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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Faster Harder Take Me 1 Colleen Masters by online. You might not require more get older to spend to go to the ebook creation as competently as search for them. In some cases, you likewise do not discover the proclamation Faster Harder
Take Me 1 Colleen Masters that you are looking for. It will unconditionally squander the time.
However below, in the manner of you visit this web page, it will be so certainly simple to acquire as without difficulty as download lead Faster Harder Take Me 1 Colleen Masters
It will not say you will many become old as we run by before. You can reach it even though be active something else at home and even in your workplace. consequently easy! So, are you question? Just exercise just what we allow below as skillfully as evaluation Faster Harder Take Me 1 Colleen Masters what you
as soon as to read!

De acht of negen levens van Stella Fortuna Juliet Grames 2019-06-13 Een prachtig familieverhaal: bruisend, meeslepend en ontroerend, een verhaal als
een Italiaanse opera. Voor iedereen die heeft genoten van de boeken van Chloe Benjamin en Holly Ringland. Stella Fortuna wordt geboren in het arme ZuidItalië. In haar Italiaanse dorp wordt ze beschouwd als een rariteit, maar de band met haar zusje is onbreekbaar. Na de Tweede Wereldoorlog emigreert het
gezin naar Amerika, waar de zussen opgroeien en oud worden in een grote Italiaans-Amerikaanse familie. Jaren later zit de honderdjarige Stella Fortuna
alleen in haar huis in Wethersfield, Connecticut. Ze haakt dekens en negeert boos haar zus, Tina, die aan de overkant woont. Ooit waren ze onafscheidelijk.
Waardoor werd de band tussen de zussen verbroken?
Defy LJ Shen Mijn naam is Melody Greene en ik heb iets slechts gedaan. Ik heb seks gehad met een van mijn studenten, in zijn laatste jaar van de
middelbare school. Meerdere keren zelfs... In verschillende posities. Ik ben naar bed geweest met een van mijn studenten en ik heb ervan genoten. Ik ben
naar bed geweest met een van mijn studenten en ik zou het zo nog een keer doen. Mijn naam is Melody Greene en ik ben ontslagen als lerares. Ik heb de
walk of shame gedaan à la Cersei Lannister toen ik het kantoor van de directrice verliet, nadat zij had gedreigd om de politie te bellen. Mijn naam is Melody
Greene en ik heb iets slechts gedaan, omdat het me een goed gevoel gaf. Het was het allemaal waard, en dit is waarom.
Spelregels Cora Carmack 2018-08-21 Deel 3 in de populaire Rusk University-serie van bestsellerauteur Cora Carmack. Alle delen zijn los van elkaar te lezen.
Wanneer haar afstuderen in zicht komt, vraagt Nell DeLuca zich af of ze wel alles uit haar studententijd heeft gehaald, omdat ze altijd alleen maar met haar
studie bezig is geweest. Ze maakt een bucketlist van dingen waarvan ze denkt dat ze bij studeren horen, zoals zoenen met een populaire jongen uit het
footballteam en feesten tot de zon opkomt. Ze hoopt zo veel mogelijk van de lijst te kunnen doen voor ze haar diploma krijgt. Footballspeler Mateo Torres is
altijd op alle feestjes te vinden. Zijn hart is ooit gebroken en hij is niet van plan ooit nog iemand dichtbij te laten komen. Wanneer hij achter het plan van
Nell komt, besluit hij haar te helpen met haar checklist. Ze brengen steeds meer tijd met elkaar door om alle wilde (en minder wilde) dingen van het lijstje
te kunnen strepen, en voelen zich steeds sterker tot elkaar aangetrokken. Wordt wildebras Mateo meer dan alleen een vinkje op de lijst van studiebol Nell?
En is hij bereid om echt eerlijk te zijn tegen zichzelf en tegen haar? Spelregels is het derde deel in de Rusk University-serie van Cora Carmack. Alle delen
spelen zich af op de fictieve Rusk University, en zijn allemaal los van elkaar te lezen. Het eerste deel van de serie heet Op het spel. Cora Carmack brak door
met haar debuut Losing it. In Nederland en Vlaanderen zijn haar boeken en verhalen al meer dan 100.000 keer geluisterd en gelezen. Reviews: ‘Een
vrolijke, sexy, coming of age-romance’Library Journal
De redding van Callie en Kayden Jessica Sorensen 2013-11-27 Kayden is opgenomen in een ziekenhuis en het is onduidelijk wat met hem aan de hand is.
Callie maakt zich verschrikkelijke zorgen, maar ze mag niet bij hem in de buurt komen. Iedereen wil de twee bij elkaar vandaan houden. Ondertussen is er
aangifte tegen Kayden gedaan en is Callie de enige die hem kan redden, met haar getuigenis. Maar dat zal Kayden nooit van haar vragen, want dan moet ze
haar eigen geheimen prijsgeven. In De redding van Callie en Kayden wordt de liefde van C&K nog verder op de proef gesteld. Vinden ze een manier om
elkaar weer te zien, en te redden, of raken ze voorgoed van elkaar vervreemd? Jonge liefde was nog nooit zo spannend
Pucked over Helena Hunting 2021-12-16 Het steamy derde deel in de humoristische en erotische Pucked-serie van Helena Hunting. Alle delen zijn los van
elkaar te lezen. Lily LeBlanc komt net uit een knipperlichtrelatie die ruim zeven jaar geduurd heeft. Ze wil haar nieuwverworven vrijheid vieren en
scharrelen met een sexy man. IJshockeyer Randy Ballistic ziet een fling met Lily wel zitten. Hij is expert in ronddaten zonder verliefd te worden. Als er na
een tijdje toch gevoelens bij lijken te komen kijken, wordt het allemaal toch een stuk ingewikkelder dan ze hadden gedacht...
De schaduwvriend Alex North 2020-10-23 De Schaduwvriend van Alex North is een spannende en duistere thriller, waarmee North de hooggespannen
verwachtingen na De Fluisterman inlost. Voor de fans van Stephen King en Thomas Harris. De schaduwvriend is de nieuwe thriller van Alex North, die
eerder de bestseller De Fluisterman schreef. In De schaduwvriend herinnert Paul Adams zich nog goed die vreselijke dag waarop de jonge Charlie Crabtree
een van zijn klasgenoten vermoordde. Paul was zowel bevriend met Charlie als met het slachtoffer. Diezelfde dag verdween Charlie spoorloos en de wildste
complottheorieën doen nog steeds de ronde op internet. Vijfentwintig jaar later verwerkt Paul stukje bij beetje zijn jeugd. Maar wanneer zijn dementerende
moeder een terugval krijgt, kan hij er niet meer omheen: hij moet terug naar zijn ouderlijk huis. Het duurt niet lang voordat alles uit de hand begint te
lopen: zijn moeder is ervan overtuigd dat er een indringer in huis is, en Paul realiseert zich dat hij wordt gevolgd. Het zet hem aan het denken: wat is er
daadwerkelijk gebeurd op de dag van de moord? Waar zou Charlie nu zijn? De schaduwvriend is een spannende en duistere thriller, waarmee North de
hooggespannen verwachtingen na De Fluisterman inlost. Over De Fluisterman: **** ‘Een geraffineerde constructie.’ – VN Detective & Thrillergids
‘Atmosferisch en griezelig spannend.’ – Alex Michaelides, auteur van De stille patiënt
Het lied van Troje Colleen McCullough 2013-11-29 Verraad, liefde, geweld en de wraak van de goden: het zijn de ingrediënten van het oudste epische
verhaal van onze beschaving: de Ilias.In deze schitterende hervertelling komen de eeuwenoude personages weer tot leven - waardoor de lezer soms aan de
kant van de Trojanen, dan weer aan de kant van de Grieken meestrijdt - om zich uiteindelijk neer te leggen bij het lot dat zelfs de goden niet kunnen
veranderen...Elk hoofdstuk wordt vertolkt door een ander personage uit de geschiedenis, waaronder: Priamus, de gedoemde koning van Troje. Zijn vader
kwam zijn belofte aan de Griek Herakles niet na, waarmee hij onbewust de vete tussen Griekenland en Troje deed ontstaan; Helena, de beeldschone en
verwende Griekse prinses. Haar verraad aan haar saaie echtgenoot Menelaos ten gunste van een Trojaanse prins zal leiden tot het tienjarig beleg van Troje;
De oersterke, en toch zo kwetsbare, blonde Achilles; De jonge moedige held Hektor; De wijze Odysseus; En de koppige koning Agamemnon met zijn
gruwelijk ambitieuze vrouw Klytemnestra.Allen zijn zij marionetten in de handen van de goden die hen zonder mededogen afrekenen op hun daden.Het lied
van Troje is de formidabele nieuwe roman van Colleen McCullough, de vrouw die met eerdere romans zoals De doornvogels miljoenen lezers wereldwijd
wist te boeien.
De dysasters Kristin Cast 2019-02-27 Geïllustreerde YA vol spanning, romantiek en superkrachten voor de fans van Marvel Foster Stewart heeft altijd
geweten dat ze anders is. Praten met planten en het beheersen van wolkenformaties zijn geen dingen waar de meeste zeventienjarigen mee bezig zijn. Het
leven van football-ster Tate Taylor is perfect. Hij heeft nooit nagedacht over zijn 'extra' vaardigheden. Welke quarterback zou geen nachtzicht willen? Maar
in de nacht van hun eerste ontmoeting brengt een dodelijke tornado hen bij elkaar en worden hun ware vermogens – de kracht om de elementen te
beheersen – gewekt. Dan blijkt Fosters wetenschapper-vader, Dr. Rick Stewart, hen te willen gebruiken voor zijn eigen snode plannen. Foster en Tate zullen
Dr. Stewart moeten stoppen voordat hij hun leven en de rest van de wereld vernietigt. De Dysasters is het eerste deel in een veelbelovende nieuwe serie van
internationale bestsellerauteurs P.C. & Kristin Cast.
Pucked Helena Hunting 2021-10-21 Violet Hall wordt er doodmoe van dat alles in haar familie altijd in het teken moet staan van de ijshockeycarrière van
haar stiefbroer. Maar als ze weer eens wordt meegesleept naar een van zijn wedstrijden ontmoet ze teamcaptain Alex Waters. Hij is niet alleen bloedmooi,
maar ook nog eens slim en heel grappig. Het enige nadeel: zijn reputatie. Alex Waters heeft een reputatie als playboy. Tijdens een borrel na de wedstrijd
klikt het meteen tussen hem en de prettig gestoorde Violet. Alex is ervan overtuigd: hij wil meer. Maar hoe kan hij Violet ervan overtuigen dat hij alleen op
het ijs een player is? Reviews: ‘Meeslepend, sexy, overrompelend, duister, ongelooflijk erotisch en een ongeëvenaard liefdesverhaal. Komt zeker op mijn lijst
van favorieten.’ – Alice Clayton
Hippie Paulo Coelho 2018-08-28 Zomer 1970: de Magic Bus van Amsterdam naar Nepal De jonge Paulo wil schrijver worden en laat zijn haar groeien. Nadat
hij tijdens de militaire dictatuur in Brazilië gearresteerd wordt op verdenking van terrorisme trekt hij, eenmaal vrijgelaten, de wijde wereld in op zoek naar
vrijheid en de ultieme zin van het leven. Hij maakt een rondreis door Zuid-Amerika en gaat dan naar Europa om aan te spoelen in Amsterdam, waar hij in
1970 – de Nederlandse Summer of Love – op de Dam de Nederlandse Karla leert kennen. Met haar besluit hij op de Magic Bus richting Nepal te stappen. De
reis is het begin van een onstuimige liefdesgeschiedenis en een periode die hen beiden diepgaand verandert en nieuwe waarden verschaft.
De spionnenclub Rebecca Stead 2013-09-10 Als Georges met zijn ouders naar een nieuwe flat verhuist ontmoet hij Kitser, die een spionnenclub heeft in de
kelder. Georges wordt zijn compagnon. Samen houden ze de mysterieuze Mr. X in de gaten, die een groot geheim lijkt te hebben. Kitser bedenkt een plan
om het huis van Mr X binnen te dringen. Maar hoe ver mag je gaan als je iemand bespioneert? En vertelt Kitser wel de waarheid? De spionnenclub is een
spannend en ontroerend boek over vriendschap en moed, dat lezers tot het einde toe in zijn greep houdt en verrast.
Op het randje Katie McGarry 2015-09-22 Beth kan niet zeggen wat er bij haar thuis gebeurt. Als zij haar mond opendoet tegenover de politie, zal haar
moeder sneller worden opgepakt dan zij het woord ‘gevangenis’ kan uitspreken. En dus blijft ze zwijgen, zelfs als ze uit huis wordt geplaatst en een nieuwe
start moet maken op een nieuwe school. Ze voelt zich er totaal niet op haar gemak, tot ze Ryan Stone ontmoet, een jongen die in alles haar tegenpool is,
maar haar toch beter lijkt te begrijpen dan alle anderen. Maar ook Ryan heeft geheimen, dingen die hij met niemand kan bespreken, ook niet met Beth...
‘Alles aan dit boek klopt.’ - Kirkus Reviews ‘De ongelooflijke Katie McGarry schittert weer met een spannende emotionele, goed geschreven roman.’ - RT
Book Reviews
Onsterfelijke liefde Cate Tiernan 2011-10-09 `Na sommige gebeurtenissen voelde ik me als een leeg omhulsel, compleet levenloos. Niet dat ik als
seriemoordenaar door hetl even ging, maar ik deed mensen wel pijn de herinneringen kwamen binnendruppelen, als bijtend zuur in mijn hersenen. Ik wilde
luidkeels gillen. Het zat in mijn bloed. Een duisternis. De duisternis die ik geërfd had, samen met mijn onsterfelijkheid en mijn zwarte ogen. Nastasya heeft
zich de afgelopen eeuw alleen maar beziggehouden met feesten en plezier maken. Zonder gevoel of medeleven dwaalt ze over de wereld. Wanneer ze op een
dag toekijkt terwijl jaar beste vriend een mens martelt, realiseert ze zich dat er iets aan haar levensstijl moet veranderen. Ze zoekt haar toevlucht bij
gelijkgezinden en ontmoet de ongelooflijk sexy Reyn, die onlosmakelijk met Nastasya verbonden blijkt te zijn. Onsterfelijke liefde is een beklemmend verhaal
over vriendschap, liefde, geheimen, tragedie en verlies, betoverend en intens geschreven in een weergaloos originele stijl.
Faster Harder (Take Me... #1) Colleen Masters 2013-11-04 Siena Lazio is a lot of things...but reckless isn't one of them.She's only in her mid-twenties and
already Team Ferrelli's Director of Public Relations and heiress to the top Formula One racing team. The esteemed daughter of Alfonso Lazio, the greatest
driver F1 has ever seen, Siena seems to have it all figured out. All she has to do is uphold her family's honor and ensure her brother Enzo's public image is
pristine while he rises to fame and clenches the title as Formula One's new champion.Everything is perfect......Until she's swept mercilessly off her feet by
the one man she can never be with. The one man who can fuck it all up.Harrison Davies is Team McClain's secret weapon and he's the only driver who
threatens to steal the championship from Enzo. The tattooed British bad boy knows how to get what he wants. And always gets what he wants.Harrison and
Siena fall deeper and deeper with each secret tryst. Passion flares, reality fades, and the lines between right and wrong begin to blur. Driven by lust and
ambition the couple delves into a world of treachery, deceit, lies, and ultimate betrayal. Is Siena ready to place her fragile heart into the hands of a speed
demon and will the thrill of falling for him be worth it when they wreck?Book #1 in the Take Me... SeriesFull Length New Adult Contemporary Romance
NovelREADERS 18+ ONLY - Contains adult themes and explicit sexual content.
Meisje in sneeuw Danya Kukafka 2017-10-04 Wanneer populaire scholiere Lucinda Hayes vermoord wordt aangetroffen, laat dat niemand in haar slaperige
stadje in Colorado onberoerd, en zeker niet de jongen die te veel van haar hield, het meisje dat net zo'n perfect leven wilde als zij en de agent die haar
moord moet onderzoeken. Door de tragedie gaan die drie onvergetelijke personages - Cameron, Jade en Russ - noodgedwongen de confrontatie met hun
diepste geheimen aan in de hoop troost te vinden, de waarheid of beide.
Zoete verwachting Maya Banks 2014-10-24 Micah Hudson is een voorbeeldige politieagent die in de slaapkamer alle regels overtreedt. Maar hij heeft ook
een pijnlijk verleden waar hij altijd hard voor is weggelopen. Hij heeft nieuwe vrienden, een nieuw leven; maar als hij Angelina tegenkomt, de zus van zijn
oudste vriend David, wordt hij herinnerd aan alles wat hij probeert te vergeten. Angelina verloor haar hele familie. En ze bewaart al jaren een groot geheim:
haar liefde voor Micah. Nu ze hem eindelijk terugziet, wil ze niet langer wachten. Ze wil alles doen om ervoor te zorgen dat hij haar eindelijk ziet staan. Ze
weet dat achter Micahs kalme façade een man vol heftige passie schuilgaat, en zij kan hem geven wat hij nodig heeft. Maar kan ze hem dat duidelijk maken?
Zolang het duurt Abbi Glines 2017-12-21 Derde deel uit de populaire Sea Breeze-serie Low heeft het hart van Cage gebroken nadat ze een relatie met
Marcus in Alleen voor haar. Het leven van Cage begon langzaamaan van de rails te raken, eindigend in een arrestatie voor beschonken rijden. Om zijn
baseballbeurs te kunnen behouden - het enige waar hij naast Low om geeft - moet Cage een zomerbaantje zien te vinden. Weg van Sea Breeze. Op een
boerderij, met een hoop koeien en zonder hete meisjes. Misschien is dat wat Cage nodig heeft om alles weer op orde te krijgen. Maar de eigenaar van de
boerderij blijkt een knappe maar chagrijnige dochter te hebben. Cage ziet een hoop geheimen en verdriet in haar ogen. Hij wil niets liever dan haar zowel
mentaal als fysiek uitkleden in de schuur, maar is hij wel klaar voor de consequenties?
Reinventing organizations Frederic Laloux 2015-10-27 Dé moderne managementklassieker Moderne organisaties lijken vast te zitten in een verouderd
stelsel. Werknemers raken gedemotiveerd, ondernemers zoeken naar een ander soort management, vertrouwde modellen schieten tekort. Kunnen we op die
manier eigenlijk nog wel verder? Reinventing organizations biedt een antwoord. Het boek laat zien hoe we aan het begin staan van een nieuw tijdperk.
Daarin dragen belangrijke doorbraken bij aan een diepere voldoening voor management, medewerkers en klanten. Hoe breng je je eigen authenticiteit terug
in je werk? Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn? Wat kun je bereiken door met een gezamenlijk en breed gedragen doel te werken? Met een
veelvoud aan praktijkvoorbeelden en inspirerende getuigenissen biedt Reinventing organizations een venster op de organisatie van de toekomst. Dit boek is
een aanrader voor wie nieuwe manieren van werken en leven wil begrijpen en combineren. Een theoretische en praktische handleiding voor wie de kracht
van vrijheid, vertrouwen en wendbaarheid optimaal wil benutten.
Mijn favoriete flirt Christina Lauren 2020-11-20 Millie Morris werkt als professor aan de universiteit van Santa Barbara, op de afdeling criminologie. Ze is
expert op het gebied van vrouwelijke seriemoordenaars, goed in het maken van ontwijkende grappen en slecht in het praten over haar gevoelens. En, net als
haar vier mannelijke vrienden en collega-professoren is ze permanent single. Totdat ze met haar beste vriend Reid stiekem de meest opwindende nacht van
haar leven beleeft... Maar al snel daarna besluiten ze toch dat hun vriendschap beter platonisch kan blijven en ze de liefde beter online kunnen zoeken.
Online dating is niet voor watjes. Terwijl de mannen overspoeld raken met goede matches en potentiële dates, krijgt Millie alleen maar dickpics of reacties
van akelige mannen. Daarom creëert ze Catherine: een fictief profiel waarmee ze persoonlijker kan zijn dan ze zelf is. Al snel komen Catherine en Reid in
contact en raken ze bevriend. Millie moet kiezen: haar angst voor intimiteit onder ogen komen, of het risico lopen dat ze haar beste vriend voor altijd
kwijtraakt...
Wat ik weet Julie Berry 2015-12-22 Na twee jaar spoorloos te zijn geweest, keert Judith terug naar Roswell Station. Beschadigd als ze is kan ze niemand
vertellen wat zij heeft doorstaan. De mensen in het broeierige kolonistenstadje onder wie haar eigen moeder lijken trouwens niet eens te wíllen horen wat er
met haar is gebeurd. Opgesloten in haar stilte en door iedereen gemeden, leeft Judith haar treurige leven, terwijl ze haar zielenroerselen in een interne
monoloog toevertrouwt aan haar onbereikbare jeugdliefde Lucas. Dan breekt het onvermijdelijke moment aan waarop Judith besluit voor zichzelf op te
komen en de waarheid boven tafel te krijgen. Wat ik weet is een echte pageturner, maar dan wel een die alle ruimte biedt aan prachtig, verstild proza. Het
mysterie van Judiths verdwijning ontrafelt zich op ingenieuze wijze, terwijl de lezer ondertussen wordt meegesleept in een liefdesverklaring die zijn weerga
niet kent. Een boek om je met huid en haar aan over te geven!
Afterburn/Aftershock Day Sylvia 2021-01-07 Houd zaken en privé altijd gescheiden. Houd politieke spelletjes buiten de slaapkamer. In zekere zin lapte ik
beide regels aan mijn laars toen Jackson Rutledge mijn minnaar werd. En ik kan niet zeggen dat ik niet wist waar ik aan begon. Twee jaar later was hij
terug, als een van de spelers in een deal die ik op het punt stond te sluiten. Sinds Jax me de rug had toegekeerd had ik als protegé van Lei Yeung, een van
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de slimste zakenvrouwen van New York, heel wat bijgeleerd. Ik was niet meer het meisje van toen, maar hij was niets veranderd. In tegenstelling tot de
eerste keer dat onze paden elkaar kruisten, wist ik precies met wie ik te maken had... en hoe verslavend zijn aanraking kon zijn. De wereld van glamour,
seks en macht was het speelveld van Jax – maar dit keer kende ik de regels van het spel. In de keiharde zakenwereld is er maar één regel die telt: houd je
vijanden in de gaten en je ex-minnaars al helemaal...
Leerschool Tara Westover 2018-03-22 'Leerschool van Tara Westover is een gelaagde zoektocht naar een persoonlijk bewustzijn.' * * * * - Freek de Jonge in
de Volkskrant 'Dit is een ongelooflijk boek [...] Ik kan niet begrijpen dat ze bij De Wereld Draait Door, dat boekenpanel, niet meteen heeft geroepen 'dit is
fantastisch, dit moet je lezen, dit is ongelooflijk'. - Maarten 't Hart 'Schitterend. Er gaat niets boven het ontdekken van een jonge schrijver met zoveel kracht
en talent.' - Stephen Fry 'Het is het indrukwekkende en schrijnende verhaal van een vrouw die zich met veel moeite weet te ontworstelen aan een gezin
waarvan de ouders afzondering zoeken van de wereld, en de pijn die de breuk veroorzaakt.' - Trouw Al op jonge leeftijd moeten Tara en haar zes broers en
zussen risicovol werk verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze leren een heftruck te besturen en verzamelen schroot op het erf om in het onderhoud van
de familie te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van de gemeenschap dat er niemand is om Tara te onderwijzen, haar naar een dokter te brengen na een
ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer haar broer gewelddadig wordt. Tara slaagt er echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij te brengen en ze
wordt aangenomen aan Brigham Young University. Daar begint haar weg tot zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen worstelt met haar gebrek aan kennis
door haar geïsoleerde opvoeding, maar ook tot de pijnlijke conclusie moet komen dat een breuk met haar familie onvermijdelijk is.
De doornvogels Colleen McCullough 1977 Tegen de achtergrond van het ruige Australië spelen zich de levens af van drie generaties van één familie met
als centrale figuur een vrouw die een verhouding aangaat met een priester waaruit een zoon wordt geboren die door de ironie van het lot eveneens tot een
kerkelijk ambt wordt gedreven.
Zoete verslaving Maya Banks 2015-12-25 Deel 6 van de Verleiding-serie Hij deed het vuur in haar opvlammen. Maar nu hoort ze bij een ander... Cole is
succesvoller dan hij ooit had durven dromen. Hij kan elke vrouw krijgen, maar er is er één die voortdurend in zijn gedachten is: zijn jeugdvriendinnetje
Renita. Hij is die eerste kennismaking met onschuldige liefde nooit vergeten – maar evenmin het verlangen dat hem verteerde en de pijn die hij om haar
leed. Renita is uitgegroeid tot een mooie, verleidelijke vrouw. Ze heeft een voorkeur ontwikkeld voor de duisterder kanten van seksueel verlangen en maakt
er geen geheim van dat ze een dominante man wil. Als Cole haar terugziet, is hij diep teleurgesteld dat ze bij een ander hoort. Renita’s huidige ‘meester’
staat haar toe korte tijd met Cole te zijn, maar daarna moet ze weer bij hem terugkeren. Hoewel Cole akkoord gaat met deze deal, weet hij dat hij Renita
nooit meer zal willen loslaten...
Gevaarlijke flirt Simone Elkeles 2011-05-05 Carlos Fuentes is een jongen van zeventien die alles uit het leven wil halen wat erin zit. In Mexico, waar hij twee
jaar heeft gewoond, was hij lid van een street gang. Zijn moeder heeft geregeld dat hij weer terug is in Amerika, waar ook zijn broer Alex studeert. Carlos
moet er naar school helemáál niet iets wat hij zelf in gedachten had en erger nog: deelnemen aan een programma voor probleemjongeren. En dan komt hij
ook nog te wonen bij het gezin van een docent die van hem verwacht dat hij zich houdt aan de huisregels. Dan wordt hij verliefd op Kiara, de nogal brave
dochter des huizes. Een meisje dat heel anders is dan alle meiden die hij tot nu toe heeft gekend. Ondanks de grote verschillen tussen Carlos en Kiara is de
aantrekkingskracht tussen hen niet te missen Maar is Carlos bereid haar veiligheid in gevaar te brengen in ruil voor het soort leven waarvan hij nooit heeft
durven dromen?
Nightingale Way - Romantische nachten Samantha Young 2020-08-06 Nightingale Way – Romantische nachten is het achtste deel in de heerlijke, sexy
serie van Samantha Young. Voor de lezers van E.L. James, Jennifer Probst en Sylvia Day. Logan heeft twee jaar lang geboet voor de fouten die hij maakte.
Nu is hij klaar om opnieuw te beginnen. Hij heeft een geweldig appartement, een goede baan en veel vrouwen om hem af te leiden van zijn verleden. En een
vrouw die hem helemaal gek maakt... Grace ontsnapte aan haar manipulatieve familie door naar een nieuwe stad te verhuizen. Haar nieuwe leven is bijna
perfect. Het enige wat ze hoeft te doen is haar Mr. Right vinden – of in ieder geval een manier bedenken om haar onweerstaanbare maar irritante
womanizer van een buurman te negeren. Grace wil niets te maken hebben met Logan, totdat een levensveranderende verrassing langzaam de wilde
hartenbreker verandert in de sterke, stabiele man waar ze naar op zoek was. Pas wanneer ze begint te zwichten voor zijn charmes, dreigt haar eigen
rommelige verleden alles te verpesten wat ze tot dan toe hebben opgebouwd...
Een lied voor Achilles Madeline Miller 2012-10-04 Madeline Miller heeft op bewonderingswaardige wijze de klassieker Ilias opnieuw vormgegeven in een
eigentijdse, spannende roman waarvoor ze de Orange Prize 2012 heeft gekregen.Patroclus is een jonge prins, verbannen naar het koninkrijk van Phthia om
daar op te groeien met godenzoon Achilles. Achilles is sterk, mooi, een gouden kind: alles wat Patroclus niet is. Maar ondanks hun verschillen raken de
jongens innig bevriend, en hun band wordt sterker naarmate ze ouder worden. Dit tot verdriet en woede van Achilles' moeder Thetis, een wrede zeegodin
die een hekel heeft aan stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van Sparta is ontvoerd en alle Griekse mannen verplicht zijn om haar eer te wreken en
Troje te belegeren, sluit Achilles zich aan bij het leger, verblind door de belofte van roem. Patroclus, verscheurd door liefde voor en angst om zijn vriend,
gaat met hem mee. Zij weten niet dat het lot hen tot het uiterste zal testen en hun zal vragen om een verschrikkelijk offer.
China Edward Rutherfurd 2021-11-02 Een magistrale roman van de auteur van 'New York', 'Parijs' en 'Rusland', waarin opnieuw een heel land wordt
bekeken door de lens van een aantal gewone families. China, 1839. Het Westen hongert naar Chinese thee, maar heeft niet genoeg zilver om die te kopen.
In plaats daarvan betalen handelaren met gesmokkelde opium, iets wat de Chinese keizer een doorn in het oog is. Het begin van de Opiumoorlogen van de
negentiende eeuw, die alle mensen in China, van rijk tot arm, Chinees en westers, mannen en vrouwen, treffen. In deze magistrale roman trekt Edward
Rutherfurd, de auteur van epische romans als New York, Londen en Parijs, je mee in de levens van deze mensen. Hij schetst daarmee een blik op de eeuw
die China vormde tot de wereldmacht die het vandaag is.
De ziel van de zee Nora Roberts 2021-08-18 Het eerste deel in een meeslepende familiesaga zoals alleen Nora Roberts die kan schrijven! Ooit waren de
broers Quinn eenzame, mishandelde jongens, tot ze werden geadopteerd door Ray en Stella Quinn, die hen liefdevol opvoedden in hun huis aan het water.
Nu zijn de broers terug in Chesapeake Bay om de laatste wens van hun adoptievader in te willigen: zorgen voor de tienjarige Seth. Aan Camerons
ongecompliceerde leven komt een abrupt einde als hij terug moet naar Chesapeake Bay om voor Seth te zorgen, de beschermeling van zijn vader, die net zo
beschadigd is als hij ooit was. Cameron krijgt weer met zijn broers te maken en wordt ook nog eens tot huisman gebombardeerd. Tot overmaat van ramp
krijgt hij Anna Spinelli op zijn dak, de pittige sociaal werkster die zal beslissen over het lot van Seth…
Afterburn; Aftershock Sylvia Day 2015-08-04 Houd zaken en privé altijd gescheiden. Houd politieke spelletjes buiten de slaapkamer. In zekere zin lapte ik
beide regels aan mijn laars toen Jackson Rutledge mijn minnaar werd. En ik kan niet zeggen dat ik niet wist waar ik aan begon. Twee jaar later was hij
terug, als een van de spelers in een deal die ik op het punt stond te sluiten. Sinds Jax me de rug had toegekeerd, had ik als protegé van Lei Yeung, een van
de slimste zakenvrouwen van New York, heel wat bijgeleerd. Ik was niet meer het meisje van toen, maar hij was niets veranderd. In tegenstelling tot de
eerste keer dat onze paden elkaar kruisten, wist ik precies met wie ik te maken had... en hoe verslavend zijn aanraking kon zijn. De wereld van glamour,
seks en macht was het speelveld van Jax – maar dit keer kende ik de regels van het spel. In de keiharde zakenwereld is er maar één regel die telt: houd je
vijanden in de gaten en je ex-minnaars al helemaal... Deze titel is eerder verschenen.
Geraffineerde minnaar India Grey 2012-11-06 Cristiano Maresca is gewend de nacht vóór een grand-prixrace door te brengen in de armen van een
beeldschone vrouw. Drie jaar geleden was dat de verlegen Kate Edward. De sensuele verrukkingen die ze toen deelden, zal ze nooit vergeten, maar pas nu
heeft ze de moed verzameld om de beroemde hartenbreker te vertellen dat hun samenzijn niet zonder gevolgen is gebleven. De opluchting die ze voelt
wanneer de vonken tussen hen direct weer overspringen, maakt echter plaats voor wanhoop als hij zegt dat hij haar nooit eerder heeft ontmoet. Direct
daarna stelt hij haar voor die nacht van passie te herhalen. Misschien dat zijn geheugen dan terugkeert? Dit boek is ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet
eBundel.
Izzy + Tristan Shannon Dunlap 2019-06-12 Izzy + Tristan is het overrompelende YA-debuut van Shannon Dunlap. Eigentijdse roman over diversiteit met het
klassieke liefdesverhaal Tristan & Isolde als inspiratiebron. Izzy is een praktisch ingestelde 16-jarige die arts wil worden. Ze is niet blij als ze met haar
ouders en tweelingbroer naar de Lower East Side van Brooklyn verhuist, waar ze de eerste blanke familie zijn. Dan ontmoet ze Tristan. Hij woont bij zijn
tante en gebruikt zijn schaaktalent om geld te verdienen. Izzy en Tristan vallen als een blok voor elkaar, maar hun prille liefde wordt tot het uiterste getest.
Ze raken betrokken bij een gewelddadig conflict, en dan is er ook nog een geheim dat hen dwingt tot onmogelijke keuzes... ‘(...) een indringende en briljante
hervertelling van een tijdloos liefdesverhaal (...).’ The Booklist
Scotland Street - Sensuele belofte Samantha Young 2020-08-06 Scotland Street – Sensuele belofte is het zevende deel in de heerlijke, sexy serie van
Samantha Young. Voor de lezers van E.L. James, Jennifer Probst en Sylvia Day. Shannon MacLeod is altijd voor de verkeerde mannen gegaan. Nadat ze van
de ene giftige relatie in de andere was beland, gaf haar laatste vriendje haar een wake-upcall op de slechtst mogelijke manier. Nu haar wereld in duigen ligt,
heeft ze alle mannen afgezworen – vooral de badboy-types. Cole Walker is precies het type man dat Shannon wil vermijden – woest aantrekkelijk,
getatoeëerd, charmant en eigenwijs. Maar zijn ruwe uiterlijk verbergt een gevoelige man die klaar is om 'de ware' te vinden. Hij is vastbesloten om Shannon
uit haar zelfopgelegde eenzaamheid te trekken en haar hart te veroveren. Terwijl Shannon zich openstelt voor Coles enthousiasme en toewijding, ontwikkelt
hun passie zich van een vonk tot een laaiend vuur. Maar wanneer Shannons verleden haar inhaalt, kan haar angst het vertrouwen vernietigen dat Cole
tussen hen heeft opgebouwd – en ze voorgoed uit elkaar drijven.
Vijftig tinten grijs E.L. James 2012-05-24 Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht Wanneer literatuurstudente Anastasia Steele de jonge
ondernemer Christian Grey moet interviewen, ziet ze een mooie, intelligente en intimiderende man. De onbevangen, onschuldige Ana realiseert zich tot haar
grote schok dat ze hem wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare terughoudendheid wanhopig tot hem aangetrokken voelt. Niet in staat om Anas pure
schoonheid, humor en onafhankelijke geest te weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook naar haar verlangt - maar wel op zijn eigen voorwaarden. Gechoqueerd
maar ook gefascineerd door Greys opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in eerste instantie terughoudend. Hoewel alle ingrediënten voor een succesvol
leven - zijn internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn liefhebbende familie - aanwezig zijn, is Grey een man die gekweld wordt door demonen en die
wordt opgeslokt door zijn dwingende behoefte aan controle. Terwijl het duo aan een gewaagde, hartstochtelijk fysieke affaire begint, ontdekt Ana de
geheimen van Christian Grey, en verkent ze haar eigen duistere verlangens. www.uitgeverijprometheus.nl www.fiftyshadesofgrey-film.nl
www.eljamesauthor.com Motion Picture Artwork (c) Universal Studios. All Rights Reserved.
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.
Mandela over leven, liefde en leiderschap Richard Stengel 2010-10-11 Inspirerende levenslessen van Nelson Mandela is een ongekend openhartig en eerlijk
document. Nelson Mandela wordt algemeen beschouwd als een held, een wereldse heilige. Hij maakte Zuid-Afrika vrij en bracht onderdrukkers en
onderdrukten samen op een nooit eerder vertoonde wijze. In 1993 ontving hij de Nobelprijs voor de vrede. Dit boek is tot stand gekomen op basis van vele,
intieme gesprekken die Richard Stengel met Mandela heeft gevoerd. Stengel beschrijft Mandela als 'wellicht de laatste werkelijke held van deze planeet',
maar spaart hem in het boek niet en weet hem ook zijn diepste zieleroerselen te onttrekken. Dat maakt het boek bijzonder sterk en het resultaat is een
uniek en waardevol document
De onsterfelijken Chloe Benjamin 2019-01-08 ‘Een spannende en ontroerende familieroman, waarin je als lezer kunt verdwijnen.’**** NRC Handelsblad New
York, 1969. De broers en zussen Gold krijgen als kind hun sterfdatum te horen van een helderziende. De voorspelling heeft grote gevolgen voor hen in de
vijftig jaar die volgen en allevier proberen ze op eigen wijze het lot te bezweren: oogappel Simon vlucht naar de westkust, op zoek naar de liefde in het San
Francisco van de jaren tachtig. De dromerige Klara wordt illusionist in Las Vegas, geobsedeerd door de grens tussen werkelijkheid en fantasie. Oudste zoon
Daniel zoekt naar zekerheid als legerarts in de jaren na 9/11, hopend aan het lot te kunnen ontkomen. En de serieuze Varya probeert de grens tussen de
wetenschap en onsterfelijkheid te breken. De onsterfelijken is een prachtige ode aan de onontkoombare kracht van verhalen en van familiebanden. De pers
over De onsterfelijken ‘Benjamin stelt filosofische, cerebrale vragen, en zet tegelijkertijd met weinigomhaal personages neer die zo echt aanvoelen dat je na
elk afscheid eenbeetje om hen rouwt.’ de Volkskrant ‘Mooi bedacht, intrigerend.’ Trouw ‘Originele familiesaga. Benjamin houdt de lezer dankzij bruisend
proza dicht op de huid van haar welbedachte karakters.’ **** Humo
Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley Davidson is een privédetective met een bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom
wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen. Als Charley en haar beste vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles
ingewikkelder dan het in eerste instantie leek. Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door demonen die maar één ding willen: contact met
Charley. Lukt het Charley om de vermiste vrouw terug te vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad? Darynda Jones won met haar debuut
Eerste steen rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor en suspense. Publishers Weekly `Als je niet
kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en fantasy dan is dit jouw boek. Viva
Vijf dagen op Skye Carla Laureano 2016-06-03 In ‘Vijf dagen op Skye’ zet de glimlach van een knappe Schot Andrea’s leven op de kop. Andrea Sullivan is
blij met haar baan als hospitality consultant, maar ziet op tegen haar nieuwste opdracht: het binnenhalen van een grote klant in Schotland. Het eiland Skye
overtreft al snel haar verwachtingen. Net als de man op wie ze indruk moet maken: James MacDonald. James is een gepassioneerde kok, maar na zes
restaurants, vier kookboeken en een tv-programma, is hij de kritiek die samengaat met het leven als publiek persoon een beetje zat. Andrea en James
ontdekken dat God ze uitnodigt voor een dieper leven... en ware liefde.
Dochters van het daglicht Judy Batalion 2021-03-10 Het indrukwekkende Dochters van het daglicht van Judy Batalion vertelt het verhaal van joodse
gettomeisjes die zich verzetten tegen de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest. Dochters van het daglicht van Judy Batalion vertelt
het vergeten verhaal van de joodse gettomeisjes die in opstand kwamen tegen de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest. In de
krochten van de British Library stuitte kunsthistoricus Judy Batalion vijftien jaar geleden op een obscuur Jiddisch boekje uit 1946, Freuen in di Ghettos.
Deze ‘gettomeisjes’ brachten hun vijanden al flirtend het hoofd op hol, kochten ze om, maar vermoordden ze als het moest in koelen bloede. Ze saboteerden
de Duitse spoorwegen, bouwden bunkers en smokkelden wapens, maar droegen ook zorg voor de kinderen en de zieken. In Dochters van het daglicht brengt
Batalion al deze indrukwekkende verhalen samen in een magistraal en meeslepend historisch epos. Middelpunt vormt de hechte verzetsgroep rond de
achttienjarige Poolse Renia Kukielka, die haar leven zonder aarzeling in de waagschaal stelt om Hitler te verslaan. Met centrale thema’s als vrouwenverzet,
vriendschap en feminisme in oorlogstijd is Dochters van het daglicht van Judy Batalion een boek dat geen lezer onberoerd zal laten. ‘Deze geschiedenis van
joodse verzetsvrouwen blijft nog lang nagalmen in je hoofd. Met haar krachtige verhaal geeft Batalion een genuanceerd beeld van geschiedenissen die te
snel worden vergeten.’ – Kirkus Reviews (starred) ‘Dochters van het daglicht brengt een levendig eerbetoon aan vrouwelijke moed in de breedste zin van het
woord.’ – Publishers Weekly
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