Dreams Of A Highlander Arch
Through Time 1
When people should go to the book stores, search establishment
by shop, shelf by shelf, it is truly problematic. This is why we
allow the books compilations in this website. It will completely
ease you to look guide Dreams Of A Highlander Arch Through
Time 1 as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in fact
want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or
perhaps in your method can be every best place within net
connections. If you target to download and install the Dreams Of
A Highlander Arch Through Time 1, it is unconditionally simple
then, in the past currently we extend the connect to buy and
create bargains to download and install Dreams Of A Highlander
Arch Through Time 1 fittingly simple!

Glamorama Bret Easton Ellis 2017-03-10 Op briljante wijze
schetst Bret Easton Ellis de obsessieve wereld van de glamour,
waar alles draait om geld, macht en roem; een schijnwereld vol
illusies en valkuilen. Glamorama is een zwart-humoristische
aanklacht tegen de oppervlakkigheid, hebzucht en ijdelheid van
de jaren tachtig en negentig, geschreven door een van de
belangrijkste stemmen uit de hedendaagse literatuur. 'Een
nieuwe, verrassend spannende verbeelding van Ellis'wereld van
angst en wezenloze nostalgie; een hypnotische
samenzweringsthriller, zo noir als de macht.' HP/De Tijd
'Glamorama begint als een satire op het klatergouduniversum

van fotomodellen, popsterren, acteurs en andere beroemdheden,
maar ontaardt algauw in een postmodern griezelverhaal dat de
grenzen tussen werkelijkheid en fantasie doet verdwijnen. NRC
Handelsblad
Zwarte winter Connie Willis 2015-12-29 Wanneer
geschiedenisstudente Kivrin de kans krijgt een tijdreis te maken,
twijfelt ze geen moment: ze is gefascineerd door de
middeleeuwen. Goed voorbereid vertrekt ze en komt aan in de
veertiende eeuw, in een Engels dorpje, waar ze wordt
opgenomen in een boerenfamilie. Dan wordt iedereen om haar
heen ziek. Wat is er aan de hand? Kivrin ontdekt dat ze zich
bevindt in het beruchte jaar 1348, het jaar van de Zwarte Dood.
De pest grijpt genadeloos om zich heen. Zal Kivrin overleven en
kunnen terugkeren naar haar eigen tijd? 'Het is een van de
boeiendste boeken die ik in lange tijd heb gelezen.' Sarah Hart in
Vrij Nederland
Het bottenseizoen Samantha Shannon 2013-08-28 De nieuwe
sensatie uit Engeland: Het bottenseizoen, dat in 2012 al
wereldnieuws werd toen de destijds twintigjarige auteur,
Samantha Shannon, een recordvoorschot kreeg van
Bloomsbury, de uitgever van Harry Potter. Het is het jaar 2056.
Scion, dan de touwtjes in handen, beschouwt helderziendheid als
een plaag en wil alle zieners uitroeien. De negentienjarige Paige
Mahoney werkt in de Londense onderwereld, in de wijk Seven
Dials, voor een mime-lord genaamd Jaxon Hall, een criminele
helderziende. Paige is een droomdoler, een helderziende die
anderen via droombeelden kan voelen. In het Scion van 2056
pleegt ze alleen door te ademen al hoogverraad. Het regent op
de dag die haar leven zal veranderen. Ze wordt aangevallen,
gekidnapt en getransporteerd naar Oxford, de stad die al
tweehonderd jaar gezocht wordt. Daar ontmoet ze Warden, een
Refaïet met een donkere huid en grote gele ogen. Hij is het
mooiste en meest beangstigende wat ze ooit heeft gezien - en hij
zal haar uiteindelijk beschermen. Het bottenseizoen is een
verrassende combinatie van een unieke literaire stem, een

volledig bedacht verhaal in een bloedstollend spannende
parallelle wereld en een verteltempo dat zijn weerga niet kent.
Samantha Shannon (1991) groeide op in Londen, waar ze op
haar vijftiende begon met schrijven. Deze zomer is ze
afgestudeerd in de Engelse taal en literatuur aan het St Annes
College in Oxford. Shannon wordt de nieuwe J.K. Rowling
genoemd. Het bottenseizoen is het eerste boek uit een serie.
De jacht op jou Isabelle Ronin 2017-09-22 Het best gelezen boek
van het jaar: wereldwijd 140 miljoen keer gelezen! Ik ben
misschien wel het laatste wat ze wil in haar leven. Maar ze heeft
me in haar macht. Zo simpel is het. Ze zeggen dat ze me kapot
zal maken... Laat haar dat dan maar doen. Wanneer de
cynische, ambitieuze studente Veronica Strafford uit haar
appartement gekickt wordt en ze na een avondje stappen te
dronken is om na te denken, neemt basketballer Caleb Lockhart
haar mee naar zijn appartement, zodat ze haar roes kan
uitslapen. Als blijkt dat Veronica geen woonplaats heeft, biedt hij
haar een tijdelijke slaapplek aan in de logeerkamer. Vanaf het
eerste moment kan Caleb zijn ogen niet afhouden van deze
onbereikbare vreemdeling en hij voelt iets wat hij nog niet eerder
voelde: de onstilbare drang haar voor zich te winnen. Maar dat is
nog niet zo makkelijk, Veronica heeft andere dingen aan haar
hoofd en haar hart is niet zomaar te veroveren. De jacht op jou is
een episch liefdesspel, waaraan je vanaf pagina één verslaafd
raakt. Met een pure stijl en een afwisselend perspectief is dit
boek een absolute must read; miljoenen lezers raakten in de ban.
De jacht op jou is deel één van een driedelige serie. Isabelle
Ronin is een Canadese auteur en woont in Winnipeg, Manitoba.
Sneeuw en as Diana Gabaldon 2014-03-18 Sneeuw en as is het
zesde deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana Gabaldon. In
deze serie vertelt Diana Gabaldon het verhaal van Claire
Randall, die in 1945 de naoorlogse hereniging met haar man
Frank viert met een tweede huwelijksreis naar de Schotse
Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een
stenencirkel... en ze wordt wakker in het Schotland van 1743.

Daar laat de jonge Schot Jamie Fraser haar kennismaken met
echte, vurige passie en een zo allesomvattende liefde dat Claire
verscheurd wordt tussen twee volkomen verschillende mannen
en twee onverenigbare levens. Jamie wordt door de Gouverneur
gevraagd om te helpen de kolonisten kalm te houden. Hij heeft
echter van Claire gehoord dat over drie jaar de onafhankelijkheid
zal worden uitgeroepen en dat iedereen die trouw is aan de
kroon gedood of verbannen zal worden. Een lastig dilemma voor
Jamie, en zijn problemen worden alleen nog maar groter als de
kolonisten die hij wil helpen ervan overtuigd raken dat Claire een
heks is die op de brandstapel moet... De Reiziger is een verhaal
vol passie en avontuur, angst en verraad... en een liefde die alle
barrières van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander
is gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon.
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...
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
Lopen op het water Lynn Austin 2014-02-11 Lynn Austin schrijft
in Lopen op het water heel `down to earth over haar twijfels en
hoop, waardoor je als christen veel in haar verhalen zult
herkennen. Met een aangrijpende eerlijkheid geeft Lynn Austin
met Lopen op het water een intieme kijk in haar eigen worsteling.
Hoe krijg ik die passie terug? Ze vertelt over spirituele droogte in
een tijd van verlies en ongewenste veranderingen. Tijdens haar
pelgrimsreis door Israël leest ze op elke plaats waar ze komt uit
de Bijbel. Met veel gevoel voor detail verweeft ze naadloos de
gebeurtenissen in haar leven met de hoopvolle inzichten die ze in
Gods Woord vindt en die haar nieuw geloof en richting voor de
toekomst geven. Lynn Austin deed tijdens haar reis door Israël
inspiratie op voor haar nieuwe reeks Bijbels-historische romans.
De eerste roman uit deze reeks, Zacharia, keer terug, is

inmiddels verschenen
Kus me, Annabel Eloisa James 2013-01-17 Annabel Essex vindt
dat haar toekomstige man RIJK moet zijn. Ze heeft meer dan
genoeg van lekkende daken en versleten kleding. Hij moet ook
ENGELS zijn. Londen is het centrum van de beschaafde wereld,
en Annabel is gek op zijde en warm water. En hij moet AARDIG
zijn. Knap en intelligent hoeft niet, mag wel. Annabel boft maar.
Ze heeft hem gevonden! En haar uitverkorene heeft niets
gemeen met die arme Schotse graaf van Ardmore, die alleen
maar mooie ogen en veel hersens heeft en, nou ja, goed kan
zoenen. Waarom zit Annabel dan nu in een koets op weg naar
Schotland met die arme graaf? En waarom denkt iedereen dat ze
getrouwd zijn?
Het vlammende kruis Diana Gabaldon 2011-10-07 Het
vlammende kruis is het vijfde deel in de geliefde Reiziger-serie
van Diana Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon het
verhaal van Claire Randall, die in 1945 de naoorlogse hereniging
met haar man Frank viert met een tweede huwelijksreis naar de
Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een
stenencirkel... en ze wordt wakker in het Schotland van 1743.
Daar laat de jonge Schot Jamie Fraser haar kennismaken met
echte, vurige passie en een zo allesomvattende liefde dat Claire
verscheurd wordt tussen twee volkomen verschillende mannen
en twee onverenigbare levens. Claire en Jamie hebben oceanen
en eeuwen getrotseerd, maar nu zijn ze er eindelijk in geslaagd
te settelen te midden van de ongerepte natuur van North
Carolina. Daar wacht hun een rustig koloniaal bestaan, zo lijkt
het. De spanning loopt echter al gauw op als oude, maar niet
graag geziene bekenden zich aandienen en de gemoederen
gaandeweg onrustbarend verhit raken. Immers, wat Jamie niet
weet en de uit de twintigste eeuw afkomstige Claire wel, is dat de
Amerikaanse Burgeroorlog op het punt van uitbreken staat... De
Reiziger is een verhaal vol passie en avontuur, angst en
verraad... en een liefde die alle barrières van plaats en tijd
overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken

van Diana Gabaldon.
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 nobel streven Julia Quinn 2020-07-14 De inspiratiebron voor
de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey,
maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf
Londen, 1824. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de
dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton
staat altijd vooraan. Penelope Featherington bewondert de broer
van haar beste vriendin al zolang ze zich kan herinneren, maar
de kans dat deze knappe graaf haar ziet staan is klein.
Bovendien maakt zijn schandalige reputatie hem bepaald geen
ideale echtgenoot. Colin Bridgerton is zwaar beledigd door het
beeld dat lady Whistledown van hem schetst in haar
roddelcolumn. Hij is helemaal geen charmant leeghoofd! Dat
geroddel lijkt misschien onschuldig, maar wat als het Colin de
liefde van zijn leven kost? De pers over de Familie Bridgerton
serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de
populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant
‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de
Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia
Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Hypnose Lars Kepler 2020-02-20 Ter ere van 10 jaar Hypnose
heeft Lars Kepler dit iconische thrillerdebuut volledig herzien en
herschreven. Meer vaart, meer spanning, maar Joona Linna. Een

absolute must voor alle fans. Erik Maria Bark heeft gezworen
nooit meer iemand onder hypnose the brengen. Maar als
inspecteur Joona Linna hem om hulp vraagt bij een moordzaak
waarbij de levens van twee jonge mensen op het spel staat, heeft
hij geen andere keuze. Als snel wordt duidelijk dat Erik de prijs
moet betalen voor zijn verbroken belofte. Hij wordt getroffen door
een serie gewelddadige en onverklaarbare gebeurtenissen, die
ook zijn gezin meesleuren in een vreselijke nachtmerrie.
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?
Assassins creed - renaissance Oliver Bowden 2013-05-03 Ik zal
ze allemaal wreken, zij die mijn familienaam hebben verraden. Ik,
Ezio Auditore di Firenze, ik kan een kille moordenaar zijn.
Florence, 1476. Lorenzo de Medici leidt de stad, die wordt
beheerst door rivaliteit tussen de bankiersfamilie Vieri en de
familie van marktkooplui Auditore. De zeventienjarige Ezio
Auditore stelt alles in het werk om het verzet tegen de Vieri s van
de grond te krijgen. Die halen Ezio s familie voortdurend door het
slijk. De grond wordt de Auditores te heet onder de voeten en
Ezio s vader besluit dat zijn zoon tijdelijk moet verdwijnen. Hij
stuurt hem op een belangrijke missie: cruciale documenten
bezorgen bij Lorenzo de Medici. Op zijn weg ontmoet Ezio
invloedrijke wijzen als Leonardo da Vinci en Niccolò Machiavelli.
Hij weet dat hun kennis voor hem van het grootste belang is om

te overleven. In zijn strijd om corruptie te lijf te gaan en de
reputatie van zijn familie in ere te herstellen, groeit hij uit tot een
bekwaam moordenaar. Voor zijn tegenstanders is hij een
nachtmerrie, maar voor zijn bondgenoten onwikkelt Ezio zich tot
een kracht van hoop en verandering. De waarheid zal
geschreven worden in bloed.
Highlander Martin Eisele 1994 Een onsterfelijke, nu levende
Schot strijdt met zijn magische zwaard tegen andere
onsterfelijken, geplaagd door het onafwendbaar moeten
verliezen van zijn sterfelijke geliefden.
A Highlander in Her Past Maeve Greyson 2013 How bad could
one little spell be? Trish Sullivan, archeologist and favorite aunt
to the MacKay children, never thought she'd regret those words
until Ramsay, the eldest MacKay lad, hurls them back to the
1400s with a botched transportation spell. Now she and Ramsay
must find a way back before accidentally altering the past and
unknowingly changing the future. That is, if Trish can survive the
first trip across time without losing her life ... or her heart. What
harm could come from a little soul-binding? Proving his Highland
honor alive and well, Maxwell Sullivan agrees to bind his soul to
Trish's in order to save her life. But Highland honor isn't much
help when Maxwell loses his heart in the bargain to the sassy
woman headed back to the future.
Eerste steen rechts Darynda Jones 2012-07-09 De stoere en
sexy Charley Davidson is een privédetective met een bijzondere
gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig
ingeschakeld om moorden op te lossen. Maar de laatste tijd is er
nog iets anders aan de hand: regelmatig krijgt Charley in haar
dromen bezoek van een knappe, mysterieuze jongen. Wat hij
met haar doet is met geen pen te beschrijven. Wie is hij? En leeft
hij echt of is hij ook een dolende geest? Charley weet niet wat ze
op het spel zet als ze zich aan hem overgeeft, maar hem
weerstaan kan ze ook niet! Darynda Jones won met Eerste steen
rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman.
Haar debuut vormt de start van een driedelige serie, waarin

Charley Davidson de hoofdrol speelt. Tweede steen links is het
volgende deel en verschijnt in 2013 in Nederland. Darynda woont
in New Mexico, samen met haar man en hun zoontjes.
Schaduw van de Tijd Jen Minkman 2018 Hannah is helemaal
klaar voor een heerlijk rustige zomer na haar eerste stagejaar op
een middelbare school. Samen met haar broer Ben gaat ze naar
het vakantiehuisje van hun moeder in Arizona. Daar loopt ze
Josh, de oude jeugdvriend van Ben, na jaren weer tegen het lijf.
De kleine jongen uit het Navajo-reservaat is plotseling niet zo
klein meer, en Hannah voelt meer voor de volwassen Josh dan
alleen maar vriendschap. Maar al snel is het gedaan met de rust.
Nacht na nacht wordt Hannah geplaagd door vreemde
nachtmerries over het verleden van de Navajo's en griezelige
schimmen die haar achtervolgen. De schaduwen komen steeds
dichterbij... en waarom komt Josh ook steeds in haar dromen
voor? Soms is het verleden nog niet echt voorbij. keywords:
gratis ebook - free first book in series - gratis boek Boek 2 is hier
te koop:
https://play.google.com/store/books/details?id=Rd5jBAAAQBAJ
Geachte heer M. Herman Koch 2014-05-07 In 'Geachte heer M.'
het langverwachte nieuwe boek van Herman Koch had de eens
zo gevierde schrijver M. zijn grootste succes met een roman over
de geruchtmakende verdwijning van Jan Landzaat. Deze leraar
geschiedenis verdween na een korte affaire met een bloedmooie
leerlinge, en werd voor het laatst gezien bij het vakantiehuisje
waar zij met haar nieuwe vriendje verbleef. De roman was een
bestseller en betekende M. s internationale doorbraak, maar nu,
aan het eind van zijn carrière, raakt hij steeds meer in de
vergetelheid. Maar niet bij zijn mysterieuze benedenbuurman, die
M. scherp in de gaten houdt. Wat heeft hij met de
verdwijningszaak te maken? Met vlijmscherpe pen vertelt
Herman Koch het intrigerende verhaal van een aftakelende
schrijver, twee verliefde tieners en een verdwenen leraar. Door
de bestseller lijkt hun lot voor eeuwig met elkaar te zijn
verbonden. 'Geachte heer M.' is een grootse roman over jaloezie

en afgunst, vriendschap en liefde. Met zijn wereldwijd geroemde
scherpe blik ontziet Herman Koch ook nu weer niets en niemand.
Herman Koch (1953) is bekend als televisiemaker (Jiskefet) en
schrijver. Na zijn debuutroman Red ons, Maria Montanelli (1989)
verschenen onder meer Eten met Emma (2000), Odessa Star
(2003) en Denken aan Bruce Kennedy (2005). In 2009 kwam Het
diner uit, de roman waarmee Koch wereldberoemd werd. Het
diner werd verkocht aan maar liefst 37 landen en stond
wekenlang op de bestsellerlijst van The New York Times. In 2011
verscheen Zomerhuis met zwembad, dat eveneens een groot
succes was.
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.
De derde chimpansee Jared Diamond 2013-02-06 Mensen zijn
voor 98% genetisch gelijk aan de gewone aap en de
dwergchimpansee. Hoe is het dan te verklaren dat wij in staat zijn
beschavingen, talen, godsdiensten en wetenschappen te
ontwikkelen maar ook om dat in een oogwenk weer te
vernietigen? Diamond schreef een baanbrekend, onderhoudend
en soms schokkend boek over dat unieke schepsel en zijn
evolutie: de derde chimpansee die mens heet. Scherp
geschreven, een genot om te lezen. Deze uitdagende stijl van
het boek dwingt de lezer ertoe zich grondig te bezinnen op het
raadsel van de menselijke evolutie.? New York Times Book
Review Jared Diamond is hoogleraar fysiologie in Los Angeles.

Hij verricht onderzoek op het terrein van de evolutionaire biologie
en is bekend als internationale bestsellerauteur van onder
andere Zwaarden, paarden en ziektekiemen en Ondergang.
Het vergeten dorp Lorna Cook 2019-07-16 Een mysterieuze
oude foto leidt tot de ontdekking van een vreselijk geheim...
Deels historische roman voor fans van Kate Morton en Carol
Drinkwater. 1943: De hele wereld is in staat van oorlog, en de
bewoners van Tyneham wordt gevraagd hun thuis op te offeren –
het dorp wordt overgedragen aan het Britse leger. Maar op de
vooravond van de overdracht zal een vreselijke gebeurtenis
ervoor zorgen dat drie van hen voor altijd verdwijnen. 2017:
Melissa hoopte dat een vakantie aan de kust van Dorset haar
relatie uit het slib zou trekken, maar ondanks de idyllische
omgeving gaat het juist bergafwaarts. Dan vindt Melissa een
mysterieuze foto, van een vrouw uit het vergeten dorp Tyneham.
Ze is vastbesloten om te ontdekken wat het verhaal achter de
oude foto is. Maar Tyneham verbergt een gruwelijk geheim...
De zijderoutes Peter Frankopan 2016-03-08 'Door terug te kijken,
ver terug te kijken, houdt Frankopan ons een spiegel voor, die
uiteindelijk haarscherp laat zien dat we ons zullen moeten
aanpassen – of we nou willen of niet.' – VPRO Tegenlicht DWDDboekentip maart 2016 De zijderoutes is een schitterende
verkenning van de elementen die de stuwende kracht waren
achter de opkomst en de ondergang van wereldrijken, die de
stroom van ideeën en goederen bepaalden en nu een nieuw
tijdperk inluiden in de internationale politiek. Het gebied ten
oosten van de Middellandse en de Zwarte Zee tot aan de
Himalaya, dwars door Centraal-Azië tot diep in China en India,
was duizenden jaren het middelpunt van de aarde. Het is de
bakermat van onze beschaving, waar meer dan 2500 jaar v.Chr.
metropolen ontstonden als Harappa en Mohenjodaro met een
bevolking die in de tienduizenden liep en met straten die waren
aangesloten op een geavanceerd rioleringssysteem. Het is ook
het gebied van de zijderoutes – handelsroutes maar ook
verbindingswegen waarlangs opvattingen, religies, ideeën,

cultuur én ziektes zich konden verspreiden. Hier begint Peter
Frankopan zijn nieuwe wereldgeschiedenis. Na de eerste
zijderoutes ontstonden er andere: de slavenroute, de goudroute,
de route naar het zwarte goud. Maar in onze eenentwintigste
eeuw zijn nieuwe routes aan het ontstaan die een grote gelijkenis
vertonen met die allereerste, die Centraal-Azië doorkruisten. De
zijderoutes komen terug! 'Briljante verhaallijnen (...) Een
wereldgeschiedenis die het middelpunt van die wereld naar het
oosten verplaatst.' – The Economist 'Veel boeken beweren "een
nieuwe geschiedenis van de wereld" te zijn; dit boek heeft die
benaming met recht.' – The Times
Winter in Haven Point Raeanne Thayne 2017-10-10 Er is een
wonder voor nodig om Eliza Hayward weer een beetje in
kerststemming te krijgen. De baan waarvoor ze alles heeft
achtergelaten is - letterlijk! - in rook opgegaan, en nu zit ze, twee
weken voor kerst, samen met haar dochtertje, Maddie, vast in het
onbekende Haven Point. Hoe moet ze zich nu redden, zonder
baan en zonder onderdak? Dan wordt ze ook nog aangereden,
door de knappe techneut en miljonair Aidan Caine... Gelukkig dat
de vrouw en het meisje allebei ongedeerd zijn! Toch voelt Aidan
zich enorm schuldig. Als hij niet zesendertig uur wakker was
geweest vanwege een zakendeal, had hij vast beter opgelet. Om
het goed te maken biedt hij Eliza een baan aan. Hoewel hij
afstand probeert te houden, voelt hij zich steeds meer tot haar
aangetrokken. Maar net wanneer er iets moois tussen hen
ontstaat, gebeurt er iets met kleine Maddie en lijkt Eliza
onbereikbaar te worden...
Halverwege het graf Jeaniene Frost 2013-12-04 Cat Crawfield is
zelf half-vampier, maar dat weerhoudt haar er niet van te jagen
op de ondoden. Zo neemt ze wraak op haar vader, die het leven
van haar moeder verpestte. Als Cat gevangen wordt genomen
door de sexy vampier Bones, gaat ze een onverwachte en
spannende samenwerking met hem aan. Maar dan worden zij en
Bones zelf doelwit en moet Cat een kant te kiezen. En die van
Bones wordt steeds aantrekkelijker Halverwege het graf is het

eerste deel van de veelgeprezen Nachtjagers-serie.
De kroon van de Tearling Erika Johansen 2015-03-11 Op haar
negentiende verjaardag begint prinses Kelsea Glynn haar
gevaarlijke reis naar het kasteel waar ze geboren is. Ze komt
haar kroon opeisen. Achttien jaar lang werd het koninkrijk
geregeerd door Kelsea’s oom, een marionet van de Rode
Koningin, die het buurland Mortmesme al decennia tiranniseert.
Kelsea draagt de Tearlingsaffier, een juweel met immense
magische krachten. Ze wordt beschermd door de Wachters van
de Koningin, geleid door de raadselachtige en toegewijde
Lazarus. Kelsea zal de ridders nodig hebben om te overleven.
Haar vijanden zetten duistere moordenaars en duivelse
bloedmagie in om te voorkomen dat zij gekroond wordt...
Als een herinnering Abbi Glines 2018-05-01 Een nieuwe serie
van bestsellerauteur Abbi Glines! - Sea Breeze meets Rosemary
Beach Als een herinnering is het eerste deel van een nieuwe
serie van Abbi Glines waarin de personages van de populaire
series Sea Breeze en Rosemary Beach elkaar ontmoeten. Zeven
jaar nadat ze elkaar voor het eerst ontmoetten en knalverliefd op
elkaar werden, brengt het lot Bliss en Nate weer bij elkaar. Maar
is dat sprankje geluk genoeg om hun liefde weer te laten
ontbranden?
Delilah Sarah Ockler 2012-07-05 'We verlangen allemaal naar
hoe het had kunnen zijn.' In het leven van Delilah hebben dingen
nogal de neiging uit elkaar te vallen. Ze was goed op school,
maar kan het nu nauwelijks nog bijbenen. Haar vrienden
snappen haar niet meer. Haar vriendje is niet echt een vriendje.
En haar moeder weigert te praten over de ruzie die acht jaar
geleden de familie uiteenscheurde. Wanneer Delilah de zomer
verplicht doorbrengt in het huis van haar recent overleden oma,
om de boel daar te renoveren, is het pijnlijke verleden van haar
familie niet te vermijden. Delilah begint te twijfelen aan alles wat
ze dacht dat waar was, want de vragen en geheimen stapelen
zich op. Sarah Ockler schreef een krachtig familieverhaal over
liefde en ontwikkeling. In een verhaal dat vol emotie en humor zit,

realiseert Delilah zich dat zelfs de meest gebroken relaties weer
gelijmd kunnen worden.
Highlander's Faerie: Scottish Time Travel Romance Joanne
Wadsworth 2014-12-26
Met andere ogen Kate Breslin 2016-10-15 De historische roman
‘Met andere ogen’ van Kate Breslin is een romantisch verhaal dat
zich afspeelt in de Eerste Wereldoorlog. Londen, 1917. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog weigert Jack Benningham, de erfgenaam
van Stonebrooke, dienst. Maar dat betekent niet dat hij zich niet
voor zijn land inzet. Met zijn wilde reputatie en sociale status als
dekmantel, spoort hij in het geheim Duitse spionnen op Engels
grondgebied op. Ook de rijke suffragette Grace Mabry is bereid
om alles te doen voor haar land. Op een gemaskerd bal deelt ze
witte veren uit aan de lafaards die dienst weigeren. En ook aan
Jack...
Highlander Heat: A Scottish Time Travel Romance Boxed Set
Collection (Books 4-7) Joanne Wadsworth From New York Times
Bestselling Author Joanne Wadsworth comes #1 bestselling
Highlander’s Guardian, Highlander’s Faerie, Highlander’s
Champion, and Highlander’s Captive. Expect passionate happilyever-afters, no cliffhangers, and a Scottish time travel romance
series that can be enjoyed in any order. Highlander’s Guardian ~
It's time for Colin MacLean to meet his match. Annie MacLeod is
the girl he grew up adoring and now as her guardian, the woman
he must help find a husband for. If only sparks didn't fly every
time he touched her. Highlander’s Faerie ~ Katherine MacLean’s
dying wish sends her back in time to the 16th century, straight
into the sturdy arms of Highland warrior John MacDonald. Their
souls are connected in every way, and only through him can she
survive… A spellbinding tale of love! Highlander’s Champion ~ A
sizzling Scottish romance. When modern girl Arianna is pulled
through a time portal, she lands in the protective embrace of 16th
century Highlander James. She must return to her sick
father—but can James bear to let her go? Highlander’s Captive ~
When Julia falls from the cliffs into the sea, Highland warrior Ivor

unwittingly finds a bargaining chip to use against his rival clan.
Except Julia’s not the captive he intended, not when she’s intent
on experiencing an adventure. A short Highland romance. Each
book in this series is standalone, and can be enjoyed out of
sequence. HIGHLANDER HEAT SERIES Highlander’s Castle, #1
Highlander’s Magic, #2 Highlander’s Charm, #3 Highlander’s
Guardian, #4 Highlander’s Faerie, #5 Highlander’s Champion, #6
Highlander’s Captive, #7 (Novella 11,000 Words, Series #0.5)
Hof van ijs en sterren Sarah J. Maas 2018-05-16 Hof van doorns
en rozen novelle van Sarah J. Maas Duik opnieuw in de
meeslepende wereld van Hof van doorns en rozen Maanden na
de explosieve gebeurtenissen in Hof van vleugels en
verwoesting, zijn Feyre, Rhysand en hun vrienden nog steeds
bezig met de wederopbouw van het Nachthof en de immens
veranderde wereld daarbuiten. Maar de Winterzonnewende is
eindelijk dichtbij, en biedt een verdiend uitstel van de
werkzaamheden. Toch kan zelfs de feestelijke sfeer de
schaduwen van het verleden niet tegenhouden. Terwijl Feyre
haar eerste Winterzonnewende als Hoge Fae beleeft, ontdekt ze
dat haar dierbaren meer wonden hebben dan ze dacht. Littekens
die een grote invloed hebben op de toekomst van hun hof. Lees
ook de Hof van doorns en rozen-trilogie: Hof van doorns en
rozen Hof van mist en woede Hof van vleugels en verwoesting
Een vorstelijk aanbod Julia Quinn 2020-02-25 De inspiratiebron
voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton
Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf
Londen, 1815. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de
dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton
staat altijd vooraan. Benedict Bridgerton heeft zijn oog laten
vallen op Sophie Beckett. Sophie had niet durven dromen dat ze
ooit zou binnenkomen op een van Lady Bridgertons befaamde
gemaskerde bals. Laat staan dat ze daar haar droomprins zou
ontmoeten. Hoewel ze de dochter van een graaf is, wordt Sophie
door haar afschuwelijke stiefmoeder als een bediende
behandeld. Maar nu, zwierend in de sterke armen van de

hartverscheurend knappe Benedict Bridgerton, voelt ze zich net
een prinses. Helaas weet ze maar al te goed dat de betovering
verbroken zal zijn zodra de klok middernacht slaat. Kan ze
Benedict voor zich winnen voor het te laat is? De pers over de
Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet
de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw
‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Iedere dag, ieder uur Natasa Dragnic 2011-05-03 Op het
moment dat de driejarige Dora de crèche binnen stapt, valt Luka
flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn de twee kinderen
onafscheidelijk. Tot Dora op een warme septemberdag met haar
ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in Kroatië. Zestien
jaar later brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie
prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken de opmaat
te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat
zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel mogelijk weer
terug te komen. Maar dan hoort Dora niets meer van hem
Society affaires Sylvia Day 2017-11-21 Sebastian, Lucien en
Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy
getemd worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van huis
weggelopen om piraat te worden. Op een van de schepen die hij
entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze zijn echtgenote is.
Lucien zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar
verdwenen broer zijn grootste schuldenaar is. Verkleed als man
lapt Julienne alle regels van negentiende-eeuws Engeland aan
haar laars om haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten dan
graaf worden. En hij wil al helemaal niets te maken hebben met
die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg
aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
Engelsch woordenboek Karel Bruggencate 1896
Highlander in Her Dreams Allie Mackay 2007 While investigating
time portals in Scotland, Kira Bedwell meets the medieval clan
chieftain who has been haunting her dreams for years when she

is transported back to the fourteenth century where the
constraints of time and his enemies threaten to tear them apart.
Original.
Highlander's Charm Joanne Wadsworth 2014-09-11 Traveling
through time...for a Highlander. Lila MacIan makes a wish upon a
sixteenth century charm gifted to her by her missing
grandmother, a wish that sends her traveling back into the past
and to a warrior her charm has bound her to. With a vicious feud
raging between the clans, she withholds her true identity from
him, except he's seen her grandmother and now she must do
whatever it takes to find her. Highland warrior Calum MacLean is
bound to a woman who holds an identical charm to his. Visions
assail him, of the two of them intimately together, and as Lila
escapes him for the enemy's land, his soul demands he protect
and aid her. Once Lila is reunited with her grandmother, she
discovers she was born in the past to the MacIan laird, Calum's
arch enemy. Can she find a way to save the man her soul cries
out for...set her past to rights and remain in her true time?
Jane Eyre Charlotte Brontë 2015-08-06 Jane Eyre is het
levensverhaal van een moedige jonge vrouw. Als ouderloze baby
belandt ze bij haar tante, die haar haat en op tienjarige leeftijd
naar een weeshuis stuurt. Op haar achttiende vindt ze een
betrekking als gouvernante op het landgoed Thornfield. Daar
ontluikt een grote liefde tussen haar en haar grillige werkgever,
Edward Rochester. Hun idylle wordt gedwarsboomd door de
onthulling van Rochesters duistere geheim. Jane vlucht,
verscheurd tussen haar gevoel en haar geweten... `De schrijfster
houdt ons bij de hand, drijft ons voort over haar weg, dwingt ons
te zien wat zij ziet, laat ons geen moment alleen en staat ons
geen moment toe haar te vergeten. Aan het eind zijn we tot op
het bot doordrongen van het genie, de heftigheid, de
verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia Woolf
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