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Een zeer opmerkelijk verschijnsel
Hank Green 2018-10-09 #1 op de New
York Times-bestsellerlijst! Ineens
staan ze er – de Carls. Op een nacht
stuit de drieëntwintigjarige April
May op een gigantische sculptuur, die
als vanuit het niets opeens midden in
Manhattan staat. Ze is meteen verrukt
van onverzettelijke beeld, dat ze de
naam Carl geeft. Ze maakt een filmpje
en zet het op YouTube. Het filmpje
gaat viral als blijkt dat er ook in
andere steden in de wereld ‘Carls’
zijn gesignaleerd. April, de
‘ontdekker’, wordt op slag beroemd en
staat vanaf dan voortdurend in de
spotlights. Terwijl de druk van de
media steeds meer toeneemt, probeert
April erachter te komen wat de Carls
zijn, waar ze vandaan komen en vooral
wat ze willen.
Op het randje Katie McGarry
2015-09-22 Beth kan niet zeggen wat
er bij haar thuis gebeurt. Als zij
haar mond opendoet tegenover de
politie, zal haar moeder sneller
worden opgepakt dan zij het woord
‘gevangenis’ kan uitspreken. En dus
blijft ze zwijgen, zelfs als ze uit
huis wordt geplaatst en een nieuwe
start moet maken op een nieuwe
school. Ze voelt zich er totaal niet

op haar gemak, tot ze Ryan Stone
ontmoet, een jongen die in alles haar
tegenpool is, maar haar toch beter
lijkt te begrijpen dan alle anderen.
Maar ook Ryan heeft geheimen, dingen
die hij met niemand kan bespreken,
ook niet met Beth... ‘Alles aan dit
boek klopt.’ - Kirkus Reviews ‘De
ongelooflijke Katie McGarry schittert
weer met een spannende emotionele,
goed geschreven roman.’ - RT Book
Reviews
Lost Into Oblivion (Oblivion) Jessica
Wood 2015-02-06 His name is Connor
Brady. He’s the sexy and powerful
multi-millionaire who’s the CEO of
his own company. He’s my fiancé and
he loves me. But there is one
problem: I don’t remember him. I
don’t remember anything about my
life. Connor tells me my name’s
Olivia. I was recently in an accident
and lost my memory. Although I don’t
remember Connor, or anything about my
past, he feels familiar. He is kind,
protective, and breathtakinglygorgeous. I want to love him the way
he seems to love me, but something
holds me back: Ethan James, the
mysterious, rebellious stranger who
pushes my boundaries to their limits
and makes me feel alive when I’m with
him. They’re both strangers to me,
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but I’m only destined to be with one
of them. Is it my fiancé who loves
and cares for me, or the stranger who
is challenges everything I want to
believe in? NOTE: This is a free
prequel novella to the sexy,
emotional, and all-consuming love
story Oblivion. Oblivion is a fulllength standalone novel that’s now
widely available.
De geboorte van het klassieke Europa
Simon Price 2011-08-30 In oktober
2005 werd voor het gebouw van het
Europees Parlement in Straatsburg een
imposant beeld onthuld. Het beeld,
een gift van de stad Agios Nikolaos
op Kreta, stelt de legendarische
prinses Europa voor, rijdend op een
stier. Op een dag werd oppergod Zeus
verliefd op de mooie Europa. Om haar
in te palmen nam hij de gedaante aan
van een prachtige stier, waarna hij
haar op zijn rug de zee over droeg
naar Kreta. Het beeld in Straatsburg
staat zo symbool voor de plaats die
Kreta in de Europese geschiedenis
inneemt: de mythische prinses zou
haar naam aan het latere Europa
schenken en zo staat de Minoïsche
beschaving op Kreta aan de basis van
de Europese geschiedenis. De geboorte
van het klassieke Europa vertelt de
Europese geschiedenis die loopt van
de zogenoemde Minoïsche beschaving op
Kreta uit het midden van het tweede
millennium v.Chr. tot het LaatRomeinse Rijk van de 4e en vroege 5e
eeuw n.Chr. Centraal in deze
beschouwing staan de oude volken uit
het noorden van het Middellandse
Zeebekken, de Grieken en Romeinen. De
volken die rond de Egeïsche Zee, op
de zuidelijke Balkan en op het
Italiaanse schiereiland leefden waren
verantwoordelijk voor de voornaamste
ontwikkelingen die de geschiedenis
zouden bepalen.
Siciliaanse verleider Penny Jordan
2013-12-03 Ze zal zich uit alle macht
verzetten - hoe onweerstaanbaar hij
ook is! Hem haar haar tweeling laten

afpakken? Dat nooit! Sasha is woedend
wanneer ze ontdekt dat Gabriel
Cabrini de voogd. over haar zoontjes
heeft gekregen. Waarom moest
uitgerekend hij, de enige persoon die
ze nooit meer tegen hoopte te komen,
weer in haar leven verschijnen, en
dan ook nog op deze manier? Ze zal
zich verzetten met alles wat ze in
zich heeft - ook tegen zijn
onmogelijke aantrekkingskracht...
Gabriel zint op wraak. Hij is nooit
vergeten dat Sasha jaren geleden in
het holst van de nacht zijn bed uit
sloop en uit zijn leven verdween.
Niet alleen zal hij haar datgene
afnemen wat haar het meest dierbaar
is, ook neemt hij zich voor haar
opnieuw te verleiden... om haar
daarna genadeloos de deur te wijzen.
Maar waarom lukt het hem dan steeds
niet zijn plannen uit te voeren?
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
Managers the day after tomorrow Rik
Vera 2018-05-29 WAT DRIJFT DE NIEUWE
CONSUMENT? WAAROM ZIJN DATA HET
NIEUWE GOUD EN ARTIFICIËLE
INTELLIGENTIE EEN ZEGEN? HOE KUN JE
EEN ORGANISATIE OPNIEUW ONTWERPEN OM
DUURZAAM RELEVANT TE BLIJVEN?
Technologie blijft de wereld continu
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transformeren. Om te blijven
evolueren, moet je je als manager
laten inspireren door de wereld. Je
moet signalen durven lezen, je
volledig richten op de behoeften van
de klant, focussen op mogelijkheden
en blijven experimenteren. Bovenal
moet je je verbinden met een zo groot
mogelijk publiek en tegelijkertijd
het individu aanspreken, wil je de
toekomst overleven. Managers the day
after tomorrow legt de vectoren bloot
die deze veranderde wereld aansturen.
De combinatie van inzichten uit onder
andere de sociologie, evolutietheorie
en psychologie leidt je voorbij alle
hypes naar een nieuwe
managementstijl. Dit boek is een
houvast voor managers bij het einde
van voorspelbaarheid.
Op zoek naar altijd Jennifer Probst
2016-06-15 Arilyn Meadows is een
expert in het helpen ontstressen van
anderen, maar zelf kan ze amper
stoppen met rennen. Naast haar baan
als coach voor singles op zoek naar
een serieuze relatie is ze ook nog
yogalerares, vrijwilliger in een
dierenasiel, therapeut en
mantelzorger voor haar geliefde opa.
Geen tijd dus om de ware te vinden –
maar sinds ze haar yogavriend in een
zeer compromitterende positie aantrof
met een dame, houdt ze haar hart
sowieso liever gesloten. Dus als
politieagent Stone Petty — het
toonbeeld van mannelijkheid en
machogedrag — bij haar aanklopt voor
verplichte lessen in koel blijven als
zijn baan te spannend wordt, zweert
Arilyn dat ze zijn verleidelijke
blikken en sexy grijns zal negeren.
Maar wat ze ook probeert, de stomende
aantrekkingskracht tussen hen valt
gewoon niet te ontkennen, en voor ze
het weet wordt ze meegesleurd in een
achtbaan van gevoelens die ze nooit
eerder heeft gekend.
The Heartbreaker Box Set Jessica Wood
2014-06-30 The Heartbreaker Series
Box Set includes:(1) Damian (The

Heartbreaker, #1)(2) The
Heartbreaker, prequel novella to
Damian(3) Taming Damian (The
Heartbreaker, #2)Meet Damian
Castillo. The man, the legend, the
heartbreaker. As a self-proclaimed
man-whore, Damian doesn't believe in
love or commitment. In fact, he can't
remember the last time he's had
feeling for a woman that went beyond
hot, no-strings-attached sex. The
only things he cares about are his
bar, his appearance, and his needs.
But then he meets Alexis. Meet Alexis
Blythe. A small town girl that has
lost a lot of love in her life.
Wanting to leave her past behind her,
she moves to San Francisco looking
for a big change. Yet, despite
everything she's gone through, she
still believes in true love. But then
she meets Damian. When Alexis shows
up into his life, Damian's caught by
surprise. She's different. She's
sweet, innocent, and feisty. But
above all, this woman didn't respond
to his charm and piercing-blue eyes
the way every other woman did. To
Damian, she's his ultimate challenge.
Could Alexis be the girl that will
break through Damian's wall of
perpetual bachelorhood without
getting hurt? Or will Damian remain
true his ways and break Alexis's
heart and her hopes of true love?
Bemind door de prins Sarah Morgan
2011-12-06 Holly is een hardwerkende
serveerster, Casper een arrogante
prins. Zij is de onschuld zelve, hij
heeft nooit onschuld gekend. Al bij
hun eerste ontmoeting is de
aantrekkingskracht tussen deze twee
tegenpolen zo groot, dat ze elkaar
niet kunnen weerstaan. Holly denkt
dat ze de ware liefde heeft gevonden,
maar als ze zwanger blijkt, slaat
Caspers hartstocht om in argwaan. Hij
verdenkt haar ervan op zijn fortuin
uit te zijn. Zijn eer gebiedt echter
dat hij met haar trouwt, en ze krijgt
de koninklijke bruiloft waarvan ze
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altijd heeft gedroomd. Maar of haar
huwelijk ook zo sprookjesachtig zal
zijn...
Hun beloofde land Ian Buruma
2016-03-03 In Hun beloofde land
vertelt Ian Buruma het verhaal van
zijn grootouders Bernard Schlesinger
en Winifred Regensburg, de in Londen
geboren kinderen van Duits-Joodse
immigranten. Hun liefde hield zestig
jaar stand, hoewel de geliefden jaren
van elkaar gescheiden waren. Want
tijdens de Eerste Wereldoorlog diende
Schlesinger in Frankrijk en het
Midden-Oosten, in de Tweede in India.
Ze schreven elkaar brieven, bijkans
dagelijks, waarin ze vertelden over
hun leven, maar ook over kunst,
muziek en hoop. De brieven vormen de
basis van Buruma’s verhaal. Hun
beloofde land is een eerbetoon van
Ian Buruma aan zijn grootouders, die
erin geslaagd zijn hun gezin met
toewijding en liefde door twee
wereldoorlogen te loodsen.
Het geheim van Vesalius Jordi
Llobregat 2015-11-10 Barcelona, 1888,
het jaar van de
Wereldtentoonstelling. Daniel Caralt
keert terug naar de stad na het
overlijden van zijn vader, maar raakt
betrokken bij een zaak waarin jonge
meisjes op gruwelijke wijze worden
vermoord. Bernat Fleixo, straatarme
journalist, wil graag een scoop.
Samen met Pau Gilbert, student
geneeskunde, gaat hij op jacht naar
het boek over anatomie van Vesalius de Nederlander Andries van Wesele.
Maar er zijn meer kapers op de kust
en een van hen heeft zeer duistere
bedoelingen ...
Een mooie dag om te sterven R.J.
Ellory 2011-03-04 In 1984 stopte John
Costello's leven. Maar zijn hart
bleef kloppen... Hij en zijn vriendin
Nadia waren het slachtoffer van een
van de beruchtste Amerikaanse
seriemoordenaars aller tijden. Nadia
was op slag dood, maar wonderbaarlijk
genoeg overleefde Costello de brute

aanval. Door die gebeurtenis is hij
ernstig geestelijk beschadigd en
wordt zijn leven beheerst door
angsten en neuroses. Desondanks is er
niemand die méér weet over
seriemoordenaars dan hij. Twintig
jaar later overspoelt een nieuwe golf
van moorden New York, schijnbaar
willekeurig, tot Costello een complex
patroon ontdekt dat de delicten
onderling verbindt. Maar deze
duistere kennis brengt zijn leven
opnieuw in gevaar.
Betoverende nacht Melanie Milburne
2011-11-11 Rafaele Fiorenza is
woedend. Om zijn erfenis te krijgen
moet hij trouwen met de maîtresse van
zijn vader. Tot zijn grote ergernis
vindt hij die verdorven vrouw nog
aantrekkelijk ook! Emma is eveneens
slecht te spreken over het plan,
vooral omdat ze een fortuin zal
verspelen als ze er níét aan
meewerkt. Dat Rafaele gelooft dat ze
de geliefde van zijn vader was, stemt
haar bepaald niet milder, en dat hij
eist dat ze het huwelijk consommeren
al helemaal niet. Wat haar echter nog
het meest van haar stuk brengt, is
dat ze heimelijk geniet van zijn
nachtelijke strelingen...
12 jaar slaaf Solomon Northup
2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat
ik nog nooit van dit boek had
gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne
Frank.' - Steve McQueen Solomon
Northup, in 1808 als vrij man geboren
in New York, wordt in 1841 ontvoerd
en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in
de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup
eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste
periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct

taming-damian-the-heartbreaker-2-jessica-wood

4/11

Downloaded from gestionandohijos.com
on August 9, 2022 by guest

in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is
verfilmd door de Britse filmmaker
Steve McQueen en werd geproduceerd
door onder anderen Brad Pitt. De film
won de Golden Globe voor Beste Film
en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het
boek verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een
voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Voor altijd kerst Susan Mallery
2021-03-30 Fool’s Gold - Voor altijd
kerst Fool's Gold lijkt de ideale
woonplaats, maar er is één probleem:
er wonen te weinig mannen... Noelle
Hopkins heeft net een tweede kans in
het leven gekregen en is vastbesloten
alles eruit te halen wat erin zit!
Omdat Kerstmis veruit haar favoriete
tijd van het jaar is, heeft ze een
winkeltje geopend waar het het hele
jaar feest is: The Christmas Attic.
Het winkeltje loopt geweldig - zo
goed zelfs, dat ze extra hulp in moet
schakelen. Gabriel Boylan is naar
Fool's Gold gekomen om te herstellen
van een verwonding die hij heeft
opgelopen tijdens zijn werk als
legerarts. Hoewel hij niet bepaald
goede herinneringen heeft aan kerst,
biedt het werk in The Christmas Attic
een welkome afleiding. Om nog maar te
zwijgen van de mooie eigenares,
Noelle... Al snel blijft het niet
langer bij kussen onder de
mistletoe... Houden ze het bij een
feestelijke flirt, of wordt het een
kerstsprookje voor altijd? Deel 12½
van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal
is eerder verschenen en ook los te
lezen.
Promises, Love and Baby Jessica Wood
2015-12-18 Sequel to the New York
Times Bestselling Promises Trilogy
When Jackson and I got married last
year, we promised each other a
forever together. We were now

expecting our first child and it has
only strengthened our love and
commitment to each other. We were
living our happily-ever-after and
couldn’t imagine anything that could
break us apart. But then something
unexpected happened. We were both
blindsided by it. The last two people
we thought we’d ever see again
suddenly resurfaced into our lives,
bringing with them the secrets we
thought we’d buried away with our
pasts. Now these secrets are
threatening to break us apart and we
both wonder if our relationship will
ever be the same again. Will our love
be strong enough to get through these
new obstacles? Or will we be forced
to break our promise of a forever
with each other?
Het mooie van ons Kristen Proby
2020-07-15 Riley Gibson is trots dat
haar restaurant Seduction mogelijk op
'Best Bites TV' komt. Misschien is
dit de grote doorbraak waarop ze
heeft gewacht. Als Riley Trevor
Cooper ontmoet, de producer van de
show, schrikt ze van de intense
chemie tussen hen.
De legende van de vuurberg Sarah Lark
2021-10-15 In het derde en laatste,
los te lezen, boek van de Rata
Station-serie reis je terug naar
Nieuw-Zeeland aan het eind van de 19e
eeuw, waar drie jonge mensen durven
te dromen van een betere toekomst.
‘De legende van de vuurberg’ is na
‘De tijd van de vuurbloemen’ en ‘De
zang van de hoornschelp’ het derde
boek van internationaal
bestsellerauteur Sarah Lark over de
belevenissen van de vrouwen van Rata
Station in het Nieuw-Zeeland van de
negentiende eeuw. Nieuw-Zeeland,
1880. Aroha heeft een gelukkige
jeugd, tot de dag dat ze betrokken
raakt bij een groot treinongeluk. Ze
wordt naar haar tante gestuurd, die
op Rata Station woont, om daar in
alle rust te genezen. Met hulp van de
dromerige Robin en haar
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temperamentvolle nichtje March
hervindt ze langzaam weer haar
evenwicht – tot een onverwachte
gebeurtenis opnieuw alle vaste grond
onder haar voeten wegslaat... Sarah
Lark veroverde wereldwijd vele
lezersharten met haar heerlijke
familiegeschiedenissen die zich
afspelen in het ruige Nieuw Zeeland
van de negentiende eeuw. Zij schreef
eerder de zeer populaire Kiward
Station-serie (‘Het land van
belofte’; ‘Het lied van de wolken’;
‘De roep van het land’ en de los te
lezen roman ‘Een nieuwe wereld’), de
Elizabeth Station-serie (‘Het land
met de gouden kust’; ‘De schaduw van
de kauri-boom’; ‘De dag van de
zonnewende’) en de Rata Station-serie
(‘De tijd van de vuurbloemen’; ‘De
zang van de hoornschelp’; ‘De legende
van de vuurberg’). In haar Caraïbenserie (‘Het eiland van duizend
bronnen’; ‘Dochter van de mangroven’)
neemt ze je mee naar Haïti en Jamaica
in de achttiende eeuw.
Kom in mijn armen Bella Andre
2016-02-05 Acteur Smith Sullivan valt
als een blok voor zijn tegenspeelster
Valentina. Maar zij gelooft niet in
Hollywood-sprookjes... Filmster Smith
Sullivan kan zich geen afleiding
permitteren. Zijn hele reputatie
hangt af van zijn nieuwe film... maar
hij kan Valentina Landon niet uit
zijn hoofd krijgen, en het vuur dat
hij ziet smeulen onder de oppervlakte
van haar koele voorkomen. Valentina
is niet afkerig van een avontuurtje,
of zelfs van het idee om de ware
liefde te vinden, maar als businessmanager in Hollywood heeft ze te veel
vrouwen zien bezwijken voor de
charmes van een acteur, om er daarna
totaal kapot van te zijn als het
sprookje onvermijdelijk eindigt. Maar
na een paar intense weken samen op de
set verandert de spanning tussen hen
in verhitte passie. Smith is
vastbesloten een manier te vinden om
dichter bij Valentina te kunnen

komen. Zo dichtbij dat hij haar hart
kan veroveren... net zoals zij dat
van hem heeft veroverd vanaf het
allereerste moment.
Een woud vol zonnebloemen Torey
Hayden 2010-03-18 De zeventienjarige
Lesley is een echt tienermeisje: haar
zorgen draaien om jongens, haar
studie en ruzie maken met haar
jongere zusje. Ze is dol op haar
moeder Mara, die prachtige verhalen
kan vertellen over haar jeugd in
Hongarije en Duitsland voor de
oorlog. Maar Mara heeft ook
traumatische herinneringen die ze
nooit wil delen met haar dochters.
Terwijl Lesley het gruwelijke
oorlogsverleden van haar moeder
begint te ontdekken, stort hun gezin
ineen. En Lesley beseft dat zij haar
moeder nooit echt heeft gekend.
Mijn versie van jou Christina Lauren
2018-03-20 Tanner Scott is drie jaar
geleden met zijn familie verhuisd van
Californië naar Provo in Utah. De
meeste mensen in Provo zijn
strenggelovig, dus samen met zijn
familie heeft de biseksuele Tanner
besloten niet openlijk voor zijn
geaardheid uit te komen. Zodra hij
zijn diploma heeft, wil hij gaan
studeren aan een universiteit buiten
het religieuze Utah. Tijdens zijn
laatste semester worden Tanner en
zijn beste vriendin Autumn toegelaten
tot een speciale werkgroep waarin
alle leerlingen een boek moeten
schrijven. Bij de eerste bijeenkomst
wordt bekend dat de klas dit jaar een
speciale mentor krijgt: Sebastian
Brother. Hij heeft afgelopen jaar de
werkgroep gevolgd en zijn debuut
wordt binnenkort uitgegeven.
Sebastian is de zoon van bisschop en
erg geliefd in Provo. Tanner heeft
vier maanden om een boek te
schrijven. Dat lijkt hem een makkie.
Maar nog voor zijn eerste zin op
papier staat, is hij stapelverliefd
op Sebastian...
De vertrouwelinge David R. Gillham
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2012-11-06 Ontroerend en meesterlijk
debuut 1943. De Tweede Wereldoorlog
verscheurt Europa. Berlijn is een
oorlogsstad geworden, vol vrouwen
wier mannen aan het front vechten.
Ook Sigrid probeert te overleven
zonder haar man, die aan het
oostfront vecht. Ogenschijnlijk leidt
ze het leven van een model-Duitse: ze
werkt hard, doet haar plicht als
soldatenvrouw en zorgt trouw voor
haar schoonmoeder, bij wie ze
inwoont. Op een dag raakt ze ongewild
betrokken bij de illegale
activiteiten van haar buurmeisje
Ericha. Vanaf dat moment is Sigrids
leven als Hausfrauvoorbij, en wordt
de oorlog ook voor haar steeds
grimmiger. Wanneer de mysterieuze en
charmante Egon een steeds grotere
invloed op haar krijgt, en Ericha
haar hulp nodig heeft, moet Sigrid
een allesbepalende keuze maken.
Ooievaarsberg Miroslav Penkov
2017-08-18 Een jonge Bulgaarse
migrant keert vanuit Amerika terug
naar zijn geboorteland om op zoek te
gaan naar zijn grootvader. Drie jaar
eerder verbrak de grootvader
plotseling elke vorm van contact met
zijn familie. De jongen trekt naar
het Strandjagebergte, op de grens
tussen Bulgarije en Turkije. Een
mysterieuze plek, waar zwarte
ooievaars nesten bouwen in oude
eikenbomen en waar elk voorjaar
mannen en vrouwen, bezeten door
christelijke heiligen, blootsvoets op
kolen dansen. In deze bergen vindt de
jongen zijn grootvader en wordt hij
verliefd op een onbereikbaar
moslimmeisje. Lang verzwegen
gebeurtenissen komen aan het licht en
oude conflicten worden nieuw leven
ingeblazen.
The Chase, Vol. 3 Jessica Wood
2004-07-13 When the Blonde Bitch
broke my heart ten years ago, I had
vowed two things. One: I would never
waste my time on loving someone
again.Two: I would never have

anything to do with the Blonde Bitch
again.When I met my 736th notch, I
broke that first vow. The minute I
saw Blair, the second our eyes met,
the microsecond I tasted her in my
mouth, I knew that was the one vow I
had to break. But the second vow,
that I would keep. That vow I had
control over. That vow I would take
to my grave.But I couldn't have been
more wrong. Because Fate had other
plans in mind. Fate was in on a cruel
joke, and I was its target.
Op zijden lakens Jennie Lucas
2012-04-20 Als alleenstaand moeder
heeft Lucy Abbott de grootste moeite
om de eindjes aan elkaar te knopen.
Dus als er plotseling een knappe
Italiaanse prins opduikt die haar
buitensporig veel geld biedt als ze
met hem meegaat, grijpt ze haar kans
om uit die vreselijke armoede te
ontsnappen. Haar nieuwe leven in
Italië lijkt wel een droom: ze wordt
omringd door weelde, en prins Maximo
ontpopt zich als een onweerstaanbare
minnaar. Toch bekruipt Lucy het
vermoeden dat zijn hartstocht niet
uit liefde voortkomt, maar uit iets
heel anders. Uit wraak...
The Chase, Volume 4 Jessica Wood
2014-09-19 ***This is the exciting
conclusion to The Chase series, a 4volume serial.*** No one told me
things would turn out this way. No
one told me that to be honest with
Blair, I had to break her heart. No
one told me that the nightmare from
my past would show up and hold the
power to destroy my present.
Betoverd door jou Bella Andre
2014-09-01 Sophie Sullivan is
bibliothecaresse in San Francisco en
al sinds haar vijfde stapelverliefd
op Jake McCann, de beste vriend van
haar broer. Twintig jaar later is ze
ervan overtuigd dat deze bad boy haar
nog steeds alleen ziet als een van
die `schattige Sullivan-tweeling.
Jake kan alle vrouwen krijgen, vooral
dankzij het grote geld dat hij
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verdient met zijn Ierse pubs. Maar de
enige vrouw die hij écht wil is
Sophie, het zusje van zijn beste
vriend. Pas wanneer de slimme,
prachtige en schandalig sexy Sophie
na jaren weer voor zijn neus staat en
Jakes fantasie werkelijkheid wordt,
geeft hij toe aan zijn verlangens.
Jake weet dat zijn liefde voor Sophie
geheim moet blijven als hij zijn
vriend niet wil verliezen
Spelregels Cora Carmack 2018-08-21
Deel 3 in de populaire Rusk
University-serie van bestsellerauteur
Cora Carmack. Alle delen zijn los van
elkaar te lezen. Wanneer haar
afstuderen in zicht komt, vraagt Nell
DeLuca zich af of ze wel alles uit
haar studententijd heeft gehaald,
omdat ze altijd alleen maar met haar
studie bezig is geweest. Ze maakt een
bucketlist van dingen waarvan ze
denkt dat ze bij studeren horen,
zoals zoenen met een populaire jongen
uit het footballteam en feesten tot
de zon opkomt. Ze hoopt zo veel
mogelijk van de lijst te kunnen doen
voor ze haar diploma krijgt.
Footballspeler Mateo Torres is altijd
op alle feestjes te vinden. Zijn hart
is ooit gebroken en hij is niet van
plan ooit nog iemand dichtbij te
laten komen. Wanneer hij achter het
plan van Nell komt, besluit hij haar
te helpen met haar checklist. Ze
brengen steeds meer tijd met elkaar
door om alle wilde (en minder wilde)
dingen van het lijstje te kunnen
strepen, en voelen zich steeds
sterker tot elkaar aangetrokken.
Wordt wildebras Mateo meer dan alleen
een vinkje op de lijst van studiebol
Nell? En is hij bereid om echt
eerlijk te zijn tegen zichzelf en
tegen haar? Spelregels is het derde
deel in de Rusk University-serie van
Cora Carmack. Alle delen spelen zich
af op de fictieve Rusk University, en
zijn allemaal los van elkaar te
lezen. Het eerste deel van de serie
heet Op het spel. Cora Carmack brak

door met haar debuut Losing it. In
Nederland en Vlaanderen zijn haar
boeken en verhalen al meer dan
100.000 keer geluisterd en gelezen.
Reviews: ‘Een vrolijke, sexy, coming
of age-romance’Library Journal
Over getallen gesproken - Talking
about numbers Maarten Looijen
1970-01-01 Wilt u iets weten over
getallen? De auteur neemt u in dit
boek mee op een persoonlijke
ontdekkingsreis in de getaltheorie.
Om het boek voor een breed publiek
toegankelijk te maken, worden
beschrijvingen zowel in het
Nederlands als in het Engels gegeven.
In dit boek wordt een boeiende en
leerzame wereld geopend, waar
getallen het voor het zeggen hebben.
Dit wordt gedaan vanuit de volgende
invalshoeken: - Het persoonlijke
waarom om dit boek te schrijven; Het benoemen van vele wiskundigen en
begrippen die bij getallen behoren; De getallenverzamelingen, die het
leeuwendeel van het boek innemen,
verdeeld in drie delen: - 465
getallenverzamelingen; - Bijzondere
getallen die verrassende
eigenschappen hebben; - Bijbelse
getallen die een wiskundige relatie
hebben. Do you want to know something
about numbers? In this book the
author takes you on a voyage of
discovery in number theory. To make
the book accessible for a wide
audience, descriptions are given in
Dutch and English. The book opens a
fascinating and informative world,
where numbers have the lead. This is
done from the following perspectives:
- The personal why to write this
book; - The appointment of many
mathematicians and concepts
associated with numbers; - The sets
of numbers, which occupy the lion s
share of the book, divided into three
parts: - 465 sets of numbers; Special numbers with surprising
properties; - Biblical numbers with a
mathematical relationship.
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Ik ben je niet vergeten Christina
Lauren 2018-11-08 Macy Sorensen heeft
haar leven goed op orde. Ze staat op
het punt te trouwen als ze onverwacht
haar eerste en enige echte liefde na
jaren weer tegen het lijf loopt. Ooit
kon ze met haar vroegere buurjongen
Elliot Petropoulos haar diepste
geheimen delen. Hij was alles voor
haar. Tot die ene noodlottige
avond... Na die avond hebben ze
elkaar nooit meer gezien of
gesproken. Elliot heeft nooit geweten
waarom Macy hem niet meer wilde zien.
En hij heeft nooit de kans gekregen
zijn kant van het verhaal te
vertellen. Macy heeft zich al die
jaren nooit meer echt zichzelf
gevoeld, zoals ze dat bij Elliot kon.
Ze verloor in één klap haar geliefde
en haar beste vriend. Kunnen Elliot
en Macy die gemiste tijd én kansen
nog inhalen?
De hemel in het ijs Adrienne Young
2018-06-05 De hemel in het ijs van
Adrienne Young Strijd, overleven,
actie en romantiek De wereld van de
zeventienjarige Viking-dochter Eelyn
bestaat uit oorlog voeren. Ze weet
niet anders dan dat ze samen met haar
clan, de Aska, telkens weer strijdt
tegen hun grootste vijand, de Riki.
Haar leven is wreed, maar eenvoudig:
vechten en overleven. Totdat ze op
het slagveld het onmogelijke ziet:
haar broer die meevecht met de Riki.
De broer die ze vijf jaar geleden zag
sterven. Eelyn wordt gevangengenomen
en moet als slaaf overwinteren in de
bergen bij de Riki. Maar als ze
zichzelf begint te herkennen in de
mensen die ze altijd heeft geleerd te
haten, brokkelt de wereld die ze zo
goed dacht te kennen langzaam af.
Wanneer het dorp wordt aangevallen
door een meedogenloze derde clan,
moet Eelyn Fiske vertrouwen, de
vriend van haar broer die haar
meerdere keren heeft geprobeerd te
vermoorden. Samen moeten ze een einde
maken aan de bloedvete tussen de Aska

en de Riki, anders zullen ze moeten
toekijken hoe hun mensen worden
afgeslacht. De hemel in het ijs is
een meeslepend historisch avontuur
geïnspireerd op het tijdperk van de
Vikingen, over loyaliteit, vergeving
en de definitie van familie. 'Zo nu
en dan staat er een zin in die je
ogen niet los willen laten. Een
heerlijk "donkere dagen"-boek.'
Dagblad De Limburger 'Onstuimig,
levendig en heel erg mooi. Dit boek
zal oorlog voeren met je hart, een
die net zo wreed en stoutmoedig is
als de veldslagen die erin beschreven
worden.' Stephanie Garber, auteur van
Caraval 'Adrienne Young heeft
fascinerende, multidimensionale
personages tot leven gebracht in een
grimmig mooie wereld. Alles is rijk
en suggestief. Het ijs smelt tegen je
huid terwijl de adrenaline je hart
raakt. Dit is een aangrijpend
verhaal, beeldend verteld.' Renée
Ahdieh, auteur van The Flame in the
Mist
Ik wil niet voor je vallen Christina
Lauren 2019-02-06 Carter en Evie
ontmoeten elkaar op een
Halloweenfeestje en hebben meteen een
klik. Dat ze bij twee concurrerende
bedrijven in Hollywood werken,
schrikt ze niet af. Maar wanneer die
twee bedrijven gaan fuseren en er
maar één baan overblijft, slaat de
sfeer om. Carter en Evie moeten
strijden om dezelfde positie. Wat een
mooie nieuwe liefde had kunnen zijn,
verandert in een oorlog op de
werkvloer. Ze halen alles uit de kast
om elkaar te overtreffen. Welke
emotie gaat het winnen in deze
explosieve haat-liefdeverhouding? 'Ik
wil niet voor je vallen' is een
hilarische, oprechte en opwindende
roman die je in één ruk uit wilt
lezen.
BACCHAE Euripides 1973
Promise to Marry Jessica Wood
2015-01-12 Promise to Marry is book
one in the New York Times bestselling
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three-book series Promises. We were
best friends since as early as I
could remember. We grew up together.
We were next door neighbors. We
shared each other's deepest secrets.
When I was thirteen, we made a pact:
if we were still single by the time
we were 30, we'd marry each other.
Today was my thirtieth birthday. I
was single. I knew he was single too.
But we were no longer best friends,
and a part of me knew that he hated
me. This is book one of a three book
series. Books two and three will be
full-length novels. Book Two: Promise
to Keep Book Three: Promise of
Forever
Het huis van mijnheer Peter Elsa
Beskow 1989
Onvergetelijk avontuur Gena Showalter
2018-09-04 The Original Heartbreakers
Dames, u bent gewaarschuwd... Want de
nieuwe hartenbrekers in Strawberry
Valley zijn niet te houden! Deel 4
Omdat ze als tiener werd gepest,
denkt Dorothea liever niet te veel
aan het verleden. Behalve aan Daniel
Porter, de allerknapste jongen van
haar school, op wie ze eigenlijk
altijd verliefd is gebleven. Nu de
sexy bad boy haar hotelletje gebruikt
voor zijn vele avontuurtjes, zou ze
hem er eigenlijk uit moeten
schoppen... maar elke broeierige blik
die hij haar toewerpt, doet haar
ernaar verlangen zélf op zijn
kamerdeur te kloppen!
Op zoek naar een wonder Jennifer
Probst 2017-03-21 Het vijfde en
laatste deel van de populaire Op zoek
naar de ware-serie De fans zullen
weer smullen van dit nieuwe deel in
de Op zoek naar de ware-serie, de
romantische opvolger van de Getrouwd
met een miljonair-serie, waarmee
Jennifer Probst de wereld veroverde.
Isabella MacKenzie heeft een mooie
carrière als matchmaker bij
Kinnections. Haar dramatische
verleden heeft ze van zich af
geschud, en ze is vast van plan zich
taming-damian-the-heartbreaker-2-jessica-wood

nooit meer uit haar evenwicht te
laten brengen. Maar William Devine,
agent in het kleine pittoreske stadje
waar ze woont, maakt onrustige
gevoelens in haar los waarvan ze
dacht dat ze die diep had begraven.
William wil Isabella bezitten met
elke vezel van zijn lichaam. Maar hij
weet dat hij voorzichtig moet zijn;
hij ziet de gekwetste ziel achter het
masker van de power woman en is
vastbesloten om haar te laten zien
dat zijn liefde geen bedreiging is,
maar juist het enige wat haar weer
compleet kan maken. De pers over de
boeken van Jennifer Probst ‘Grappig,
lief en sexy... Echt genieten.’
Bookish Temptations ‘Perfect voor de
liefhebbers van romantische komedies
die een tikkeltje verder durven te
gaan.’ Chicklit.nl ‘Plezierig en
vermakelijk.’ Publishers Weekly
Pucked Helena Hunting 2021-10-21
Violet Hall wordt er doodmoe van dat
alles in haar familie altijd in het
teken moet staan van de
ijshockeycarrière van haar
stiefbroer. Maar als ze weer eens
wordt meegesleept naar een van zijn
wedstrijden ontmoet ze teamcaptain
Alex Waters. Hij is niet alleen
bloedmooi, maar ook nog eens slim en
heel grappig. Het enige nadeel: zijn
reputatie. Alex Waters heeft een
reputatie als playboy. Tijdens een
borrel na de wedstrijd klikt het
meteen tussen hem en de prettig
gestoorde Violet. Alex is ervan
overtuigd: hij wil meer. Maar hoe kan
hij Violet ervan overtuigen dat hij
alleen op het ijs een player is?
Reviews: ‘Meeslepend, sexy,
overrompelend, duister, ongelooflijk
erotisch en een ongeëvenaard
liefdesverhaal. Komt zeker op mijn
lijst van favorieten.’ – Alice
Clayton
Wat er op het spel staat Michail
Gorbatsjov 2019-09-23 Gorbatsjov
geeft zijn visie op de 21e eeuw
Dertig jaar nadat het verscheurende
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conflict tussen Oost en West ten
einde kwam wordt de wereldvrede
opnieuw aan het wankelen gebracht.
Amerika heeft zich teruggetrokken uit
het ontwapeningsverdrag met Rusland,
de Europese Unie valt uit elkaar
terwijl China aan een onvoorziene
opmars bezig is, en wereldwijd worden
vrijheid en zelfbeschikking bedreigd
door een golf van nationalisme en
radicale ideologieën. Met het oog op
deze alarmerende wereldwijde
werkelijkheid waarschuwt Michail
Gorbatsjov ons voor de potentieel
catastrofale gevolgen hiervan.
Gorbatsjov, winnaar van de Nobelprijs
voor de Vrede in 1990 voor zijn rol
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in het beëindigen van de Koude
Oorlog, vreest voor een nieuwe,
allesvernietigende oorlog als gevolg
van het falen van de politieke
leiders in het vinden van
internationale oplossingen. In zijn
betoog legt hij de nadruk op de grote
uitdagingen waartegenover de wereld
nu staat, zoals de inperking van de
democratie en de opkomst van
populisten, en vestigt hij zijn hoop
op dialoog en verzoening. Wat er op
het spel staat is een cruciale
boodschap van een man die weet wat
het is om op het wereldtoneel een
inspirerend pleidooi te houden voor
leiderschap en internationale
samenwerking.
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