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Winter in de kleine bakkerij aan het strand van Jenny
Colgan is het derde deel van De kleine bakkerij-serie
en een heerlijke feelgood vol humor, passie en
romantiek. Het is winter in de kleine bakkerij aan het
strand en Polly is ervan overtuigd dat dit de beste
kerst ooit gaat worden. Maar wanneer gaat het leven
volgens plan? Want Polly’s beste vriendin vertrouwt
haar een gevoelig geheim toe dat het leven van
Polly en Huckle drastisch kan veranderen. En dan
verschijnt er plotseling een bekend gezicht uit
Polly’s verleden en wordt het nog ingewikkelder.
Polly vindt meestal troost bij het bakken, maar ze
heeft het gevoel dat het dit keer niet genoeg zal zijn.
Kan Polly alles weer op het goede spoor krijgen en
haar beste kerst ooit vieren met Huckle en
papegaaiduiker Neil?
Cat Crawfield is zelf half-vampier, maar dat
weerhoudt haar er niet van te jagen op de ondoden.
Zo neemt ze wraak op haar vader, die het leven van
haar moeder verpestte. Als Cat gevangen wordt
genomen door de sexy vampier Bones, gaat ze een
onverwachte en spannende samenwerking met hem
aan. Maar dan worden zij en Bones zelf doelwit en
moet Cat een kant te kiezen. En die van Bones
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wordt steeds aantrekkelijker Halverwege het graf is
het eerste deel van de veelgeprezen Nachtjagersserie.
Het eindeloze strand van Jenny Colgan is een echte
feelgoodroman vol humor en het vervolg op Café
Zon & Zee. Welkom op Mure, een klein eiland voor
de kust van Schotland, vol eindeloos lege stranden
en schitterende natuur. Hier runt Flora haar Café
Zon & Zee aan de kade bij de haven. Het is een
geliefde plek voor toeristen (heerlijk eten) en
bewoners (de laatste nieuwtjes). Maar Flora maakt
zich zorgen. Haar vriend Joel is geweldig, maar hij
gedraagt zich opeens afstandelijk, en niet alleen
omdat hij regelmatig in New York is voor zijn werk.
Waar zit hij met zijn gedachten? Flora’s beste
vriendin Lorna is in stilte verliefd op de lokale
huisarts, Saif, die gevlucht is uit Syrië. Schokkend
nieuws zal zijn leven – en dat van Lorna –
veranderen. Koude winteravonden gaan langzaam
over in lange zomerdagen. Vinden Flora en Joel hun
geluk terug?
1945. Claire Randall is gelukkig getrouwd. De oorlog
heeft haar van haar man Frank gescheiden, maar nu
viert het echtpaar hun hereniging met een tweede
huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden. Daar
stapt Claire tijdens een wandeling in een
stenencirkel... en ze wordt wakker in het Schotland
van 1743. Tijdens haar verblijf in het verleden
ontmoet ze de onweerstaanbare jonge Schot Jamie
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Fraser, die haar laat kennismaken met ongekende
passie en allesomvattende liefde. Al snel blijkt echter
dat Claire heen en weer kan reizen in de tijd, en
wordt ze verscheurd tussen twee volkomen
verschillende mannen en twee onverenigbare
levens. Zo begint de Reiziger-serie, een epische
reeks vol passie en avontuur, angst en verraad... en
een liefde die alle barrières van plaats en tijd
overstijgt. Met het bloed van mijn hart, het achtste
deel, speelt zich af in Schotland in 1778. Jamie
Fraser staat op uit de dood, om tot zijn afschuw te
ontdekken dat Claire met iemand anders is
getrouwd. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd
op de boeken van Diana Gabaldon.
Les ouvrages de la collection Prépas Sciences sont
le complément indispensable à la réussite en CPGE
scientifiques. Ils ont été conçus et rédigés par des
professeurs enseignant en CPGE scientifiques dans
différents lycées de notre pays. Leur contenu a été
discuté et pensé avec soin pour permettre la
meilleure adéquation avec les attentes et les besoins
des étudiants en classes préparatoires scientifiques.
Pour intégrer, il faut assimiler le cours, en connaître
les points fondamentaux et savoir le mettre en
application dans des exercices ou des problèmes
souvent ardus. Cette collection est conçue pour
répondre à ces difficultés. Dans chaque chapitre,
correspondant à peu près à une semaine de cours,
le lecteur trouvera : - Le résumé de cours Il vous
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permettra d’accéder à une connaissance
synthétique des notions. - Les méthodes Elles vous
initieront aux techniques usuelles qu’il faut savoir
mettre en place. - Le vrai/faux Il testera votre
compréhension du cours et vous évitera de tomber
dans les erreurs classiques. - Les exercices, avec
des indications Souvent tirés d’annales de
concours, ils vous entraîneront aux écrits comme
aux oraux. - Les corrigés Toujours rédigés avec
soin, ils vous aideront à progresser dans la
résolution d’exercices. Ainsi, avec un seul livre par
année et par matière, la collection Prépas Sciences
vous permettra de surmonter les colles, d’affronter
les DS, et elle vous guidera, jour après jour, dans
votre cheminement vers la réussite aux concours.
Bundeling van twee onvoltooide romans van de
Engelse schrijfster (1775-1817).
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de CPGE
scientifiques, qui souhaitent s'entraîner en Physique,
mais il intéressera aussi les étudiants en licence ou
en prépa intégrée. Tout le programme de première
année en Physique est traité grâce à 60 fiches de
khôlles qui comprennent chacune : Une question de
cours ; Un problème, généralement extrait d'un sujet
de concours et éventuellement adapté au
programme de première année ; Les corrections
détaillées, complétées de précisions sur les étapes
de calcul. Un outil pratique pour préparer ses
interrogation hebdomadaires, mais aussi pour
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préparer son passage en spé.
Een echo in de tijd is het zevende deel in de geliefde
Reiziger-serie van Diana Gabaldon. In deze serie
vertelt Diana Gabaldon het verhaal van Claire
Randall, die in 1945 de naoorlogse hereniging met
haar man Frank viert met een tweede huwelijksreis
naar de Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling
stuit Claire op een stenencirkel... en ze wordt wakker
in het Schotland van 1743. Daar laat de jonge Schot
Jamie Fraser haar kennismaken met echte, vurige
passie en een zo allesomvattende liefde dat Claire
verscheurd wordt tussen twee volkomen
verschillende mannen en twee onverenigbare
levens. Voormalig jakobijn en rebel Jamie Fraser
weet drie dingen over de Amerikaanse opstand: de
Amerikanen zullen winnen – hoewel het daar in 1778
nog niet naar uitziet; tot het winnende kamp behoren
betekent nog niet dat hij het er levend af zal
brengen; en hij sterft liever dan zijn zoon tegen te
komen op het slagveld. Claire weet dat de prijs die
de Amerikanen voor de overwinning zullen betalen
hoog zal zijn en ze is vastbesloten ervoor te zorgen
dat Jamies leven daar niet bij hoort... De Reiziger is
een verhaal vol passie en avontuur, angst en
verraad... en een liefde die alle barrières van plaats
en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is
gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon.
Maak kennis met de wereld van de wachters en
demonen in 'Witheet' van Jennifer L. Armentrout, het
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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'.
Een rouwverwerkingsgroep helpt Lou haar leven
weer op de rit te krijgen. Tot iemand uit Wills
verleden haar leven binnen stormt en opnieuw alles
anders blijkt dan ze dacht. Jojo Moyes, de auteur
van de hit ' Voor jou' (Me Before You) schreef 'Een
leven na jou' (After You). Na zes heftige maanden
met Will geleefd te hebben, is Lou Clark is niet
langer een doorsneepersoon met een
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doorsneeleven. Maar als een bizar ongeluk haar
dwingt terug bij haar familie in te trekken, heeft ze
het gevoel dat ze weer net zo vastgeroest zit als
vóór Will haar wereld overhoophaalde. In een poging
zichzelf te dwingen uit haar veilige wereldje te
stappen, meldt ze zich aan voor een groepscursus
rouwverwerking. Haar medecursisten – vooral de
aantrekkelijke Sam – helpen haar een nieuw
perspectief te vinden. Tot iemand uit Wills verleden
haar leven binnen stormt en opnieuw alles anders
blijkt dan ze dacht. Kan Lou zich opnieuw uitvinden
terwijl het lijkt of de hele wereld zijn best doet om
haarzelf, haar familie en Wills familie vast te houden
in het verleden? Me Before You (het verhaal wordt
vergeleken met Intouchables) wordt verfilmd met in
de hoofdrol Emilia Clarke (Game of Thrones).
Comme tous les ouvrages de la collection " Les
Grands Classiques ", celui-ci propose les exercices
de physique-chimie incontournables en classes
préparatoires. Ces exercices qu'il faut avoir
rencontrés au moins une fois dans sa vie de taupin
sont classés par thème. Issus des oraux de
concours, ils sont conformes aux nouveaux
programmes et aux nouvelles directives des classes
préparatoires. En présentant un éventail large et
varié de méthodes, de raisonnements et de savoirfaire, ce livre aidera les étudiants à bien connaître
les types de sujets d'oral qui " tombent "
fréquemment, et à savoir résoudre les difficultés et
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les pièges qui les attendent. Le candidat au
concours, à même de maîtriser l'ensemble des
exercices proposés, disposera des compétences
nécessaires tant pour l'oral que pour l'écrit.
Toen Posey Osterhagen zestien was, brak Liam
Murphy haar hart. Niet dat ze iets hadden – daar
was hij véél te cool voor – maar hij was wel een
soort vriend van haar. Tot hij haar hart brak, dus. Nu,
vele jaren later, zit ze daar natuurlijk echt niet meer
mee. Het gaat prima met haar! Ze heeft een ietwat
merkwaardige maar zeer liefhebbende familie, leuke
vrienden, een eigen bedrijf, een relatieachtig iets...
Kortom, niets te klagen. En ze zit zeker niet op Liam
te wachten. Waarom slaat haar verraderlijke hart
dan op hol als ze hem weer ziet? Oké, hij is nog
steeds verpletterend... alles, en je zou je kunnen
voorstellen dat een vrouw in zwijm voor hem zou
vallen. Maar zij dus niet, want dat is wel het laatste
waar ze zin in heeft. Er zit er maar één ding op: ver
bij hem uit de buurt blijven! Nu maar hopen dat het
lot haar daarbij een beetje wil helpen...
'Als je ouder wordt, maakt het steeds minder uit wat
een man zegt.' Lucy Sweeney is een ploetermoeder:
een zeer chaotische thuisblijfmoeder van drie
kinderen , echtgenote van architect en systeemfreak
Tom, ook wel Liefste Met Kort Lontje genoemd.
Stapels wasgoed en afwas, ongeordende financiën,
ongeopende post, verloren contactlenzen , sleutels
en creditcards zijn Schering en inslag in huize
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Sweeney. Terwijl Lucy in alle huishoudelijke chaos
probeert te overleven, al weken geen seks met haar
man heeft gehad en Robert Baars, een Goddelijke
Huisvader, haar aandacht op het schoolplein heeft
getrokken, vindt ze het tijd om weer aan zichzelf te
denken. De wederzijdse aantrekkingskracht tussen
Lucy en Robert brgint al seen aangename afleiding .
Maar de spanning tussen hen wordt steeds groter .
Als daar gedurende het schooljaar de relatie strubbelingen bijkomen van Onwaarschijnlijk
Geslaagde Vriendin Emma, Sexy Single Mama
Cathy en Yammie Mammie No.I Isobel, wordt ze
meegetrokken in een levensechte soap... Fiona Neill
woont in Londen met haar man en drie kinderen .Ze
schrijft onder andere voor Marie Claire ,waar ze
eerst redacteur was, en voor The Times Magazine ,
waarin ze in haar urban -column op hilarische en
herkenbare wijze verslag doet van haar leven als
ploetermoeder.
Emma, een alleenstaande moeder, woont met haar
dertien maanden oude zoontje Ritchie in Londen. Op
een regenachtige zondagavond reist Emma met de
ondergrondse terug naar huis. Nadat ze Ritchie in de
trein heeft getild, draait ze zich om naar haar
boodschappen. Plotseling sluiten de deuren. Emma
rent schreeuwend langs het perron maar niemand
reageert op haar hulpgeroep. In de trein lijkt een
vrouw 'volgende halte' te roepen. Tegen de tijd dat
Emma daar in dolle paniek arriveert, zit de vrouw
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met Ritchie op schoot. Alles lijkt weer in orde. Tot de
vrouw voorstelt een kopje koffie te gaan drinken om
vervolgens spoorloos te verdwijnen met Ritchie in
haar armen. Emma kan niets bewijzen. De politie
gelooft haar niet. Hoe kan zij hun aan het verstand
brengen dat haar zoontje is ontvoerd?
Physiqueexercices incontournables
Volledige, geannoteerde vertaling van de zeven
tragedies van de oudste Griekse tragediedichter
(525-456 v. Chr.).
Vous avez besoin d’accompagnement pour appliquer
votre cours de physique ? Vous voulez être à l’aise face
à tous les types d'exercices ? La clé de la réussite est de
bien maîtriser les exercices incontournables du
programme. Cet ouvrage vous fait découvrir ces
exercices et vous dévoile leurs méthodes de résolution.
Pour chaque exercice, vous trouverez : • La méthode de
résolution expliquée et commentée étape par étape, • Le
corrigé détaillé rédigé, • Les astuces à retenir et les
pièges à éviter. Dans cette nouvelle édition 6 nouveaux
exercices ont été ajoutés et 32 (sur 90) ont été modifiés
pour tenir compte des questions posées aux concours
2015 et 2016.
'Opal' is het derde deel in de Lux-serie van Jennifer L.
Armentrout. Zelfs nu Katy en Daemon eindelijk helemaal
voor hun liefde gaan, kunnen ze niet vrijuit gaan daten.
Er komen allerlei andere obstakels op hun pad. Vrienden
blijken ineens vijanden, en hoewel ze ook hulp krijgen uit
onverwachte hoek, zijn ze hun leven verre van zeker.
Maar ze houden stand. Ze moeten wel. Met 'Opal' zit je
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midden in het
verhaal
van Jennifer L. Armentrouts
verslavende Lux-serie, de hotste fantasyserie van het
moment.
E L James keert terug naar de wereld van Vijftig tinten
met een diepere en duisterdere visie op het
liefdesverhaal dat wereldwijd miljoenen vrouwen in vuur
en vlam zette Hun zinderende, sensuele liefdesaffaire is
geëindigd in hartenpijn en in scherpe verwijten, en toch
lukt het Christian Grey niet om Anastasia Steele uit zijn
hoofd te krijgen, of uit zijn bloed. Hij is vastbesloten om
haar weer voor zichzelf te winnen. Hij probeert zijn
donkerste verlangens en zijn behoefte aan volledige
controle te onderdrukken en Ana op haar eigen
voorwaarden lief te hebben. Maar Ana's sluwe baas Jack
Hyde heeft zijn zinnen ook al op haar gezet, en Christian
wordt nog steeds geplaagd door de verschrikkingen van
zijn jeugd. Kan Christians therapeut hem verlossen van
zijn demonen, of zullen zijn verleidster Elena en zijn
vroegere submissive Leila hem laten terugvallen in het
verleden? En zelfs als Christian Ana terugwint, kan zo'n
beschadigde man als hij er dan wel in slagen om haar te
behouden? E L James (1963) besloot na vijfentwintig
jaar te hebben gewerkt als televisieproducent haar
droom te verwezenlijken en te gaan schrijven. Het
resultaat was de Vijftig tinten-serie, waarvan wereldwijd
150 miljoen exemplaren zijn verkocht in 52 talen. In 2015
publiceerde ze de bestseller Grey, het verhaal van Vijftig
tinten grijs vanuit het perspectief van Christian Grey. E L
James woont met haar man, hun twee kinderen en hun
twee honden in West-Londen, waar ze bezig is met
nieuwe romans en filmprojecten.
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De kleine bakkerij
het strand van Jenny Colgan is
het eerste deel van De kleine bakkerij-serie en een
heerlijke feelgood vol humor, passie en romantiek. In De
kleine bakkerij aan het strand van Jenny Colgan staat
het leven van Polly Waterford op zijn kop. Haar relatie is
op de klippen en haar bedrijf is ook nog eens failliet.
Kortom, ze móét weg. Ze komt terecht op Mount
Polbearne, een klein schiereiland voor de kust van
Cornwall, in een appartement boven een verlaten winkel.
Om haar zinnen te verzetten begint ze met het bakken
van brood, dat al snel meer dan een hobby wordt. Lees
en leef mee met Polly die tegen wil en dank vriendschap
sluit met de lokale bevolking, met vallen en opstaan haar
leven weer richting geeft en bovendien valt voor een wel
heel schattige huisgenoot die door het raam naar binnen
komt waaien: de papegaaiduiker Neil.
Cet ouvrage est conforme aux nouveaux programmes
des classes préparatoires scientifiques 2014. La série
"Exercices incontournables" accompagne les élèves
dans le passage du cours aux exercices afin qu'ils soient
capables d'affronter un problème de type concours.Cet
ouvrage propose ainsi de découvrir et d'étudier de fond
en comble les exercices incontournables du programme
et d'en maîtriser parfaitement la méthode de
résolution.Dans chaque chapitre :les énoncés sont triés
par difficulté et par thème du programme ;la méthode de
résolution est présentée étape par étape, en mettant
l'accent sur les astuces à retenir et les pièges à éviter
;une résolution, de type "copie d'élève", est proposée
pour chaque énoncé.
Manuel sur le thème du Moi au programme des
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concours 2009
et 2010.
Propose une analyse à travers
les oeuvres de Leiris, Saint Augustin et
Musset--[Memento].
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
Café Zon & Zee van Jenny Colgan is een heerlijk
vertelde, geestige roman met een flinke dosis romantiek
en eilandgevoel. Eindeloze, lege stranden, prachtige
natuur, waarom zou je zo’n plek verlaten? Flora
McKenzie weet zeker dat het goed was om het kleine
Schotse eiland waar ze is opgegroeid te verruilen voor
de anonimiteit van de grote stad. Maar als ze voor haar
werk ineens terug moet naar huis, staat ze weer oog in
oog met haar luidruchtige familie, en met haar verleden.
Met behulp van een kookschrift van haar overleden
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moeder ontdekt
Flora
haar liefde voor koken en ze opent
een pop-uprestaurant in een stoffig roze pandje aan de
haven. Nu alleen nog bedenken waar haar toekomst
eigenlijk ligt... ‘Een hartverwarmend, charmant en
sfeervol verhaal. Genieten!’ Sophie Kinsella ‘Een
heerlijk cadeau.’ Jojo Moyes
In Juffrouw Jane vertelt Brad Watson het verhaal van
Juffrouw Jane Chisolm, geboren in het rurale, vroegtwintigste-eeuwse Mississippi, die een aangeboren
afwijking had die haar ongeschikt maakte voor waar
vrouwen in die tijd en omgeving toe dienden: seks,
huwelijk en kinderen. Maar Jane groeit allerminst op als
een slachtoffer, ze is een nieuwsgierig kind, later een
jonge vrouw die tegen haar fysieke grenzen aanloopt,
maar zich er niet op voorhand door laat beperken: ze wil
naar school, bezoekt de plaatselijke dansavondjes,
beleeft een eerste verliefdheid. Haar nuchtere oudere
zus, haar stugge vader, haar soms depressieve moeder,
en met name de voor die tijd heel openhartige dokter
Thompson dragen op hun manier ertoe bij dat zij een
vrouw wordt met een wilskracht en levenslust die haar
juist vrijer maken dan de meeste van haar
leeftijdgenoten.
Mitch Dempsey heeft zichzelf nooit als held gezien - niet
zoals de hoofdpersoon in de stripboeken die hij maakt, in
ieder geval. Maar wanneer hij zijn nieuwe
bovenbuurvrouw Hester ontmoet, wil hij niets liever dan
de held in haar verhaal zijn! Hester heeft echter al een
man in haar leven: haar zoontje, de negenjarige Radley die buiten zinnen van vreugde is als hij ontdekt dat Mitch
de tekenaar van zijn favoriete stripheld is. Hester zelf
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geeft zich veel
minder
makkelijk gewonnen. Tot Mitch op
een dag voor haar deur staat met een wel heel bijzonder
cadeau...
‘De koningin van de klootzakken is terug en Vicious is
de nieuwe koning’ - Goodreads.com - Emilia Ze zeggen
dat liefde en haat hetzelfde gevoel zijn, ervaren onder
andere omstandigheden. Het is waar. De man waarover
ik ’s nachts droom, is ook de man die me opjaagt in mijn
nachtmerries. Hij is een briljant advocaat. Een crimineel.
Een beeldschone leugenaar. Een duivel en een engel,
een monster en een geliefde. Tien jaar geleden dwong
hij me te vertrekken uit het plaatsje aan de kust waar we
woonden. Nu is hij in New York om me op te halen. En
pas als ik met hem meega, laat hij me met rust. Vicious
Ze is een kunstenares die maar amper kan rondkomen.
Prachtig en ongrijpbaar, zoals kersenbloesem. Tien jaar
geleden stormde ze onaangekondigd mijn leven binnen
en zette alles op z’n kop. Daar heeft ze een prijs voor
moeten betalen. Emilia LeBlanc is off limits. Ze is de ex
van mijn beste vriend. De vrouw die mijn meest duistere
geheim kent. Dat zou me wel van haar spoor af moeten
houden, maar dat doet het niet. Ze haat me. Niet dat ik
me daar iets van aantrek. Ze kan maar beter aan me
beginnen te wennen, want ik laat haar niet los voor ik
klaar ben met haar.
Het eerste deel van een tweedelige serie van Jenny
Colgan, bestsellerauteur van Café Zon & Zee en De
kleine bakkerij aan het strand. Issy Randall kan bakken.
Nee, meer dan dat – Issy kan verbluffend luchtige,
hemelse taarten maken waar het water je van in de
mond loopt. Haar talent heeft ze van haar grootvader, in
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opgegroeid. Wanneer ze haar
(oersaaie) baan kwijtraakt, besluit ze dat het tijd is voor
de Grote Stap. Gewapend met recepten van haar
grootvader, de hulp van haar beste vrienden en van de
lokale bankmanager die zijn nek voor haar uitsteekt,
opent ze Het Cupcake Café. Maar Issy heeft absoluut
geen idee waar ze aan begonnen is. Al haar moed – en
veel cake – is ervoor nodig om een ramp te voorkomen...
‘Een groot feest, van begin tot eind.’ Sophie Kinsella
‘Onweerstaanbaar.’ Jill Mansell

Een nieuwe serie van de immens populaire auteur
van After Een prachtig verhaal over liefde en
leugens, angst en vertrouwen Karina is opgegroeid
op een militaire basis en weet maar al te goed hoe
soldaten eraan toe zijn als ze terugkeren uit een
oorlogsgebied. Toen haar vader werd uitgezonden
en haar broer, Austin, voor de zoveelste keer in de
problemen raakte met de politie, bleek zij de enige te
zijn die de familie bij elkaar kon houden. Karina weet
dat ze ook voor zichzelf moet zorgen, maar als
Austins gedrag nog schrikbarender wordt, en haar
vaders reacties steeds extremer, balanceert zelfs
Karina op het randje van de afgrond. Dan komt ze
Kael tegen – een gesloten man die ze dolgraag beter
wil leren kennen. De twintigjarige Kael is een knappe
soldaat die twee missies in Afghanistan heeft
doorstaan. Hij is emotioneel beschadigd, hij laat zich
nauwelijks uit over wat hij heeft meegemaakt. Karina
raakt gewend aan zijn stille aanwezigheid, maar
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vindt het steeds lastiger om haar gevoelens voor
hem te verbergen. Als Kael niet blijkt te zijn wie
Karina dacht, moet ze waarheid en leugens
proberen te scheiden – en een belangrijk besluit
nemen dat haar toekomst voor altijd zal veranderen.
In de pers ‘Anna Todd beschrijft op een sublieme
manier hoe een man denkt en leeft.’ NBD Biblion
‘Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in de
Verenigde Staten.’ Linda Meiden ‘Anna Todd is een
internationale sensatie.’ Austin Monthly ‘Een
wereldwijde bestseller.’ USA Today ‘Leest als een
tv-serie.’ The Guardian
Veel liefs uit Manhattan Niets zo romantisch als kerst
in New York... toch? Deel 3 Eva Jordan is dol op
alles wat met Kerstmis te maken heeft, ook al is ze
deze kerst alleen. Dan krijgt ze voor haar werk de
kans om een paar dagen in een spectaculair
penthouse aan 5th Avenue te bivakkeren. Ze mag
het huis helemaal in kerstsfeer hullen voordat de
eigenaar thuiskomt. Eva is dolbij; Manhattan onder
een pak sneeuw is de perfecte plek voor de
feestdagen! Wat ze alleen niet had verwacht, is dat
de knappe, mysterieuze eigenaar van het penthouse
gewoon thuis is... Lucas Blade, wereldberoemd
misdaadauteur, heeft een hekel aan kerst. En met
een dreigende deadline en de herdenking van de
sterfdag van zijn vrouw heeft zijn humeur helemaal
een dieptepunt bereikt. Daarom heeft hij zich
afgezonderd van de buitenwereld: hij wil niet
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gestoord worden, hij wil geen kerstversieringen in
huis en hij wil dus vooral niet afgeleid worden door
Eva met haar kerstfrutsels! Maar wanneer ze door
een sneeuwstorm vast komt te zitten in het
penthouse, ontkomt hij niet aan haar betovering...
Mijn man heeft me verlaten. Na vijf jaar samen,
besefte hij dat hij homo was. Toen mijn woede was
weggeëbd, bleef er alleen nog maar liefde over.
Deze man is nog steeds mijn beste vriend en ik wil
hem in mijn leven houden. Dus ga ik tegenover hem
wonen zodat we net zo close kunnen blijven als
altijd. Maar nu verblijft zijn broer een paar weken bij
hem, iemand die ik nog nooit heb ontmoet. Hij is
naar Seattle verhuisd om als arts op de Eerste Hulp
te gaan werken. En hij lijkt TOTAAL niet op zijn
broer. Hij is een sterk en zwijgzaam type. Hij kijkt me
aan met een felle blik alsof hij me haat. Altijd als we
alleen zijn, loopt de spanning tussen ons zo hoog op
dat ik bijna niet meer kan ademhalen. Die gast
draagt nooit een T-shirt als hij thuis is, dus dat maakt
het nog duizendmaal erger… of beter, het is maar
hoe je het bekijkt. Maar deze man is verboden
terrein. Hij is de enige man ter wereld die ik niet kan
krijgen. En hij mij ook niet. Dus zullen we moeten
blijven doen alsof er niets aan de hand is… ook al is
dat wel zo.
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