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Devil In Winter
New York Times bestseller Lisa Kleypas returns with an enthralling and steaming romance between a widowed lady and a Scot on the run. Perfect for fans of Sarah MacLean, Julia Quinn and Eloisa James. 'Lisa Kleypas is the best' SARAH MACLEAN Lady Merritt Sterling, a strong-willed young widow who's running her late
husband's shipping company, knows London society is dying to catch her in a scandal. So far, she's been too smart to provide them with one. But then she meets Keir MacRae, a rough-and-rugged Scottish whisky distiller, and all her sensible plans vanish like smoke. They couldn't be more different, but their attraction is
powerful, raw and irresistible. From the moment Keir MacRae arrives in London, he has two goals. One: don't fall in love with the dazzling Lady Merritt Sterling. Two: avoid being killed. So far, neither of those is going well. Keir doesn't know why someone wants him dead until fate reveals his secret connection to one of
England's most powerful families. His world is thrown into upheaval, and the only one he trusts is Merritt. Their passion blazes with an intensity Merritt has never known before, making her long for the one thing she can't have from Keir MacRae: forever. As danger draws closer, she'll do whatever it takes to save the man she
loves . . . even knowing he might be the devil in disguise. Praise for Lisa Kleypas 'Kleypas can make you laugh and cry . . . on the same page' JULIA QUINN
Zij geeft niet op... Drie maanden geleden is Serena Barton haar baan als gouvernante kwijtgeraakt. Aangezien ze geen kans heeft op een nieuwe positie, eist ze compensatie van de man die haar heeft ontslagen: een verachtelijke egoïstische hertog zonder scrupules. Maar voor die hertog is ze niet bang. Wel voor zijn
genadeloze zaakwaarnemer, de man die bekend staat als Clermonts wolf. Deze formidabele vuistvechter met zijn inktzwarte reputatie knapt alle vuile zaakjes van de hertog op. En als de hertog zijn probleem met haar aan hem doorspeelt, maakt ze geen schijn van kans. Toch moet ze het blijven proberen, haar hele
toekomst staat immers op het spel... Hij kan niet zwichten... Hugo Marshall wordt gedreven door blinde ambitie, en dankzij die karaktertrek heeft deze mijnwerkerszoon het gebracht tot rechterhand van een hertog. Als zijn werkgever hem opdracht geeft zich, goedschiks dan wel kwaadschiks, te ontdoen van die hinderlijke
gouvernante, hoort dat gewoon bij zijn werk. Helaas is Serena niet gevoelig voor goedschiks, en naarmate hij haar beter leert kennen, kan hij het steeds minder over zijn hart verkrijgen kwaadschiks tegen haar op te treden. Toch zal hij ervoor moeten zorgen dat ze vertrekt, anders verliest hij zelf alles waarvoor hij heeft
gewerkt. Hij zal moeten kiezen: of voor het leven dat hij zo graag wilde, of voor de vrouw van wie hij is gaan houden...
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.
Drie vrouwen ontmoeten elkaar op een keerpunt in hun leven. Ieder van hen zoekt naar een manier om verder te groeien. Bij elkaar vinden ze de moed om risico's te nemen en de toekomst te omarmen. Deel 2 Het leven heeft Rosalind Harper sterk gemaakt, sterk genoeg om elke storm het hoofd te bieden. Vroeg
achtergebleven als weduwe met drie zoons, sloot ze een tweede huwelijk, dat op een ramp uitliep. Maar ze kwam het te boven en begon een tuincentrum, dat inmiddels een bloeiend bedrijf is. En meer: een symbool van hoop en onafhankelijkheid. Nu wordt haar toekomst bedreigd, en ze weet dat ze deze strijd niet alleen
kan voeren. Omdat de sleutel in het verleden ligt, schakelt ze genealoog Mitchell Carnegie in. Het is een stap die onverwachte gevolgen heeft, want ze wordt verliefd op hem. En terwijl de liefde tussen hen ontkiemt, groeit ook het gevaar.
From the New York Times bestselling author Lisa Kleypas comes the next title in the beloved romance series The Wallflowers - perfect for fans of Sarah MacLean, Julia Quinn and Eloisa James. 'Lisa Kleypas is the best' Sarah MacLean The Wallflowers: four young ladies enter London society and band together to each find a
husband. Has the third 'Wallflower' now met her match? 'I'm Sebastian, Lord St. Vincent. I can't be celibate. Everyone knows that.' Desperate to escape her scheming relatives, Evangeline Jenner has sought the help of the most infamous scoundrel in London. A marriage of convenience is the only solution. No one would have
ever paired the shy, stammering wallflower with the sinfully handsome viscount. It quickly becomes clear, however, that Evie is a woman of hidden strength - and Sebastian desires her more than any woman he's ever known. Determined to win her husband's elusive heart, Evie dares to strike a bargain with the devil: If
Sebastian can stay celibate for three months, she will allow him into her bed. When Evie is threatened by a vengeful enemy from the past, Sebastian vows to do whatever it takes to protect his wife . . . even at the expense of his own life. Together they will defy their perilous fate, for the sake of all-consuming love . . .
'Kleypas can make you laugh and cry - on the same page' Julia Quinn The Wallflowers: Secrets of a Summer Night It Happened One Autumn The Devil in Winter Scandal in Spring A Wallflower Christmas Praise for Lisa Kleypas: 'Lushly sexy and thoroughly romantic . . . superbly crafted characters and an intriguing plot blend
together brilliantly in this splendid romance' Booklist 'Intricately and elegantly crafted, intensely romantic . . . from a not-to-be-missed romance author' Kirkus Reviews 'Witty, often hilarious, and delightfully passionate' Library Journal, starred review 'An unforgettable story peopled with remarkable characters and a depth of
emotion that will leave you breathless' Romantic Times BOOKreviews 'Is it possible to give a book 6 stars? . . . [This] story has all of the forbidden romance, witty banter, and sigh-inducing declarations of love that you deserve' That's Normal
Voor fans van Bridgerton Lady Mary Cynster is op zoek naar een echte held. Maar waar vindt ze die…? Eindelijk is het moment aangebroken waar Lady Mary Cynster jaren op hee¬ gewacht. Nu haar zus Henrietta zich verloofd heeft , is het háár beurt om de liefde van haar leven te vinden. Ze weet precies wie ze wil – en dat
is zeker niet de wilde, ontembare en verleidelijke markies van Raventhorne, Ryder Cavanaugh. Ryder zelf denkt daar heel anders over. Nog nooit hee¬ hij een vrouw ontmoet die zich niet voor zijn voeten wierp – of in zijn bed... tot hij Lady Mary Cynster ontmoet. Maar Ryder wil zijn leven veranderen en kan dat alleen met
Mary aan zijn zijde. Nu is het aan hem om Mary daarvan te overtuigen en haar hart te veroveren..
De belevenissen van een rijke textielfamilie en hun personeel in Duitsland in de periode 1923-1925.
Presents a comprehensive guide for librarians and readers' advisors, provides a brief history of the romance novel, and offers reading lists and subgenre definitions.
The Devil in Winter
Sugar Daddy
President vermist
A Wallflower Christmas
dyslexie vriendelijk
Een verre liefde
Dromen in beeld
Een verschrikkelijke schoonheid ?
It Happened One Autumn
Orfeo vertelt het verhaal van de gepensioneerde avant-gardecomponist Peter Els, die zijn verleden in moet duiken terwijl hij aan het heden probeert te ontsnappen. In een hernieuwde poging muziek in de meest onverwachte patronen te vinden (een project waar hij al zijn leven lang aan werkt) heeft Els thuis een laboratorium opgericht waar hij onderzoek doet naar bacteriële DNA.
Maar dit is Amerika, een paar jaar na 9/11, en Homeland Security heeft hem in het vizier gekregen.
De zestienjarige Gemma groeit op in India aan het eind van de negentiende eeuw. Wanneer haar moeder overlijdt, krijgt ze een angstaanjagend visioen, waarover ze niemand durft te vertellen. Na haar moeders dood wordt Gemma naar Spence gestuurd, een strenge kostschool voor welgestelde meisjes in Engeland. Maar ook in Engeland wordt Gemma geplaagd door visioenen,
en blijkt dat ze vanuit India gevolgd is door een mysterieuze jongen, Kartik, die haar raadselachtige waarschuwingen geeft. Dankzij haar scherpe tong en intelligentie, weet Gemma de vriendschap te winnen van de brutale Felicity, de mooie Pippa en de verlegen Ann. Ze ontdekt een oud dagboek waarin gesproken wordt over een andere wereld. Samen met haar nieuwe
vriendinnen sluit Gemma zich aan bij de Orde, een geheim genootschap van vrouwen die macht hebben over die andere wereld. Maar dan roepen ze krachten op die ze niet meer kunnen controleren, en verandert het leven van Gemma en haar vriendinnen voorgoed.
From the New York Times bestselling author Lisa Kleypas comes Secrets of a Summer Night, the first title in the beloved romance series The Wallflowers - perfect for fans of Sarah MacLean, Julia Quinn and Eloisa James. 'Lisa Kleypas is the best' Sarah MacLean The Wallflowers: four young ladies at the side of the ballroom make a pact to help each other find husbands . . . no
matter what it takes Proud and beautiful Annabelle Peyton could have her pick of suitors - if only she had a dowry. Her family is on the brink of disaster, and the only way Annabelle can save them is to marry a very wealthy man. Unfortunately, her most persistent admirer is the brash Simon Hunt, a handsome and ambitious entrepreneur who wants her as his mistress. Annabelle is
determined to resist Simon's wicked propositions, but she can't deny her attraction to the boldly seductive rogue, any more than he can resist the challenge she presents. As they try to outmanoeuvre each other, they find themselves surrendering to a love more powerful than they could have ever imagined. But fate may have other plans - and it will take all of Annabelle's courage to
face a peril that could destroy everything she holds dear. 'Kleypas can make you laugh and cry - on the same page' Julia Quinn The Wallflowers: Secrets of a Summer Night It Happened One Autumn The Devil in Winter Scandal in Spring A Wallflower Christmas Praise for Lisa Kleypas: 'Lushly sexy and thoroughly romantic . . . superbly crafted characters and an intriguing plot
blend together brilliantly in this splendid romance' Booklist 'Intricately and elegantly crafted, intensely romantic . . . from a not-to-be-missed romance author' Kirkus Reviews 'Witty, often hilarious, and delightfully passionate' Library Journal, starred review 'An unforgettable story peopled with remarkable characters and a depth of emotion that will leave you breathless' Romantic
Times BOOKreviews 'Is it possible to give a book 6 stars? . . . [This] story has all of the forbidden romance, witty banter, and sigh-inducing declarations of love that you deserve' That's Normal
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. `Je hoeft niet bang te zijn, mompelde ik. `Wij horen bij elkaar. Ik werd helemaal overweldigd door de
waarheid van mijn eigen woorden. Dit moment was zo perfect, zo volmaakt, dat er simpelweg niet aan getwijfeld kon worden. Hij sloeg zijn armen om me heen en drukte me tegen zich aan, als zomer en winter. Ik had het gevoel dat elk zenuwuiteinde in mijn lichaam onder stroom stond. `Voor altijd, beaamde hij. Bella Swan heeft een roerig jaar vol verleidingen, verlies en strijd
achter de rug en staat nu voor het ultieme keerpunt. Ze wordt verscheurd door haar intense passie voor Edward enerzijds en haar grote vriendschap met Jacob anderzijds. Kiest ze voor de duistere maar verleidelijke wereld van de onsterfelijken, of besluit ze toch een volledig menselijk en dus sterfelijk leven te leiden? Bella is de schakel geworden in het eeuwigdurende conflict
tussen de weerwolven en de vampiers. Haar keuze bepaalt het lot van beide stammen. Morgenrood is het verbazingwekkende slot van het passionele en meeslepende liefdesverhaal van Bella en Edward, dat begon met Twilight, Nieuwe maan en Eclips. In Morgenrood worden de geheimen en mysteries van deze adembenemende serie eindelijk onthuld.
Het Witte Huis is de thuisbasis van de president van de Verenigde Staten, de best bewaakte persoon ter wereld. Hoe is het dan mogelijk dat de Amerikaanse president spoorloos verdwijnt? President vermist is het adembenemende verhaal over macht waarin de lezer aan den lijve ondervindt hoe het is om de belangrijkste speler in the Oval Office te zijn. Over de
duizelingwekkende druk, de hartverscheurende beslissingen, de onbegrensde mogelijkheden en onvoorstelbare macht. De combinatie van Clinton en Patterson heeft het sterkste uit hen beiden naar boven gehaald. De thematiek is eigentijds, het plot klopt, het heeft vaart, er zit veel actie in, er zijn verrassende wendingen. Het is genieten. Boris Dittrich
Een stem in de wind speelt zich af in het decadente oude Romeinse Rijk. Tijdens de belegering van Jeruzalem door de Romeinen wordt een jonge vrouw, Hadassah, gevangen genomen. Na allerlei omzwervingen wordt ze als slaaf verkocht aan de rijke Romeinse familie Valerianus. Julia Valerianus en haar oudere broer Marcus leiden een leven vol rijkdom en vertier, maar
ondanks alles zijn ze niet gelukkig en vinden ze niet de innerlijke rust waarnaar ze op zoek zijn. Ook hun ouders, Decimus en Phoebe, voelen dat er in hun leven iets essentieels ontbreekt. Haddasah daarentegen valt op door haar toewijding aan de familie en door de rust en tevredenheid die ze uitstraalt. Zij is een overtuigd christen, maar durft niet voor haar geloof uit te komen in
het rijk waar iedere christen wordt beschouwd als een bedreiging voor de gevestigde orde. Dat plaatst haar voor een innerlijk conflict met levensgrote consequenties.
Volg Verslaafd aan jou op Facebook
From the New York Times bestselling author Lisa Kleypas comes the next title in the beloved romance series The Wallflowers - perfect for fans of Sarah MacLean, Julia Quinn and Eloisa James. 'Lisa Kleypas is the best' Sarah MacLean The Wallflowers: four young ladies at the side of the ballroom make a pact to help each other find husbands . . . no matter what it takes Quirky
and fun-loving American heiress Daisy Bowman is the last unmarried Wallflower. Her exasperated father has informed her that if she can't find a husband by the end of her third London season, she will be forced to marry a man she hates - the ruthless entrepreneur Matthew Swift. Daisy is horrified. A Bowman never admits defeat, so she decides to do whatever it takes to marry
someone . . . anyone . . . other than Matthew. What she doesn't count on, however, is Matthew's unexpected charm, or the blazing sensuality that soon flares beyond both their control. And Daisy discovers that the man she has always hated just might turn out to be the man of her dreams. But when a scandalous secret is uncovered, it could destroy both Matthew and a love more
passionate and irresistible than Daisy's wildest fantasies. 'Kleypas can make you laugh and cry - on the same page' Julia Quinn The Wallflowers: Secrets of a Summer Night It Happened One Autumn The Devil in Winter Scandal in Spring A Wallflower Christmas Praise for Lisa Kleypas: 'Lushly sexy and thoroughly romantic . . . superbly crafted characters and an intriguing plot
blend together brilliantly in this splendid romance' Booklist 'Intricately and elegantly crafted, intensely romantic . . . from a not-to-be-missed romance author' Kirkus Reviews 'Witty, often hilarious, and delightfully passionate' Library Journal, starred review 'An unforgettable story peopled with remarkable characters and a depth of emotion that will leave you breathless' Romantic
Times BOOKreviews 'Is it possible to give a book 6 stars? . . . [This] story has all of the forbidden romance, witty banter, and sigh-inducing declarations of love that you deserve' That's Normal
Scandal in Spring
Secrets of a Summer Night
Pachinko
De Wolkenkijker
Tussen rang en stand
Gemengd dubbel
Dilemma van de liefde
Devil's Daughter
Valse onschuld
‘Nooit meer’ van Colleen Hoover vertelt het aangrijpende verhaal van Lily, die verliefd wordt op de knappe neurochirurg Ryle. Hij is assertief, koppig en een tikje arrogant, maar ook gevoelig, briljant en dol op Lily. De opbloeiende nieuwe relatie brengt herinneringen terug aan Atlas, haar eerste liefde. Als hij
weer in haar leven verschijnt, komt alles wat Lily heeft opgebouwd in gevaar. Dan komt het eropaan dat ze de kracht in zichzelf vindt om te zorgen dat de toekomst geen herhaling wordt van het verleden. Colleen Hoover schreef met ‘Nooit meer’ een persoonlijk emotioneel verhaal met universele zeggingskracht.
Willem is Lulu kwijt. Zal hij haar vinden? Zijn jaar is het verhaal van Willem. Na die stralende dag met Allyson, alias Lulu, in Parijs, is Willems leven veranderd. Hij kan zijn draai niet meer vinden, is rusteloos en reist de wereld rond. Wat wil hij met zijn leven? Blijven reizen? Meer werken? Wat betekent acteren
voor hem? Zo door blijven gaan kan niet meer, niet na die dag met haar. Zijn jaar vormt samen met Haar dag een romantisch duet over liefde, reizen en het zoeken naar je identiteit.
De Verenigde Staten hebben vijanden die de politie, de FBI en zelfs het leger niet kunnen tegenhouden. Voor zulke personen doet de regering een beroep op Will Robie, een kille huurmoordenaar die nooit twijfelt en altijd zijn doelwit uitschakelt. Maar Will Robie zou weleens de eerste en laatste fout in zijn carrière
kunnen hebben gemaakt... Het begint met een aanslag die in het honderd loopt. In eerste instantie lijkt het een eenvoudige klus die geen problemen zou moeten opleveren: de eliminatie van een persoon in Robies eigen woonplaats Washington D.C. Maar op het moment dat hij de trekker moet overhalen, weet Robie dat er
iets niet klopt. Hij schiet niet, en daarmee tekent hij zijn eigen doodvonnis... Op de vlucht voor zijn eigen mensen, redt Robie het leven van de veertienjarige Julie, die is weggelopen bij haar pleegouders. Julies biologische ouders zijn vermoord en Robie besluit, tegen beter weten in, haar te helpen de moordenaars
te vinden. Maar hoe meer hij te weten komt over Julie, hoe meer hij ervan overtuigd raakt dat ze een sleutelpositie inneemt in een doofpotaffaire die zich uitstrekt tot in de hoogste regionen van de macht. En dus zal Robie uit de schaduw moeten treden om het leven van een onschuldig meisje te redden. En daarmee
misschien ook zijn eigen leven...
De historische roman Tussen rang en stand van Marja Visscher is gebaseerd op het leven van Sara Louisa du Faget van Assendelft. Zij verlaat het Lange Voorhout in ’s-Gravenhage om naar de Hoeksche Waard te gaan, waar haar familie een buitenverblijf heeft. Onder haar leiding wordt het verwaarloosde Hof van Assendelft
gerestaureerd. Sara voelt zich er thuis, weg van de decadentie. Als ze de getrouwde tuinman Dirk van der Pligt ontmoet, is het liefde op het eerste gezicht. Een liefde die niet kan bestaan maar ondanks alles toch bestaat. Het statige Hof van Assendelft is tegenwoordig als Museum Hoeksche Waard toegankelijk voor
bezoekers. De voelbare historie van die plek inspireerde Marja Visscher om in het levensverhaal van Sara Louisa du Faget van Assendelft (1717-1807) te duiken.
Desperate to escape the clutches of her greedy relatives, heiress Evangeline Jenner makes a deal with Viscount St. Vincent to exchange her fortune for a marriage of convenience, only to discover the true nature of passion in his arms.
Het is drie jaar geleden dat publiekslieveling Astrid 'The Face' Wolfe de tenniswereld de rug toekeerde. En het is drie jaar geleden dat ze meervoudig kampioen Tim Starbuck zonder enige uitleg verliet om Lady Wickerton te worden. Nu is ze terug, en het publiek verwelkomt haar comeback met open armen - evenals Tim.
Hij maakt haar meer dan duidelijk dat het tussen hen nog niet is afgelopen. Wat is er eigenlijk gebeurd, die drie jaar geleden? En kunnen ze daarover praten zonder alles opnieuw kapot te maken? Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
New York Times bestselling author Lisa Kleypas invites you to spend the holidays with the Wallflowers - four young London ladies who finally found the men of their dreams . . . and will join together once more to help the world's most notorious rogue meet his match. 'Lisa Kleypas is the best' Sarah MacLean The magic
of Christmas . . . Rafe Bowman has just arrived from America for his arranged meeting with Natalie, the very proper and beautiful daughter of Lady and Lord Blandford. His chiselled good looks and imposing physique are sure to impress the lady-in-waiting, and if it weren't for his shocking American ways and wild
reputation, her hand would already be guaranteed. Before the courtship can begin, Rafe realizes he must learn the rules of London society. But when four former Wallflowers try their hand at matchmaking, no one knows what will happen . . . Begins under the mistletoe . . . Winning a bride turns out to be more
complicated than Rafe Bowman anticipated, especially for a man accustomed to getting anything he wants. However, Christmas works in the most unexpected ways, changing a cynic to a romantic . . . and inspiring passion in the most timid of hearts. 'Kleypas can make you laugh and cry - on the same page' Julia Quinn The
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Wallflowers: Secrets of a Summer Night It Happened One Autumn The Devil in Winter Scandal in Spring A Wallflower Christmas Praise for Lisa Kleypas: 'Lushly sexy and thoroughly romantic . . . superbly crafted characters and an intriguing plot blend together brilliantly in this splendid romance' Booklist 'Intricately
and elegantly crafted, intensely romantic . . . from a not-to-be-missed romance author' Kirkus Reviews 'Witty, often hilarious, and delightfully passionate' Library Journal, starred review 'An unforgettable story peopled with remarkable characters and a depth of emotion that will leave you breathless' Romantic Times
BOOKreviews 'Is it possible to give a book 6 stars? . . . [This] story has all of the forbidden romance, witty banter, and sigh-inducing declarations of love that you deserve' That's Normal
Daten is al moeilijk genoeg - laat staan als je Asperger hebt. Stella, dertig, is briljant in wiskunde maar sociaal onhandig. Haar moeder vindt het hoog tijd dat ze gaat trouwen. Stella heeft geen flauw idee met wie. Ze haat seks; zo genant. Praktijkervaring opdoen dan maar. Met een professional. De charmante escort
Michael is bereid Stella de fijne kneepjes bij te brengen, van voorspel tot meer dan de missionarispositie.
Devil in Winter
A Guide to the Genre
Een stem in de wind
De erfenis van het weesmeisje
Vaste grond
Verslaafd aan jou
a perfect seasonal novella for fans of Lisa Kleypas' Wallflowers series
De wilde bruid
Romance Fiction

New York Times bestselling author Lisa Kleypas combines the worlds of the Wallflowers with Marrying Winterborne in this irresistible story of how Sebastian's son Gabriel, Lord St. Vincent, meets his match in the eccentric and headstrong Lady Pandora.
Een generaties omspannend verhaal over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in Japan Korea, 1900. Sunja, de veelgeprezen dochter van een arme maar trotse visser, valt voor een rijke vreemdeling aan de kust van haar geboortedorp. Hij belooft haar gouden bergen, maar wanneer ze zwanger wordt en ontdekt dat haar minnaar elders een gezin heeft, weigert ze zijn geld en bescherming. In plaats daarvan accepteert ze de hand van een jonge
dominee, die haar meeneemt naar Japan. Sunja’s beslissing om haar geboorteland de rug toe te keren en de machtige vader van haar zoon af te wijzen, zet een reeks gebeurtenissen in gang die nog generaties lang na-echoot. Zo begint een grootse doch intieme kroniek van een uitzonderlijke familie, verbannen uit hun thuisland Korea en in de ban van het meedogenloze voortschrijden van de geschiedenis. De pers over Pachinko ‘Een kruising tussen een
dickensiaanse, sociaal ge ngageerde historische roman én een klassiek immigrantendrama. Ouderwets meeslepend voor-de-openhaard-proza.’ Het Parool ‘Met meesterlijke vertelkunst zit ze haar veelal tragische personages dicht op de huid. Dit realistische drama smeult nog lang na.’ HUMO ‘Een meeslepend, klassiek familie-epos dat tegelijk een bespiegeling is over de offers die immigranten brengen om elders een thuis op te bouwen.’ De
Morgen ‘Deze dikke, verslavende pil gaat over een onbekende wereld vol schaamte, schuld en opmerkelijke karakters die je bij blijven.’ Zin ‘Deze generaties omspannende kroniek over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in Japan staat hoog op mijn lijstje.’ Lees Magazine ‘Een krachtig, episch verhaal dat je nog lang bijblijft.’ New York Times Book Review ‘Een prachtig uitgewerkte, verslavende geschiedenis van het lijden en
weer opbloeien van een Koreaanse familie in Japan.’ David Mitchell ‘Pachinko is een absolute aanrader. Een episch verhaal en pageturner ineen. Ik ben diep onder de indruk van dit boek.’ John Boyne ‘Duizelingwekkend. Een krachtige beschouwing over de offers die immigranten brengen om elders in de wereld een thuis op te bouwen. Lee bewijst hiermee te behoren tot de beste auteurs ter wereld.’ Junot Díaz ‘Alsof Dickens of Tolstoj hebben
geschreven over een twintigste-eeuwse familie in Japan. Min Jin Lee schrijft over alle dingen die in goede romans horen te staan, maar ze stelt ook kwesties aan de orde die nog nooit eerder zo actueel waren.’ Gary Shteyngart 'Pachinko kan zich in veel opzichten meten met het werk van grote negentiende-eeuwse schrijvers, zoals Dickens, Eliot, Hardy en de Bront s.’ Harper's Bazaar ‘Min Jin Lee trakteert haar lezers op een epische familiegeschiedenis
en tegelijkertijd op een actueel verhaal over migranten. Niet voor niets werd dit boek bedolven onder de goede recensies.’ Bibliotheek Zonnebeke ‘Een onthullende geschiedenis die zeer beslist het lezen waard is.’ Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote kans dat je nog nooit van haar hebt gehoord. Dat gaat veranderen.’ Bookspotters.nl
Liza Machett vindt in het huis van haar moeder een fortuin in biljetten van 100 dollar. Een geschenk uit de hemel, tot blijkt dat haar vondst een stroom van geweld op gang brengt. In doodsangst vlucht ze, en ondertussen probeert ze uit te vinden hoe haar moeder aan het geld is gekomen. Haar zoektocht brengt haar naar Cochise County, Arizona. Daar wordt Joanna Brady, de eigenzinnige roodharige sheriff, op haar beurt geconfronteerd met een
schokkende misdaad. Junior Dowdle, een vriend van haar, wordt dood gevonden in een spelonk. Bij zijn lijk worden een gewond katje en verminkte dieren aangetroffen. Twee zaken die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Tot er een nieuw slachtoffer valt… 'Twee heel verschillende mysteries samengebracht in een spannend goed opgebouwd politieverhaal, dat lekker vlot wegleest. Het bevat veel actie en het plot is zeer verrassend. Goede
karaktertekening en prima dialogen. Prettige bladspiegel.' - NBD Biblion
‘De wolkenkijker’ van Marja Visscher gaat over Sara Hoevenaar, de echtgenote van Frans Naerebout. Naerebout (1748-1818) is bepaald geen onbekende in Zeeland. Het is tweehonderd jaar geleden dat hij overleed en nog altijd is bij koninklijk besluit bepaald dat minstens één vaartuig van het Nederlandse loodswezen de naam Frans Naerebout zal dragen. Verder is er een standbeeld voor hem geplaatst op de boulevard van Vlissingen, ligt hij
begraven in de grote kerk van Goes en komt zijn naam voor in het Zeeuwse volkslied. Maar hoe zag zijn leven eruit? Marja Visscher belicht dat aan de hand van zijn echtgenote Sara Hoevenaar. Deze historische roman neemt je mee naar het Vlissingen van de achttiende eeuw.
Devil in WinterAvon
De knappe, jonge en succesvolle violiste Caroline Waverly komt naar het Amerikaanse stadje Innocence om de nalatenschap van haar grootmoeder te regelen. Zij besluit er de zomer door te brengen, vooral omdat ze even tot zichzelf wil komen nadat de onstuimige relatie met haar vriend is be indigd. Haar vakantie in Innocence wordt echter al snel verstoord door een gebeurtenis die haar bijzonder aangrijpt... en daar zal het niet bij blijven. Bovendien
raakt Caroline in de ban van de aantrekkelijke maar raadselachtige Tucker Longstreet. Hun aarzelende relatie groeit uit tot een vurige verhouding, maar hun liefde wordt door een reeks dramatische gebeurtenissen danig op de proef gesteld.
Een knappe lady wijst het huwelijksaanzoek van een rijke vrijgezel af omdat ze denkt dat er alleen sprake is van lust en niet van echte liefde.
Erienne Fleming bezit een zeldzame schoonheid. Haar stralende ogen, haar sensuele mond en haar weelderige vormen verzekeren haar van de unanieme bewondering van alle mannen die haar pad kruisen. Ze leidt een onafhankelijk, zorgeloos leventje, totdat haar drankzuchtige, aan lager wal geraakte vader zijn speelschulden niet langer kan betalen en gedwongen is zijn dochter bij opbod te verkopen.Zo eindigt haar onbekommerde en ongebonden bestaan
van de ene dag op de andere. Ze wordt lady Saxon, kasteelvrouwe van een uitgestrekt landgoed en gemalin van een man wiens altijd achter een masker schuilgaande gelaat angst en medelijden opwekt. Doch Erienne merkt al gauw dat haar geheimzinnige echtgenoot uitblinkt in edelmoedigheid en ondanks haar felle verzet tegen dit gedwongen huwelijk raakt zij in de ban van zijn charme. Ze vat een genegenheid voor hem op die in luttele maanden uitgroeit
tot een diepgewortelde liefde.Toch vindt zij nergens rust, want in haar herinnering keert steeds weer Christopher Seton terug, een exotische vreemdeling met een bijzonder knap voorkomen, die haar vader eens van vals spel beschuldigde, haar broer tijdens een duel verwondde maar die desalniettemin een onuitwisbare indruk op haar maakte.Erienne's hart wordt verscheurd door de liefde voor haar wettige echtgenoot en de ongekende hartstochten die een
vreemdeling in haar wakker riep. Haar leven wordt een kwelling, totdat haar echtgenoot bij een jacht op brandstichters gewond raakt en zij het geheim ontdekt dat hij zo lang voor haar verborgen heeft weten te houden.
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From the New York Times bestselling author Lisa Kleypas comes the next title in the beloved romance series The Wallflowers - perfect for fans of Sarah MacLean, Julia Quinn and Eloisa James. 'Lisa Kleypas is the best' Sarah MacLean The Wallflowers: four young ladies at the side of the ballroom make a pact to help each other find husbands . . . no matter what it
takes It happened at the ball . . . Where beautiful but bold Lillian Bowman quickly learned that her independent American ways weren't entirely 'the thing'. And the most disapproving of all was insufferable, snobbish, and impossible Marcus, Lord Westcliff, London's most eligible aristocrat. It happened in the garden . . . When Marcus shockingly - and dangerously - swept
her into his arms. Lillian was overcome with a consuming passion for a man she didn't even like. Time stood still; it was as if no one else existed. It happened one autumn . . . Marcus was a man in charge of his own emotions, a bedrock of stability. But with Lillian, every touch was exquisite torture, every kiss an enticement for more. Yet how could he consider taking a
woman so blatantly unsuitable . . . as his bride? 'Kleypas can make you laugh and cry - on the same page' Julia Quinn The Wallflowers: Secrets of a Summer Night It Happened One Autumn The Devil in Winter Scandal in Spring A Wallflower Christmas Praise for Lisa Kleypas: 'Lushly sexy and thoroughly romantic . . . superbly crafted characters and an intriguing plot
blend together brilliantly in this splendid romance' Booklist 'Intricately and elegantly crafted, intensely romantic . . . from a not-to-be-missed romance author' Kirkus Reviews 'Witty, often hilarious, and delightfully passionate' Library Journal, starred review 'An unforgettable story peopled with remarkable characters and a depth of emotion that will leave you breathless'
Romantic Times BOOKreviews 'Is it possible to give a book 6 stars? . . . [This] story has all of the forbidden romance, witty banter, and sigh-inducing declarations of love that you deserve' That's Normal
'Vaste grond' van Paulette Jiles is een historische roman die zich afspeelt tijdens de nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu op Netflix als 'News of the World' met Tom Hanks. Nu op Netflix als 'News of the World' met Tom Hanks. Vaste grond van Paulette Jiles is een historische roman die zich afspeelt tijdens de nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog. De
oude veteraan Kapitein Jefferson Kidd reist rond als krantenlezer. Op een dag krijgt hij het verzoek om een tienjarig weesmeisje, dat gekidnapt werd en vier jaar lang bij een indianenstam woonde, terug te brengen naar haar familie. Kidd vertrekt met het verwilderde kind naar het zuiden van Texas: een zware tocht van bijna zevenhonderd kilometer, dwars door een ruig
en door geweld geteisterd gebied. Gaandeweg groeit het vertrouwen tussen de oude man en het meisje – een band die voor beiden het verschil tussen leven en dood zal uitmaken. Een prachtig gecomponeerde historische roman over vrijheid, verantwoordelijkheid en verzoening, en over de vraag wat dat nu eigenlijk is, ‘beschaving’.
Devon, 1820 Alasdair Cynster, door zijn vrienden Lucifer genoemd, ontvlucht Londen voordat een horde trouwlustige dames zich op hem de laatste ongehuwde Cynster van zijn generatie zal storten. Zijn ontsnapping leidt hem regelrecht in handen van het lot, in de vorm van een onweerstaanbare jonge vrouw. Phyllida Tallent is een eigenzinnige schoonheid die al
Lucifers mannelijke Cynster-instincten oproept. Maar de grootste uitdaging moet nog komen: hoe brengt hij deze weerspannige bruid aan haar koppige verstand dat hij veel meer te bieden heeft dan alleen zijn lichaam? Phyllida heeft al vele aanzoeken gehad haar charmes zijn door het hele land bekend. Lucifers aanbod om haar alles maar dan ook alles over de liefde
te leren is zowel aanmatigend als heerlijk spannend. Ze heeft gehoord dat het zinloos is om een Cynster tegen te spreken. Maar Phyllida is beslist niet op haar mondje gevallen.
Left behind by an ambitious man who considers her off limits, Texas girl Liberty Jones struggles to raise her younger sister and eventually makes her way to the big city, where she falls under the spell of a billionaire tycoon who holds secrets from Liberty's mother's past. By the author of Devil in Winter. 225,000 first printing.
Een verre liefde Kate Wilson werkt op Wall Street en doet haar best om te overleven in de financiële ratrace. Dan wordt ze halsoverkop verliefd op de steenrijke hedgefondseigenaar Julian Laurence. En hij op haar! Op een dag ontvangt Kate een mysterieus boek: de biografie van een beroemde dichter en legerofficier in de Eerste Wereldoorlog. Ze komt tot het
onmogelijke besef dat deze man en haar geliefde dezelfde persoon moeten zijn. Wanneer Julians geheim onthuld dreigt te worden, begrijpt Kate dat zij de enige is die hem kan redden van een zekere dood. Beatriz Williams staat met het ene been in het New Yorkse literaire leven en met het andere langs het sportveld om haar kinderen aan te moedigen. Ze heeft een
MBA in Finance en werkte op Wall Street, waar ze haar man ontmoette. Ze is dol op opera, historische romans en geschiedenis.
New York Times bestselling author Lisa Kleypas delivers a scintillating tale of a beautiful young widow who finds passion with the one man she shouldn't . . . perfect for fans of Sarah MacLean, Julia Quinn and Eloisa James. 'Lisa Kleypas is the best' Sarah MacLean Although beautiful young widow Phoebe, Lady Clare, has never met West Ravenel, she knows one thing
for certain: he's a mean, rotten bully. Back in boarding school, he made her late husband's life a misery, and she'll never forgive him for it. But when Phoebe attends a family wedding, she encounters a dashing and impossibly charming stranger who sends a fire-and-ice jolt of attraction through her. And then he introduces himself . . . as none other than West Ravenel.
West is a man with a tarnished past. No apologies, no excuses. However, from the moment he meets Phoebe, West is consumed by irresistible desire . . . not to mention the bitter awareness that a woman like her is far out of his reach. What West doesn't bargain on is that Phoebe is no straitlaced aristocratic lady. She's the daughter of a strong-willed Wallflower who
long ago eloped with Sebastian, Lord St. Vincent - the most devilishly wicked rake in England. Before long, Phoebe sets out to seduce the man who has awakened her fiery nature and shown her unimaginable pleasure. Will their overwhelming passion be enough to overcome the obstacles of the past? Only the devil's daughter knows . . . 'Kleypas can make you laugh
and cry - on the same page' Julia Quinn The Ravenels: Cold-Hearted Rake Marrying Winterborne Devil in Spring Hello Stranger Devil's Daughter Chasing Cassandra Praise for Lisa Kleypas: 'Is it possible to give a book 6 stars? If so, Devil's Daughter gets them . . . [This] story has all of the forbidden romance, witty banter, and sigh-inducing declarations of love that you
deserve' That's Normal 'Devil's Daughter is a must read' BookPage 'A love story to savour. Another winner in Kleypas' Ravenels series, with elegant prose, a fascinating heroine, and a Victorian London constructed with compelling historical detail' Kirkus Reviews (starred review) 'Witty, often hilarious, and delightfully passionate, this compelling, thrill-laced Victorian
romance is another superb series entry' Library Journal, starred review 'Readers are introduced to the unforgettable characters and their original personalities through a delightful storyline peppered with sharp repartee and steamy sensuality' RT Book Reviews (top pick)
Het geliefde Bruidenkwartet eindelijk weer leverbaar Vier vriendinnen runnen samen een bedrijfje als weddingplanners, maar ze hebben nauwelijks tijd om de liefde in hun eigen leven toe te laten. Mackenzie is fotografe en voelt zich het meest thuis achter de camera. Ze is opgegroeid in een gebroken gezin en gelooft niet in relaties. Maar dan loopt ze Carter tegen het
lijf, nerdy en onhandig, en vreselijk aantrekkelijk.
New York Times bestselling author Lisa Kleypas delivers the unforgettable tale of a strong-willed beauty who encounters her match in one of London's most notorious-yet irresistible-rakes . . . perfect for fans of Sarah MacLean, Julia Quinn and Eloisa James. 'Lisa Kleypas is the best' Sarah MacLean An eccentric wallflower . . . Most debutantes dream of finding a
husband. Lady Pandora Ravenel has different plans. The ambitious young beauty would much rather stay at home and plot out her new board game business than take part in the London Season. But one night at a glittering society ball, she's ensnared in a scandal with a wickedly handsome stranger. A cynical rake . . . After years of evading marital traps with ease,
Gabriel, Lord St. Vincent, has finally been caught by a rebellious girl who couldn't be less suitable. In fact, she wants nothing to do with him. But Gabriel finds the high-spirited Pandora irresistible. He'll do whatever it takes to possess her, even if their marriage of convenience turns out to be the devil's own bargain. A perilous plot . . . After succumbing to Gabriel's skilled
and sensuous persuasion, Pandora agrees to become his bride. But soon she discovers that her entrepreneurial endeavours have accidentally involved her in a dangerous conspiracy - and only her husband can keep her safe. As Gabriel protects her from their unknown adversaries, they realise their devil's bargain may just turn out to be a match made in heaven...
'Kleypas can make you laugh and cry - on the same page' Julia Quinn The Ravenels: Cold-Hearted Rake Marrying Winterborne Devil in Spring Hello Stranger Devil's Daughter Chasing Cassandra Praise for Lisa Kleypas: 'Intricately and elegantly crafted, intensely romantic . . . from a not-to-be-missed romance author' Kirkus Reviews 'Witty, often hilarious, and
delightfully passionate, this compelling, thrill-laced Victorian romance is another superb series entry' Library Journal, starred review 'Readers are introduced to the unforgettable characters and their original personalities through a delightful storyline peppered with sharp repartee and steamy sensuality' RT Book Reviews (top pick) 'Is it possible to give a book 6 stars? . . .
[This] story has all of the forbidden romance, witty banter, and sigh-inducing declarations of love that you deserve' That's Normal
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Devil in Spring

Page 2/2

Copyright : tabernadaesquina.com

