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with the matriarchal ﬁgure of Giulia, the mother whom the young poet found in Paris after she had
abandoned him as an infant. There is Enrichetta, the woman he and his mother chose to be his wife, and the
many children she had by him until her death; literary friends from the beau monde in Italy and Paris; and
Alessandro's second wife, Teresa, and her children. Against the background of Napoleonic occupation, the
reestablishment of Austrian hegemony, and the stirrings of the revolutionary urge for uniﬁcation and
independence, Ginzburg gracefully weaves the story of a dynasty, the Manzoni family, that seems to grow
autonomously around the life of the writer and to incorporate all the epic tumult and emotion of the age.
International sculpture exhibition Saskia Bos 1986
De ondeugende hertogin Eloisa James 2012-02-08 Harriet, hertogin van Berrow, heeft meer dan genoeg van
haar adellijke titel en de bijbehorende verantwoordelijkheden. De saaie theevisites en deftige danspartijen
komen haar neus uit. Ze zou zo graag naar een ondeugend soiree willen, waar ze kan doen wat ze wil zonder
dat iemand op haar let. Maar zo'n dol feest bijwonen - vooral als de gastheer Lord Justinian Strange heet zou een groot schandaal veroorzaken. Daarom moet Harriet zich vermommen... Lord Strange verheugt zich
op een nacht vol ongeremd plezier. Tot hij onder de kledij van een onbeschaamde vlegel de mooiste vrouw
van het feest ontdekt. Waarom riskeert zij haar reputatie? En kan hij haar verleiden om te blijven... voor
altijd? Klassieke historische romantiek, elegant en bedwelmend hartstochtelijk. Eloisa James doceert Engelse
literatuur en woont met haar gezin in New Jersey. Zij moet al haar bestsellers, waaronder Lady Roberta, Kus
me, Annabel en Haar Schotse hart, in haar slaap geschreven hebben, want haar dagen zijn druk bezet met
het zorgen voor haar ondeugende kinderen, vele harige dieren en een rommelig huis. Post van lezers is dan
ook zeer welkom.
'Dat is architectuur' Hilde Heynen 2001
Meneer Delta Noor Mertens 2012 Geschiedenis en rol van galerie Delta in Rotterdam en de oprichter Hans
Sonnenberg. Met informatie over vijftien kunstwerken die Sonnenberg geschonken heeft aan Museum
Boijmans Van Beuningen.
Bridget Jones' baby, de dagboeken Helen Fielding 2016-10-13 Goed nieuws voor alle fans: Bridget Jones is
terug met een nieuw avontuur, en hoe! Haar biologische klok tikt en na een reeks typische Bridget-scenario's
blijkt ze uiteindelijk zwanger te zijn _ maar dat verloopt niet helemaal volgens plan. Ongevraagd krijgt ze de
bizarste adviezen van dronken singles en zelfgenoegzame moeders, belandt ze in echo's die eindigen in
totale chaos en verliest ze haar kalmte in de hectiek van zwangerschapscursussen. Romantiek, vreugde en
wanhoop gaan hand in hand, en dat allemaal overschaduwd door de ongemakkelijkste vraag ooit: wie is
eigenlijk de vader van het kind? Helen Fielding woont en werkt in Londen en Los Angeles en is moeder van
twee kinderen. Bridget Jones' baby, de dagboeken is het vierde boek over de heldin. Fieldings eerdere
boeken over Bridget Jones verschenen in veertig landen, waar er miljoenen exemplaren van zijn verkocht.
Met haar hilarische, hartverwarmende dagboeknotities is Bridget Jones uitgegroeid tot een van de bekendste
romanpersonages aller tijden, die door miljoenen lezers wereldwijd wordt omhelsd.
Wanneer je maar wilt Jennifer Probst 2018-05-08 Een nieuw deel in de heerlijk hotte, verslavende
Onvoorwaardelijk-serie Toen Raven Bella Stratton nog een tiener was overleed haar vader bij een vreselijk
auto-ongeluk. Bijna nog schokkender was het feit dat hij vergezeld werd door een haar onbekende vrouw,
Diana Pierce, en dat ze twee koﬀers en tickets naar Parijs bij zich hadden. Beiden lieten een gezin met

Hier & après Normand Thériault 1980
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)
Malpertuis Jean Ray 1972
De ideale vrouw is een bitch! Sherry Argov 2011 Adviezen aan vrouwen om hun assertiviteit te vergroten
zonder afbreuk te doen aan hun vrouwelijke kanten en daardoor aantrekkelijker te zijn voor mannen.
Boezem Edna van Duyn 1999-01-01 Born in 1934, Dutch conceptual artist Marinus Boezem is considered
responsible for changing the direction of the visual arts in the Sixties. Over the course of four decades
Boezem's ouvre has developed from groundbreaking concepts through sculpture, installation pieces and sitespeciﬁc commissioned works. This illustrated catalogue raisonne brings together Boezem's complete work, in
chronological order and accompanied by an informative text.
Moordhuis David Ellis 2017-07-06 Een villa met zeezicht, een privéstrand en een dodelijk geheim. Jenna
Murphy is sinds haar jeugd niet meer in haar geboortedorp geweest, maar toch voelt ze zich er direct weer
thuis. Na haar mislukte carrière bij de politie in New York, hoopt ze op een nieuw leven in het haar zo
bekende en luxueuze Hamptons. Maar als een Hollywoodmagnaat en zijn minnares dood worden gevonden
in een verlaten villa wordt Jenna opnieuw bij een gruwelijk onderzoek betrokken. Ze ontdekt dat het huis een
duistere geschiedenis verbergt en er worden meer lichamen ontdekt. Langzaam wordt Jenna meegezogen in
het geheim en ze zal haar leven moeten riskeren om de waarheid te achterhalen - voordat het moordhuis
haar volgende slachtoﬀer eist.
De reis van Niels Holgersson Selma O.L. Lagerlöf 2004
Tien miljard Stephen Emmott 2013-09-15 Dit boek gaat over ons. Het gaat over jou, je kinderen, je ouders, je
vrienden. Het gaat over ons allemaal. Het gaat over ons falen: het falen als individu, het falen van de
zakenwereld, en het falen van onze politici. Het gaat over de wereldwijde crisis die wij hebben veroorzaakt
en die haar weerga niet kent. Dit boek gaat over onze toekomst.
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.
Over the Edges Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (Ghent, Belgium). 2000 Set in ducal Italy and postrevolutionary France, The Manzoni Family tells a rich story of passions, writing, rivalries, deaths, and war. It
pivots on the ﬁgure of Alessandro Manzoni, celebrated Milanese nobleman, man of letters, and author of the
masterpiece of nineteenth-century Italian literature, I promessi sposi (The Betrothed). But the tale begins
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kinderen achter. Raven komt nooit helemaal over het trauma heen. Dalton Pierce heeft zijn leven in
Californië achter zich gelaten om samen met zijn twee oudere broers Pierce Construction te runnen. Als hij
op een avond een biertje drinkt in de lokale bar voelt hij zich onmiddellijk aangetrokken tot de goedgebekte,
sexy barvrouw. Vastbesloten om haar te veroveren, biedt hij aan om de bar in zijn originele staat te
herstellen, zodat hij haar dagelijks kan zien. Zijn verleidingsplan lijkt te werken en hij weet haar te vangen in
een web van betovering. Maar Dalton weet niets van het geheim dat hun prille hartstocht kan vernietigen...
of hun gewonde hart voorgoed kan helen. De pers over de boeken van Jennifer Probst ‘Perfect voor de
liefhebbers van romantische komedies die een tikkeltje verder durven te gaan.’ Chicklit.nl ‘Een fantastisch,
intens verhaal.’ RT Book Reviews ‘Zal de harten van romance-liefhebbers zeker veroveren.’ Harlequin Junkie
Gesloten hart Nora Roberts 2014-11-19 Valkenier Connor O’Dwyer is trots op zijn geboortestreek County
Mayo, waar zijn zuster Branna woont en werkt en waar zijn nicht Iona de ware liefde heeft gevonden. Connor
zelf heeft gevoelens voor Branna’s beste vriendin Meara, die de ogen van een zigeunerin heeft en het
lichaam van een godin. Frustrerend genoeg houdt Meara liever wat afstand, bang als ze is om haarzelf en
hun vriendschap te verliezen. Maar al snel doet Connor dingen waar hij spijt van krijgt en moet hij de hulp
inroepen van al zijn dierbaren om te voorkomen dat hij alles kwijtraakt wat hem lief is...
De laatste brief Rebecca Yarros 2019-09-04 Rebecca Yarros is terug met ‘De laatste brief’, een aangrijpende
feelgoodroman over een kick-ass single mom. Ella werd op haar negentiende moeder van een tweeling en
runt nu, vijf jaar later, een bed & breakfast. Ze heeft per brief contact met Beckett, die met haar overleden
broer in het leger zat. Dan komt Beckett zonder dat ze het weet terug van uitzending en gaat hij in haar B&B
logeren om haar te helpen. Zij moet daar niets van hebben, ze kan het toch wel alleen? Maar haar kinderen
zijn gek op hem. In ‘De laatste brief’ laat Rebecca Yarros zien dat hoe sterk je ook bent, de liefde vaak nóg
sterker is. ‘Yarros’ roman is een diep gevoelige en emotioneel geladen rollercoaster’ – Kirkus Reviews
Geen weg terug Rania Abouzeid 2018-03-31 Nachtelijke bombardementen en militaire klopjachten,
vreedzame protesten die in geweld eindigen, we zijn er als lezer op intense wijze getuige van. De bekroonde
journalist Rania Abouzeid neemt ons mee naar haar ontmoetingen met rebellen en ballingen, radicale
islamisten en hun slachtoﬀers. Mohammed, vader van twee kinderen, net vrijgelaten uit de gevangenis, zag
in de onrust een kans voor het uitvoeren van duistere plannen. Dichter Abu Azzam werd in Homs
commandant van het uit burgers bestaande Vrije Syrische Leger. In de provincie Idlib ontwrichtte de
meedogenloze reactie van het regime een gezin, toen een argeloos negenjarig meisje de deur opendeed en
er militairen binnenvielen, waardoor haar vader moest vluchten. Abouzeid weet de wirwar van ideologische
stromingen en loyaliteiten in het Syrische conﬂict feilloos te ontleden. Geen weg terug is de neerslag van vijf
jaar heimelijke verslaggeving aan de frontlinie. Een aangrijpend verslag van de oorlog dat ook laat zien dat
zelfs tijdens een van de grootste humanitaire rampen aan het begin van de 21e eeuw de hoop levend blijft.
Tot op het bot Debbie Howells 2015-05-08 Kate is geschokt wanneer ze een telefoontje krijgt dat Rosie
Anderson wordt vermist. De mooie, stille, vriendelijke Rosie is achttien jaar, even oud als Kates eigen
dochter. Hoewel de dorpsbewoners ervan overtuigd zijn dat Rosie wel weer terug zal keren, raakt Kate
geobsedeerd door de zaak. Ze probeert koste wat kost de geheimen te onthullen van het idyllische Engelse
dorpje waar ze woont. Tot op het bot is een verbluﬀende, schitterende psychologische thriller in de stijl van
Gillian Flynn en Alice Sebold.
Alles was mooi Janneke Wesseling 1989-01-01
De fout Elle Kennedy 2019-02-26 Het tweede deel in de grappige en steamy Oﬀ Campus-serie van Elle
Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. John Logan lijkt het perfecte leven te hebben: hij is een van
de sterren van het succesvolle ijshockeyteam, haalt goede cijfers en over aandacht van vrouwen hoeft hij
zeker niet te klagen. Met zijn goeie looks en vrolijke persoonlijkheid pakt hij iedereen in. Op een avond klopt
hij in een studentenﬂat aan, op zoek naar het feestje van Danny. Maar Danny blijkt daar helemaal niet te
wonen. Wie er wel woont is Grace, een mooi meisje dat psychologie studeert. Ze raken aan de praat en
uiteindelijk belanden ze samen op de bank om een ﬁlm te kijken. Ze hebben een ontzettend leuke avond,
maar Logan denkt alleen dat hij beter bij Grace uit de buurt kan blijven, omdat hij gevoelens heeft voor
iemand anders. Dit vertelt hij haar op het slechtste moment ooit. Wanneer hij zich realiseert dat hij een grote
fout heeft gemaakt omdat hij gek is op Grace, is het al te laat. Ze wil hem zijn fout niet vergeven. Of kan hij
haar toch overhalen? De fout is het tweede deel in de Oﬀ Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt
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op de ﬁctieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Het eerste deel, De deal, werd in
Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie van
vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Briar U.
In vuur en vlam Abbi Glines 2017-03-16 Verwend, egoïstisch, rijk, verrader, slet Nan Dillon, de in Prada
geklede bad girl van Rosemary Beach, is onder de hete zomerzon voor van alles uitgemaakt. Een deel van
haar reputatie heeft ze verdiend; haar enige zorgen zijn het onderhouden van haar perfecte ﬁguur en het
met haar broer Rush moeten delen van haar vaders privévliegtuig. Maar Nan is allesbehalve blij. Rush
verwacht een tweede kind en heeft geen tijd voor zijn zus. Grant, de laatste jongen om wie ze echt gaf,
besluit dat hij niet met haar maar met haar halfzus Harlow verder wil gaan. En Harlow, die nooit is vergeten
hoe Nan haar behandelde toen ze voor het eerst naar de stad verhuisde, blijft afstandelijk. Dus als Major
haar mee uit vraagt, grijpt ze haar kans om met de knappe charmeur te daten. Een tijd weet Nan het met
Majors playboy-manieren uit te houden, maar als hij haar te vaak heeft afgebrand, besluit ze plotseling voor
een wild weekend naar Las Vegas te gaan. Daar ontmoet ze Gannon, een duistere, verleidelijke en o zo
gevaarlijke zakenman die precies weet hoe hij haar moet behandelen...
Het doel Elle Kennedy 2019-12-12 Het vierde deel in de grappige en steamy Oﬀ Campus-serie van Elle
Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Sabrina James heeft haar plannen op een rijtje: met goede
cijfers afstuderen, toegelaten worden op een topuniversiteit voor een master rechten, en dan werken bij een
prestigieus advocatenkantoor. Om aan haar vreselijke thuissituatie te ontkomen zal ze alles op alles moeten
zetten, en daardoor heeft ze geen tijd voor een relatie. Op een avond uit ontmoet ze de knappe ijshockeyer
John Tucker, die haar gelijk helemaal ziet zitten. Sabrina zwicht voor zijn charmes en besluit hem één kans te
geven. Een beslissing die haar hele leven voor altijd zal veranderen... Het doel is het vierde deel in de Oﬀ
Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de ﬁctieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar
te lezen. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen en
geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt,
getiteld Briar U.
Van Gogh tekenaar S. van Heugten 2016
Arts Magazine 1987
Kunstenaren der idee Haags Gemeentemuseum 1978
Scotts laatste expeditie Robert Falcon Scott 2001
Blijf bij mij Jennifer L. Armentrout 2015-10-01 Blijf bij mij van Jennifer L. Armentrout is het derde deel in de
waanzinnige Wacht op mij-serie. In dit boek valt Calla voor barman Jax – en als lezeres val je al bij de eerste
ontmoeting met haar mee. Calla krijgt helaas niet meteen de kans om leuke en spannende dingen met hem
te doen, want ze heeft behoorlijk wat shit uit de weg te ruimen. Met dank aan haar drugsverslaafde moeder.
Gelukkig wil Jax haar daarbij helpen. Sterker nog: hij staat niet toe dat ze het alleen doet. Blijf bij mij (Engelse
titel: Stay with me) is het derde deel in de New Adult-serie van Jennifer L. Armentrout, na Wacht op mij en Ga
voor mij. De koppels uit de vorige boeken spelen bijrollen in dit boek, maar Calla en Jax stelen de show!
Klee and Eros Jonathan Perkins 2000
Spaanse minnaar Abby Green 2011-11-22 Rowan had nooit gedacht dat ze haar man en zoontje ooit nog
zou terugzien. Volkomen onverwacht loopt ze hen in een Londens hotel tegen het lijf, en het is haar meteen
duidelijk dat Isandro Salazar haar veracht. Hij haat haar omdat ze hem en hun baby vlak na diens geboorte
heeft verlaten, maar ze kan hem onmogelijk vertellen wat haar ertoe bewoog die afschuwelijke beslissing te
nemen. Nu is ze terug en wil ze wanhopig graag het contact met haar kind herstellen - én met Isandro. Want
ondanks zijn woede en wrok is er nog steeds die onweerstaanbare aantrekkingskracht...
Bridget Jones: mad about the boy Helen Fielding 2013-10-10 Bridget Jones: Mad About the Boy is de
langverwachte nieuwe roman van Helen Fielding. Toen Het dagboek van Bridget Jones verscheen, over het
leven van een dolende dertiger in Londen, maakten miljoenen lezers over de hele wereld kennis met een van
de meest geliefde personages in de moderne literatuur. Bridget is een nieuwe fase in haar leven ingegaan,
waarin ze probeert haar sexappeal te behouden terwijl de jaren voorbijvliegen. Het lukt haar nog steeds niet
altijd om alcohol en calorieën te weerstaan, en ze krijgt te maken met compleet nieuwe fenomenen als s
nachts dronken smsen en de skinny jeans. Maar ook het gebrek aan volgers op Twitter houdt haar wakker,
en haar televisie, waarvoor ze alleen al negentig knoppen en drie afstandsbedieningen nodig heeft om er
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leven in te krijgen. Wederom komt Bridget voor veel nieuwe uitdagingen te staan. Zal ze zich ook nu weer
weten te redden? Bridget Jones: Mad About the Boy is de hilarische en tegelijk ontroerende terugkeer van de
favoriete vrouw van onze tijd. Helen Fielding woont en werkt in Londen. Haar romans Het dagboek van
Bridget Jones en Bridget Jones: het nieuwe dagboek verschenen in veertig landen en er werden miljoenen
exemplaren van verkocht. Ook de verﬁlmingen van de boeken, met in de hoofdrollen Renée Zellweger, Hugh
Grant en Colin Firth, waren wereldwijd een doorslaand succes. Bridget Jones: Mad About the Boy is het
nieuwe dagboek.
Black eyed Susans Julia Heaberlin 2016-04-19 ‘**** – Fris, ontroerend, spannend, onvoorspelbaar, geestig
en een van de eﬀectiefste Amerikaanse thrillers van de laatste tijd.’ – NRC Handelsblad Op haar zestiende
werd Tessa Cartwright door een seriemoordenaar voor dood achtergelaten op een akker in Texas, samen
met de lichamen van drie andere slachtoﬀers. Ze was de enige overlevende, met slechts vage herinneringen
aan wat haar was overkomen. Vanaf die dag stond zij bekend als een van de ‘Black-Eyed Susans’, een
bijnaam die verwees naar de bloemen die groeiden op de vindplaats van de meisjes. Het was Tessa’s
verklaring die de dader in de dodencel deed belanden. Althans, dat dacht ze... Bijna twintig jaar later ontdekt
Tessa bij haar huis een veld vers geplante, bloeiende Black-Eyed Susans. Ze gelooft dat het een teken is van
de moordenaar, die nog vrij rondloopt. Bang geworden dat door haar nu een onschuldige vastzit, besluit ze
de verdediging te helpen. Maar ze wordt geplaagd door ﬂarden van herinneringen en vreest voor de
veiligheid van haar dochter. Wat niemand weet is dat het angstige, fragiele meisje dat Tessa was, een muur
van geheimen om zich heen heeft gebouwd.
Getto in het centrum van de wereld Gordon Mathews 2012-09-13 De geglobaliseerde wereld in één gebouw
Bordelen, internetcafés,winkels met goederen van dubieuze herkomst, halal eettentjes, een pornozaak,
geldwisselkantoortjes, een islamitische boekhandel. In het hart van het toeristendistrict van Hongkong staat
een vervallen gebouw van zeventien verdiepingen.Het wordt bevolkt door een bont gezelschap van kleine
handelaren, arbeiders, asielzoekers, verslaafden en backpackers.Het is misschien wel de meest
geglobaliseerde plek ter wereld.Het complex, dat in schril contrast staat met de glimmende hoofdkantoren
van de internationale bedrijven, laat heel concreet zien wat globalisering betekent in het leven van gewone
mensen. In de openhartige en boeiende (levens)verhalen legt de auteur de ingewikkelde relaties bloot
tussen de bewoners van Chungking Mansions en het internationale verkeer van goederen, geld en ideeën.
Getto in het centrum van de wereld is het even informatieve als onderhoudende verhaal van het leven van
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mensen in de lagere regionen van het internationale kapitalisme. Gordon Mathews is hoogleraar
antropologie aan The Chinese University of Hong Kong. Hij schreef diverse boeken over globalisering en Azië.
ABC3D / druk 1 Marion Bataille 2010-06 Graﬁsch prentenboek waarin de letters van het alfabet op
kunstzinnige wijze een pop-up vormen. Vanaf ca. 6 jaar.
Niemand vertellen Harlan Coben 2011-10-09 Harlan Coben levert steevast kwaliteitsthrillers af Kinderarts
David Beck heeft het gevoel dat zijn leven totaal is verwoest. Er gaat geen dag voorbij of hij beleeft die ene
nacht met de gruwelijke gebeurtenissen van acht jaar geleden opnieuw; de nacht dat zijn vrouw Elizabeth
werd meegesleurd en vermoord. Iedereen zegt dat hij het verleden achter zich moet laten, maar dat kan hij
niet. En nu verschijnt er een bericht op zijn computerscherm, een zin die alleen hijzelf en zijn overleden
vrouw kennen. Plotseling wordt David overmand door een onmogelijke gedachte: zou Elizabeth op de een of
andere manier toch nog in leven kunnen zijn? Over de boeken van Harlan Coben: ‘Coben is simpelweg een
van de allergrootsten aller tijden.’ Gillian Flynn ‘Coben is een meester in het schetsen van de vele varianten
van licht en duister.’ de Volkskrant ‘De verhaallijnen knoopt Coben in een weergaloos slot kundig aan elkaar.’
Trouw
Nederduytsche spraakkonst... Willem Sewel 1733
Het einde Elle Kennedy 2019-08-10 Het derde deel in de grappige en steamy Oﬀ Campus-serie van Elle
Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Dean Di Laurentis krijgt altijd alles wat hij wil. Hij is nog geen
meisje tegengekomen dat zijn charmes kan weerstaan. Totdat hij Allie ontmoet. Allie Hayes gaat bijna
afstuderen, maar heeft nog geen idee wat ze daarna wil gaan doen. En ze heeft het ook nog eens net
uitgemaakt met haar vriend. Een rebound met Dean, de one night stand-koning van het populaire
ijshockeyteam, kan ze niet weerstaan. Maar één ding weet ze zeker: een herhaling van de wilde nacht met
Dean gaat er niet komen. Dean heeft een geweldige nacht met de gevatte Allie, en hij blijft daarna maar aan
haar denken. Maar Allie zegt dat het bij die ene keer moet blijven en dat ze alleen vrienden wil zijn. Dat laat
Dean niet zomaar gebeuren en hij zet alles op alles om Allie te veroveren. Het einde is het derde deel in de
Oﬀ Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de ﬁctieve Briar University. Alle delen zijn los van
elkaar te lezen. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen en
geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt,
getiteld Briar U.
Too late Colleen Hoover 2019
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