niet bent Een groep jonge moeders komt regelmatig samen om bij te kletsen. Als ze besluiten om een
keer wat te gaan drinken zonder de kinderen, vindt iedereen dat een goed idee. Alleen Winnie, de enige
alleenstaande moeder van de groep, staat niet te springen. Maar uiteindelijk halen ze haar over en de
dames vermaken zich opperbest. Maar dan slaat het noodlot toe: Midas, het zoontje van Winnie, wordt uit
zijn wiegje gestolen. De politie lijkt er vanaf dag 1 een potje van te maken, dus de vrouwen nemen het heft
zelf in handen: wat is er gebeurd en waar is de baby? Maar ook de media begint zich te bemoeien met het
verdwenen kind en vooral met moeder Winnie. De vragen stapelen zich op. Wie zijn de vrouwen van deze
vriendinnenclub? Welke geheimen houden ze achter? Kennen ze elkaar eigenlijk wel goed genoeg? En is de
moeder wel zo onschuldig? De pers over Perfecte moeder: ‘Eindelijk, een boek om de informele thriller
trilogie die begon met Gone Girl en Het meisje in de trein te voltooien. Daar komt nu: Perfecte moeder, met
straks als producent en in de hoofdrol Kerry Washington.’ Vanity Fair ‘Voor liefhebbers van slimme thrillers
in de stijl van Gillian Flynn zal dit boek moeder overal koude rillingen bezorgen.’ Library Journal, starred
review
Zagazoo Quentin Blake 1998 Als een echtpaar op een dag verrast wordt met een pakketje waar een babytje
in zit, zijn ze daar heel blij mee, maar gaandeweg ontdekken zij dat het opvoeden van een kind ook zijn
keerzijde heeft. Dolkomisch prentenboek met vlotte, ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 7 jaar.
De komst van de kracht Nora Roberts 2020-05-22 Het derde en laatste deel van de internationale
bestsellerserie De bron Nadat de ziekte die bekend staat als ‘de Plaag’ de beschaving heeft vernietigd, is
magie gemeengoed geworden. Fallon Swift heeft haar jonge jaren gespendeerd aan het bestuderen van
deze magie. Ze zal niet rusten voordat ze degenen heeft bevrijd die eindeloos zijn opgejaagd en geteisterd
door de regering of de fanatieke Strijders voor Zuiverheid. Gesterkt door de band die ze deelt met haar
medestrijder Duncan, is Fallon er al in geslaagd om velen in veiligheid te brengen. Nu moet ze hen helpen
genezen en ervoor zorgen dat ze het licht en vertrouwen in zichzelf herontdekken. Ze heeft haar zinnen
gezet op niets minder dan het bolwerk van de vijand, en moet proberen het mystieke schild dat hen ooit
allemaal beschermde te herstellen. Maar hoewel Fallon vanaf haar geboorte al De Ene is geweest, is ze nog
steeds in haar eentje – en als ze wordt geconfronteerd met een oude aartsvijand zal ze een heel leger nodig
hebben. De pers over Het begin en Vanuit het duister ‘Alle ingrediënten voor een goede thriller worden
ingezet, met een grandioos resultaat.’ The New York Times ‘Roberts weet precies hoe ze haar publiek moet
betoveren. Het begin zit vol hartverscheurende verliezen, ijzingwekkende ontsnappingen en afgrijselijke
gevechten. Pak een warme kop thee, kruip met dit boek op de bank en bid dat jij een van de overlevenden
bent.’ The Washington Post ‘Spannend, goed doordacht en bijzonder interessant. Vanuit het duister is een
abso-lute must-read voor de fantasyfans.’ -Playwatchread.nl
In de ban van de sultan Caitlin Crews 2016-02-23 Khaled bin Aziz, de sultan van Jhurat, besluit zijn macht
te versterken door te trouwen met een westerse vrouw. Hij verleidt de Amerikaanse toeriste Cleo, met het
doel haar ten huwelijk te vragen. Zijn plan lukt, maar na de bruiloft merkt hij tot zijn schrik dat de mooie
Cleo onverwacht hevige gevoelens in hem losmaakt. Als hij de nacht met haar heeft doorgebracht, kan hij
zijn hoofd niet bij staatszaken houden. Hij moet iets doen om zijn voortdurende opwinding in één keer te
blussen! Cleo is geheel in de ban van Khaled, en nu neemt hij haar ook nog mee op huwelijksreis naar een
prachtige oase! Haar leven lijkt een sprookje, tot ze ontdekt waarom hij met haar getrouwd is...
Het duister Amy Engel 2020-08-21 ‘Met meer twists dan je kunt tellen doet deze fascinerende thriller je
twijfelen aan alles.’ Cosmopolitan Soms zijn de antwoorden pijnlijker dan de vragen… In een van de armste
gebieden in de Verenigde Staten, het Ozarkgebergte in de staat Missouri, worden twee twaalfjarige meisjes
dood gevonden op een speelplaats. Een van hen is Junie, de dochter van Eve Taggert. Eve is ‘white trash’
en in pure armoede opgevoed door een keiharde moeder. Ze heeft er alles aan gedaan om Junie een beter
leven te geven, maar tevergeefs. Het enige wat Eve nu nog kan doen, is Junie een waardige nagedachtenis
gunnen. Eve en haar dochter werden gezien als uitschot en dus wordt de moord niet serieus genomen door
de plaatselijke sheriff, die alle aandacht richt op het andere meisje. Wanhopig van verdriet besluit Eve op
eigen houtje de dader te vinden. Het pad naar gerechtigheid leidt haar van de duisterste krochten van de
stad naar de uitgestrekte bossen en – nog angstaanjagender – terug naar de trailer van haar eigen moeder
voor een allerlaatste harde les.
Uiterst verleidelijk Jill Shalvis 2020-03-03 Dus tegenpolen trekken elkaar aan? O zeker, Sadie Lane kan niet
ontkennen dat de vonken overslaan, steeds wanneer ze de knappe en zelfverzekerde Caleb Parker
tegenkomt - maar dan wel vonken van irritatie! Wat wil je ook, ze zijn complete tegenpolen: zij is een
beginnende tattoo artist, hij een succesvol jasje-dasjetype. Nadat ze per toeval samen een hond redden in
een heftige storm, ontdekt ze dat Caleb ook een zachte, kwetsbare kant heeft. En ook hij lijkt zich
onverwacht tot háár aangetrokken te voelen. Wat een schok! Maar kunnen ze zich over hun vooroordelen
heen zetten en toegeven dat ze in elk geval op één front een perfecte match zijn?
Er was eens een kasteel Piers Torday 2017-11-04 Er was eens een kasteel is het nieuwe boek van Piers
Torday, auteur van de Laatste wilde dieren-trilogie en winnaar van de Guardian Fiction Children’s Prize.
Een magisch winters sprookje. Er was eens een kasteel is het nieuwe boek van Piers Torday, auteur van de
Laatste wilde dieren-trilogie en winnaar van de Guardian Fiction Children’s Prize. Kerstavond. Mouse
Mallory rijdt met zijn familie door een besneeuwd landschap, op weg naar zijn grootouders. Maar ze komen
er nooit aan. De auto slipt en Mouse wordt uit de auto geslingerd. Hij wordt wakker in een magisch
landschap met een praatziek schaap en een nogal bazige paard als gezelschap. Mouse onderneemt een
wonderlijke reis door een wereld vol monsters, gevaarlijke ridders en mysterieuze tovenaars. Terwijl hij op
zoek is naar een kasteel dat er misschien niet is, realiseert hij zich dat dit misschien wel de belangrijkste
reis van zijn leven is... ‘Piers Torday bewijst opnieuw dat hij een van de beste kinderboekenauteurs van dit
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aan alles wat met journalistiek, en journalisten in het bijzonder, te maken heeft. Hij wil met rust gelaten
worden zodat hij het beste uit zijn ijshockeycarrière kan halen. Totdat hij opgescheept komt te zitten met
Jane, een nieuwsgierige en bijdehante journaliste die in zijn verleden graaft en in de weg loopt, maar toch
ook wel behoorlijk wat pluspunten heeft...
Liefde in de steigers Jill Shalvis 2019-04-02 Maddie Moore heeft één heilige overtuiging: chips is het
antwoord op alles. Maar nadat ze in één klap haar vriendje kwijtraakt (haar eigen beslissing) en haar baan
(totáál niet haar eigen beslissing), besluit ze eens níét haar problemen weg te eten met zakken vol chips. In
plaats daarvan verlaat ze LA om een nieuw leven te beginnen in het kustplaatsje Lucky Harbor, waar ze
samen met haar twee halfzusjes een resort heeft geërfd van haar excentrieke hippiemoeder. Bij aankomst
blijkt het woord 'resort' schromelijk overdreven voor het hotel, de kleine jachthaven en het minihuisje voor
de eigenaar. Bovendien verkeert de boel in belabberde staat. Het kost Maddie nog heel wat
overtuigingskracht - en drie flessen wijn - om haar zusjes te laten inzien dat ze het resort moeten laten
renoveren. De aannemer die ze inhuurt is de lange, donkere en onwaarschijnlijk sexy Jax Cullen. Wanneer
hij haar voor het eerst aankijkt vanonder zijn belachelijk lange wimpers, weet ze dat ze het moeilijk gaat
krijgen. Met hem in de buurt is het onmogelijk om te onthouden dat ze mannen eigenlijk heeft afgezworen!
Voor nu en altijd Nora Roberts 2019-10-03 Het eerste deel van de meeslepende Boonsboro Inn-trilogie
Liefde, verlies en romantiek... wat wil je nog meer! Het prachtige hotel staat al eeuwen in hartje
Boonsboro. Het heeft vreugde en verdriet gekend, oorlog en vrede, liefde en haat. Nu is het oud en moe en
rijp voor de sloop. Maar dan wordt het gekocht door de familie Montgomery: drie broers, die samen een
aannemersbedrijf runnen, en hun excentrieke moeder. Zij willen het pand liefdevol opknappen en nieuw
leven inblazen door er een bed & breakfast in te beginnen: de Boonsboro Inn. Beckett is de architect van
het Montgomery-familiebedrijf, maar dat betekent niet dat hij bang is om zijn handen vuil te maken. Iets
aan het oude hotel drijft hem ertoe alles op alles te zetten om er iets moois van te maken. Hij zou bijna
denken dat hij er zijn hart aan heeft verloren, ware het niet dat hij dat al jaren geleden is verloren aan
Clare Brewster. Maar zij ziet hem als een goede vriend. Hoe maakt hij zonder haar af te schrikken duidelijk
wat hij voor haar voelt? Dan krijgt hij opeens hulp uit onverwachte hoek...
Eerbetoon Nora Roberts 2013-02-13 Cilla McGowan, kleindochter van de wereldberoemde filmster Janet
Hardy, heeft Little Farm gekocht: de plek waar haar oma zich altijd verborg voor alle Hollywood-gekte.
Cilla wil de boerderij restaureren als eerbetoon aan haar grootmoeder. Janet Hardy was een legende –
glamoureus, beeldschoon en getroebleerd – die onder verdachte omstandigheden stierf. Cilla raakt in de
ban van de grootmoeder die ze nooit echt heeft gekend en die zo mysterieus aan haar einde is gekomen.
Maar iemand in Cilla’s omgeving wil dat zij het verleden met rust laat en ze wordt het slachtoffer van
enkele brute aanvallen. Samen met haar buurman Ford Sawyer probeert Cilla erachter te komen wie haar
bedreigt, en waarom...
De man van mijn dromen Rachel Gibson 2011-11-15 Autumn Haven was van plan om in Las Vegas een
gokje te wagen, een show te bezoeken en zich te vermaken. Wat niet op het programma stond was een
huwelijk en al helemaal niet met een foute, zelfingenomen vent als Sam LeClaire. Wat begint als een
droomromance in Las Vegas eindigt helaas al snel in een flits-scheiding. Om het drama helemaal compleet
te maken ontdekt Autumn als ze thuiskomt dat ze ook nog zwanger is... Twee jaar later heeft Autumn haar
leven weer op de rit en heeft ze een succesvol bedrijf als weddingplanner opgericht. Sam is slechts een
vage herinnering uit het verleden. Totdat ze hem tegen het goddelijke lijf loopt op dé bruiloft van het jaar.
'Vermakelijk, sexy, grappig en snel' - Bol.com over Zwijgen is zilver... 'Rachel Gibson doet weer waar zij
goed in is: chicklit met een romantisch, grappig en zeker ook sensueel randje' - Lifestylelog.nl over Ware
liefde en andere rampen
Zolang ik jou heb Susan Crandall 2019-02-19 Zolang ik jou heb van Susan Crandall is een historische roman
die zich afspeelt in het Mississippi van de jaren zestig, en is zeer geschikt voor liefhebbers van Een
keukenmeidenroman en Spaar de spotvogel. In de zomer van 1963 loopt de negenjarige Starla weg bij haar
strenge oma in Mississippi. Ze wil naar Nashville, waar haar moeder naartoe is gegaan om een beroemd
zangeres te worden, toen Starla nog maar drie jaar was. Op een eenzaam landweggetje krijgt het meisje
een lift van Eula, een zwarte vrouw die in haar eentje onderweg is met een blanke baby. Tijdens de reis, die
haar leven voorgoed zal veranderen, begint Starla te beseffen wat het werkelijk betekent om familie te
hebben. Een coming-of-ageverhaal en tegelijk een schitterende vertelling over moed en vriendschap.
Het vlindermeisje Rene Denfeld 2020-01-21 (1) NACHTSCHADE In het slaapstadje Grant County ontstaat
onrust als een jonge lerares wordt verkracht en vermoord. De vrouw wordt gevonden door Sara Linton, de
plaatselijke kinderarts en lijkschouwer. Samen met politiecommissaris Jeffrey Tolliver, haar grote liefde van
vroeger met wie ze op gespannen voet staat, probeert ze het mysterie van de moord op te lossen. Intussen
verricht ook Lena, de zus van het slachtoffer, op eigen houtje naspeuringen. Dan dient het volgende
slachtoffer zich aan...(2) ZOENOFFER Een duister geheim werpt een schaduw over Grant County als de
dertienjarige Jenny zich moedwillig laat neerschieten door politiecommissaris Jeffrey Tolliver. Bij de
lijkschouwing doet kinderarts Sara Linton een schokkende ontdekking, die wijst in de richting van
misbruik. Sara en Jeffrey werken noodgedwongen samen aan deze zaak, bijgestaan door rechercheur Lena
Adams, maar is zij wel tegen de spanningen opgewassen? Als de ontknoping nabij is, slaat het noodlot
opnieuw toe...(3) EEN LICHTE KOUDE HUIVERINGOp de campus van een universiteit vinden enkele
studenten onder mysterieuze omstandigheden de dood. Terwijl kinderarts en lijkschouwer Sara Linton het
eerste lichaam onderzoekt, wordt haar zus Tessa aangevallen. Sara’s ex-man Jeffrey Tolliver leidt het
onderzoek, maar oud-rechercheur Lena Adams verricht haar eigen speurwerk en begeeft zich daarbij op
gevaarlijk terrein...Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
De heksen van Wurm Zilpha Keatley Snyder 1974
De tuin van je leven Malcolm Joseph Bosse 1983 De 14-jarige Eric heeft zich aangesloten bij een groep
branieschoppers en heeft een voorwaardelijke straf gekregen. Zijn dwarse, onverschillige gedrag verandert
wanneer hij de oude meneer Beck ontmoet die 40 jaar lang in de gevangenis heeft gezeten.

De Tabaksbruid Deeanne Gist 2012-08-21 Amerika, zeventiende eeuw. In de haven ligt een schip vol
'bruiden': vrouwen uit het bezette Engeland die op zoek zijn naar een beter leven bij een kolonist. De prijs:
een kist tabak voor de kapitein. Drew O'Connor heeft net zijn vrouw verloren en zit niet te wachten op een
nieuwe bruid. Wel zoekt hij een huishoudster en oppas voor zijn kleine zusje. Het toeval scheept hem op
met de beeldschone, maar opvliegende Constance. Ze is totaal ongeschikt voor het harde leven op een
plantage. De dame beweert ontvoerd te zijn door de kapitein en eist direct een retourtje naar haar adellijke
Engelse familie. Dat pakt anders uit. Want tussen Drew en Constance is het liefde op het eerste gevecht.
Nodig Joelle Charbonneau 2016-01-21 Noodzakelijk? Onontbeerlijk? Vereist? Essentieel? Geboden?
Onmisbaar? Wat heb je nodig? Realiseer je wel... niets is voor niets... Er is een groot verschil tussen iets
graag willen en iets echt nodig hebben... Er is een social medium, nieuw en hip, je kunt je erbij aansluiten.
Je hoeft maar één vraag te beantwoorden: Wat heb je NODIG? Iedereen doet het. Dus waarom zou jij het
niet doen? Eén voor één sluiten de tieners in Nottawa, Wisconsin, zich aan bij het nieuwste en hipste
sociale medium, NODIG. Om toegang te krijgen moeten ze een op het oog eenvoudige vraag beantwoorden:
wat heb je nodig? Een nieuwe iPhone? Een backstagekaartje voor een concert? In ruil voor een schijnbaar
simpele taak, zal NODIG het verzoek inwilligen. Iedereen doet het. Dus waarom zou jij het niet doen?
Kaylee Dunham weet wat ze nodig heeft - een nier voor haar zieke broer. Ze gelooft niet dat een sociaal
netwerk zou kunnen helpen, maar ze heeft niks te verliezen.
Gewoonweg onweerstaanbaar Rachel Gibson 2019-02-19 Georgeanne Howard laat haar verloofde alleen
achter voor het altaar als ze beseft dat ze niet kan trouwen met een man die oud genoeg is om haar opa te
zijn, ongeacht hoe rijk hij is. Als ze in haar trouwjurk (té roze, té strak en té kort) naar buiten vlucht, rent
ze zo in de armen van John Kowalsky. Na een passievolle nacht beseft John te laat dat hij de bruid van zijn
baas heeft helpen ontsnappen... Wanneer Georgeanne en John elkaar zeven jaar later weer ontmoeten,
heeft zij haar leven op de rit en is ze eigenaresse van haar eigen bedrijf. Al die jaren heeft ze echter een
groot geheim verborgen gehouden voor John. Als hij haar terug wil, twijfelt ze. Is hij echt een ander mens
geworden? Zal hij het risico lopen de toorn van zijn baas over zich af te roepen? En zal hij zijn laatste kans
op roem verspelen om te bewijzen dat zijn liefde deze keer eeuwig zal zijn?
Zoet als de liefde Susan Mallery 2014-07-22 Nicole Keyes heeft er schoon genoeg van om altijd maar de
verstandigste van haar zussen te zijn. Niet alleen heeft zij zich altijd verantwoordelijk voor hun bakkerij
gevoeld, maar ook heeft ze min of meer haar jongere zusje opgevoed. Niet dat dat iets geholpen heeft
trouwens, want Jesse trekt zich nergens iets van aan. De hoogste tijd dus om het roer om te gooien en om
nu eindelijk eens de bloemetjes buiten te zetten. En waarom niet samen met dat lekkere ding dat daar
ineens haar winkel binnen stapt? Hawk ziet er zelfs nog smakelijker uit dan de gebakjes in de vitrine! Eén
ding beseft ze echter wel: verliefd worden op zon knappe arrogante man zou niet verstandig zijn. Maar
verstandig wilde ze nu juist niet meer zijn, toch? En Hawk raakt haar dieper dan ze had verwacht. Durft ze
het aan om voor één keer haar hart te volgen, wat er ook gebeurt? Dit verhaal is eerder verschenen in
Intiem.
Abels eiland William Steig 1978 Een muis spoelt aan op een onbewoond eiland en moet al zijn talent
gebruiken om in leven te blijven.
Alles voor elkaar Nora Roberts 2017-06-13 Welkom in de Inn BoonsBoro! Het pand staat al eeuwen in
hartje Boonsboro. Het is vervallen en rijp voor de sloop, maar redding is nabij: de drie broers Montgomery
hebben het gekocht en willen het opknappen om er een Bed & Breakfast te beginnen. De Inn BoonsBoro...
Ryder weet wel dat hij een bot was. Maar dat zijn moeder zonder overleg Hope Beaumont als manager voor
de B&B aannam, irriteerde hem hevig. Inmiddels moet hij toegeven dat ze gelijk had. Hope is efficiënt en
toegewijd. En sexy. En ongebonden, dus wat hem betreft staat niets een ongecompliceerde, los-vaste relatie
in de weg. Tot zijn verrassing is Hope het daar niet alleen mee eens, ze blijkt zelfs nog beter in los-vast dan
hij. Wat positief lijkt, tot hij merkt dat hij méér wil... De Inn BoonsBoro, het heerlijke B&B waar deze
trilogie over gaat, bestaat echt... en is van Nora Roberts zelf!
Kindje Frances Manushkin 1973 Een kindje laat zich door mooie beloften niet verlokken om geboren te
worden, totdat vader thuiskomt en iedereen een kus geeft. Prentenboek met fijne, zwart-witte
pentekeningen voor kleuters vanaf ca. 3 jaar.
Meester van de zwarte molen Otfried Preussler 1972 Krabat (14) belandt als twaalfde leerling op de
molen van de Meester: een leerschool van zwarte kunst. Vanaf ca. 13 jaar.
De schone slaapster Mary Higgins Clark 2017-07-11 Vijftien jaar geleden werd Casey veroordeeld voor de
moord op haar verloofde... Laurie Moran, producente van het cold case-programma Verdacht, is ervan
overtuigd dat Casey onschuldig is. Maar is Casey wel zo betrouwbaar?
Te kwader trouw Laura Caldwell 2012-11-13 In haar werk is advocaat Izzy McNeil gewend alle
toevalligheden uit te zoeken en met elkaar in verband te brengen, maar in haar privéleven is dat een ander
verhaal. Wanneer er in haar appartement wordt ingebroken, vlak nadat haar vriend Theo bij haar is
ingetrokken, gaat er geen extra alarmbel rinkelen. Ook niet wanneer Theo wordt gearresteerd voor fraude.
Pas wanneer haar buurvrouw dood in háár appartement wordt aangetroffen, kan ze niet langer negeren dat
er meer aan de hand is dan zomaar een reeks verschrikkelijke gebeurtenissen. Dan pas gaat ze vraagtekens
zetten bij een aantal dingen. Want waarom werd Theo eigenlijk een hypotheek geweigerd toen hij een huis
wilde kopen? Was hij de laatste tijd niet vaak opmerkelijk stil? En waar duidde de onbekende man op die
haar in een restaurant op niet erg subtiele wijze waarschuwde dat Theo eindelijk eens zijn
verantwoordelijkheid moest nemen? Ondanks alles blijft ze in zijn onschuld geloven en slaat ze alle
waarschuwingen in de wind. Zelfs wanneer ze door dat vertrouwen haar eigen leven in gevaar lijkt te
brengen...
Kijk! Jane scoort Rachel Gibson 2013-03-22 Jane leeft een spannend single leven in de grote stad. Overdag
is ze journaliste en is haar voornaamste taak het verslaan van het nieuws rondom het Chinooks
ijshockeyteam, waarbij haar speciale aandacht uitgaat naar sexy goalie Luc Martineau. 's Nachts schrijft ze
sexy en spannende verhalen voor Honey Pie, de column waar iedere man over praat... Luc heeft een hekel
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