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Een laatste weekend zonder verplichtingen, voordat het werkende leven begint, dat is de afspraak. Dansen tot in de vroege uurtjes, cocktails drinken in Las Vegas en vooral:
proosten op hun vriendschap en het leven. Een wilde nacht met drie sexy mannen pakt voor de vriendinnen, Mia, Harlow en Lola minder ongedwongen uit dan gepland. Terwijl
de alcohol rijkelijk vloeit, sluiten zij een pact: ze geven alle drie het jawoord aan de drie onbekenden. In het tweede deel uit de reeks volgen we Harlow. Ondanks haar wilde
nachten met Finn mag ze hem totaal niet... wat verklaart waarom hun huwelijk maar 12 uur duurde. Hij probeert haar in alle opzichten te domineren. Is Harlow even stug als
Finn? Of is ze precies wat hij nodig heeft?
Shane Abbott gaat doen wat ze écht wil: een antiekzaak beginnen. Alles gaat prima, op de kennismaking met Vance Banning, haar nieuwe buurman, na. Hij doet ronduit
onaardig tegen haar, en dat terwijl ze hem een klus voor het verbouwen van haar zaak wil aanbieden! Jammer, want behalve handig is hij ook nog eens heel aantrekkelijk...
Al meer dan duizend jaar hebben de Kerkridders iedereen omgebracht die het lied van de aarde kan horen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt, ook niet als het gaat om
een van henzelf. Novice Gair hoort dat verboden lied van de aarde: ongelooflijk mooie muziek met macht. Alles wijst erop dat hij daarom ter dood veroordeeld moet worden,
maar door een speling van het lot kan hij uit de stad ontsnappen. Doordat hij wordt achtervolgd door de inquisitie heeft Gair geen tijd om meester van zijn eigen krachten te
worden. Als hij er niet in slaagt die te beheersen, zal hij erdoor verzwolgen worden. Zijn enige hoop is dat hij op tijd de Hoeders van de Sluier weet te vinden, een mysterieuze
orde die bijna uitgeroeid is. Maar de Hoeders hebben zo hun eigen problemen
Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar leven voor nog onbekende tijd. Genoeg om een studie op te pakken en vooral niet als zieke
behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste van een been. Vanaf het moment dat Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de
zinderende wederzijdse aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands tijdbom zijn. Hazel laat Gus kennismaken met haar lievelingsboek: An Imperial Affliction van Peter Van
Houten, een roman over een ziek meisje, die midden in een zin eindigt. Samen besluiten ze op zoek te gaan naar Peter Van Houten om hem te vragen hoe het de personages
vergaat nadat het boek is opgehouden. De tocht leidt hen naar Amsterdam, waar de schrijver als een kluizenaar leeft. Hij is in niets wat ze zich van hem hebben voorgesteld. En
hun leven neemt een wending die ze zich niet hadden kunnen indenken. John Green heeft een meesterwerk geschreven: het wekt dan ook geen verbazing dat zijn roman bij
verschijning de internationale bestsellerlijsten invloog en is bekroond met vele literatuurprijzen in binnen- en buitenland. In de VS werden van ‘The Fault In Our Stars’ nog voor
verschijning meer dan 450.000 exemplaren verkocht. Het boek stond meer dan een jaar lang op nummer één in de NY Times bestsellerlijst. Inmiddels is de roman wereldwijd in
meer dan dertig talen verkrijgbaar. In Nederland werd ‘Een weeffout in onze sterren’ bekroond met de jury- en de publieksprijs van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, een
unicum. In 2014 veroverde de Amerikaanse coming-of-age-verfilming van het boek wereldwijd de bioscopen. De film werd een regelrechte kaskraker en won talloze prijzen.
In "De heilige geschiedenis" wijst Jonathan Black ons op de betrokkenheid van engelen in mythen, folklore en religieuze testamenten. Engelen hebben onze perceptie van de
wereld vormgegeven sinds de schepping. Soms zijn engelen het middelpunt, soms zijn ze bijna onzichtbaar, maar alle verhalen laten zien dat ze altijd aanwezig zijn en constant
vorm geven aan ons leven en de wereld om ons heen. Black schreef eerder de culthit "De geheime geschiedenis van de wereld", de vermoedelijke bron van Dan Brown's "De Da
Vinci Code".
Op zoek naar de verloren tijd is een van de grootste triomfen van de wereldliteratuur. In deze romancyclus wordt de lezer door het zintuiglijke proza van Marcel Proust gevangen
in een web van subtiliteiten, onvergetelijke personages, verfijnde ironie, glasheldere zinnen en messcherpe observaties. In Sodom en Gomorra, het vierde deel van de cyclus,
ontleedt Marcel Proust de homoseksuele liefde - zowel mannelijk als vrouwelijk - en ondervindt hij hoe destructief seksuele jaloezie kan zijn. De avances van Baron de Charlus
brengen hem ertoe zijn aristocratische milieu te verlaten, terwijl men in het burgerlijke milieu waarin hij terechtkomt de aristocratie benijdt. Ook gaat de verteller uitgebreid in op
de liefde van Marcel voor Albertine. Marcel lijdt onder de vlinderachtige trouweloosheid van Albertine en vreest dat hij alleen op haar verliefd is uit angst haar te verliezen.
In het leven van Sookie Stackhouse is er maar één vampier voor wie ze werkelijk iets voelt: Bill Compton. Maar de laatste tijd is hij vaak afwezig letterlijk afwezig. De sexy en
sinistere vampier Eric denkt echter te weten waar hij uithangt, en voor Sookie het goed en wel beseft, is ze in Jackson, Mississippi. Daar krijgt ze te maken met de vampier-elite,
de bezoekers van Club Dood. Als Sookie haar Bill betrapt in een situatie die grote vraagtekens bij haar oproept, weet ze niet of ze hem in de armen moet vallen of een scherpe
punt aan een staak moet slijpen... Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie
Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht. Een auteur met zeldzame talenten. Publishers Weekly
De jonge Braziliaanse Maria verlangt koortsachtig naar het grote avontuur en de grote liefde. Onder valse voorwendselen wordt ze naar Genève gelokt, waar ze in de prostitutie
belandt. Ze doet haar werk echter zonder schaamte, omdat ze haar geest leert zich niet te beklagen over wat haar lichaam doet en omdat ze zichzelf niet toestaat verliefd te
worden. Niettemin blijft seks voor haar, net als de liefde, iets raadselachtigs. Dat verandert wanneer ze een jonge schilder ontmoet die haar in verwarring brengt, want ook al is
hij net zo verloren als zij, hij weet de taal van het hart te spreken.
Mijn naam is Greer Galloway en ik sta ten dienste van de President. Pas op wie je liefhebt. Dat was het advies dat ik kreeg toen ik een meisje was. Het advies dat ik tot twee
Page 1/4

Download File PDF La Messe Ekladata
keer toe negeerde en wat me tot twee keer toe op een compleet gebroken hart kwam te staan. En aangezien ik me niet voor een derde keer wilde stoten aan dezelfde steen,
was ik wel klaar met de liefde. Voor altijd. Maar President Colchester is niet klaar met mee. Nog lang niet. Voor mij is hij Ash, de soldaat die ik ooit kuste te midden van een cirkel
van gebroken glas. Ik ben zijn verbroken beloftes en verboden verlangens nog altijd niet vergeten. Maar het land kent hem als de leider van de Verenigde Staten van Amerika,
als enige verdedigingslinie tussen het volk en een oorlog. Ash wil me en stuurt zijn beste vriend Embry om me te halen. Hij weet niets van de geheimen tussen Embry en mij.
Van ons verdriet. Van ons verlangen. Van die tweede kus… Al snel zit ik vast tussen het heden en het verleden, tussen plezier en pijn, en tussen de twee mannen die net zo naar
elkaar verlangen, als dat ze verlangen naar mij. Onder een duistere deken van oorlog en verraad, vallen wij voor elkaar en storten ons in een gepassioneerde
driehoeksverhouding die de wereld zal doen veranderen. USA Today bestsellerauteur Sierra Simone komt met een eigentijdse hertelling van het klassieke verhaal van Koning
Arthur, Guinevere en Lancelot. American Queen is een elegant, onvergetelijk en vooral sexy sprookje. Lezersreviews op Goodreads: 'Sierra Simone heeft een van de heetste
romanceboeken geschreven sinds… Nou, sinds ooit' 'Ben jij klaar voor dit boek? Nee. Was ik klaar voor dit boek? Nee. En toch wil ik het dolgraag WEER. HELEMAAL.
OPNIEUW. LEZEN.' 'Niets kan je voorbereiden op deze gepassioneerde, intense, wilde rit.'
Een terrorist maakt New York onveilig door op willekeurige plekken bommen tot ontploffing te brengen, met talloze doden en gewonden tot gevolg. Hij stuurt inspecteur Eve
Dallas brieven waarin hij belooft korte metten te maken met de corruptie in de stad, de eerste explosies waren nog maar het begin. Eve stort zich met de haar zo kenmerkende
inzet en overgave volledig op het onderzoek. Het is háár stad, háár verantwoordelijkheid. Deze gestoorde maniak mag niet nog meer slachtoffers maken. Maar dan verhoogt
haar angstaanjagende tegenstander de inzet... De pers over Explosief vermoord 'Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en wil meegesleept worden in een spannend
maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader. ' Hebban.nl 'Explosief vermoord is een spannende thriller met een actueel thema. Robb neemt je mee door de straten
van New York en weet je met het kat en muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.' **** Dethriller.blogspot.nl ‘Het verhaal kent een zinderende
ontknoping, waarbij je op het puntje van je stoel zit. De auteur toont wederom aan waarom de Eve Dallas-reeks tot de populairste thrillerseries ter wereld behoort.’
Boekenbeschrijfster.nl
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?
Queen Margaret (Frans: La Reine Margot) is een roman die in 1845 werd geschreven door Alexandre Dumas Sr., ook de auteur van The Count of Monte Cristo en The Three
Musketeers. Het is gelegen in Parijs, in augustus 1572 tijdens het bewind van Karel IX (een lid van de Valois-dynastie) en de godsdienstoorlogen in Frankrijk. De hoofdrolspeler
van de roman is Margarita de Valois, dochter van de beruchte Catherine de Medici en wijlen koning Hendrik II, en concentreert zich op haar verhaal tijdens het bloedbad van SintBartholomeus, vooral haar romantische affaire met de protestantse La Mole. en haar huwelijk met Enrique IV.
Zedenroman waarin de omkering van de strekking van de conventionele roman wordt getoond, namelijk de overwinning van het kwade op het goede.
De moord op de dochter van een senator onthult haar geheime leven als callgirl. Eve Dallas wordt belast met deze gevoelige zaak, en haar onderzoek leidt naar de
ondoorzichtige kringen van politiek en high society in Washington. De zaak wordt verder gecompliceerd door de groeiende aantrekkingskracht tussen haar en Roarke, een van
de rijkste en machtigste mannen ter wereld. Hij is waanzinnig knap en gevaarlijk – en de hoofdverdachte...
Een weeffout in onze sterrenGottmer
Drie verhalen, drie vrouwen: Norah, Fanta en Khady Demba. Norah moet van haar vader naar Senegal komen om haar broer te verdedigen voor de rechtbank. Fanta volgt haar
blanke man naar Frankrijk, waar hun huwelijk zware averij oploopt. Khady Demba, een jonge weduwe, wordt op weg gestuurd naar Europa. NDiaye laat op een respectvolle en
ingetogen manier zien hoe deze vrouwen vechten voor het behoud van hun waardigheid.
De Britse Niall Stella is een razend slimme ingenieur, maar hopeloos als het op vrouwen aankomt. Maar dan ontmoet hij tijdens een zakenreis naar New York studente Ruby Miller, die stage
loopt bij het bedrijf waar Niall werkt. Hij valt als een blok voor de ambitieuze stagiaire. Zo ver van huis is het makkelijk om de echte wereld te vergeten, maar hoe zal het het kersverse koppel
vergaan wanneer ze weer terug zijn in Londen?
Deel 1 van de After-serie Het meisje en de badboy: een droom komt uit... De achttienjarige Tessa Young heeft haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan studeren aan
de universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en zit onder de
tattoos en piercings. Hardin weet een grote passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze zich daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant kennen en
wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en een toekomst die spannend, nieuw en onbekend is. De pers over de After-serie ‘Heerlijk boek, dat een
sensatie veroorzaakte in de Verenigde Staten.’ LINDA.meiden ‘Een wereldwijde bestseller.’ USA Today ‘Fifty Shades of Grey was een bom in de boekenwereld, nu is er After.’ Glamour
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Ellie Carmichael is al zo lang ze zich kan herinneren verliefd op Adam Sutherland, de beste vriend van haar broer Braden. Wat begon als kalverliefde groeide in de loop der jaren uit tot een
hevige verliefdheid. Helaas betekende het ook verdriet, omdat Adam zijn gevoelens voor haar niet durfde te tonen. Ellie vindt het moeilijk om haar gevoelens voor Adam los te laten. Jaren
later beseft Adam dat hij veel te veel tijd heeft verspild met het ontkennen van zijn gevoelens voor Ellie. Omdat hij geen seconde meer wil verliezen, besluit hij Ellie de liefde te verklaren,
ongeacht de gevolgen. Maar nu hij gelukkig is met de vrouw waar hij al jaren stiekem verliefd op is, staat hij op het punt te ontdekken hoe de afgelopen tien jaar voor Ellie zijn geweest. En
hoewel Adam nu met Ellie is, had hij geen idee dat hij haar bijna was verloren...
Op zoek naar de verloren tijd is een van de grootste triomfen van de wereldliteratuur. In deze romancyclus wordt de lezer door het zintuiglijke proza van Marcel Proust gevangen in een web
van subtiliteiten, onvergetelijke personages, verfijnde ironie, glasheldere zinnen en messcherpe observaties. In De gevangene en De voortvluchtige, het vijfde en zesde deel van de cyclus,
staat de relatie tussen Marcel en Albertine centraal. Albertine is weliswaar uit vrije wil bij Marcel ingetrokken, maar wordt binnen de kortste keren een 'gevangene': ze mag buitenshuis vrijwel
enkel gaan en staan waar het hem goeddunkt. Marcel wordt verteerd door jaloezie, en cultiveert zijn twijfels en achterdocht. Dan breekt de rampzalige ochtend aan waarop Marcel verteld
wordt dat Albertine haar koffers gepakt heeft en met onbekende bestemming vertrokken is.
Filosofische fabel waarin het optimisme van Leibniz wordt gehekeld in de levensgeschiedenis van een argeloze jongeman die met de ene rampspoed na de andere geconfronteerd wordt.
Gedichten van de Franse dichter (1821-1867) met vertaling.
De Londense Pippa Cox weet niet wat ze ziet als ze haar vriend in bed betrapt met een ander. Om hem uit haar hoofd te zetten gaat ze met vrienden op een roadtrip door Amerika. Daar
ontmoet ze Jensen Bergstrom, een extreem aantrekkelijke man die Pippa direct haar Londense leven doet vergeten. Jensen lijkt gereserveerd en afstandelijk. Na een pijnlijke scheiding
weigert hij zich te binden. Maar de aantrekkingskracht tussen Pippa en hem valt niet te ontkennen... Kan de ondeugende, excentrieke Pippa zijn twijfels wegnemen en Jensen voorgoed voor
zich winnen?
Het eerste deel van de serie werd succesvol verfilmd met Hero Fiennes Tiffin en Josephine Langford ‘Fifty Shades of Grey was een bom in de boekenwereld, nu is er After.’ Glamour
VOORDAT Hardin Tessa ontmoette was hij totaal losgeslagen. TIJDENS hun eerste momenten samen realiseerde hij zich dat hij haar voor zichzelf moest zien te houden – zijn leven hing
ervan af. NADAT ze een stel waren, was de wereld voor eeuwig veranderd. De dramatische relatie van Hardin en Tessa werd een wervelwind waar iedereen om hen heen in meegesleurd
werd. Nu krijgen die anderen een stem – voor, tijdens en na de gebeurtenissen in de After-serie. Daarnaast deelt Hardin zijn versie van zijn eerste ontmoetingen met Tessa, en dat zal
veranderen wat je dacht te weten over deze intrigerende man en de geweldige vrouw die van hem houdt. De pers over de After-serie ‘Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in de
Verenigde Staten.’ Linda Meiden 'Leest als een tv-serie.’ The Guardian ‘De nieuwe Fifty Shades of Grey.’ Publishers Weekly ‘Een wereldwijde bestseller.’ USA Today

Als de aanleg van een haven het karakter van het 19e-eeuwse Brugge dreigt aan te tasten, verzet de stadsbeiaardier zich hevig.
Verkocht op een veiling aan een van de rijkste dames van het land... Dat overkomt Violet. In het landhuis van de Hertogin wacht haar een leven vol luxe, maar ook
gevangenschap en duistere plannen. De nietsontziende Hertogin wil Violets bijzondere gave uitbuiten, tegen elke prijs. Violet moet ontsnappen voor het te laat is. Dan blijkt dat
haar beste vriendin Raven in gevaar is. Violet staat voor een onmogelijke keuze: moet ze Raven redden of zichzelf?
Openhartige brieven van twee voormalige geliefden over hun liefdesavonturen, waarin de auteur het cynisme en de zedeloosheid van zijn tijdgenoten schildert.
De ongelooflijke reis van een Afghaanse jongen van tien op zoek naar een veilige plek die hij 'thuis' kan noemen. Enayatollah Akbari wordt op de verkeerde plek en op het
verkeerde moment geboren. Ook al is hij een kind niet groter dan een geit en blinkt hij uit in het Buzul-bazi-spel, op een dag is hij zijn leven niet meer zeker. Zijn moeder neemt
hem mee naar Pakistan, waar ze hem alleen achterlaat. Uit deze tragische daad van liefde komt de ongelooflijke reis voort die Enayatollah via Iran, Turkije en Griekenland naar
Italië voert. Een odyssee vol waaghalzerij waarbij hij de slechte maar ook de goede kant van de mens leert kennen. Zijn verhaal is prachtig opgetekend door de Italiaanse
romancier Fabio Geda.
Hij is waarschijnlijk de beroemdste Romein aller tijden. En de man van veni vidi vici (‘ik kwam, ik zag, ik overwon’). Roemrucht generaal, meedogenloos strateeg, slim politicus
en bovenal meesterlijk schrijver. Want Julius Caesar (ca. 100-44 v.Chr.) verbaast vriend en vijand met bloedstollende verslagen van zijn militaire expedities. Zo heeft hij uitvoerig
geschreven over de jaren durende oorlog waarmee hij Gallië veroverde. Heel Gallië? Ja, heel Gallië. Maar vanzelf ging het niet. Opstanden en verzet, moeizame acties in barre
streken, successen én nederlagen... wie tussen de regels van Caesars nuchtere proza door leest ziet heel wat schimmige en dubieuze zaken. Zo schrok Caesar niet terug voor
massamoord en grootschalige plunderingen. Hij had, kortom, het nodige uit te leggen in Rome. Oorlog in Gallië is een monument van sluwe zelfverheerlijking en
oorlogspropaganda. Geschreven in een kraakheldere stijl, die ook na twintig eeuwen nog indruk maakt. De vertaling van Vincent Hunink kende vele herdrukken en is voor deze
uitgave geheel herzien.
Als Sookies minnaar, de vampier Bill, onverwacht de benen neemt, krijgt Sookie contact met Eric, een ondode die met wisselend succes probeert de plaatselijke vampierkring in
de hand te houden. Onverhoeds duikt Eric midden in de nacht voor Sookie op poedelnaakt en behoorlijk in de war. Tegelijkertijd wordt Sookies broer Jason vermist en krijgt
Sookie lucht van een heksenkring waarvan de aan vampierbloed verslaafde leden van gedaante kunnen veranderen Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf
bestverkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar Sookie Stackhouse-romans verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht. De Sookie
Stackhouse-boeken zijn geweldig. SFX
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Weemoedig-poëtisch sprookje waarin een prinsje van een andere planeet aan een piloot vertelt over zijn ervaringen.
In de romans van Nobelprijswinnaar Albert Camus wordt het absurde van de twintigste-eeuwse samenleving afgezet tegen een persoonlijke moraal van vriendschap en
menselijkheid. Een of meer personages worden steevast door de loop van gebeurtenissen, nooit uit eigen vrije wil, schuldig aan een misdaad. De kuststad Oran is in de greep
van de pest. De slachtoffers sterven een snelle en vreselijke dood, en als gevolg van de quarantaine worden de andere inwoners geplaagd door gevoelens van angst en
claustrofobie. Elke persoon reageert verschillend op de dodelijke ziekte: sommigen leggen zich neer bij hun lot, anderen zoeken schuld en wraak. En een paar, onder wie de
antiheld dokter Rieux, proberen kost wat kost de terreur te weerstaan. De pest is een meeslepende vertelling over moed en vastberadenheid en de broosheid van het menselijk
bestaan.
Verslavend lekker! Samantha Young, Een verleidelijk aanbodbr) Braden is rijk, aantrekkelijk en ook single, en bovendien een man die altijd krijgt wat hij hebben wil. En nu wil hij Joss! Maar zij is niet onder de
indruk van zijn status en geld. Daarom doet Braden haar een heel speciaal voorstel: een verleidelijk aanbod dat ze niet kan weerstaan... Samantha Young is 26 en woont in Stirlingshire, Schotland. Ze is dol
op schrijven en heeft een aantal romans zelf gepubliceerd. Een verleidelijk aanbod is haar internationale doorbraak. De roman werd een New York Times Bestseller en is een bestseller in meerdere landen.
`Vijf sterren! Absoluut een van de beste boeken die ik dit jaar las!' Goodreads.com 'Een heerlijke liefdesgeschiedenis met geweldige karakters die je in je hart sluit.' Lovelybooks.de
Een wilde nacht in Las Vegas met drie sexy mannen pakt voor hartvriendinnen Harlow, Mia en Lola minder ongedwongen uit dan gepland. Terwijl de alcohol rijkelijk vloeit, geven zij alle drie het jawoord aan
de drie onbekende mannen. Lola en Oliver hebben als enige van hun vrienden besloten het bij die ene avond te laten. Toch is de aantrekkingskracht gigantisch en willen ze eigenlijk allebei meer. Vinden ze
de moed om te erkennen dat ze perfect voor elkaar zijn? Wild – Verlangen is een nieuw deel uit de onweerstaanbare Wild-trilogie.
Het grote avontuur is de enige roman die Alain-Fournier heeft voltooid. Hij heeft aan drie gestalten iets van zichzelf meegegeven: de verteller, een eenzame onderwijzerszoon, de gekwelde aristocraat wiens
vrouw er op zijn huwelijksdag vandoor gaat en de grote Meaulnes, een vrijgevochten schooljongen. Het huwelijksfeest wordt 's nachts afgebroken. Meaulnes moet terug naar school. Na die nacht gaat hij
samen met de verteller op zoek naar de lieflijke bewoonster van het vervallen landhuis op wie hij verliefd is geworden...
Een steamy romance van de populaire auteur Vi Keeland. Emerie is ’s avonds laat nog haar nieuwe kantoor aan het inrichten, als er een inbreker voor haar neus staat. Wanneer ze hem met haar krav-magaskills te lijf gaat, vindt hij dat alleen maar hilarisch. Hij blijkt helemaal geen inbreker te zijn: hij is Drew Jagger, de echte huurder van het pand. Emerie is opgelicht, en de huurbaas aan wie ze de aanbetaling
heeft gedaan is nergens meer te vinden. Drew krijgt medelijden met Emerie wanneer hij hoort hoeveel geld ze kwijt is, en dat ze nu met meubels en al op straat staat. Hij doet haar een aanbod: als ze zijn
telefoon opneemt zolang zijn secretaresse op vakantie is, mag Emerie nog even in zijn kantoor blijven tot ze een nieuwe plek heeft gevonden. Drew is ietwat arrogant, drop dead gorgeous, en een
nietsontziende echtscheidingsadvocaat. Emerie is zachtaardig en een succesvolle relatietherapeut. Ze hebben niets met elkaar gemeen. Behalve dan een wederzijdse aantrekkingskracht die met de dag
lastiger wordt om te weerstaan. De boeken van Vi Keeland zijn wereldwijde bestsellers. In Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De baas.
Van Vi Keeland zijn veel sexy romans beschikbaar, net als korte verhalen. Ook schrijft ze samen met Penelope Ward verslavende romantische verhalen zoals Onweerstaanbaar en vele andere.
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