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In Danielle Steels roman Het debuut zet de succesvolle
advocaat Olympia Crawford alles op alles om een
familiecrisis af te wenden... Olympia Crawford is
succesvol als advocaat, haar tweede huwelijk met
rechter Harry Rubinstein is gelukkig en ze heeft vier
geweldige kinderen. Wanneer haar twee dochters
worden uitgenodigd om zich te presenteren op het meest
exclusieve debutantenbal van New York, ontstaat er een
crisis in het huwelijk. Olympia koestert deze traditie,
maar haar man Harry verafschuwt het aristocratische
gebruik. Olympia zal deze kloof moeten overbruggen om
de familie bij elkaar te houden... Danielle Steel heeft van
haar ruim 100 boeken rond de 650 miljoen exemplaren
verkocht in 69 landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn
verfilmd voor televisie en haar romans staan steevast in
de bestsellerlijst van The New York Times.
www.daniellesteel.com
In Danielle Steels roman Bitterzoet wordt persfotografe
India Taylor voor de keuze gesteld: het behouden van
haar huwelijk, of haar oude carrière nieuw leven
inblazen... Ooit was India Taylor een succesvol
persfotografe. Haar enerverende loopbaan heeft India
opgegeven voor haar huwelijk met Doug, een lieve, maar
wat traditioneel ingestelde man. Het lijkt of ze echt alles
heeft: een mooi huis, een leuke man, vier prachtige
kinderen. Maar India begint de spanning en de roem van
haar vak te missen. Dan ontmoet ze tijdens een vakantie
de charmante Paul Ward die wel gesteld is op
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carrièrevrouwen. India komt voor een dilemma te staan.
Moet ze haar gevoel volgen of trouw blijven aan Doug en
aan de afspraak die ze ooit maakten... Danielle Steel
heeft van haar 100 boeken rond de 800 miljoen
exemplaren verkocht in 69 landen. Meer dan 20 van
haar romans zijn verfilmd voor televisie en haar boeken
staan steevast in de bestsellerlijst van The New York
Times. www.daniellesteel.com
Een adembenemende roman waarin vele
onbeantwoorde vragen uit het wereldberoemde Papillon,
het eerste boek van de voortreffelijke Henri Charrière,
worden beantwoord. In de verrassende en prachtige
roman Banco wisselen avonturen zich af met de
voorgeschiedenis van de bancoklant. Papillon vestigt
zich na zijn ontsnapping van Duivelseiland in 1945 in
Guyana, Venezuela, waar hij het ene na het andere
keiharde avontuur beleeft. Charrière vertelt vol humor,
spanning, wijsheid en ontroering. Voor iedereen die zich
heeft laten meeslepen door Papillon is Banco een
absolute must.
‘Wil je in één keer uitlezen.’ Libelle FBI-agent Drex
Easton zit al jaren achter een misdadiger aan die hij
ervan verdenkt acht rijke vrouwen te hebben vermoord.
De enige overeenkomst tussen de zaken is dat er ‘een
nieuwe man’ in het leven van de slachtoffers zou zijn.
Drex is ervan overtuigd dat Jasper Ford, de man die hij
kent als Weston Graham, de moordenaar is. Jasper Ford
is sinds kort getrouwd met Talia Shafer, een succesvolle,
rijke zakenvrouw. Drex gaat undercover als hun nieuwe
buurman, maar er dreigt een onvoorzien probleem: Drex
voelt zich enorm aangetrokken tot Talia. Maar is Talia
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een onschuldig slachtoffer of een medeplichtige? Over
de boeken van Sandra Brown ‘Spanning die zijn tanden
in je zet.’ Stephen King ‘Sandra Brown stelt nooit
teleur!’ Cosmopolitan ‘Brown is een ware meester in
het beschrijven van passie.’ Publishers Weekly
Maak kennis met de wereld van de wachters en
demonen in 'Witheet' van Jennifer L. Armentrout, het
eerste deel van de populaire Dark Elements-serie. De
zeventienjarige Layla wil maar één ding: normaal zijn.
Maar ze is allesbehalve normaal. Layla is half demon en
half wachter, én ze heeft een bijzondere gave. Ze kan
namelijk met een kus iemand vermoorden. Dit maakt
haar anders dan de wachters bij wie ze is opgegroeid,
die de opdracht hebben om de wereld demoonvrij te
houden. Voor hen moet Layla haar demonische kant
verbergen. Vooral voor Zayne, op wie Lyla al een
eeuwigheid een crush heeft. Dan ontmoet ze Roth, een
knappe en mysterieuze demon. Ze voelt een connectie
met hem en daarnaast is het hele niet-zoenengedoe
geen probleem met hem, want Roth heeft geen ziel. Lyla
weet dat ze uit zijn buurt moet blijven, maar als ze
ontdekt dat zij het middelpunt vormt van een duivels
plan, moet ze Roth wel vertrouwen. Een deal met de
duivel, is dat nou zo slim? 'Witheet' van Jennifer L.
Armentrout is het eerste deel van de superspannende
Dark Elements-serie. Het verhaal van Layla gaat verder
in 'Steenkoud' en 'Ademloos'.
Maddie Moore heeft één heilige overtuiging: chips is het
antwoord op alles. Maar nadat ze in één klap haar
vriendje kwijtraakt (haar eigen beslissing) en haar baan
(totáál niet haar eigen beslissing), besluit ze eens níét
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haar problemen weg te eten met zakken vol chips. In
plaats daarvan verlaat ze LA om een nieuw leven te
beginnen in het kustplaatsje Lucky Harbor, waar ze
samen met haar twee halfzusjes een resort heeft geërfd
van haar excentrieke hippiemoeder. Bij aankomst blijkt
het woord 'resort' schromelijk overdreven voor het hotel,
de kleine jachthaven en het minihuisje voor de eigenaar.
Bovendien verkeert de boel in belabberde staat. Het kost
Maddie nog heel wat overtuigingskracht - en drie flessen
wijn - om haar zusjes te laten inzien dat ze het resort
moeten laten renoveren. De aannemer die ze inhuurt is
de lange, donkere en onwaarschijnlijk sexy Jax Cullen.
Wanneer hij haar voor het eerst aankijkt vanonder zijn
belachelijk lange wimpers, weet ze dat ze het moeilijk
gaat krijgen. Met hem in de buurt is het onmogelijk om te
onthouden dat ze mannen eigenlijk heeft afgezworen!
Het eerste deel in een meeslepende familiesaga zoals
alleen Nora Roberts die kan schrijven! Ooit waren de
broers Quinn eenzame, mishandelde jongens, tot ze
werden geadopteerd door Ray en Stella Quinn, die hen
liefdevol opvoedden in hun huis aan het water. Nu zijn
de broers terug in Chesapeake Bay om de laatste wens
van hun adoptievader in te willigen: zorgen voor de
tienjarige Seth. Aan Camerons ongecompliceerde leven
komt een abrupt einde als hij terug moet naar
Chesapeake Bay om voor Seth te zorgen, de
beschermeling van zijn vader, die net zo beschadigd is
als hij ooit was. Cameron krijgt weer met zijn broers te
maken en wordt ook nog eens tot huisman
gebombardeerd. Tot overmaat van ramp krijgt hij Anna
Spinelli op zijn dak, de pittige sociaal werkster die zal
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beslissen over het lot van Seth…
Ripley Todd is de zus van de sheriff en tegelijk zijn
assistent. Volgens Mia Devlin bezit Ripley, net als zij en
haar vriendin Nell, een mysterieuze gave die te maken
heeft met het verre verleden, iets waar Ripley zich heftig
tegen verzet. Dan komt MacAlister Booke naar het eiland
om onderzoek te doen naar de legende dat het eiland
behekst is. Zijn bemoeienis heeft dramatische gevolgen,
niet alleen voor hem, maar ook voor het eiland dat een
eeuwenoud geheim verborgen houdt.
Deel 1 van de Napolitaanse romans Lila en Elena
groeien samen op in een volkswijk in het Napels van de
jaren vijftig, een tijd waarin het ondenkbaar is dat
meisjes hun tijd verspillen met leren. De intelligente Lila
moet van school om te gaan werken. Ze probeert aan
haar milieu te ontsnappen door jong te trouwen. Haar
beste vriendin Elena mag wél verder leren, maar beseft
maar al te goed hoeveel slimmer Lila is. En mooier. De
geniale vriendin is de eerste van Ferrantes vier
Napolitaanse romans, waarin zij met groot
inlevingsvermogen en in een onnavolgbare stijl vertelt
over twee vrouwen en hun levenslange vriendschap, die
even sterk om liefde als om rivaliteit draait. Ferrante
vertelt met het verhaal van Lila en Elena ook het verhaal
van een wijk, een stad en een land in een tijd vol
veranderingen. ‘De momenten waar het echt om draait
in het leven, dat zijn er maar een paar. De
gebeurtenissen waardoor we zijn geworden wie we zijn,
staan als een brandmerk in onze ziel geschroeid. We
kunnen er nooit van loskomen. Hooguit kunnen we ze
beschrijven. Dat is het verhaal van de Napolitaanse
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romans van Elena Ferrante.’ De Groene Amsterdammer
‘Als ik Elena Ferrante lees, kan ik niet meer stoppen.’
The New Yorker ‘Zoveel beter dan goed. *****’ De
Standaard ‘Een prachtig beschreven vriendschap.’
VROUW ‘Ferrante weet met rake typeringen elk
personage tot mens van vlees en bloed te maken. ****’
Leeuwarder Courant ‘Net zo heftig als een uitbarsting
van de Vesuvius.’ La Repubblica ‘Ferrante concentreert
zich op een postzegel die ze uitvergroot tot
wereldformaat. ****’ NRC Handelsblad ‘Zadie Smith is
fan – en wij ook.’ Vogue
In Danielle Steels roman Het wonder moet de
gepensioneerde Quinn Thompson een keuze maken
tussen het afscheid nemen van zijn oude liefde en het
toelaten van een nieuwe. Quinn Thompson is
gepensioneerd en hij vat het plan op om met zijn jacht de
wereld rond te zeilen. Zo wil hij zijn verdriet over de dood
van zijn vrouw en over de breuk met zijn dochter
verwerken. Ook zijn buurvrouw, Maggie, is eenzaam en
ongelukkig. Haar zoon heeft zelfmoord gepleegd en haar
man heeft haar verlaten. Langzaam bloeit er een
voorzichtige, maar intense romance op tussen Quinn en
Maggie. Ondanks de diepe liefde die ze voor elkaar
voelen blijft Quinn bij zijn oorspronkelijke plan: hij
vertrekt op zijn zeilschip. Zal hij Maggie ooit nog
terugzien en een nieuw leven met haar beginnen?
Danielle Steel heeft van haar ruim 100 boeken rond de
650 miljoen exemplaren verkocht in 69 landen. Meer dan
20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie en haar
romans staan steevast in de bestsellerlijst van The New
York Times. Www.daniellesteel.com
Page 6/21

Bookmark File PDF Dragoste Fierbinte De Sandra
Brown Carti Romantice
Na de plotselinge dood van hun vader komen Maia en
haar zussen bij elkaar in hun ouderlijk huis, een prachtig
landhuis aan het Meer van Genève. De zussen werden
als baby door Pa Salt geadopteerd en krijgen na zijn
dood allemaal een brief met een mysterieuze verwijzing
naar hun afkomst. Maia's verleden brengt haar naar Rio
de Janeiro. Daar aangekomen probeert ze met de
weinige aanwijzingen die ze heeft haar achtergrond te
ontrafelen. Het voert haar tachtig jaar terug in de tijd,
naar de bouw van het wereldberoemde Christus de
Verlosser-beeld én de glamour van de jaren twintig in
Parijs. Slaagt zij erin haar ware identiteit te achterhalen?
De zeven zussen is het eerste deel uit een zevendelige
serie over liefde, verlies en de zoektocht naar wie je
werkelijk bent.
Als er een miljoenendeal op het spel staat, doet liefde er
dan nog toe? Julietta Conte is de zakelijke van vier
zussen, en daarmee de enige die het familie-imperium
van hun vader kan overnemen. Ze verliest zich dan ook
volledig in haar carrière. Als de aantrekkelijke Sawyer
Wells haar een intrigerend voorstel doet dat de
familiezaak tot een groot succes kan maken, blijft Julietta
op haar hoede. Sawyer lijkt op meer uit te zijn dan alleen
zaken, maar het kost haar steeds meer moeite hem te
weerstaan. Sawyer is vastbesloten de begeerlijke maar
afstandelijke Julietta te laten ontdooien en te zien of ze
inderdaad zo gepassioneerd is als hij vermoedt...
Gideon Cross. Van hem houden was het makkelijkste
wat ik ooit heb gedaan. Ik was op slag verliefd.
Volkomen. Verloren. Gideon heeft me alles gegeven. Nu
moet ik bewijzen dat ik de rots kan zijn die hij ook voor
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mij is. Dat ik hem kan beschermen zoals hij mij
beschermt. Samen kunnen we iedereen aan die tussen
ons in probeert te komen. Maar onze grootste uitdaging
ligt in de geloften die we hebben afgelegd. Ons
overgeven aan de liefde was pas het begin. Ervoor
vechten zal ons of bevrijden... of breken. ‘Day grijpt de
romantiek bij de lurven en injecteert haar met een
eersteklas drug, waardoor ze ronduit onweerstaanbaar
wordt.’ – Irish Independent
Morgenster is het derde deel van de Mars Trilogie van
bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op Rood
en Gouden Zoon, de meedogenloos spannende boeken
over Darrow, de held van Mars. Darrow had in vrede
kunnen leven, maar zijn vijanden verklaarden hem de
oorlog. De Gouden overheersers eisten zijn
gehoorzaamheid, hingen zijn vrouw op, en hebben van
zijn volk slaven gemaakt. Maar Darrow is vastbesloten
terug te vechten. Hij riskeerde alles door zichzelf te
transformeren en zo in de Gouden maatschappij te
infiltreren. Hij heeft gevochten om de genadeloze
rivaliteit te overleven die de machtigste krijgers van de
Gemeenschap voortbrachten, hij wist op te klimmen tot
de hoogste rangen, en hij heeft geduldig gewacht met
het ontketenen van de revolutie die de hiërarchie van
binnenuit zal breken. Eindelijk is de tijd gekomen. Maar
het plichtsbesef en het verlangen naar wraak zitten diep,
aan beide kanten. Darrow en zijn wapenbroeders staan
tegenover een vijand zonder geweten of genade. Onder
die vijanden zijn er die Darrow ooit als vrienden
beschouwde. Om te winnen moet Darrow degenen die
geboeid en gebroken in de duisternis opgroeiden zien te
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inspireren. En moet hij ervoor zorgen dat ze hun ketenen
verbreken, om een einde te maken aan de wereld die
hun wrede meesters hebben gemaakt, en om zo het
bestaan op te eisen dat hun zo lang geleden is
ontnomen. Een bestaan dat te mooi is om op te geven.
Jo Ellen Hathaway is een succesvol fotograaf. Al twintig
jaar wordt ze gekweld door de vraag waarom haar
moeder verdween toen ze nog een kind was. Dan
ontvangt ze foto’s, eerst vreemde close-ups en later een
schokkend, hartverscheurend portret: een foto van haar
moeder – mooi, jong en onmiskenbaar dood. Jo beseft
dat het tijd is om terug te keren naar haar ouderlijk huis
in het zuiden van de VS. Haar broer heeft er een
sterrenrestaurant van gemaakt, waar ook haar zus werkt,
na een mislukte carrière als actrice. Voor Jo er erg in
heeft, raakt ze weer verstrikt in de ingewikkelde
familieverhoudingen die ze juist was ontvlucht. De
dreiging die uitging van de geheimzinnige foto’s ervaart
ze nog steeds. En welke rol speelt Nathan Delaney, een
knappe architect, in het geheel?
Na jaren van verwijdering lijkt het erop dat Megan en
Mick O'Brien elkaar weer gevonden hebben. Hun liefde
voor elkaar is eigenlijk nooit verdwenen, maar indertijd
had Megan geen andere keus dan weggaan, ook al
moest ze daarvoor haar kinderen achterlaten. Het liefst
willen ze elkaar op oudejaarsdag het jawoord - weer geven, tot vreugde van hun inmiddels volwassen
kinderen. Behalve Connor dan, hun jongste zoon. Hij
heeft het zijn moeder nooit vergeven dat ze haar gezin in
de steek heeft gelaten en weigert op de bruiloft te
komen. En dan wordt er vlak voor Kerstmis aangebeld
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en staat er een jonge vrouw met een baby op de stoep een baby die overduidelijk een O'Brien is... Dit boek is
ook verkrijgbaar in een 6-in-1 Intiem eBundel.
‘Wil je in één keer uitlezen.’ Libelle Rye Mallett is een van de
beste piloten ter wereld. Hij kan overal heen vliegen, op ieder
moment, per direct en door de ergste weersomstandigheden.
Op een nacht stijgt hij op, terwijl geen enkele andere piloot
dat zou doen, om een zwarte, beveiligde kist af te leveren
aan ene dokter Lambert. Eenmaal geland wordt hij
opgewacht door dokter Brynn O’Neal, een bijzonder
aantrekkelijke arts die beweert dat ze door Lambert is
gestuurd. Ze weigert te vertellen wat er in de kist zit, maar
één ding is duidelijk: zij is niet de enige die het wil hebben.
Samen raken Rye en Brynn verwikkeld in een race tegen de
klok om de kist op tijd op de plaats van bestemming te
krijgen. Maar kunnen ze elkaar wel vertrouwen? De pers over
Sandra Brown ‘Sandra Brown stelt nooit teleur!’
Cosmopolitan ‘Deze dame weet waar haar fans van houden
en geeft het ze met volle teugen.’ The Huffington Post ‘Een
meesterlijke verhalenverteller die haar lezers op het puntje
van hun stoel houdt.’ USA Today
Dragoste fierbinteDe laatste zetZe moet hem vertrouwen om
in leven te blijven. Maar hoeveel is haar leven waard?Boekerij
Romantiek ten top! Vier vriendinnen runnen samen een
bedrijfje als weddingplanners, maar ze hebben nauwelijks tijd
om de liefde in hun eigen leven toe te laten. Emma heeft het
ontzettend naar haar zin als bloemist bij Vows. Ze krijgt
genoeg aandacht van mannen, maar degene op wie zij een
oogje heeft lijkt niet echt een match. Jack heeft een afkeer
van huisje-boompje-beestje, terwijl zij niets liever wil!
Een heerlijk feelgoodverhaal met een vleugje mysterie. Alice
Edevane is een intelligent, nieuwsgierig meisje van veertien
dat opgroeit op een prachtig landgoed aan de rand van een
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meer in Cornwall. Ze schrijft graag verhalen, maar de
mysteries die ze verzint verbleken bij wat haar familie te
wachten staat: na afloop van een groots en schitterend
zomerfeest met honderden gasten ontdekken de Edevanes
dat hun jongste zoon Theo spoorloos is verdwenen. Het
drama verscheurt de familie, en het landgoed blijft uiteindelijk
verlaten achter. Bijna zestig jaar later kijkt Alice terug op een
succesvolle carrière als schrijfster. Hoewel ze tevreden is met
haar leven, knaagt de onopgeloste verdwijningszaak nog
steeds aan haar. Honderden kilometers verderop logeert de
jonge rechercheur Sadie Sparrow in het huis van haar
grootvader in Cornwall. Tijdens een wandeling stuit ze op het
oude landgoed – nu een overwoekerde ruïne. Haar
nieuwsgierigheid is gewekt, waardoor een reeks
gebeurtenissen in gang wordt gezet die Sadie en Alice
samenbrengt. Als de schokkende waarheid eindelijk aan het
licht komt, blijkt het verleden nog lang niet afgesloten te zijn...
De pers over Aan de rand van het meer ‘Een spannend en
boeiend verhaal, vol mysteries.’ NBD Biblion ‘Het is een
zeer ontroerend en aangrijpend verhaal.’ Hebban.nl
Volg Verslaafd aan jou op Facebook
Helen Grace is de heldin van de populaire thrillerreeks van
M.J. Arlidge. Ze is een geharde rechercheur die motor rijdt en
zich het liefst alleen door het leven slaat, maar wordt
achtervolgd door persoonlijke demonen die haar af en toe
zelfs in een depressie dreigen te storten. Toch is zij
onmisbaar in de strijd tegen psychopaten die Southampton
blijven teisteren en onschuldige slachtoffers maken, op
gruwelijke wijze...
Liefde is makkelijk. Het leven maakt het ingewikkeld... In
Makkelijk van Tammara Webber wordt studente Jacqueline
na een Halloweenfeestje aangerand. Terwijl ze worstelt om
uit de greep van haar belager te komen, duikt hij ineens op:
Lucas, haar redder in nood. En de mysterieuze Lucas
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verschijnt ineens op veel meer plaatsen. Hij werkt bij
Starbucks op de campus en zit in de collegezaal bij
economie. Ondertussen heeft Jacqueline een steeds
spannender e-mailcontact met bijlesleraar Landon. Landon is
leuk en ongecompliceerd, terwijl Lucas van alles voor haar
lijkt te verbergen. Toch voelt ze zich onverklaarbaar tot hem
aangetrokken.
Na Nora Roberts is Sandra Brown wereldwijd de
bestverkopende auteur van romantic suspense Non-stop
plotwendingen en verleidelijke erotische spanning maken van
Sandra Brown een van de meest geliefde auteurs ter wereld
Er sloeg een vonk over toen Jordie Bennet en Shaw Kinnard
elkaar voor het eerst in de ogen keken. Shaws gevaarlijke
uitstraling maakt iets los in de slimme zakenvrouw, maar
neemt een onverwachte wending als blijkt dat hij een
bountyhunter is met de opdracht haar te doden. Shaw heeft
echter andere plannen en ontvoert haar. Hij hoopt dat het
hem dichter bij de dertig miljoen dollar brengt die haar broer
heeft gestolen. Shaw is niet de enige die het vermogen
achternazit. Vluchtend voor de FBI en een beruchte
crimineel, moeten Jordie en Shaw op hun verstand – en
elkaar – vertrouwen om in leven te blijven. Maar ook Jordie
lijkt niet te vertrouwen. Was zij bij haar broers plannen
betrokken of is zij een onschuldige pion? En hoeveel is haar
leven werkelijk waard? De pers over Sandra Brown
‘Ontvoerd wil je in één keer uitlezen.’ Libelle ‘Brown is een
ware meester in het beschrijven van de passie en het gevaar
waarmee Crawford voor z’n leven, zijn dochter en zijn
nieuwe liefde vecht.’ Publishers Weekly ‘Absoluut
onmisbaar voor fans van romantische spanning.’
Heroesandheartbreakers.com ‘Fans van romantische thrillers
zullen in de rij staan voor een van de hotste Sandra Brownboeken ooit. Deze dame weet waar haar fans van houden en
geeft het ze met volle teugen.’ Huffington Post
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Na twintig jaar huwelijk krijgt Annie Colwater te horen dat
haar man wil scheiden. Eenzaam vertrekt ze naar
Mystic, het kleine stadje waar ze is opgegroeid. Daar
ontmoet ze haar jeugdliefde Nick. Het meer van
herinnering is een meeslepende roman die laat zien dat
liefde de diepste wonden kan helen...
Iemand bedreigt de patiënten van psychiater Tess
Ciccotelli, dwingt hen tot zelfdoding en zorgt dat het lijkt
of Tess schuld heeft. Dan richt het gevaar zich op Tess
zelf. Kan zij dat lot ontlopen? Angst beheerst het leven
van psychiater Tess Ciccotelli. Iemand bedreigt haar
patiënten, dwingt hen tot zelfdoding en zorgt dat het lijkt
of Tess daaraan schuld heeft. Tess kan de volledige
waarheid niet vertellen, daarmee zou ze haar
beroepsgeheim schenden. Ook niet wanneer
rechercheur Aidan Reagan haar vraagt om een lijst
potentiële slachtoffers. En zelfs niet wanneer zij zelf in
gevaar blijkt te zijn. Maar hoe lang houdt Tess dat vol?
En tot welke prijs? Karen Rose schrijft thrillers die
wereldwijde bestsellers zijn. Haar boeken werden
meermaals bekroond. Karen Rose woont en werkt in
Florida.
'Storm and Fury' is het eerste deel van de bloedstollende
Harbinger-serie van Jennifer L. Armentrout. Trinity is de
laatste van haar soort. Ze heeft een bijzondere gave en
leeft al jaren op een geheime locatie, bewaakt door de
wachters. Als de demonen ontdekken wat haar kracht is,
zullen ze haar vermoorden. Als Trinity hoort dat er buiten
iets leeft dat zowel demonen als wachters vermoordt,
stort haar wereld in. Ze kan niet anders dan uit haar
veilige omgeving vertrekken om zichzelf en haar familie
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te beschermen. 'Storm and Fury' is het eerste deel van
de Harbinger-serie van Jennifer L. Armentrout, een spinoff van de eerder verschenen Dark Elements-serie.
Eigenlijk heeft Abby O'Brien geen tijd om haar jongste
zusje, Jess, uit de problemen te helpen. Ze heeft haar
handen vol aan haar carrière en haar tweelingdochters
van vijf. Maar als het om Jess gaat, kan ze geen nee
zeggen. Sinds hun moeder hen jaren geleden verliet,
heeft Abby als oudste de moederrol op zich genomen.
Dus reist ze van New York naar haar geboortestadje
Chesapeake Shores. Daar wacht haar een verrassing...
Omdat zijn vader het zo graag wilde, is Trace Riley
teruggekomen naar Chesapeake Shores. Maar hij is niet
voor niets jaren geleden al vertrokken: hij heeft geen
enkele ambitie om voor het familiebedrijf te werken.
Bovendien is er nog een nadeel. Als hij in Chesapeake
Shores gaat werken, komt hij ongetwijfeld zijn vroegere
liefde, Abby O'Brien, weer tegen... Ooit begon Sherryl
Woods (Arlington, Virginia) als journaliste, maar het
schrijven van romans trok haar meer, en ze maakte een
carrièreswitch. Het feit dat ze inmiddels 110 boeken
heeft geschreven, bewijst dat haar keuze de juiste was.
De internationale megabestseller. Abby doet haar best
om haar duistere verleden te vergeten. Ze gedraagt zich
dan ook voorbeeldig: ze rookt of drinkt niet, vloekt niet en
zorgt dat ze haar zaakjes altijd goed op orde heeft.
Wanneer ze als eerstejaars aankomt op de universiteit
wordt haar kans op een nieuw leven al snel
gedwarsboomd door Travis, die daar bekend staat als
Mr. Onenightstand. Travis is de ultieme charmeur en
windt alle vrouwen op de campus om zijn vinger. Abby is
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de enige die niet geïnteresseerd is in hem en dat
fascineert hem eindeloos. Abby wijst hem af, maar hij
krijgt haar via een weddenschap toch in haar macht...
Elsa is zeven jaar en een beetje apart. Haar oma is
zevenenzeventig jaar, oud en gek. Zo schiet ze vanaf
haar balkon met een paintballgeweer op mensen die het
woord van God komen verkondigen. Oma is de
bovendien beste en enige vriend van Elsa. Haar oma
vertelt Elsa de prachtigste sprookjes en verhalen. Elsa
vlucht in die verhalen waar iedereen anders is en waar
niemand gewoon hoeft te zijn. Dan overlijdt oma. Ze laat
een stapel brieven achter waarin ze zich verontschuldigt
bij iedereen die ze heeft gekwetst. Gewapend met die
brieven begint Elsa aan haar grootste avontuur. En leert
ze de waarheid over sprookjes, koninkrijken en een oma
zoals er maar een van was.
De overweldigende kracht van overgave... Het
wereldwijde fenomeen van de Crossfire-serie wordt
vervolgd! Eva en Gideon moeten de consequenties van
hun obsessieve verlangen naar elkaar leren
accepteren... Vanaf het eerste moment dat ik Gideon
Cross ontmoette, herkende ik iets in hem wat ik nodig
had. Iets wat ik niet kon weerstaan. Ik zag een
gevaarlijke en beschadigde ziel van binnen – net als die
van mij. Ik had hem net zo hard nodig als het kloppen
van mijn hart. Niemand weet wat hij voor mij geriskeerd
heeft. Hoe ik vroeger bedreigd ben, of hoe duister en
wanhopig de schaduwen van onze verledens zouden
worden. Verbonden door onze geheimen, probeerden
we de verschillen te overbruggen. We maakten onze
eigen regels en gaven ons over aan het overweldigende
Page 15/21

Bookmark File PDF Dragoste Fierbinte De Sandra
Brown Carti Romantice
gevoel elkaar te bezitten...
Een meesterlijk romandebuut met een onvergetelijke
heldin Sint Petersburg, winter 1916. Rusland staat aan
de vooravond van een revolutie. De mooie en koppige
Sashenka Zeitlin is net zestien geworden. Terwijl haar
moeder feest met Rasputin en diens losbandige
vrienden, glipt Sashenka de koude nacht in om haar rol
te spelen in een gevaarlijk spel van samenzwering en
verleiding. Twintig jaar later is Sashenka getrouwd met
een machtig man met wie ze twee kinderen heeft. Om
haar heen verdwijnen mensen, maar haar familie is
veilig. Maar dan begint ze een verboden liefdesaffaire,
die verwoestende consequenties zal hebben.
Sashenka’s verhaal blijft een halve eeuw verborgen, tot
een historicus in de privéarchieven van Stalin duikt en
een hartverscheurend verhaal ontdekt van passie en
verraad, wreedheid en onverwacht heldendom – en van
een vrouw die gedwongen wordt een ondraaglijke keuze
te maken. De pers over de boeken van Simon Sebag
Montefiore ‘Meeslepend, zit zeer slim in elkaar. Een
noodlottige liefde binnen een gewelddadige
maatschappij ligt in het hart van Montefiores boek... het
beschrijft een kafkaësk labyrint waarin de hoofdpersonen
verstrikt dreigen te raken.’ The Sunday Times ‘De
lezers van Sebastian Faulks en Hilary Mantel zullen hier
ook van smullen.’ Mail on Sunday ‘Een
hartverscheurend verhaal vol passie en verraad.’HP/De
Tijd
Diane verliest plotseling haar man en dochter bij een
auto-ongeluk. Vanaf dat afschuwelijke moment bevriest
alles in haar en kan ze zich nergens meer aan
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vasthouden. Zo goed en kwaad als het kan probeert ze
haar geliefde koffietentje Gelukkige Mensen draaiende te
houden, maar haar compagnon dwingt haar om
ertussenuit te gaan. Ze vertrekt naar het platteland van
Ierland, waar ze zichzelf tussen de meeuwen, de kliffen
en de heuvels probeert terug te vinden. Hoewel ze een
teruggetrokken bestaan leidt, dienen het leven en de
liefde zich opnieuw bij haar aan. Gelukkige mensen is
een onweerstaanbaar mooi portret van het leven van
een jonge vrouw, die alles wat ze verloor probeert terug
te vinden. Emotioneel, grappig en levensecht: een roman
om in je hart te sluiten.
Naomi verloor haar onschuld op de avond dat ze haar
vader het bos in volgde. Toen ze het meisje bevrijdde
dat ondergronds gevangenzat, onthulde ze de gruwelen
die haar vader beging en maakte ze hem voor altijd
berucht. Sindsdien torst ze de daden van Thomas David
Bowes met zich mee. Nu is Naomi een succesvol
fotografe en heeft ze een plek gevonden waar ze zich
thuisvoelt. Het is een groot oud huis dat opgeknapt moet
worden, duizenden kilometers bij iedereen die ze ooit
heeft gekend vandaan. Naomi zocht eenzaamheid, maar
de vriendelijke inwoners van Sunrise Cove betrekken
haar telkens bij hun gemeenschap – vooral de resolute
Xander Keaton. Naomi merkt dat haar verdedigingslinie
afbrokkelt en diep in haar hart heeft ze altijd verlangd
naar menselijk contact. Maar de ervaring leert: haar
verleden is nooit verder weg dan een nachtmerrie.
Lucky Harbor Ze tovert de mooiste taarten op tafel...
maar van de liefde bakt ze niet veel! Deel 8 Nadat Leah
Sullivan is gestopt met haar bakopleiding en zich
Page 17/21

Bookmark File PDF Dragoste Fierbinte De Sandra
Brown Carti Romantice
compleet belachelijk heeft gemaakt als finalist bij de tvshow Sweet Wars, keert ze teleurgesteld terug naar
Lucky Harbor. Waar ze zichzelf meteen weer in de
problemen brengt. Om de ernstig zieke moeder van haar
beste vriend, sexy brandweerman Jack, blij te maken,
vertelt Leah haar een klein leugentje: dat Jack en zij
meer dan vrienden zijn. Ze heeft onmiddellijk spijt van
haar impulsieve actie. Want zij mag dan stiekem willen
dat het geen leugentje is, Jack wil het spelletje natuurlijk
absoluut niet meespelen! Waarom moest Leah zo nodig
aan zijn moeder vertellen dat ze een stel zijn? Jack
wordt er gek van; iedereen in Lucky Harbor heeft er wel
een mening over! Eigenlijk zou hij haar de nek om willen
draaien, maar tot zijn verbazing vindt hij het al snel totáál
niet erg om haar af en toe te moeten kussen...
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
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keren naar haar glamourleven in de stad, begint hij ‘m
wel te knijpen. Wil hij dan toch liever dat ze bij hem blijft?
Met Een vraagteken is een half hart heeft Sofia
Lundberg een aangrijpende roman geschreven over
schaamte, schuld en familiebanden. Over jezelf en de
waarheid vinden en leren lief te hebben. Een vraagteken
is een half hart van Sofie Lundberg is een feelgood van
topniveau en #1-bestseller uit Zweden. Kun je met een
hart vol geheimen werkelijk liefhebben? De Zweedse
Elin Boals is een succesvolle fotografe in New York,
maar schijn bedriegt. Ze verschuilt zich achter haar
camera om de wereld buiten te houden en leeft in haar
eigen wereld. Niemand heeft toegang tot haar innerlijk,
zelfs haar man en dochter niet. Als ze onverwacht een
brief van haar geboorte-eiland Gotland ontvangt, wordt
ze overvallen door herinneringen aan haar jeugd. Ze
schaamt zich voor haar daden, die maakten dat ze
vluchtte en nooit meer terug keerde. Maar als ze echt
gelukkig wil worden, beseft ze, moet ze terugkeren naar
de plek die ze ooit verliet... Met Een vraagteken is een
half hart heeft Sofia Lundberg een aangrijpende roman
geschreven over schaamte, schuld en familiebanden.
Over jezelf en de waarheid vinden en leren lief te
hebben. ‘Wat een geweldige roman! Het verhaal zette
me aan het denken en bleef me nog dagen bij.’ –
Agneta Norrgård, literair recensent ‘Deze roman raakt je
ziel.’ – Blekinge Läns Tidning ‘Ik werd zó het boek
ingezogen dat ik vergat dat het fictie was. Dus zet een
grote kop thee en een doos zakdoeken klaar en lees!’ –
Boktokig
Karen Rose schreef een nieuwe meesterlijke thriller:
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'Niemand zeggen'. Voor de fans van Tess Gerritsen en
Karin Slaughter. De enige uitweg die Mary Grace
Winters ziet om een gewelddadig huwelijk te
ontvluchten, is het in scène zetten van haar eigen dood
en die van haar zoon Tom. Voorzien van een nieuwe
identiteit, in een nieuwe stad, heeft ze als Caroline
Stewart een solide leven opgebouwd. De nachtmerrie
die ze negen jaar geleden verliet raakt steeds verder op
de achtergrond. Ze lijkt er zelfs in te slagen een
liefdesrelatie op te bouwen met Max Hunter, hoogleraar
aan de universiteit waar ze werkt. Maar wanneer haar
verleden zich openbaart en haar man haar op het spoor
is, realiseert ze zich dat hij niet zal rusten voordat hij
haar - en alles en iedereen om haar heen - vernietigd
heeft...
Het eerste deel in de meeslepende en duistere Fallingserie. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. De
zestienjarige Nell Hawthorne heeft verkering met Kyle
Calloway, die ze al haar hele leven kent. Als Kyle
overlijdt, stort haar wereld in. Op de begrafenis ontmoet
ze Kyles oudere broer, Colton. Jaren later komen ze
elkaar in New York weer tegen. Colton merkt dat Nell de
dood van zijn broer nooit heeft verwerkt. Ze wordt
verteerd door angst en schuldgevoelens. Hij beseft dat
het geen goed idee is om iets met haar te beginnen,
maar het gebeurt toch. Beiden moeten pijn en demonen
uit het verleden zien te overwinnen. Reviews: 'Dit eerste
deel van de ‘Falling’-serie is een absolute aanrader. [...]
Ik verdrink in jou is een must read voor iedereen die van
new adult en prachtige liefdesromans houdt.' hebban.nl
Een baby ligt buiten in zijn wiegje te kraaien. Langzaam
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sluipt de wolf dichterbij... Een troep wolven waart in de
bosrijke omgeving van het dorpje Hope in Montana, de
streek waar ze een eeuw geleden tot op het laatste
exemplaar werden afgeslacht. Nu worden ze beschermd
door de wet en door de 29-jarige biologe Helen Ross, die
in het gebied is om deze prachtige wilde dieren te
observeren. Ook moet ze zien te voorkomen dat de
wolven opnieuw worden uitgeroeid. Dit tot groot
ongenoegen van de lokale schapenfokkers die hun
kuddes bedreigd zien. Nicholas Evans laat zien hoe de
emoties in het afgelegen dorp langzaam steeds hoger
oplopen en uiteindelijk tot een aangrijpende confrontalie
leiden. Voor geen van de bewoners zal het leven ooit
nog hetzelfde zijn.
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