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Voet bij stuk Robyn Carr 2018-09-11 Sullivan's Crossing Sullivan's Crossing, Colorado: dé plek om op adem te komen, te genieten van de
prachtige natuur, en de liefde te vinden... Deel 2 Sierra Jones verlangt geen seconde terug naar de onrustige tijd die werd getekend door
stomme keuzes en dates met foute mannen. Maar ze kent haar eigen zwakheden en weet dat het een hele uitdaging zal zijn om haar nieuwe
leven vol te houden. Een bezoek aan haar broer Cal, die op het punt staat met zijn Maggie te trouwen, lijkt haar daarom een veilige en
verstandige stap. Ze voelt zich onmiddellijk thuis in Sullivan's Crossing. Deze plek is goed voor haar, dat weet ze zeker, en ze besluit dan ook
een tijdje te blijven. Ze maakt nieuwe vrienden, en bovendien ontmoet ze Conrad, een zeer aantrekkelijke brandweerman, die misschien wel
meer kan worden dan een vriend. Maar dan dreigt haar verleden haar in te halen...
Virgin River 3e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix EEN ONVERWACHT
KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA VERHAAL Onder de kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes
zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer – de
aantrekkelijke vriend van haar broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te
kunnen houden! (1) ONBEKENDE BESTEMMING Sinds de jonge dominee Noah Kincaid zijn oog heeft laten vallen op de verwaarloosde kerk
in Virgin River, heeft hij nog maar één missie: de boel opknappen en de deuren weer openen. Omdat hij dat niet alleen kan, zoekt hij iemand
die niet alleen de administratie op poten zet, maar ook bereid is de handen uit de mouwen te steken bij het zware werk. Ellie Baldwin beseft dat
ze met haar uitdagende uiterlijk en achtergrond als danseres in een stripclub niet bepaald de gedroomde domineesassistente is. Toch moet en
zal ze die baan hebben. Alleen met fatsoenlijk werk heeft ze kans dat de rechter haar de voogdij over haar kinderen teruggeeft. Elke dag dat
die twee bij haar tirannieke ex zijn is er één te veel. Tot haar grote verrassing prikt Noah door haar uiterlijk heen en neemt hij haar aan. Noah
en Ellie mogen dan op het oog verschillen als dag en nacht, ze blijken het beste in elkaar naar boven te halen. Vinden zij in Virgin River
eindelijk het geluk? (2) MET NIEUW VERTROUWEN Is dat Franci? Sean Riordan gelooft zijn ogen niet. Haar haar is korter dan vier jaar
geleden, maar ze is het toch echt. Meteen komt alles weer boven: de geweldige tijd die ze samen hadden, de ruzies... en de breuk. Zij wilde
trouwen en kinderen krijgen, hij niet. Maar hij is haar nooit vergeten, en plotseling weet hij zeker dat ze een tweede kans verdienen. Tenslotte
hebben ze een gezamenlijk verleden – en meer dan dat, zo blijkt al snel. Franci schrikt zich dood wanneer Sean haar aanspreekt. Nu kan ze er
niet langer omheen. Ze moet hem vertellen dat ze een reden had om bij hem weg te gaan. Die ‘reden’ is inmiddels drieënhalf jaar oud, heet
Rosie, heeft rode krullen en de groene ogen van haar vader. De ontdekking dat hij een dochter heeft, zet Seans leven op zijn kop. Toch weet hij
algauw wat hij het liefst zou willen: samen met Franci en Rosie een gezin vormen. Maar of dat ook is wat Franci wil... (3) EEN PLEK IN DE
ZON Erin is toe aan een time-out, en daar hoort uiteraard een verblijf in een blokhut in de vrije natuur bij. Jammer dat ze niet zo van natuur
houdt en dat ze zich al snel kapotverveelt. Ze verlangt naar wat avontuur, maar wanneer er een zwerver met een kapmes in de hand uit het bos
opduikt, is dát wat veel van het goede. Wandelen door de bossen in Virgin River is heerlijk, vindt dokter Aiden Riordan, vooral als je op een
mooie vrouw bij een blokhut stuit. Helaas begint ze te gillen zodra ze hem ziet, stoot ze haar hoofd tegen de veranda en gaat ze van haar
stokje. Gelukkig weet hij hoe je een hoofdwond moet verbinden. Aanvankelijk is Erin woest op Aiden, maar na een tijdje moet ze toegeven dat
hij er goed uitziet - in ieder geval nadat hij zich heeft geschoren - en beseft ze dat ze hem graag beter wil leren kennen. Voordat ze de kans
krijgen om samen iets op te bouwen, wordt Aiden geconfronteerd met iemand uit zijn verleden. Iemand die alles op alles zet om hun prille liefde
te vernietigen... Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Dromen van morgen Nora Roberts 2017-07-25 Samantha had heel andere plannen toen ze de grote stad verruilde voor Wyoming om voor haar
zwangere zusje te zorgen. Hoe kon ze ook weten dat ze in de ban zou raken van dat weidse landschap? En ze had er helemáál niet op
gerekend dat ze verliefd zou worden op Jake, die haar leven binnen dendert met een gekmakende arrogantie. Maar ze kan toch niet gewoon
haar dromen opzijzetten? Zelfs niet voor een man die ze onmogelijk zal kunnen vergeten...
Winter in Virgin River Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 4 – Winter in Virgin River De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix
Welkom terug in Virgin River! Vorig jaar moest Marcie afscheid nemen van haar echtgenoot, Bobby. Dit jaar wil ze de man vinden die zijn leven
gered heeft en haar nog drie jaar gaf om van Bobby te houden. Vier jaar geleden sleepte Ian Buchanan het zwaargewonde lichaam van zijn
beste maat weg uit een vuurgevecht in Iran, daarna is hij spoorloos verdwenen en bleven Marcies brieven onbeantwoord. Marcies zoektocht
naar Ian brengt haar in Virgin River, waar hij zich heeft teruggetrokken in een hut in de bergen. Ian weet niet wat hij aan moet met de
vastbesloten jonge weduwe. Maar misschien is het tijd om de geesten te verdrijven en zijn hart te openen...
Een Kerstmis naar haar hart Robyn Carr 2013-11-12 Een Virgin River-verhaal: Rust, dat is wat Angie deze kerst zoekt. Maar dan had ze niet
naar Virgin River moeten komen... Angie LaCroix weet dat het raar klinkt, maar toch ervaart ze het zo: haar leven is na een ernstig autoongeluk, waarbij ze zwaargewond raakte, eigenlijk alleen maar beter geworden. Dan heeft ze het uiteraard niet over de lichamelijke gevolgen,
maar over het feit dat ze nu intenser van het leven geniet. Voor het ongeluk werkte en studeerde ze alleen maar, nu heeft ze oog voor andere
dingen. Zoals bijvoorbeeld voor de knappe en een tikje gevaarlijke man die in het café van haar oom Jack aan de bar zit. En omdat ze toch een
nieuw leven is begonnen, stapt ze op hem af en knoopt ze een gesprek met hem aan... Patrick Riordan is in Virgin River om tot rust te komen.
Het verlies van zijn beste vriend Jake is hem niet in de koude kleren gaan zitten, en de verantwoordelijkheid die hij voelt voor Jakes weduwe,
Marie, en zoon drukt zwaar op hem. Het lijkt hem maar het beste om met haar te trouwen dan kan hij alles voor haar doen wat nodig is. Een
mooi voornemen, tot er een leuke, lieve, warme en prachtige vrouw op de kruk naast hem aan de bar gaat zitten... en al zijn plannen op losse
schroeven komen te staan!
Dromen van vrijheid Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 11 – Dromen van vrijheid De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix
Omdat hij verlangt naar een nieuwe start vertrekt Clay Tahoma naar het noorden van Californië, waar hij in de dierenkliniek en stallen van zijn
oude vriend Nate Jensen gaat werken. In Virgin River wordt hij door iedereen met open armen ontvangen... behalve door de mooie Lilly Yazhi.
Deze kleine sterke vrouw intrigeert Clay in hoge mate. Hijzelf heeft de naam een paardenfluisteraar te zijn, en hij is bezig een getraumatiseerde
jonge hengst te behandelen. Met zijn ervaring krijgt hij veel voor elkaar, maar wat Lilly in korte tijd als vanzelfsprekend met het paard bereikt, is
onvoorstelbaar. Clay wil Lilly graag beter leren kennen, maar ze houdt hem op een afstand. Heeft ze misschien iets naars meegemaakt, of ziet
ze hem gewoon niet zitten? Hij is vastbesloten uit te vinden wat er achter haar afwijzende houding zit en haar over te halen hem te vertrouwen.
Zal de magie van Virgin River ook voor hem werken?
Uit de schaduw Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 12 – Uit de schaduw De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix Nadat Jillian

persoonlijk en beroepsmatig is pootjegehaakt door een collega, is ze alles kwijt wat ze met hard werken heeft opgebouwd. Op advies van haar
baas trekt ze zich terug uit het bedrijf, en ze huurt een oud victoriaans huis met een enorme tuin in Virgin River. Daar ontdekt ze dat ze de
groene vingers van haar grootmoeder heeft geërfd. Iets voor een nieuwe carrière? Colin Riordan gaat na een helikopterongeluk tijdelijk in een
vakantiehuisje in Virgin River wonen om te herstellen van zijn verwondingen – zowel de fysieke als de mentale. Gesteund door zijn familie,
knapt hij langzaam op, maar het is vooral de schilderkunst waar hij troost uit put, en in de omgeving vindt hij inspiratie genoeg. Wanneer Jillian
Colin achter zijn schildersezel aantreft in haar tuin, voelen beiden direct een verwantschap. Of ze, na alles wat ze hebben meegemaakt, wel toe
zijn aan een relatie, weten ze eigenlijk niet. Maar al spoedig merken ze dat je in Virgin River niet altijd iets te kiezen hebt als het om liefde gaat!
Terug naar Virgin River Robyn Carr 2021-10-12 NIEUW in Robyn Carrs populaire Virgin River-serie Na een moeilijke periode in haar leven
heeft schrijfster Kaylee Sloan een huisje gehuurd in Virgin River om aan haar nieuwe boek te werken. Daar aangekomen komt ze er tot haar
schrik achter dat haar huisje net in vlammen is opgegaan! Niet wetend wat ze nu moet doen, stapt ze Jack’s bar binnen, en daar ontmoet ze
kunstenaar en hondentrainer Landry Moore, die meteen zijn hulp aanbiedt en haar onderdak geeft. Een beetje aarzelend neemt Kaylee zijn
aanbod aan, maar al snel voelt ze zich helemaal thuis in het dorp én bij Landry. Terwijl de feestdagen dichterbij komen en Virgin River
verandert in een kerstsprookje, krijgt ze steeds meer hoop voor de toekomst... ‘Robyn Carr heeft haar sporen verdiend met deze heerlijke
serie.’ Library Joutnal ‘Robyn Carrs schrijftalent spat van elke pagina.’ Publisher’s Weekly Blijf nog wat langer in Virgin River met het
bonusverhaal Kus om middernacht! Al is Jack's Bar dé plek om oud en nieuw te vieren, Sunny is niet in feeststemming. Ze heeft trouwens maar
één voornemen voor het nieuwe jaar: geen mannen meer. Maar dan loopt ze Drew tegen het lijf... Dit verhaal is eerder verschenen
Terug naar het meer Robyn Carr 2018-09-04 Een vreselijk ongeluk en pikante geheimen stellen de krachtige familieband van de Hempsteads
op de proef in een hartverwarmend verhaal. Terug naar het meer is een onvergetelijk familieverhaal over moeders, dochters, zussen en
nichtjes. Ooit waren de Hempsteads een hechte familie en brachten de vrouwen van de familie de zomers gezamenlijk door in hun huis aan het
meer. Tot een vreselijk ongeluk een einde maakte aan de idylle en de familie uit elkaar viel. Wanneer Charley en Meg vele jaren later allebei
worden geconfronteerd met een grote crisis in hun leven, besluiten de zussen dat ze de familie koste wat het kost weer bij elkaar willen
brengen. En dat kan alleen als iedereen terugkeert naar het huis aan het meer om de waarheid onder ogen te zien. Hetzelfde huis waar hun
moeder nooit meer een stap heeft gezet.
Een plek in de zon Robyn Carr 2012-02-18 Een heerlijk verhaal uit de wereldwijde hitserie Virgin River! Nu ook te zien op Netflix. Erin is toe aan
een time-out, en daar hoort uiteraard een verblijf in een blokhut in de vrije natuur bij. Jammer dat ze niet zo van natuur houdt en dat ze zich al
snel kapotverveelt. Ze verlangt naar wat avontuur, maar wanneer er een zwerver met een kapmes in de hand uit het bos opduikt, is dát wat
veel van het goede. Wandelen door de bossen in Virgin River is heerlijk, vindt dokter Aiden Riordan, vooral als je op een mooie vrouw bij een
blokhut stuit. Helaas begint ze te gillen zodra ze hem ziet, stoot ze haar hoofd tegen de veranda en gaat ze van haar stokje. Gelukkig weet hij
hoe je een hoofdwond moet verbinden. Aanvankelijk is Erin woest op Aiden, maar na een tijdje moet ze toegeven dat hij er goed uitziet - in
ieder geval nadat hij zich heeft geschoren - en beseft ze dat ze hem graag beter wil leren kennen. Voordat ze de kans krijgen om samen iets op
te bouwen, wordt Aiden geconfronteerd met iemand uit zijn verleden. Iemand die alles op alles zet om hun prille liefde te vernietigen... Dit boek
is ook te vinden in Virgin River - 3e trilogie.
Een onverwacht kerstcadeau Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 7½ – Een onverwacht kerstcadeau De bekende Virgin River-boeken nu
verfilmd voor Netflix Onder de kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze
intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke vriend van haar
broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden!
The Opposite of Wild: A Second Chance Small Town Romance (Clover Park, Book 1) Kylie Gilmore 2014-01-12 Steamy small town romance
full of heart and humor! USA Today Bestselling Series! Unleash the wild woman…? Ex-cop Ryan O'Hare takes one look at buttoned-up control
freak Liz Garner and just itches to loosen the woman up. Not that he’s into her. Because a woman like that comes with way too many
expectations. Not to mention, she practically works for him, and he didn’t hire Liz to watch after his beloved Harley-stealing Gran so he could
turn Liz loose in his bed. Still, there’s something about her, a hidden wild side, that makes him wonder what it would take. Liz must be crazy to
work for the insensitive, arrogant, horribly…hot man she's avoided for years. Unfortunately, she needs the money and Ryan's grandmother
needs a keeper. (Midnight tango lessons and ziplines with Gran, anyone?) Ryan's rare smile and swaggering confidence have Liz torn between
throwing her favorite pinot grigio at his head or throwing herself at him. Can this control freak find a way to let loose with the tough, no-strings
guy who once broke her heart? This feel-good romance stands alone with a swoonworthy happy-ever-after! No cliffhangers. Clover Park Series
The Opposite of Wild (Book 1) Daisy Does It All (Book 2) Bad Taste in Men (Book 3) Kissing Santa (Book 4) Restless Harmony (Book 5) Not
My Romeo (Book 6) Rev Me Up (Book 7) An Ambitious Engagement (Book 8) Clutch Player (Book 9) A Tempting Friendship (Book 10) Clover
Park Bride: Nico and Lily’s Wedding A Valentine’s Day Gift (Book 11) Maggie Meets Her Match (Book 12) Keywords: contemporary romance,
romantic comedy, chick lit, second chance romance, funny romance, humorous romance, humorous fiction, women's fiction, small town
romance, series romance, series, clover park series, family sagas, romance series, romance, romantic, free, freebie, free ebooks, contemporary
romance free, marriage, love, family life, friendship, Kylie Gilmore, USA Today bestselling author, free romance, free first in series, free
romantic comedy, free books, free romantic comedy books, free books to read and download, free romance books, free romance, free romance
novel, free romance novels, free reads, free beach read, romantic comedy books free, romance books free, long romance series Perfect for
readers of Susan Mallery, Bella Andre, Melanie Shawn, Robyn Carr, Melody Grace, Penny Reid, Lauren Blakely, Sally Thorne, Susan Elizabeth
Phillips, Kendall Ryan, Kristan Higgins, Sherryl Woods, and Lila Monroe
Met open armen Robyn Carr 2021-03-17 Devon kan bijna niet geloven dat het haar is gelukt: samen met haar dochtertje is ze ontsnapt uit de
commune waarin ze jarenlang vastzat. In het kleine plaatsje Thunder Point probeert ze een nieuw leven op te bouwen. Op een dag ontmoet ze
daar de aantrekkelijke Spencer. Maar is het wel veilig om op zijn avances in te gaan?
Poison Leanne Davis 2015-07-06 Two sisters come to the small, ocean side town of Seaclusion. That's just the start of all the lives that will be
changed with suspense, drama, adventure, heartache... and love. "An ex-lover, an abusive ex-husband and a vulnerable young son--what's a
girl with her own issues to do? She gathers her determination and gets the job done. Many emotional and psychological twists to keep a reader
guessing until the very end." -Vivian, Goodreads Reviewer On the run from her violent ex-husband, Cassie Reeves will do anything to keep her
son safe, even if it means turning to a man she betrayed a decade ago. John Tyler now hates her as much as he once loved her--but Cassie
has no choice. John's quiet life as a small town doctor in Seaclusion, Washington has no place in it for the woman he turned his back on ten
years ago. But when Cassie and her son land on his doorstep, he can't turn them away. The longer she stays, though, the harder it is to
remember why he stopped loving her. With her ex-husband closing in, Cassie soon realizes that only she can end what he has started. And as
John and Cassie's mutual attraction reignites, she vows to do anything to protect her son and grab the happiness that has escaped her for so
long. **Please be warned that this book contains profanity, sexual situations and mature content matter. Mature audiences ONLY** No
Cliffhangers The Seaclusion Series Recommended Reading Order Poison Notorious Secrets Seclusion *The Seaclusion Series Boxset* Zenith
Series: Zenith Falling Zenith Rising Zenith Fulfilled Zenith's Legacy Zenith in Love Zenith's Legend Zenith's Promise Standalone: Diversions
Keywords: Free romantic books to read, free romance books, free romance ebooks, free romance books full novel, romance books free,
romance books, romance, second chance romance, women's fiction, small town romance, series romance, series, family sagas, romance
series, romance, romantic, free, freebie, free ebooks, contemporary romance free, marriage, love, family life, friendship, free romance, free first
in series, free books, free books to read and download, free romance novel, free reads, free beach read, romance books free, long romance
series, contemporary romance free, mystery, suspense, Former lovers, Perfect for readers of Lisa Jackson, Melissa Foster, Susan Mallery,

Bella Andre, Robyn Carr, Barbara Freethy
Na de storm Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 7 – Na de storm De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix Welkom terug in
Virgin River! Omdat hij zijn leven compleet om wilde gooien, sloot Rick Sudder zich aan bij het Korps Mariniers. Dat hij werd uitgezonden naar
Irak hoorde er wat hem betreft bij. Nu is hij terug in Virgin River, en hij is niet meer de man die hij was. Zijn verwondingen zijn niet alleen
lichamelijk: hij heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de hoop op een normaal
en gelukkig leven opgegeven. Jack, Ricks pleegvader, en Liz zijn vastbesloten Rick duidelijk te maken dat het leven ondanks alles echt nog
mooie dingen voor hem in petto heeft, maar het valt niet mee. Keer na keer wijst hij ze af. Dan krijgen ze hulp uit onverwachte hoek. Het zwarte
schaap van het stadje, Dan Brady, schiet te hulp. Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te verzoenen?
In de luwte Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 15 – In de luwte De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix Virgin River: Conner
Danson vindt het maar niets dat hij voor zijn eigen veiligheid in Virgin River moet onderduiken... tot hij Leslie Petruso ontmoet! Conner Danson
heeft een goedlopende zaak, en hij vult zijn dagen dan ook met werken. Tot zijn leven een abrupte wending neemt. Als hij op een avond de
vuilnis buitenzet, is hij getuige van een brute moord. En meer dan dat, hij herkent de moordenaar. Niet lang nadat hij daarover een verklaring
heeft afgelegd, wordt zijn ijzerwinkel in brand gestoken en volgen er serieuze bedreigingen. Hij kan maar één ding doen: onderduiken. Waar
kan dat beter dan in Virgin River? Ook Leslie Petruso heeft zo haar redenen om naar Virgin River uit te wijken - als ze nog één keer haar ex
met zijn nieuwe vrouw tegenkomt, gaat ze gillen! Gelukkig kan ze aan de slag bij het bouwbedrijf van Paul Haggerty, waar ook net een nieuwe
timmerman is begonnen: Conner Danson. Hij is in alles de tegenpool van haar ex, en ze valt als een blok voor hem. Samen genieten ze van de
liefde en van Virgin River, maar hun prille geluk wordt overschaduwd wanneer Conner moet getuigen en zijn leven mogelijk in gevaar is...
Bittersweet Sarina Bowen 2016-06-14 The start of a 7-book USA Today bestselling series! The last person Griffin Shipley expects to find stuck
in a ditch on his Vermont country road is his ex-hookup. Five years ago they’d shared a couple of steamy nights together. But that was a
lifetime ago. At twenty-seven, Griff is now the accidental patriarch of his family farm. Even his enormous shoulders feel the strain of supporting
his mother, three siblings and a dotty grandfather. He doesn’t have time for the sorority girl who’s shown up expecting to buy his harvest at half
price. Vermont was never in Audrey Kidder’s travel plans. Neither was Griff Shipley. But she needs a second chance with the restaurant
conglomerate employing her. Okay—a fifth chance. And no self-righteous lumbersexual farmer will stand in her way. They’re adversaries. They
want entirely different things from life. Too bad their sexual chemistry is as hot as Audrey’s top secret enchilada sauce, and then some. Series
starter. Stand-alone romance. (No cliffhangers.) Other books set in the True North world include: Steadfast http://geni.us/steadfastgoogle
Keepsake http://geni.us/ksgoogle Bountiful http://geni.us/BFgoogle Speakeasy http://geni.us/GoogleSpk Fireworks
http://geni.us/GoogleFireworks Heartland https://geni.us/HeartlandGoogle For fans of: Melanie Harlow, Corinne Michaels, Meghan March,
Lauren Blakely, Julia Kent, Elle Kennedy, Tijan, CD Reiss, Kendall Ryan, Vi Keeland, Penelope Ward, Jana Aston, K Bromberg, Katy Evans,
Jessica Hawkins, Kristen Proby, Penny Reid, Helena Hunting, Sally Thorne, Kristen Ashley, Helen Hoang, Kylie Scott, Christina Lauren, Jana
Aston, Sawyer Bennett, Lexi Ryan, Karina Halle, Skye Warren, Kennedy Ryan, Jodi Ellen Mapas, Kristan Higgins, Jill Shalvis, Max Monroe,
Susan Stoker, KA Linde, Kate Canterbary, Kristen Callihan, Samantha Young, Sierra Rose. Keywords: Vermont, sexy romance, foodies,
lumbersexuals, big families, lumberjacks, not quite cowboys, Western romance, mountain men, hate to love, enemies to lovers, alpha male,
grumpy hero, second chance romance, New England romance, college football player, hard cider, good times, free romance, steamy kisses
and homemade ice cream, rural settings, small town romance, free romance book, free romance novel, free reads, free romantic comedy,
freebie, free first in series, free sexy romance, google play books for free, romance for free, read books for free, free, freebie, free book, free
books, book, books, free ebook, ebook, free novel, read, short, series, funny, female protagonist, novel, secret, alpha male, literature, story,
stories, hero, fiction, romance, free romance, free romance ebook, free romance ebooks, free romance book, free romance books, women's
fiction, racy, romance novel, romance books, romance books, books to read and download, second chances, freebie, romance freebie, free,
free book, free books, free romance books, free romance books to download, free alpha male romance books, free bad boy romance books,
free second chance romance, steamy romance books, contemporary romance books, love story and romance books, beach reads, new adult,
romantic fiction, romance fiction books, romance books, romance novel, alpha male, free novel, seduction, sexy, sensual, urban, contemporary,
21st century, current, contemporary crush.
Een nieuwe horizon Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 5 – Een nieuwe horizon De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix
Vanessa heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze haar echtgenoot verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu
haar leven in rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te beseffen dat de man die er steeds voor haar was in die moeilijke periode inmiddels
meer voor haar is geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan
logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk was dat niet, want hij is al jaren heimelijk verliefd op
haar. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is opgebloeid tussen hen. Alleen heeft hij het idee dat hij zijn overleden vriend verraadt als hij iets met
haar zou beginnen. Net wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een andere vrouw roet in het eten.
Een goed jaar Robyn Carr 2015-05-05 Cassie, Julie, Marty en Beth... Na een date met een nare afloop is Cassie klaar met relaties... misschien
moet ze zich er maar bij neerleggen dat Steve, haar hond, de enige man in haar leven is! Julie worstelt om financieel haar hoofd boven water te
houden. Haar man, Billy, is een schat, maar hij ziet altijd alles even rooskleurig in. En nu komt er weer een kleintje aan... Is het zo raar dat
Marty van haar echtgenoot verlangt dat hij een beetje meehelpt in huis, en misschien soms zijn best voor haar doet? Beth krijgt voor de tweede
keer met een ingrijpende ziekte te maken, maar vindt niets zo moeilijk als om hulp vragen. ...ze zijn al jaren beste vriendinnen, maar deze
zomer hebben ze elkaar harder nodig dan ooit!
Vier vriendinnen Robyn Carr 2015-08-20 Ze zijn buurvrouwen en vriendinnen die genieten van het leven, tot ze tegelijkertijd in zwaar weer
terechtkomen. Gerri was altijd de vrouw bij wie iedereen terechtkon. Totdat haar huwelijk lijkt te stranden, en ze zich geen raad weet met wat
dat bij haar losmaakt. Andy heeft geen idee wat ze met een plotselinge en heftige verliefdheid aan moet. En Sonja’s wereld stort in als haar
man haar van de ene dag op de andere in de steek laat. Het is moeilijk voor ze om elkaar te helpen – ondanks, of misschien juist wel door het
feit dat ze al zo lang elkaars steun en toeverlaat zijn. Uiteindelijk is het BJ, een vrouw met een verborgen verleden, die hen helpt de weg naar
zichzelf terug te vinden...
Virgin River 1e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix (1) THUIS IN VIRGIN RIVER Het enige
wat Melinda Monroe wil is weg. Weg uit Los Angeles, waar het leven druk is en gecompliceerd en alles haar herinnert aan Mark - haar
overleden man. In een opwelling reageert ze op een advertentie waarin gevraagd wordt naar een verpleeg- en verloskundige voor Virgin River,
een klein dorpje in Californië. Dit zou weleens precies de verandering kunnen zijn die ze nodig heeft! Helaas, het beloofde schattige huisje in
idyllische omgeving blijkt een aftandse blokhut aan een modderweg te zijn, waar ze met haar stadse cabrio meteen in vast komt te zitten. En de
plaatselijke arts die ze zou assisteren, doet ronduit vijandig tegen haar. Inpakken en wegwezen, denkt ze dus, maar een vondelingetje gooit
roet in het eten. Eerst onderdak vinden voor de baby, besluit ze. En eerst misschien ook beter kennismaken met die knappe eigenaar van de
plaatselijke bar? Het lijkt wel of er telkens weer dingen zijn die haar in Virgin River houden. Zou ze dan toch haar thuis gevonden hebben? (2)
WELKOM IN VIRGIN RIVER Net tegen sluitingstijd loopt Paige Lassiter de bar van John ‘Preacher’ Middleton in Virgin River binnen. Samen
met haar zoontje is ze op de vlucht voor haar echtgenoot. Ze zit onder de blauwe plekken, is doodsbang en aan het eind van haar latijn.
Preacher ziet meteen dat Paige en haar zoontje in grote moeilijkheden verkeren. Zonder aarzelen biedt hij hun een slaapplaats aan, en ter
plekke besluit hij dat hij alles zal doen om hen te beschermen. Langzaam maar zeker kruipt Paige uit haar schulp, en Preacher ontdekt dat ze
gevoelens in hem losmaakt waarvan hij dacht dat hij ze voorgoed had begraven. Maar dan duikt op een kwade dag haar echtgenoot op in
Virgin River... (3) WEERZIEN IN VIRGIN RIVER Politieagent Mike Valenzuela kiest ervoor om in Virgin River te revalideren van de zware
verwondingen die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk in LA. Een beetje vissen, eten in het café van zijn vriend Jack en genieten van de mooie

omgeving - zo hoopt hij weer de oude te worden. Eén ding wil hij echter voorgoed veranderen: na vele avontuurtjes is hij klaar voor een
serieuze relatie. Brie Sheridan weet wat er in de wereld te koop is. Ze is gescheiden, en ook in haar werk als hulpofficier van justitie komt ze
regelmatig met de harde werkelijkheid in aanraking. Ze besluit dan ook de kat uit de boom te kijken als blijkt dat Mike, die ze kent als een
versierder, graag een relatie met haar wil. Dan overkomt Brie iets vreselijks, en is het juist Mike die haar als enige kan helpen. Langzaam maar
zeker komen ze steeds nader tot elkaar en ontdekken beiden wat het is om echt van iemand te houden. Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen
en zijn ook los verkrijgbaar.
Een nieuwe droom Robyn Carr 2019-07-16 Dat haar steenrijke man een fraudeur was, wist Emma inmiddels wel, maar zijn zelfmoord zag ze
niet aankomen. Na een jaar vol rechtszaken blij¬ ze berooid en alleen achter. De enige aan wie ze nog hulp kan vragen is haar jeugdvriendin
Riley, die haar toen ze achttien waren vreselijk heeft verraden. Riley heeft inmiddels een eigen bedrijf en biedt Emma schoorvoetend een
baantje aan als schoonmaakster. De sfeer tussen hen blijft echter gespannen, en Riley wil alles strikt professioneel houden. Het maakt Riley
dan ook woest als ze erachter komt dat Emma weer contact heeft met haar broer Adam. De vraag is of de twee vrouwen elkaar – en zichzelf –
ooit kunnen vergeven, zodat ze eindelijk aan een nieuwe toekomst kunnen denken.
Feest in Virgin River Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River – Feest in Virgin River De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix
Nergens zijn de feestdagen zo verrassend én romantisch als in Virgin River! (1) EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU Onder de kerstboom op
het plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts
komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer - de aantrekkelijke vriend van haar broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen
de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden! (2) KUS OM MIDDERNACHT Al is Jack's Bar dé plek om oud en
nieuw te vieren, Sunny is helemaal niet in feeststemming. Ze heeft trouwens maar één voornemen voor het nieuwe jaar: geen mannen meer.
Ook Drew wil voorlopig vrijgezel blijven. Maar of hun voornemens het kunnen opnemen tegen een blokhut, een sneeuwstorm, naaldhakken én
Virgin River... is zeer de vraag.
Met de stroom mee Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 6 – Met de stroom mee De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix
Shelby McIntyre vindt dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder zorgen wel wat afleiding heeft verdiend. Ze besluit vakantie te nemen – en
waar kan dat beter dan in Virgin River, op de boerderij van haar oom Walt? Luke Riordan heeft twintig jaar als heli- kopterpiloot in het leger
gediend. Nadat hij voor de derde keer is neergeschoten, is hij het zat. Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten in Virgin River gekocht. Die
gaat hij opknappen en verkopen. En daarna? Dat ziet hij wel. In Jacks café komen Luke en Shelby elkaar tegen, en het is meteen duidelijk dat
ze de laatste mensen op aarde zijn die een relatie zouden moeten krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen nooit zoals verwacht...
Thuis in Virgin River Robyn Carr 2021-08-02 Het enige wat Melinda Monroe wil, is wég. Weg uit Los Angeles, waar het leven gecompliceerd is
en alles haar herinnert aan Mark, haar overleden man. In een opwelling reageert ze op een advertentie voor een verpleegkundige in Virgin
River, een klein dorpje in Californië. Dit zou weleens precies de verandering kunnen zijn die ze nodig heeft! Helaas, het beloofde schattige
huisje blijkt een aftandse blokhut te zijn, en de bejaarde huisarts die ze zou assisteren, doet ronduit vijandig tegen haar. Inpakken en
wegwezen, denkt ze, maar een vondelingetje gooit roet in het eten. Eerst moet ze onderdak vinden voor deze baby. En misschien moet ze ook
eerst maar eens echt kennismaken met Jack, de knappe eigenaar van de plaatselijke bar. Het lijkt wel of er telkens weer dingen zijn die haar in
Virgin River houden. Zou ze dan toch haar thuis gevonden hebben?
Kussen op eigen risico Raeanne Thayne 2019-05-21 Haven Point Zij vormt het allergrootste gevaar... voor zijn hart! Deel 4 Het veilig houden
van de straten van Haven Point is niet alleen een báán voor politieagent Wynona Bailey, het is een familietraditie. Maar de laatste tijd beseft ze
dat ze méér wil, en dan vooral van haar baas, de sexy commissaris Cade Emmett. Er is alleen één probleem: als beste vriend van haar broer is
hij overdreven beschermend en ziet hij haar vooral als zijn kleine zusje. Hoe kan ze daar verandering in brengen? Er zijn talloze redenen
waarom Cade beter bij Wyn uit de buurt kan blijven. Wanneer ze gewond raakt tijdens haar werk, beseft hij echter pas hoe belangrijk ze voor
hem is. Het liefst zou hij toegeven aan de gevoelens die hij al jaren in het geheim voor haar koestert... Maar wat zet hij daarmee allemaal op het
spel?
Welkom in Virgin River Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 2 – Welkom in Virgin River De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix
Net tegen sluitingstijd loopt Paige Lassiter de bar van John ‘Preacher’ Middleton in Virgin River binnen. Samen met haar zoontje is ze op de
vlucht voor haar echtgenoot. Ze zit onder de blauwe plekken, is doodsbang en aan het eind van haar latijn. Preacher ziet meteen dat Paige en
haar zoontje in grote moeilijkheden verkeren. Zonder aarzelen biedt hij hun een slaapplaats aan, en ter plekke besluit hij dat hij alles zal doen
om hen te beschermen. Langzaam maar zeker kruipt Paige uit haar schulp, en Preacher ontdekt dat ze gevoelens in hem losmaakt waarvan hij
dacht dat hij ze voorgoed had begraven. Maar dan duikt op een kwade dag haar echtgenoot op in Virgin River...
Een verrassende stap Robyn Carr 2022-06-28 Sullivan's Crossing, Colorado: dé plek om op adem te komen, te genieten van de prachtige
natuur, en de liefde te vinden... Sullivan's Crossing 1 - Een verrassende stap 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!
Kus om middernacht Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 10½ – Kus om middernacht De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix
Al is Jack's Bar dé plek om oud en nieuw te vieren, Sunny is helemaal niet in feeststemming. Ze heeft trouwens maar één voornemen voor het
nieuwe jaar: geen mannen meer. Ook Drew wil voorlopig vrijgezel blijven. Maar of hun voornemens het kunnen opnemen tegen een blokhut,
een sneeuwstorm, naaldhakken én Virgin River... is zeer de vraag!
Onbekende bestemming Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 8 – Onbekende bestemming De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor
Netflix Sinds de jonge dominee Noah Kincaid zijn oog heeft laten vallen op de verwaarloosde kerk in Virgin River, heeft hij nog maar één
missie: de boel opknappen en de deuren weer openen. Omdat hij dat niet alleen kan, zoekt hij iemand die niet alleen de administratie op poten
zet, maar ook bereid is de handen uit de mouwen te steken bij het zware werk. Ellie Baldwin beseft dat ze met haar uitdagende uiterlijk en
achtergrond als danseres in een stripclub niet bepaald de gedroomde assistente van een dominee is. Toch moet en zal ze die baan krijgen.
Alleen met fatsoenlijk werk heeft ze kans dat de rechter haar de voogdij over haar kinderen teruggeeft. Elke dag dat die twee bij haar tirannieke
ex zijn is er één te veel. Tot haar grote verrassing prikt Noah door haar uiterlijk heen en neemt hij haar aan. Noah en Ellie mogen dan op het
oog verschillen als dag en nacht, ze blijken het beste in elkaar naar boven te halen. Vinden zij in Virgin River eindelijk het geluk?
Tijd van belofte Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 13 – Tijd van belofte De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix Kreeft voor
tafel drie! Tafel elf, achtmaal crème brûlée! Souschef Kelly Matlock is elke avond omgeven door chaos: hete pannen, nijdige obers en een
scheldende chef-kok. Als ze op een dag is flauwgevallen in de keuken, neemt ze op staande voet ontslag. Ze besluit een tijdje bij haar zus,
Jillian, te gaan wonen, die in Virgin River biologische groente en fruit kweekt. Al op haar eerste dag in het rustieke dorpje ontmoet ze Leif
Holbrook, een weduwnaar die naar Virgin River is gekomen omdat zijn stiefdochter, Courtney, in de grote stad ontspoorde. Ze kan het verlies
van haar moeder slecht verwerken en ze is boos op alles en iedereen. Leif hoopt dat de verhuizing naar het platteland een nieuw begin is.
Zodra Kelly en Leif elkaar in de ogen kijken, slaat de vlam in de pan. Courtney is er echter fel op tegen dat Leif een vriendin heeft. Kelly kan
een perfecte vitello tonato maken, maar ze heeft geen idee hoe ze dit moet aanpakken. Zal het haar lukken het juiste recept te vinden om een
geweldige man, een opstandige puber en een onzekere kookfanaat samen te voegen tot een gelukkig gezin?
Goud voor het leven Robyn Carr 2015-12-08 Grace Dillon, voormalig olympisch kunstschaatster, houdt zich onder een andere naam schuil in
Thunder Point, waar ze een goedlopend bloemenwinkeltje runt. Ze is al jaren heimelijk verliefd op Troy Headly, maar hij ziet haar vooral als
goede vriendin. Wanneer ze op een avond aan hem opbiecht dat ze vrijwel geen ervaring heeft met mannen, biedt hij haar zijn diensten als

'ontspanningscoach' aan. De afspraak is dat ze samen leuke dingen gaan doen, en dat hij haar voorzichtig kennis laat maken met de liefde. Al
vanaf de eerste kus is duidelijk dat ze het op álle fronten goed met elkaar kunnen vinden, en langzaam groeit er iets moois tussen de twee.
Maar dan krijgt Grace een onaangename verrassing uit het verleden, waardoor ze gedwongen wordt te onthullen wie ze werkelijk is...
Thunder Point 1e trilogie Robyn Carr 2014-06-10 Een heerlijk verhaal uit de wereldwijde hitserie Thunder Point! De miljoenen lezeressen van
deze serie zijn laaiend enthousiast over de setting, de personages en de prachtige verhalen. Een must-read voor romance-liefhebbers! Deel X
uit de Thunder Point-serie. 1) VASTE GROND - Cooper is net van plan om langs te gaan bij Ben, een vriend van hem, als hij bericht krijgt dat
deze is verongelukt. Toch reist hij af naar Thunder Point. Na een pijnlijke scheiding is Sarah Dupre helemaal klaar met mannen maar als
Cooper haar pad kruist, moet ze toegeven dat de aantrekkingskracht tussen hen tweeën overweldigend sterk is. (2) EEN NIEUWE START Deputy Mac McCain heeft eindelijk durven toegeven aan zijn gevoelens voor Gina. Dat was niet gemakkelijk - zijn vertrouwen in de liefde was
weg nadat zijn vrouw hem van de ene dag op de andere met drie kleine kinderen in de steek liet en nooit meer iets van zich liet horen. Gina
geniet ook van Mac, en ze is dolblij dat ze de stap hebben gewaagd. Wat haar betreft staat niets een lang-en-gelukkig in de weg. Tot de ex van
Mac plotseling opduikt en aankondigt dat ze weer een rol wil spelen in het leven van haar kinderen. (3) MET OPEN ARMEN - Devon kan bijna
niet geloven dat het haar is gelukt: samen met haar dochtertje, Mercy, is ze ontsnapt uit de commune waar ze jaren deel van uitmaakte. Nu
maar hopen dat ze veilig is in Thunder Point. Na het tragische verlies van zijn vrouw zit Spencer niet te wachten op een nieuwe relatie. Toch
lukt het hem niet bij de mysterieuze Devon uit de buurt te blijven en heel voorzichtig lukt het hem weer te geloven in de liefde. Maar dan doet
Devon een onthulling waardoor alles op zijn kop komt te staan... Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Weerzien in Virgin River Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 3 – Weerzien in Virgin River De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor
Netflix In het plaatsje Virgin River, idyllisch gelegen in de Californische natuur, spelen de verhalen van Robyn Carr zich af. De tijd lijkt er soms
stil te staan; het leven is er goed, en de mensen hebben nog tijd voor elkaar. Maar wat gebeurt er als een buitenstaander zich in dit verborgen
paradijs begeeft? Politieagent Mike Valenzuela kiest ervoor om in Virgin River te revalideren van de zware verwondingen die hij heeft
opgelopen tijdens zijn werk in LA. Een beetje vissen, eten in het café van zijn vriend Jack en genieten van de mooie omgeving - zo hoopt hij
weer de oude te worden. Eén ding wil hij echter voorgoed veranderen: na vele avontuurtjes is hij klaar voor een serieuze relatie. Brie Sheridan
weet wat er in de wereld te koop is. Ze is gescheiden, en ook in haar werk als hulpofficier van justitie komt ze regelmatig met de harde
werkelijkheid in aanraking. Ze besluit dan ook de kat uit de boom te kijken als blijkt dat Mike, die ze kent als een versierder, graag een relatie
met haar wil. Dan overkomt Brie iets vreselijks, en is het juist Mike die haar als enige kan helpen. Langzaam maar zeker komen ze steeds
nader tot elkaar en ontdekken beiden wat het betekent om echt van iemand te houden.
Sarah Morgan Special Sarah Morgan 2015-11-03 (1) GEVANGENE VAN HARTSTOCHT - Als Lauranne haar kantoor binnenloopt, krijgt ze de
schok van haar leven. Voor haar staat Zander Volakis, befaamd Grieks miljardair - en haar echtgenoot. Als geen ander weet ze hoe
meedogenloos hij kan zijn: vijf jaar geleden brak hij haar hart. Nu wil hij dat uitgerekend háár pr-firma hem helpt zijn imago op te poetsen... (2)
NACHT OVER GRIEKENLAND - Het leek Chantal wel een leuke grap zich op een groots bal uit te geven voor de vriendin van tycoon Angelos
Zouvelekis. Wist zij veel dat hij daar zo kwaad om zou worden! Laat staan dat hij haar vervolgens zou dwingen zijn verloofde te spelen. Nu zit
ze vast op een prachtig eiland - samen met een heel knappe, maar ook heel afstandelijke Griek. (3) GRIEKS GEHEIM - Telkens als Lily een
relatie begint, eindigt ze met een gebroken hart. En ze wil geen gebroken hart! Toch laat ze zich weer verleiden, en nog wel door haar baas,
Nik Zervakis. Omdat het overduidelijk is dat dit voor de beruchte Griekse playboy nooit meer zal zijn dan een oneninghtstand, hoopt ze dat hij
haar kan leren hoe ze zinderende seks scheidt van emoties. Al gauw ontdekt ze echter dat Nik een donker geheim verbergt...
Met nieuw vertrouwen Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 9 – Met nieuw vertrouwen De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix
Is dat Franci? Sean Riordan gelooft zijn ogen niet. Haar haar is korter dan vier jaar geleden, maar ze is het toch echt. Meteen komt alles weer
boven: de geweldige tijd die ze samen hadden, de ruzies... en de breuk. Zij wilde trouwen en kinderen krijgen, hij niet. Maar hij is haar nooit
vergeten, en plotseling weet hij zeker dat ze een tweede kans verdienen. Tenslotte hebben ze een gezamenlijk verleden – en meer dan dat, zo
blijkt al snel. Franci schrikt zich dood wanneer Sean haar aanspreekt. Nu kan ze er niet langer omheen. Ze moet hem vertellen dat ze een
reden had om bij hem weg te gaan. Die ‘reden’ is inmiddels drieënhalf jaar oud, heet Rosie, heeft rode krullen en de groene ogen van haar
vader. De ontdekking dat hij een dochter heeft, zet Seans leven op zijn kop. Toch weet hij algauw wat hij het liefst zou willen: samen met Franci
en Rosie een gezin vormen. Maar of dat ook is wat Franci wil...
De weg vooruit Robyn Carr 2020-09-29 Deel 16 van de populaire serie Virgin River, het bingewatch-succes op Netflix. Wat Katie Malone
betreft, is het tijd voor een frisse start. Na een akelige periode, waarin zij en haar twee zoontjes gevaar liepen door de rechtszaak van haar
broer, is het niet langer nodig om teruggetrokken te leven in Vermont. Ze kunnen terug naar Californië! En dus pakken zij en haar jongens hun
spullen en vertrekken ze richting Virgin River. Uiteindelijk verloopt hun reis niet zonder problemen, want ze komt - midden in de bergen, en
natuurlijk in de stromende regen - met een platte band stil te staan. Gelukkig arriveert er hulp in de vorm van een groepje bikers. Wanneer een
van hen zijn helm afzet en ze in een paar prachtige helblauwe ogen kijkt, is ze even verward. Is dat niet Dylan Childress, een acteur die vooral
bekendstaat als Hollywoods bad boy? Hij ziet er lekker uit, maar hij lijkt haar totaal ongeschikt voor de nieuwe start die ze in gedachten heeft.
Dylan is onder de indruk van Katie. Toch weet hij meteen dat hij nooit iets met haar zal beginnen. Ze heeft twee zoontjes, en een gezin is nu
eenmaal niet aan hem besteed, dat zit niet in zijn DNA. Nee, hij zal Virgin River verlaten zoals hij gekomen is als vrijgezel!
Twee werelden Robyn Carr 2015-01-06 Na een zware klus waarbij ze gewond is geraakt, besluit FBI-agent Laine Carrington dat het tijd is om
wat afstand te nemen van haar hectische leven in Boston. Ze neemt langdurig verlof op en vestigt zich tijdelijk in Thunder Point. Op deze veilige
plek hoopt ze tot rust te komen en mensen weer te leren vertrouwen. Eric Gentry heeft fouten gemaakt in zijn jeugd, maar nu is hij vastbesloten
alles goed te doen. Als hij ontdekt dat hij een dochter heeft, verhuist hij naar haar woonplaats, Thunder Point. Hij droomt ervan zich hier
eindelijk echt te settelen. Dat hij eenzaam is, heeft hij geaccepteerd Een man met zijn verleden is nu eenmaal geen prins op een wit paard. Als
Laine en Eric elkaar ontmoeten, vallen ze als een blok voor elkaar. Tegelijk beseffen ze dat ze uit heel andere werelden komen. En het is nog
maar de vraag of de afstand tussen hen ooit te overbruggen is...
Sneeuw in Virgin River Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 14 – Sneeuw in Virgin River De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor
Netflix In Virgin River hoopt Rebecca er eindelijk achter te komen waarom ze haar oude liefde, Denny, maar niet kan vergeten... Rebecca
Timms snapt het niet. Doug is de perfecte man voor haar. Waarom kan ze haar oude liefde, Denny Cutler, dan niet vergeten? Er zit niets
anders op: ze zal moeten uitzoeken waarom het tussen Denny en haar stukliep en wat haar gevoelens voor hem zijn. Dus besluit ze hem vlak
voor Kerstmis op te zoeken in zijn nieuwe woonplaats, Virgin River. Denny kijkt uit naar een weekje vissen met zijn oude vrienden. Als blijkt dat
Becca zichzelf ook heeft uitgenodigd, is hij daar niet blij mee. Hij heeft die hele geschiedenis nu juist achter zich gelaten. Dat hij nog gevoelens
voor haar heeft, kan hij echter niet ontkennen - dat merkt hij zodra ze Jack's Bar binnen stapt. Wanneer Becca een been breekt en in Virgin
River moet blijven, en het stadje vervolgens ingesneeuwd raakt, belooft het een bijzondere kerst te worden...
De kleuren van de nacht Kristin Hannah 2012-10-09 Wervelende roman over drie zussen - boordevol verrassingen De zusjes Grey wonen in
Washington, op een paardenranch die al vier generaties in de familie is. Wanneer hun moeder overlijdt hebben ze alleen elkaar nog, want hun
verbitterde vader geeft niets om zijn kinderen. Winona, de oudste, wordt advocaat, Aurora trouwt en Vivi Ann blijft op de ranch. Als jongste van
de drie, met een hart zo groot als de oceaan voor haar huis, probeert Vivi Ann een plichtsgetrouwe dochter te zijn - tot er een vreemdeling in
het stadje verschijnt en ook zij besluit haar hart te volgen. Kristin Hannah schreef al vele bestsellers, waaronder Zomernacht en De wintertuin.
Haar boeken worden in meer dan twintig landen gepubliceerd. Ze woont met haar gezin in Washington, V.S. www.kristinhannah.com
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