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When somebody should go to the book stores, search foundation by shop, shelf by
shelf, it is essentially problematic. This is why we present the ebook compilations in this
website. It will definitely ease you to look guide Small Town Siren Texas Sirens 1
Sophie Oak as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can
discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all
best area within net connections. If you seek to download and install the Small Town
Siren Texas Sirens 1 Sophie Oak, it is utterly easy then, in the past currently we extend
the join to purchase and create bargains to download and install Small Town Siren
Texas Sirens 1 Sophie Oak as a result simple!

Zij wist het Melinda Leigh 2013-08-27 Als na een ongeluk haar carrière in de dressuur
voorbij is en paardentrainster Rachel Parker terugkeert naar haar geboorteplaats, lijkt
ze daar niet erg welkom. Haar pogingen om de familieboerderij nieuw leven in te
blazen worden gehinderd door de huwelijksproblemen van haar zus en door een
stalker die Rachel bedreigt. Iemand probeert haar kapot te maken, iemand die
persoonlijke dingen van haar weet en haar bespiedt Tijdens zijn onderzoek naar het
verleden van Rachel merkt politiechef Mike O Connell niet alleen dat er heel veel
verdachten zijn, maar ook dat hij te veel gevoelens heeft voor de vrouw die hij dient te
beschermen. Door het toenemende geweld tegen Rachel beseft Mike dat hij haast
moet maken. Rachels stalker lijkt niet te zullen rusten tot zij dood is. Mike en Rachel
zetten alles op alles om een web van leugens en bedrog bloot te leggen, voordat het te
laat is. `De spanning blijft oplopen tot aan de spectaculaire finale van deze romantische
thriller -Publishers Weekly
Dromerspoel Juliet Marillier 2016-05-20 In ruil voor de hulp bij haar ontsnapping aan
een lange en onterechte opsluiting, belooft de verbitterde genezeres Meidoorn geen
wraak te nemen op de man die haar achter de tralies deed belanden. Achtervolgd door
haar celmaat, de stille reus Grim, trekt ze richting het noorden. Waar ze aan de rand
van een mysterieus bos de komende zeven jaar iedereen moet helpen die om hulp
vraagt. Zonder uitzonderingen. Als vervolgens ook de prins van het gebied hoort van
haar talenten als genezeres, neemt het rustige leventje van Meidoorn al snel een
onverwachte draai. De Australische schrijfster Juliet Marillier verwierf met haar Zeven
Wateren-boeken wereldwijd een miljoenenpubliek. ‘Een wereld vol betovering, devotie,
gebroken harten en mysterie... levert een smakelijke maaltijd voor de fantasie.’
Publishers Weekly (met ster)
Vermoord fantoom J.D. Robb 2014-01-05 Number Twelve is een urban legend in New

York. Er wordt gefluisterd dat de legendarische club uit de jaren zestig vervloekt is, en
dat het er spookt. Inspecteur Eve Dallas leidt het onderzoek naar de moord op Radcliff
Hopkins, de nieuwe eigenaar en de kleinzoon van de man die van Number Twelve een
cultureel icoon maakte. Een serie kogels maakte een einde aan Radcliffs droom om de
club weer in oude glorie te herstellen. Terwijl iedereen angstig wordt van alle
paranormale verhalen laat de nuchtere Eve zich niet afleiden van de harde bewijzen.
Maar de zaak wordt nog vreemder als er een connectie opduikt naar een verdachte
verdwijning van een rockster, vele decennia geleden. Terwijl Eve zoekt het verband
tussen de twee zaken onderzoekt, botst haar logica met het onverklaarbare. Ze wordt
gedwongen om de dreiging onder ogen te zien van iets dat nóg gevaarlijker is dan een
moordenaar van vlees en bloed.
Punk 57 Penelope Douglas 2020-03-25 Voor de fans van TIJAN & Colleen Hoover We
leken voor elkaar geschapen. Tot we elkaar ontmoetten. Misha 'Waar je ook gaat, ik
mis wat je achterlaat. Het lijkt wel alsof je al eeuwen weg bent.' In groep zeven kregen
we een penvriend toegewezen. De lerares van de andere school dacht dat ik meisje
was, omdat ik 'Misha' heet, en wees me toe aan een van haar leerlingen, Ryen. Mijn
docent dacht dat Ryen een jongen was en vond het een goede match. Het duurde niet
lang voordat we erachter kwamen dat er een foutje was gemaakt. En al heel snel
waren we het oneens over van alles. Wat de lekkerste pizza was. Android vs. iPhone.
Of Eminem echt de beste rapper aller tijden was… Zo begon het en de daaropvolgende
zeven jaar, hadden we elkaar. We hadden drie regels: Geen social media. Geen
telefoonnummers. Geen foto's. We hadden het goed, zo. Waarom zouden we dat dan
verpesten? Tot ik online op een foto van een meisje stuitte. Ze heette Ryen, zat in de
laatste klas van de middelbare school, hield van Gallo's pizza en was verslaafd aan
haar iPhone. Toeval bestaat niet... Ik moest haar ontmoeten. Ik verwachtte alleen niet
dat ik zou haten, wat ik aantrof. Ryen Hij heeft me al in geen drie maanden
geschreven. Er is iets mis. Is hij overleden? Opgepakt? Misha kennende zijn beide een
reële mogelijkheid. Zonder hem word ik langzaam gek. Ik moet weten dat er iemand is
die naar me luistert. Het is mijn eigen schuld. Ik had toch zijn telefoonnummer moeten
achterhalen, of een foto van hem. Hij kan wel voorgoed zijn verdwenen. Of hij blijkt,
zonder dat ik het doorheb, ineens recht voor mijn neus te staan...
Pucked up Helena Hunting 2021-11-25 Het steamy tweede deel in de humoristische
Pucked-serie van Helena Hunting. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Miller ‘Buck’
Butterson heeft als professioneel ijshockeyspeler de vrouwen voor het uitkiezen, en
daar maakt hij goed gebruik van. Maar na een paar jaar vol losbandigheid heeft hij
genoeg van onenightstands. Hij wil eindelijk een keer echt een relatie. Als hij Sunny
ontmoet weet hij het zeker: dit is de dame waar hij zijn leven mee wil doorbrengen.
Maar hoe kan hij Sunny ervan overtuigen dat hij voor haar zijn hele levensstijl wil
veranderen? En is een serieuze relatie eigenlijk wel iets voor Buck?
Verliefd op de cowboy Maisey Yates 2019-05-14 Gold Valley Sexy, ruig, onbeteugeld...
de knapste cowboys vind je in Gold Valley, Oregon! Deel 2 Van sommige dingen moet
je gewoon afblijven, vindt Bennett Dodge. Zoals zijn vriendschap met Kaylee Capshaw.
Ze zijn al jaren beste vrienden en hebben samen zelfs een dierenkliniek opgezet.
Wanneer Bennett tot zijn verbijstering ineens een zoon blijkt te hebben - een puber
bovendien! - heeft hij haar harder nodig dan ooit. Maar net wanneer hij dacht dat zijn
wereld niet nóg meer op zijn kop kon worden gezet, kust Kaylee hem... En wat ze

daarmee bij hem losmaakt, overtreft zijn stoutste dromen!
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
De moordenaar van de nar Robin Hobb 2014-09-30 'Robin Hobb is een van de grootste
fantasy-auteurs van deze tijd. Schijnbaar moeiteloos pakt ze de draad van de Zienerboeken weer op.' - The Times Tien jaar is verstreken sinds de laatste passages van De
Boeken van de Nar. Fitz, nu ouder en wijzer, heeft zich onder de naam Tom
Dassenkop samen met zijn oude geliefde Mollie in betrekkelijke rust en anonimiteit
teruggetrokken binnen de muren van zijn landhuis in het Woeste Woud, op het
landgoed dat hem voor zijn diensten aan de kroon is geschonken. Af en toe is er
contact met zijn oude leermeester Chade, magiër en vertrouweling van de
Zienerkoningen van het immense kasteel de Hertenhorst. Van zijn oude vriend de nar,
die er voor een belangrijk deel toe heeft bijgedragen dat Fitz nu is wie hij is, heeft hij al
jaren niets vernomen. Elke poging om het contact te herstellen loopt op niets uit. En dat
zit Fitz niet lekker. Dan gebeurt er iets waardoor voor Fitz en Mollie, en alle andere
betrokkenen, het leven in de Zes Hertogdommen nooit meer hetzelfde zal zijn... De
Amerikaanse schrijfster Robin Hobb heet in werkelijkheid Megan Lindholm. Na een
studie communicatiewetenschappen aan de universiteit van Denver schreef ze onder
haar eigen naam een indrukwekkend oeuvre bijeen, van urban tot traditionele en
prehistorische fantasy. De erkenning van haar talent kwam pas toen ze onder het
pseudoniem Robin Hobb begon te schrijven en het eerste deel van De Boeken van de
Zieners – Leerling en Meester – verscheen. Nu, vijftien jaar later, is Robin Hobb een
van de meest succesvolle en oorspronkelijke fantasy-schrijvers van de afgelopen
eeuw. Tekst achterplat) Met De Moordenaar van de Nar keert Robin Hobb tot
genoegen van haar vele duizenden fans terug naar de wereld van Fitz, de
Zienerkoningen en de Zes Hertogdommen. Tijdens het Winterfeest arriveert er een
boodschapper die Fitz dringend wil spreken. Maar hij verdwijnt op mysterieuze wijze en
laat een bloedig spoor achter. Wie is zijn opdrachtgever? Waar is hij gebleven? Hij
staat voor een raadsel, Fitz –echtgenoot, vertrouweling... Moordenaar des konings.
‘Robin Hobb is een van de belangrijkste fantasy-schrijvers van nu, geniaal in haar
verbeelding.’ – The Times ‘Robin Hobb is onbetwist één van de twee of drie
belangrijkste fantasy-auteurs van dit moment.’ ***** (5 sterren) voor De Moordenaar
van de Nar in SFX ‘Fantasy zoals fantasy geschreven hoort te zijn.’ – George R.R.
Martin
American Queen Sierra Simone 2021-07-04 Mijn naam is Greer Galloway en ik sta ten
dienste van de President. Pas op wie je liefhebt. Dat was het advies dat ik kreeg toen ik
een meisje was. Het advies dat ik tot twee keer toe negeerde en wat me tot twee keer
toe op een compleet gebroken hart kwam te staan. En aangezien ik me niet voor een
derde keer wilde stoten aan dezelfde steen, was ik wel klaar met de liefde. Voor altijd.

Maar President Colchester is niet klaar met mee. Nog lang niet. Voor mij is hij Ash, de
soldaat die ik ooit kuste te midden van een cirkel van gebroken glas. Ik ben zijn
verbroken beloftes en verboden verlangens nog altijd niet vergeten. Maar het land kent
hem als de leider van de Verenigde Staten van Amerika, als enige verdedigingslinie
tussen het volk en een oorlog. Ash wil me en stuurt zijn beste vriend Embry om me te
halen. Hij weet niets van de geheimen tussen Embry en mij. Van ons verdriet. Van ons
verlangen. Van die tweede kus… Al snel zit ik vast tussen het heden en het verleden,
tussen plezier en pijn, en tussen de twee mannen die net zo naar elkaar verlangen, als
dat ze verlangen naar mij. Onder een duistere deken van oorlog en verraad, vallen wij
voor elkaar en storten ons in een gepassioneerde driehoeksverhouding die de wereld
zal doen veranderen. USA Today bestsellerauteur Sierra Simone komt met een
eigentijdse hertelling van het klassieke verhaal van Koning Arthur, Guinevere en
Lancelot. American Queen is een elegant, onvergetelijk en vooral sexy sprookje.
Lezersreviews op Goodreads: 'Sierra Simone heeft een van de heetste
romanceboeken geschreven sinds… Nou, sinds ooit' 'Ben jij klaar voor dit boek? Nee.
Was ik klaar voor dit boek? Nee. En toch wil ik het dolgraag WEER. HELEMAAL.
OPNIEUW. LEZEN.' 'Niets kan je voorbereiden op deze gepassioneerde, intense, wilde
rit.'
Zo'n lief meisje Mary Kubica 2015-10-06 Op een ijskoude ochtend in Chicago ziet Heidi
Wood haar in een flits op het perron staan. Ze is niet ouder dan een jaar of vijftien en
houdt een baby in haar armen geklemd. Ze heeft zo’n verlaten, eenzame uitstraling dat
Heidi haar niet kan vergeten. Als ze haar later weer ziet, neemt ze een drastische
beslissing: ze neemt het meisje mee naar huis. Een goede daad met grote gevolgen,
want wie is dit meisje, wat wil ze... en hoe komt ze aan een baby? ‘Hypnotiserend en
volledig onvoorspelbaar. Dit boek geeft de slapelozen onder ons een goed excuus om
de hele nacht op te blijven.’ - Kirkus Reviews (starred review) ‘Een debuut als een
wervelende achtbaan.’ - Lisa Gardner over 'The Good Girl'
Wondersmid Jessica Townsend 2019-03-07 Na Nevermoor 1 – Morrigan Crow en het
Wondergenootschap van Jessica Townsend is er nu het superspannende vervolg:
Wondersmid – De roeping van Morrigan Crow. Morrigan Crow is ontsnapt aan haar
dodelijke vloek en is inmiddels toegelaten tot het Wondergenootschap. Eindelijk hoort
ze ergens bij! Het Wondergenootschap belooft haar veiligheid en vriendschap voor het
leven. Maar Morrigan krijgt niet waar ze al jaren van gedroomd heeft... Morrigan is
Wondersmid. En omdat Wondersmeden een slechte naam hebben, is iedereen bang
voor haar. Bijna al haar nieuwe vrienden keren zich tegen haar. Tot overmaat van ramp
wordt de magische stad Nevermoor opgeschrikt door een reeks mysterieuze
verdwijningen. Dan doet Ezra Windbuil, de enige Wondersmid die Morrigan kent en de
boosaardigste man die ooit geleefd heeft, haar een aanbod dat ze bijna niet kan
weigeren... Is haar hoop op een nieuw leven al vervlogen voordat het zelfs maar
begonnen is? Over Nevermoor: ‘Nevermoor is een fantastisch oord, en verdient een
eigen plekje naast Zweinstein.’ Jaapleest.nl ‘Een heerlijk avontuur voor sterke lezers,
om helemaal in te verdwijnen.’ Trouw ‘Vooral de vaart en de humor maken dat
Townsends debuut Nevermoor nieuwsgierig maakt naar meer.’ **** NRC Handelsblad
De make-over Tessa Bailey 2020-06-15 Een komisch, sexy en romantisch verhaal over
een jong stel met herkenbare kleine en grotere ergernissen Georgies familie heeft een
goedlopend renovatiebedrijf, maar ze denkt er niet over om daar te gaan werken.

Liever organiseert zij verjaardagsfeestjes en maakt ze anderen aan het lachen. En... ze
is vastbesloten om geen grijze muis meer te zijn. Stap een: een nieuwe look bedenken
voor het bedrijf (een minder suffe website misschien?) Stap twee: een heel nieuwe
garderobe samenstellen (en leggings zijn ook gewoon broeken) Stap drie: snel mezelf
onder handen nemen (doen mensen nog aan ontharen?) Stap vier: de markt op! (en
stop met die verliefdheid op Travis Ford!) Maar je hele leven een make-over geven,
betekent ook de waarheid onder ogen zien: Georgie heeft in eeuwen geen date meer
gehad. En wie is er nu beter geschikt om haar imago op te vijzelen dan de plaatselijke
sportheld en favoriet van de roddelbladen? Tijd voor actie!
Die nacht aan het meer Tara Taylor Quinn 2011-12-15 Sara heeft een bestaan dat
menigeen haar zal benijden: een mooie carrière, een goed huwelijk, een succesvolle
echtgenoot en een comfortabel huis. Niets wijst meer op de schaduw die in haar jeugd
over haar leven is gevallen. Tot er plotseling iemand voor haar deur staat die daar
onlosmakelijk mee verbonden is: haar zoon. Het kind dat ze eenentwintig jaar geleden
ter adoptie heeft afgestaan nadat ze op een studentenfeestje was verkracht. Omdat hij
denkt dat er meer aan de hand is geweest dan destijds bekend werd, zoekt hij haar
medewerking om achter de waarheid te komen. Klopt de lezing wel die naar buiten is
gekomen? En welke rol heeft haar vader - zijn grootvader - hierin gespeeld? Voor Sara
betekent dit niet alleen een confrontatie met haar ergste nachtmerrie, maarook een met
Mark Dalton, een van de hoofdrolspelers erin.Vreemd genoeg voelt ze zich juist bij hem
voor het eerst sinds jaren weer werkelijk leven. Alsof hij de gevoelens bevrijdt waarvoor
ze zich zo lang heeft afgesloten.
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.
Uiterst verleidelijk Jill Shalvis 2020-03-03 Dus tegenpolen trekken elkaar aan? O zeker,
Sadie Lane kan niet ontkennen dat de vonken overslaan, steeds wanneer ze de
knappe en zelfverzekerde Caleb Parker tegenkomt - maar dan wel vonken van irritatie!
Wat wil je ook, ze zijn complete tegenpolen: zij is een beginnende tattoo artist, hij een
succesvol jasje-dasjetype. Nadat ze per toeval samen een hond redden in een heftige
storm, ontdekt ze dat Caleb ook een zachte, kwetsbare kant heeft. En ook hij lijkt zich
onverwacht tot háár aangetrokken te voelen. Wat een schok! Maar kunnen ze zich over
hun vooroordelen heen zetten en toegeven dat ze in elk geval op één front een
perfecte match zijn?
Blauwe diepte Nora Roberts 2017-07-11 Angeliques Vloek, een amulet van
onschatbare waarde, ligt al eeuwenlang verborgen op de bodem van de zee. Wie hem
vindt wacht roem, rijkdom en... de vloek die erop rust. Matthew Lassiter heeft een zeer
persoonlijke reden om op de amulet te jagen: zijn vader werd er jaren geleden om
vermoord. Hij heeft gezworen dat hij het ding zal vinden en zijn vaders dood zal
wreken. Tate Beaumont wil Angeliques Vloek vinden vanwege de historische waarde -

als maritiem archeoloog is ze gefascineerd door zowel de amulet als de legende. De
twee gaan ietwat onwillig een samenwerking aan, die tot hun verrassing zeer
vruchtbaar blijkt te zijn: ze vormen een goed team. Tot Matthews oude vijand opduikt,
en de expeditie lijkt uit te lopen op een ramp... Nora Roberts heeft meer dan 200
romans op haar naam staan, en wereldwijd zijn meer dan 400 miljoen exemplaren van
haar boeken verkocht. Indrukwekkende getallen waar haar fans niet van opkijken, want
Nora is een auteur van onvergelijkbare grootheid. Wie aan haar boeken verslingerd is,
wil maar één ding: meer.
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...
Gebroken meisjes Simone St. James 2018-11-06 Gebroken meisjes van Simone St.
James is een huiveringwekkend verhaal over moord, wraak en duistere krachten in een
internaat in de jaren vijftig. Gegarandeerd spannend van begin tot eind. Waarschuwing:
dit zal je slapeloze nachten bezorgen... Vermont, 1950. Voor ongewenste meisjes en
meisjes die niet in de pas lopen is er het internaat Idlewild Hall. Vier meisjes sluiten er
vriendschap, fluisteren elkaar ’s nachts geheimen in en horen geruchten dat het er
spookt. Totdat een van hen verdwijnt. 2014. Journalist Fiona Sheridan kan maar niet in
het reine komen met de moord op haar zus, twintig jaar geleden nabij Idlewild Hall.
Hoewel de moordenaar is opgepakt, gelooft Fiona niet dat de zaak echt is opgelost.
Dan hoort ze dat iemand het inmiddels vervallen Idlewild Hall heeft gekocht en het wil
restaureren. Tijdens de werkzaamheden wordt een lugubere vondst gedaan en Fiona
ontdekt dat sommige geheimen wellicht beter verborgen hadden kunnen blijven...
De eigenzinnige gouvernante Courtney Milan 2015-06-15 Zij geeft niet op... Drie
maanden geleden is Serena Barton haar baan als gouvernante kwijtgeraakt. Aangezien
ze geen kans heeft op een nieuwe positie, eist ze compensatie van de man die haar
heeft ontslagen: een verachtelijke egoïstische hertog zonder scrupules. Maar voor die
hertog is ze niet bang. Wel voor zijn genadeloze zaakwaarnemer, de man die bekend
staat als Clermonts wolf. Deze formidabele vuistvechter met zijn inktzwarte reputatie
knapt alle vuile zaakjes van de hertog op. En als de hertog zijn probleem met haar aan
hem doorspeelt, maakt ze geen schijn van kans. Toch moet ze het blijven proberen,
haar hele toekomst staat immers op het spel... Hij kan niet zwichten... Hugo Marshall
wordt gedreven door blinde ambitie, en dankzij die karaktertrek heeft deze
mijnwerkerszoon het gebracht tot rechterhand van een hertog. Als zijn werkgever hem
opdracht geeft zich, goedschiks dan wel kwaadschiks, te ontdoen van die hinderlijke
gouvernante, hoort dat gewoon bij zijn werk. Helaas is Serena niet gevoelig voor
goedschiks, en naarmate hij haar beter leert kennen, kan hij het steeds minder over zijn
hart verkrijgen kwaadschiks tegen haar op te treden. Toch zal hij ervoor moeten zorgen
dat ze vertrekt, anders verliest hij zelf alles waarvoor hij heeft gewerkt. Hij zal moeten
kiezen: of voor het leven dat hij zo graag wilde, of voor de vrouw van wie hij is gaan
houden...
De dieren van Lockwood Manor Jane Healey 2020-09-24 Geheimen en gekte in een

mysterieus Engels landhuis Augustus 1939. Vanwege het uitbreken van de oorlog krijgt
de dertigjarige Hetty Cartwright de opdracht om alle opgezette dieren van een
natuurhistorisch museum in Londen te evacueren naar Lockwood Manor. Het oude
vervallen landhuis is echter volledig ongeschikt als bewaarplaats voor de waardevolle
collectie. De driftbuien van Lord Lockwood en een plaag van muizen en ratten
bezorgen Hetty slapeloze nachten. Maar als de dieren op onverklaarbare wijze
verplaatst worden, of zelfs compleet verdwijnen, begint Hetty helemaal onrustig te
worden. Ze heeft het gevoel dat iets, of iemand, haar door de donkere gangen
achtervolgt. Lucy, de dochter van Lord Lockwood, lijkt de sleutel te zijn tot alle
geheimen van Lockwood Manor. Ze heeft last van ernstige paniekaanvallen en woont,
na de dood van haar moeder, al jaren afgezonderd in het oude landhuis.
Echo Thomas Olde Heuvelt 2019-05-17 Echo van Thomas Olde Heuvelt, auteur van
het wereldwijd succesvolle HEX, is een huiveringwekkende thriller over obsessie,
bezetenheid en de onverwoestbare kracht van de natuur. Echo van Thomas Olde
Heuvelt, auteur van het wereldwijd succesvolle HEX, is een huiveringwekkende thriller
over obsessie, bezetenheid en de onverwoestbare kracht van de natuur. Nick Grevers
en zijn klimmaatje Augustin worden aangetrokken door de Maudit, een afgelegen berg
in de Zwitserse Alpen. Documentatie over de berg is schaars, het is er ongewoon stil,
en als ze de vallei betreden bekruipt hen het onheilspellende gevoel dat ze niet alleen
zijn. Niet veel later is Augustin dood en ontwaakt Nick uit een coma. Hij is verminkt en
heeft zijn gezicht in het verband. Een moeizame revalidatie wacht, maar algauw beseft
Nick dat het niet alleen het trauma van het ongeluk is dat hem achtervolgt. Er is iets in
hem gewekt... Thomas Olde Heuvelt overtreft zichzelf met Echo. Een verpletterend
boek waar je vanaf de gruwelijk spannende openingsscène diep in verdwijnt.
De meesteres Tiffany Reisz 2015-02-10 Nora Sutherlin is beroemd en berucht
vanwege de erotica die ze schrijft. Maar haar laatste boek is serieuzer, persoonlijker...
als het ooit wordt uitgegeven, tenminste. Die beslissing ligt bij Zachary Easton. Deze
Britse redacteur is meedogenloos en veeleisend, en alleen als Nora het manuscript in
zes weken volledig volgens zijn eisen kan herschrijven, zal het boek het daglicht zien.
Ze begint aan een reeks schrijfsessies met Zach, die doodvermoeiend, pijnlijk... én
verrassend opwindend zijn. En ondertussen speelt er nóg iets in haar leven: ze
probeert zich los te maken van haar gevaarlijke ex-geliefde, Søren – de man van wie
ze bezeten was, die haar bezat, en die haar ondergang zou hebben betekend. Nora
dacht dat ze wist wat het betekende om grenzen op te zoeken en eroverheen te gaan.
Maar in een wereld waar passie gelijkstaat aan pijn, is niets ooit zo simpel.
Zeeën van liefde Jill Shalvis 2020-06-02 Een flirt met een sexy surfer klinkt haar als
muziek in de oren! Componist Becca Thorpe heeft altijd al de zee willen zien. Omdat ze
ook wel een dosis geluk kan gebruiken, lijkt het badplaatsje Lucky Harbor haar de
ideale plek om op adem te komen. Ver weg van de drukke stad, de zorg voor haar
broer, de herinneringen aan haar ex... Hier hoeft ze alleen maar in het moment te
leven! En wat past daar nu beter bij dan een flirt met de sexy gebruinde surfer die ze
meteen bij aankomst ontmoet? Alleen vindt ze een of twee momenten met deze Sam al
snel bij lange na niet genoeg... Op een serieuze relatie zit botenbouwer Sam Brody aka ‘sexy surfer’ - niet te wachten, maar dat betekent niet dat hij geen plezier mag
maken met de mooie Becca. Ze heeft immers toch geen plannen om in Lucky Harbor te
blijven. Maar wanneer haar broer opduikt en haar vraagt terug te keren naar haar

glamourleven in de stad, begint hij ‘m wel te knijpen. Wil hij dan toch liever dat ze bij
hem blijft?
Social creature Tara Isabella Burton 2018-06-13 New York. Louise zou er schrijfster
worden, ze zou groots en meeslepend leven. Nu is ze barista-slashbijlesdocent, altijd
blut, altijd moe. Dan ontmoet ze Lavinia. Mooie, rijke, excentrieke Lavinia, geboren in
een wereld vol decadente operabezoeken, geheime boekwinkels en champagneovergoten feestjes. Dat leven wil Louise ook. Louise wil niets liever. En ze zal alles –
maar dan ook alles – doen om het te krijgen.
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
O staat voor onheil Sue Grafton 2014-09-23 Twintig jaar geleden werd de ex-man van
Kinsey Millhone van moord beschuldigd. Kinsey heeft hem nooit een alibi willen
verschaffen, maar nu blijkt dat hij inderdaad onschuldig was. Het is tijd om een en
ander recht te zetten. Op een gewone maandagochtend krijgt Kinsey een telefoontje
van een man die spullen van haar heeft gevonden in een garage die hij heeft gekocht;
eigendommen uit de tijd dat ze nog getrouwd was met haar eerste man. Hoewel Kinsey
niet hecht aan persoonlijke bezittingen, is ze nieuwsgierig en neemt ze een kijkje. Maar
als ze tussen de spullen een brief vindt, wordt ze gedwongen het verleden te herzien:
haar eerste scheiding, de eer van haar eerste echtgenoot, de onopgeloste moord. En
dit brengt haar in groot gevaar.
Rood, wit & koningsblauw Casey McQuiston 2020-07-14 Wat gebeurt er als de
presidentszoon valt voor de prins? Je leest het in 'Rood, wit en koningsblauw' van
Casey McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om mee te maken hoe Alex voor Henry valt
zonder zelf verliefd op hem te worden – op hen allebei, én op dit briljante, geweldige
boek." Dat schreef de New York Times Book Review bij verschijning van 'Rood, wit en
koningsblauw' van Casey McQuiston. Deze heerlijke romcom gaat over Alex, zoon van
de Amerikaanse president, en Henry, Britse prins. Meteen zodra zijn moeder wordt

verkozen tot president, wordt Alex Claremont-Diaz gebombardeerd tot Amerikaanse
royalty: hij is knap, charismatisch en nog intelligent ook. Het publiek vreet hem op. Eén
probleempje: Alex ligt in de clinch met een échte prins, Henry, aan de andere kant van
de grote plas. En als de tabloids daar lucht van krijgen, worden Alex en Henry
gedwongen om te doen alsof ze het goed hebben gemaakt. Maar wat begint als een
nepvriendschap, groeit uit tot iets diepers en veel gevaarlijkers. Kan liefde de wereld
redden? Ook als die liefde er anders uitziet dan verwacht? Casey McQuiston sleept je
met 'Rood, wit en koningsblauw' mee in een verhaal vol humor en liefde.
King of the Causeway T.M. Frazier 2021-12-07 Een enorme orkaan nadert de kust van
Florida, een ander soort storm broeit in Logan’s Beach. Een mysterieuze nieuwkomer
doet een gooi naar de titel van King of the Causeway. Hij deinst nergens voor terug in
zijn gevecht om de kroon. Als nieuwe vijanden samenspannen met oude rivalen, staat
er veel meer op het spel dan enkel de titel waarvoor King zijn hele leven heeft
gestreden. Er is een orkaan in aantocht. En dit kon weleens de storm zijn die alles zou
vernietigen.
Als ik weg ben Abbi Glines 2016-08-26 De boeken van Abbi Glines worden steeds
verslavender.' - Goodreads Mase Colt-Maning heeft altijd de voorkeur gegeven aan zijn
eenvoudige leven als boer in Texas boven zijn erfenis als zoon van een legendarische
rockster. Sterker nog: hij gaat nauwelijks op bezoek bij zijn vader in Rosemary Beach,
zeker niet als dat betekent dat hij bij zijn kwaadaardige halfzus Nan moet overnachten.
Dit verandert volledig als hij een razend knappe schoonmaaktster hem toevallig wakker
maakt met een valse maar levendige imitatie van de liedjes van een countryster...
Reese Ellis is eindelijk vrij: na een moeilijke jeugd grijpt ze de kans aan om schoon te
maken bij de rijkste families van Rosemary Beach. Maar dan staat ze op het punt haar
baan kwijt te raken als ze een fout begaat in het huis van haar belangrijkste klant: Nan
Dillon. Als een hete, halfnaakte vreemdeling met de nonchalante houding van een
echte cowboy haar te hulp komt, is ze geïntrigeerd - en al snel een beetje nerveus als
hij interesse in haar toont. Reese heeft nog nooit een man ontmoet die ze kan
vertrouwen. Is Mase de uitzondering op de regel?
Eeuwig samen - novelle Sophie Jackson 2017-02-14 Sophie Jackson – Eeuwig samen
Ondertitel: Kat en Carter gaan verder Eeuwig samen van Sophie Jackson is een
meeslepende must-read voor de fans van Stuk van jou en Stil van jou. Kat en Carter
zijn getrouwd en genieten van een geweldige huwelijksreis. Voor Kat is dit het moment
om te beginnen over kinderen. Carter schrikt hiervan. Na zijn ellendige jeugd weet hij
helemaal niet zeker of hij kinderen wil, en of hij twijfelt of hij wel een goede vader zal
zijn. Terwijl steeds meer van hun vrienden ouders worden, loopt de spanning tussen
Kat en Carter verder op. En dan vertelt Kat opeens dat ze een zwangerschapstest
moet doen...
Fatale affaire Marie Force 2014-04-01 Na een onderzoek met desastreuze afloop moet
Sam Holland, brigadier in Washington DC, een grote slag slaan om niet alleen haar
carrière te redden maar ook haar zelfvertrouwen te herwinnen. Die mogelijkheid doet
zich voor wanneer senator John OConnor op gruwelijke wijze vermoord in zijn bed
wordt aangetroffen, en Sam op de zaak wordt gezet. Tot haar ontzetting wordt ze
geacht samen te werken met Nick Cappuano, OConnors vriend en stafchef - én de
man met wie ze een aantal jaren eerder een onvergetelijke onenightstand heeft gehad.
De aantrekkingskracht tussen hen is nog steeds onmiskenbaar, en Sam moet alle

zeilen bijzetten om haar focus op de zaak niet te verliezen. Ze kan zich geen fouten
meer veroorloven, laat staan het bed delen met een essentiële getuige. Vooral
wanneer blijkt dat de moordenaar het niet bij één moord zal laten...
De bestemming van Violet en Luke Jessica Sorensen 2015-01-21 Een verhaal over
pijn, liefde en nieuwe kansen Getraumatiseerd door zijn verleden vlucht Luke Price in
betekenisloze relaties. Hij trekt zijn eigen plan en vertrouwt niemand. Tot zijn vrienden
Callie en Kayden hem in contact brengen met de mysterieuze, aantrekkelijke Violet.
Violet Hayden heeft haar eigen problemen en is vastberaden iedereen op afstand te
houden. Sinds de moord op haar ouders verdooft ze zichzelf met drank en drugs.
Niemand kan haar bereiken, maar dat verandert wanneer ze de stoere Luke ontmoet.
Luke en Violet botsen, maar voelen zich onmiskenbaar tot elkaar aangetrokken. Ze
vechten, vluchten en... worden verliefd. Maar is hun liefde sterker dan de pijn die ze
met zich meedragen?
Zomers vuur Maya Banks 2016-07-12 Op een Grieks eiland is de verleiding nooit ver
weg. De Griekse broers Anetakis weten daar alles van, totdat zíj een keer in de
verleiding worden gebracht. Chrysander is verbijsterd wanneer hij zijn ex-minnares zwanger! - op tv ziet. Hij lokt haar mee, maar beseft zijn kapitale misrekening te laat.
Een tomboy zet haar zinnen op de veel oudere Theron, die bijna gaat trouwen. En een
affaire met grote gevolgen. Piers betwijfelt of het kind van zijn assistent van hem is,
maar hij kan haar niet loslaten. Drie broers - drie bloedmooie mannen - en het offer dat
echte liefde vraagt. Eerder verschenen in Intiem onder de titels Minnares van een
Griek, Bruid voor een Griek, Affaire met een Griek. 'Entertainment in overvloed, wat de
lezers laat verlangen naar het volgende boek.' - Publishers Weekly 'Maya Banks heeft
me het hele spectrum van emoties laten zien.' - USA Today
Masters and Mercenaries Bundle: The Early Ops (Books 1-5) Lexi Blake 2017-12-15
Poppenspel Mo Hayder 2013-08-23 Mo Hayder Poppenspel Als onverklaarbare
stroomstoringen leiden tot een serie gruwelijke incidenten op de beveiligde
krankzinnigenafdeling van Beechway, slaat de angst van de patiënten over op de
medewerkers. Ondanks de aanzwellende hysterie probeert psychiatrisch verpleger AJ
de rust te handhaven. Rechercheur Jack Caffery is op zoek naar het lichaam van een
vermiste vrouw. Hij weet maar al te goed hoe het voelt als je er niet in slaagt iemands
geliefde te vinden. Als AJ Caffery vraagt of hij kan helpen bij de problemen in
Beechway, moeten beide mannen een bittere waarheid in hun leven accepteren.
Voordat ze het pure kwaad in de ogen kunnen kijken. Mo Hayder vestigde in één klap
haar reputatie met de angstaanjagende thriller Vogelman. Later volgden De
behandeling, Tokio, Duivelswerk, Ritueel, Huid, Diep en Rot. Poppenspel is Hayders
zesde boek met Jack Caffery in de hoofdrol. 'Mo Hayder heeft een enorm vermogen
om haar lezers te choqueren en te verrassen.' Karin Slaughter
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?
Zij en ik Nic Stone 2018-10-05 Jupiter en haar buurjongen Courtney zijn al elf jaar
beste vrienden, maar alles verandert als de mooie, sprankelende Rae hun leven
instapt. Courtney 'Coop' Cooper: Gedumpt. Nog een keer. Normaal zou ik het niet erg
vinden, maar op dit moment negeert mijn beste vriendin Jupiter Sanchez me om een of
ander meisje te appen. Rae Evelyn Chin: Ik ben het 'nieuwe meisje', maar Jupiter en
Courtney laten me voelen dat ik hier thuishoor. Ik wil hem kussen. En haar ook. Jupiter
'Jupe' Charity-Sanchez: Het enige wat erger is dan het verliezen van het meisje dat je
liefhebt aan een jongen, is haar verliezen aan jouw jongen. Ik moet iets doen. Eén
verhaal. Drie kanten. Geen gemakkelijke oplossingen. Als het gaat om liefde,
aantrekkingskracht en relaties, is niets eenvoudig. 'Ik wilde dat ik Zij en ik had kunnen
lezen toen ik vroeger zelf probeerde uit te vinden wanneer het oké is om van iemand te
houden.' Nic Stone over Zij en ik
Bitter Falls Rachel Caine 2020-06-15 Zij onderzoekt een cold case die niemand anders
aandurft. Ondanks alle schokkende gebeurtenissen in haar verleden gaat Gwen
Proctor door met haar leven. Ze bijt zich vast in een nieuwe cold case. Een jonge man
is al drie jaar vermist en de politie heeft geen enkele aanwijzing. Zijn gekwelde moeder
Ruth leidt sindsdien een teruggetrokken bestaan. Gwen weet zelf hoe het voelt om zo
intens bezorgd te zijn over je kinderen. Het onderzoek levert al snel verdachten op... en
nieuwe slachtoffers. Terwijl zij elk duister spoor volgt, wordt duidelijk dat deze vreemde
zaak wel eens akelige gevolgen kan hebben voor haarzelf. Want hoe dichter Gwen bij
de waarheid komt, hoe heviger de dreiging die haar - en haar kinderen - thuis te
wachten staat. In deze stad die zich eerder als één blok tegen Gwen en haar familie
keerde, blijkt vooral één familie bijzonder wraakzuchtig te zijn. Gwen bereidt zich voor
om op twee fronten te strijden. Maar wil zij de ultieme prijs wel betalen?
Onverschrokken Lesley Livingston 2017-02-16 Onverschrokken van Lesley Livingston
The Gladiator & Spartacus meets Katniss & Tris Fallon is de dochter van een
Germaanse koning, de zus van de legendarische strijder Sorcha en lid van de Cantiistam, de gezworen vijand van Julius Caesar. Toen Fallon jong was vielen Caesars
troepen haar land binnen en stierf haar zus op het slagveld. Op de avond van haar
zeventiende verjaardag wil Fallon niets liever dan in Sorcha’s voetstappen treden door
een plek te verdienen in het Cantii-leger. Maar daar krijgt ze de kans niet voor… Ze
wordt gevangengenomen door een slavenhandelaar en verscheept naar Rome, waar
ze terechtkomt op een school voor vrouwelijke gladiatoren. Ze zal moeten vechten voor
haar eer en haar leven en haar lot ligt vanaf dan in de handen van niemand minder dan
Julius Caesar. Een stoer, spannend verhaal vol verrassende wendingen en levendige
actiescènes, dat zich afspeelt in het oude Rome. strongLees ook deel 2:
Onoverwinnelijk!
De duistere kant Karen Rose 2020-02-20 Rechercheur Kimble moet de moordenaar die
het gemunt heeft op de vrouw van wie hij houdt opsporen. Om haar te beschermen zal
hij duistere demonen uit zijn verleden het hoofd moeten zien te bieden. Karen Rose is
de koningin van Romantic Suspense. De duistere kant is haar 20ste boek.
Rechercheur Adam Kimble is verwikkeld in de zwaarste zaak van zijn leven: hij moet
de meedogenloze moordenaar opsporen, die het gemunt heeft op de vrouw van wie hij
houdt. Om Meredith te beschermen moet hij alles doen wat in zijn vermogen ligt en zal

hij de duistere demonen uit zijn verleden het hoofd moeten zien te bieden... Karen
Rose is de auteur van toptitels als oa Nergens veilig, Moord voor mij, Het kwaad in jou,
In het donker en Op het spel.
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