Dreams Of A Highlander Arch Through Time 1
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Dreams Of A Highlander Arch Through Time 1 by online. You might
not require more mature to spend to go to the book introduction as without difficulty as search for them. In some cases, you likewise complete
not discover the notice Dreams Of A Highlander Arch Through Time 1 that you are looking for. It will no question squander the time.
However below, taking into account you visit this web page, it will be correspondingly utterly simple to acquire as capably as download guide
Dreams Of A Highlander Arch Through Time 1
It will not acknowledge many time as we run by before. You can realize it even though put it on something else at house and even in your
workplace. therefore easy! So, are you question? Just exercise just what we present under as well as evaluation Dreams Of A Highlander
Arch Through Time 1 what you later than to read!

Muze in lingerie Penelope Sky 2018-12-09 Mijn broer kwam in conflict met een misdadiger en verloor alles wat hij had, inclusief zijn leven. En
nu moet ik zijn schuld afbetalen. Ik heb nog maar twintig dollar op zak en bezit verder alleen nog maar de kleren die ik draag. De bank nam
het huis in beslag en mijn laatste levende familielid werd vermoord. Knokkels dreigde me te martelen als ik weg zou rennen. Hij telt de dagen
af totdat hij me zal kunnen opeisen ... waardoor ik nu geniet van mijn laatste dagen in vrijheid. Maar ik blijf niet wachten tot hij me te pakken
neemt. Ik ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Naar Milaan. De beroemdste lingerieontwerper ter wereld is op zoek naar nieuw talent voor zijn
bedrijf Barsetti Lingerie. Ik ben niet bepaald modellenmateriaal, maar misschien kan ik een ander soort baan bij hem krijgen ... en word ik
onder de tafel door betaald. Maar wanneer ik de beruchte Conway Barsetti ontmoet, blijkt hij andere plannen met mij te hebben. Loop ik, net
nu ik weggelopen ben voor het ene monster, weer recht in de armen van een ander?
Highlander Heat: A Scottish Time Travel Romance Boxed Set Collection (Books 4-7) Joanne Wadsworth From New York Times Bestselling
Author Joanne Wadsworth comes #1 bestselling Highlander’s Guardian, Highlander’s Faerie, Highlander’s Champion, and Highlander’s
Captive. Expect passionate happily-ever-afters, no cliffhangers, and a Scottish time travel romance series that can be enjoyed in any order.
Highlander’s Guardian ~ It's time for Colin MacLean to meet his match. Annie MacLeod is the girl he grew up adoring and now as her
guardian, the woman he must help find a husband for. If only sparks didn't fly every time he touched her. Highlander’s Faerie ~ Katherine
MacLean’s dying wish sends her back in time to the 16th century, straight into the sturdy arms of Highland warrior John MacDonald. Their
souls are connected in every way, and only through him can she survive… A spellbinding tale of love! Highlander’s Champion ~ A sizzling
Scottish romance. When modern girl Arianna is pulled through a time portal, she lands in the protective embrace of 16th century Highlander
James. She must return to her sick father—but can James bear to let her go? Highlander’s Captive ~ When Julia falls from the cliffs into the
sea, Highland warrior Ivor unwittingly finds a bargaining chip to use against his rival clan. Except Julia’s not the captive he intended, not when
she’s intent on experiencing an adventure. A short Highland romance. Each book in this series is standalone, and can be enjoyed out of
sequence. HIGHLANDER HEAT SERIES Highlander’s Castle, #1 Highlander’s Magic, #2 Highlander’s Charm, #3 Highlander’s Guardian, #4
Highlander’s Faerie, #5 Highlander’s Champion, #6 Highlander’s Captive, #7 (Novella 11,000 Words, Series #0.5)
De Tabaksbruid Deeanne Gist 2012-08-21 Amerika, zeventiende eeuw. In de haven ligt een schip vol 'bruiden': vrouwen uit het bezette
Engeland die op zoek zijn naar een beter leven bij een kolonist. De prijs: een kist tabak voor de kapitein. Drew O'Connor heeft net zijn vrouw
verloren en zit niet te wachten op een nieuwe bruid. Wel zoekt hij een huishoudster en oppas voor zijn kleine zusje. Het toeval scheept hem
op met de beeldschone, maar opvliegende Constance. Ze is totaal ongeschikt voor het harde leven op een plantage. De dame beweert
ontvoerd te zijn door de kapitein en eist direct een retourtje naar haar adellijke Engelse familie. Dat pakt anders uit. Want tussen Drew en
Constance is het liefde op het eerste gevecht.
Highlander's Faerie: Scottish Time Travel Romance Joanne Wadsworth 2014-12-26
Laat me gaan Gayle Forman 2016-10-12 Maribeth denkt dat ze superwoman is. Als hardwerkende New Yorkse moeder van een vierjarige
tweeling beseft ze niet eens dat ze een hartaanval heeft gehad. Na een dubbele bypassoperatie wordt ze ontslagen uit het ziekenhuis onder
voorwaarde om thuis te herstellen. Dat blijkt onmogelijk. Zelfs haar moeder die tijdelijk komt 'helpen' vindt haar egoïstisch. Ten einde raad pakt
Maribeth een koffer en vertrekt, zonder haar man Jason te laten weten waar ze naartoe gaat.
Hof van ijs en sterren Sarah J. Maas 2018-05-16 Hof van doorns en rozen novelle van Sarah J. Maas Duik opnieuw in de meeslepende
wereld van Hof van doorns en rozen Maanden na de explosieve gebeurtenissen in Hof van vleugels en verwoesting, zijn Feyre, Rhysand en
hun vrienden nog steeds bezig met de wederopbouw van het Nachthof en de immens veranderde wereld daarbuiten. Maar de
Winterzonnewende is eindelijk dichtbij, en biedt een verdiend uitstel van de werkzaamheden. Toch kan zelfs de feestelijke sfeer de
schaduwen van het verleden niet tegenhouden. Terwijl Feyre haar eerste Winterzonnewende als Hoge Fae beleeft, ontdekt ze dat haar
dierbaren meer wonden hebben dan ze dacht. Littekens die een grote invloed hebben op de toekomst van hun hof. Lees ook de Hof van
doorns en rozen-trilogie: Hof van doorns en rozen Hof van mist en woede Hof van vleugels en verwoesting
Zwarte winter Connie Willis 2015-12-29 Wanneer geschiedenisstudente Kivrin de kans krijgt een tijdreis te maken, twijfelt ze geen moment:
ze is gefascineerd door de middeleeuwen. Goed voorbereid vertrekt ze en komt aan in de veertiende eeuw, in een Engels dorpje, waar ze
wordt opgenomen in een boerenfamilie. Dan wordt iedereen om haar heen ziek. Wat is er aan de hand? Kivrin ontdekt dat ze zich bevindt in
het beruchte jaar 1348, het jaar van de Zwarte Dood. De pest grijpt genadeloos om zich heen. Zal Kivrin overleven en kunnen terugkeren naar
haar eigen tijd? 'Het is een van de boeiendste boeken die ik in lange tijd heb gelezen.' Sarah Hart in Vrij Nederland
Schaduw van de Tijd Jen Minkman 2018 Hannah is helemaal klaar voor een heerlijk rustige zomer na haar eerste stagejaar op een
middelbare school. Samen met haar broer Ben gaat ze naar het vakantiehuisje van hun moeder in Arizona. Daar loopt ze Josh, de oude
jeugdvriend van Ben, na jaren weer tegen het lijf. De kleine jongen uit het Navajo-reservaat is plotseling niet zo klein meer, en Hannah voelt
meer voor de volwassen Josh dan alleen maar vriendschap. Maar al snel is het gedaan met de rust. Nacht na nacht wordt Hannah geplaagd
door vreemde nachtmerries over het verleden van de Navajo's en griezelige schimmen die haar achtervolgen. De schaduwen komen steeds
dichterbij... en waarom komt Josh ook steeds in haar dromen voor? Soms is het verleden nog niet echt voorbij. keywords: gratis ebook - free
first book in series - gratis boek Boek 2 is hier te koop: https://play.google.com/store/books/details?id=Rd5jBAAAQBAJ
Een nobel streven Julia Quinn 2020-07-14 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele

malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1824. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Penelope Featherington bewondert de broer van haar beste vriendin al zolang ze zich
kan herinneren, maar de kans dat deze knappe graaf haar ziet staan is klein. Bovendien maakt zijn schandalige reputatie hem bepaald geen
ideale echtgenoot. Colin Bridgerton is zwaar beledigd door het beeld dat lady Whistledown van hem schetst in haar roddelcolumn. Hij is
helemaal geen charmant leeghoofd! Dat geroddel lijkt misschien onschuldig, maar wat als het Colin de liefde van zijn leven kost? De pers over
de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is
de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Scheepsberichten Annie Proulx 2013-05-07 Quoyle, een onhandige derderangsjournalist, werkt voor een plaatselijke krant in het noorden van
de staat New York. Nadat zijn vlinderachtige, overspelige echtgenote is verongelukt, weet zijn tante de verslagen Quoyle over te halen om met
haar en zijn beide dochtertjes het verlaten voorouderlijk huis aan de kust van Newfoundland te betrekken. De ruige streek met zijn
onherbergzame klimaat stelt de weduwnaar voor nieuwe uitdagingen: hij moet een oud huis bewoonbaar zien te maken en zich als
verslaggever van de scheepsberichten bewijzen in de Gammy Bird, een bizarre krant die voornamelijk aandacht besteedt aan seksschandalen
en auto-ongelukken. De confrontatie van de trage, maar allesbehalve domme Quoyle met de woeste natuur en zijn contacten met de niet
bepaald tamme Newfoundlanders worden met groot vakmanschap, veel vaart en een aanstekelijk gevoel voor humor beschreven.
Kussen op eigen risico Raeanne Thayne 2019-05-21 Haven Point Zij vormt het allergrootste gevaar... voor zijn hart! Deel 4 Het veilig houden
van de straten van Haven Point is niet alleen een báán voor politieagent Wynona Bailey, het is een familietraditie. Maar de laatste tijd beseft
ze dat ze méér wil, en dan vooral van haar baas, de sexy commissaris Cade Emmett. Er is alleen één probleem: als beste vriend van haar
broer is hij overdreven beschermend en ziet hij haar vooral als zijn kleine zusje. Hoe kan ze daar verandering in brengen? Er zijn talloze
redenen waarom Cade beter bij Wyn uit de buurt kan blijven. Wanneer ze gewond raakt tijdens haar werk, beseft hij echter pas hoe belangrijk
ze voor hem is. Het liefst zou hij toegeven aan de gevoelens die hij al jaren in het geheim voor haar koestert... Maar wat zet hij daarmee
allemaal op het spel?
Voor altijd Abbi Glines 2020-01-08 Trisha heeft het niet makkelijk thuis en moet haar blauwe plekken verbergen. Haar droom over een prins
op het witte paard – die haar zou komen redden – is al lang vervlogen.Rock is een man met een plan. Zijn talent voor American football zal
hem helpen om uit zijn armoedige bestaan te ontsnappen. Een mooie carrière ligt binnen handbereik. Op een dag komt Rock een
gewondeTrisha tegen langs de weg en brengt hij haar naar het ziekenhuis. Opeens is football niet meer het belangrijkste in zijn leven. Rock
zal alles doen om Trisha te redden. En te houden.
Society affaires Sylvia Day 2017-11-21 Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy getemd worden.
Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die
zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar verdwenen broer zijn grootste schuldenaar is.
Verkleed als man lapt Julienne alle regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten
dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets te maken hebben met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg
aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
Winter in Haven Point Raeanne Thayne 2017-10-10 Er is een wonder voor nodig om Eliza Hayward weer een beetje in kerststemming te
krijgen. De baan waarvoor ze alles heeft achtergelaten is - letterlijk! - in rook opgegaan, en nu zit ze, twee weken voor kerst, samen met haar
dochtertje, Maddie, vast in het onbekende Haven Point. Hoe moet ze zich nu redden, zonder baan en zonder onderdak? Dan wordt ze ook
nog aangereden, door de knappe techneut en miljonair Aidan Caine... Gelukkig dat de vrouw en het meisje allebei ongedeerd zijn! Toch voelt
Aidan zich enorm schuldig. Als hij niet zesendertig uur wakker was geweest vanwege een zakendeal, had hij vast beter opgelet. Om het goed
te maken biedt hij Eliza een baan aan. Hoewel hij afstand probeert te houden, voelt hij zich steeds meer tot haar aangetrokken. Maar net
wanneer er iets moois tussen hen ontstaat, gebeurt er iets met kleine Maddie en lijkt Eliza onbereikbaar te worden...
Het vlammende kruis Diana Gabaldon 2011-10-07 Het vlammende kruis is het vijfde 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. Claire en Jamie hebben oceanen en
eeuwen getrotseerd, maar nu zijn ze er eindelijk in geslaagd te settelen te midden van de ongerepte natuur van North Carolina. Daar wacht
hun een rustig koloniaal bestaan, zo lijkt het. De spanning loopt echter al gauw op als oude, maar niet graag geziene bekenden zich
aandienen en de gemoederen gaandeweg onrustbarend verhit raken. Immers, wat Jamie niet weet en de uit de twintigste eeuw afkomstige
Claire wel, is dat de Amerikaanse Burgeroorlog op het punt van uitbreken staat... 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.
Winters paradijs Sarah Morgan 2021-12-14 Het eerste deel in de heerlijke feelgoodserie 'De O'Neil broers' van bestsellerauteur Sarah
Morgan. Ooit was Kayla Green gek op Kerstmis. Tegenwoordig gaat ze tijdens de feestdagen liever aan het werk, in de hoop dat ze zo
ongemerkt voorbijgaan. Als haar baas haar vraagt om naar Vermont af te reizen voor een nieuwe opdracht, springt ze daarom ook een gat in
de lucht. Dit is het perfecte excuus om de kerst te ontvluchten! Jackson O'Neil wil zijn uiterste best doen om het vakantieoord Snow Crystal dat al generaties lang in het bezit van zijn familie is - van de ondergang te redden. Maar daar heeft hij wel hulp bij nodig. Met de komst van PR
expert Kayla Green gloort er weer hoop voor het resort. Dat er tussen hen genoeg vonken overspringen om alle kerstverlichting in Vermont te
laten branden, is een onverwachts cadeau. Zo doeltreffend als Kayla is in haar werk, zo onzeker is ze in de omgang met Jackson. Hij maakt
een sterk verlangen in haar wakker dat naast een warm gevoel ook pijnlijke herinneringen oproept. En toch… gloeit er een sprankje hoop. Is het
mogelijk dat de vrouw die niet meer in Kerstmis gelooft, er nu toch door wordt betoverd? "Hartverwarmend en sexy: Sarah Morgans serie "De
O'Neil broers" is perfect!" — Jill Shalvis, New York Times bestsellerauteur.
De kroon van de Tearling Erika Johansen 2015-03-11 Op haar negentiende verjaardag begint prinses Kelsea Glynn haar gevaarlijke reis naar
het kasteel waar ze geboren is. Ze komt haar kroon opeisen. Achttien jaar lang werd het koninkrijk geregeerd door Kelsea’s oom, een
marionet van de Rode Koningin, die het buurland Mortmesme al decennia tiranniseert. Kelsea draagt de Tearlingsaffier, een juweel met
immense magische krachten. Ze wordt beschermd door de Wachters van de Koningin, geleid door de raadselachtige en toegewijde Lazarus.
Kelsea zal de ridders nodig hebben om te overleven. Haar vijanden zetten duistere moordenaars en duivelse bloedmagie in om te voorkomen
dat zij gekroond wordt...
De Ashford-affaire Lauren Willig 2019-07-12 'De Ashford-affaire is een traktatie. Het verhaal sleept je mee in de levens van drie generaties in
één familie met een ingrijpend geheim. Lauren Willig spint een web van lust, macht en verlies.' - Kate Alcott, New York Times-bestsellerauteur

Als advocaat in Manhattan heeft Clementine Evans bijna alles bereikt wat ze wilde. Totdat haar lange uren op kantoor hun tol eisen en zij
single wordt op 34-jarige leeftijd. Als haar familie bijeenkomt voor de 99e verjaardag van haar oma Addie, laat een familielid iets vallen over
een lang verborgen familiegeheim. Clementine begint een zoektocht die haar leven al snel drastisch zal veranderen. Oma Addie groeide op in
het Engelse landhuis Ashford Park tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hier werd ze met haar mooie en extroverte nichtje Bea grootgebracht door
haar aristocratische oom en tante. Addie en Bea zijn elkaars tegenpolen, maar closer dan zussen. Dan vertrekt Bea met haar man naar Kenia
en als Addie haar daar bezoekt is alles anders. Er blijkt iets ergs te zijn gebeurd dat de vrouwen niet met elkaar kunnen delen. Hun sterke
band wordt hevig op de proef gesteld.
Delilah Sarah Ockler 2012-07-05 'We verlangen allemaal naar hoe het had kunnen zijn.' In het leven van Delilah hebben dingen nogal de
neiging uit elkaar te vallen. Ze was goed op school, maar kan het nu nauwelijks nog bijbenen. Haar vrienden snappen haar niet meer. Haar
vriendje is niet echt een vriendje. En haar moeder weigert te praten over de ruzie die acht jaar geleden de familie uiteenscheurde. Wanneer
Delilah de zomer verplicht doorbrengt in het huis van haar recent overleden oma, om de boel daar te renoveren, is het pijnlijke verleden van
haar familie niet te vermijden. Delilah begint te twijfelen aan alles wat ze dacht dat waar was, want de vragen en geheimen stapelen zich op.
Sarah Ockler schreef een krachtig familieverhaal over liefde en ontwikkeling. In een verhaal dat vol emotie en humor zit, realiseert Delilah zich
dat zelfs de meest gebroken relaties weer gelijmd kunnen worden.
A Highlander in Her Past Maeve Greyson 2013 How bad could one little spell be? Trish Sullivan, archeologist and favorite aunt to the MacKay
children, never thought she'd regret those words until Ramsay, the eldest MacKay lad, hurls them back to the 1400s with a botched
transportation spell. Now she and Ramsay must find a way back before accidentally altering the past and unknowingly changing the future.
That is, if Trish can survive the first trip across time without losing her life ... or her heart. What harm could come from a little soul-binding?
Proving his Highland honor alive and well, Maxwell Sullivan agrees to bind his soul to Trish's in order to save her life. But Highland honor isn't
much help when Maxwell loses his heart in the bargain to the sassy woman headed back to the future.
Te gast op Lanwyn Manor Sarah E. Ladd 2020-04-17 Als Julia Twethewey logeert op het landgoed Lanwyn Manor, komt ze voor de keuze
tussen twee begeerlijke vrijgezelle broers te staan. ‘Te gast op Lanwyn Manor’ van Sarah Ladd neemt de lezer mee naar het Cornwall van
1818. Julia Twethewey logeert op het landgoed van haar neef in het hart van de Engelse mijnindustrie en wordt al snel meegesleept in die
complexe wereld. Maar het duurt niet lang voordat ze ontdekt dat de oude kamers van het huis iets verborgen houden. Dan leert ze de
gebroeders Blake kennen. De oudste heeft zijn zinnen gezet op een huwelijk met Julia, en ze weet dat hij de ideale huwelijkspartner is. Maar
ze voelt zich meer aangetrokken tot Isaac, de jongste broer. De aantrekkingskracht is wederzijds. Julia en Isaac raken verwikkeld in een
maalstroom van vreemde gebeurtenissen en moeten hun best doen om aan de sociale verwachtingen te voldoen. Dat is nog niet zo makkelijk
als het lijkt... ‘Te gast op Lanwyn Manor’ is een romantische Regency-roman zoals alleen Sarah Ladd die kan schrijven. Perfect voor de fans
van Jane Austen!
Koffiehandelaar Anthony Capella 2013-11-06 Robert Wallis is een berooide levensgenieter in het 19e-eeuwse Londen. Hij wordt verliefd op
Emily Pinker, de dochter van een steenrijke koffie-importeur. Hoewel Robert affiniteit met koffie lijkt te hebben, vertrouwt Samuel Pinker hem
niet. Robert krijgt de opdracht om naar Afrika af te reizen om de zeldzaamste koffiesoort ter wereld te vinden. Als hij deze opdracht vervult,
mag hij met Emily trouwen. Robert dompelt zich onder in een gevaarlijke wereld van duistere schoonheid. Het slavenmeisje Fikre zal
uiteindelijk zijn toekomst bepalen en de vraag beantwoorden of de prijs van koffie soms niet veel te hoog is...
Geachte heer M. Herman Koch 2014-05-07 In 'Geachte heer M.' het langverwachte nieuwe boek van Herman Koch had de eens zo gevierde
schrijver M. zijn grootste succes met een roman over de geruchtmakende verdwijning van Jan Landzaat. Deze leraar geschiedenis verdween
na een korte affaire met een bloedmooie leerlinge, en werd voor het laatst gezien bij het vakantiehuisje waar zij met haar nieuwe vriendje
verbleef. De roman was een bestseller en betekende M. s internationale doorbraak, maar nu, aan het eind van zijn carrière, raakt hij steeds
meer in de vergetelheid. Maar niet bij zijn mysterieuze benedenbuurman, die M. scherp in de gaten houdt. Wat heeft hij met de
verdwijningszaak te maken? Met vlijmscherpe pen vertelt Herman Koch het intrigerende verhaal van een aftakelende schrijver, twee verliefde
tieners en een verdwenen leraar. Door de bestseller lijkt hun lot voor eeuwig met elkaar te zijn verbonden. 'Geachte heer M.' is een grootse
roman over jaloezie en afgunst, vriendschap en liefde. Met zijn wereldwijd geroemde scherpe blik ontziet Herman Koch ook nu weer niets en
niemand. Herman Koch (1953) is bekend als televisiemaker (Jiskefet) en schrijver. Na zijn debuutroman Red ons, Maria Montanelli (1989)
verschenen onder meer Eten met Emma (2000), Odessa Star (2003) en Denken aan Bruce Kennedy (2005). In 2009 kwam Het diner uit, de
roman waarmee Koch wereldberoemd werd. Het diner werd verkocht aan maar liefst 37 landen en stond wekenlang op de bestsellerlijst van
The New York Times. In 2011 verscheen Zomerhuis met zwembad, dat eveneens een groot succes was.
Als een herinnering Abbi Glines 2018-05-01 Een nieuwe serie van bestsellerauteur Abbi Glines! - Sea Breeze meets Rosemary Beach Als
een herinnering is het eerste deel van een nieuwe serie van Abbi Glines waarin de personages van de populaire series Sea Breeze en
Rosemary Beach elkaar ontmoeten. Zeven jaar nadat ze elkaar voor het eerst ontmoetten en knalverliefd op elkaar werden, brengt het lot
Bliss en Nate weer bij elkaar. Maar is dat sprankje geluk genoeg om hun liefde weer te laten ontbranden?
Utopia Avenue David Mitchell 2020-09-25 Het weergaloze verhaal over de opkomst en ondergang van een Britse rockband, nu in prachtige
paperback Utopia Avenue was hot en happening in 1967-1968. Het was de eigenzinnigste band ever, al heb je er nog nooit van gehoord. In
de psychedelische dampen van Londen spinnen folkzangeres Elf Holloway, gitaarvirtuoos Jasper de Zoet, bluesbassist Dean en jazzdrummer
Griff, een op vele vlakken onwaarschijnlijk viertal, goud uit hun muzikale samenwerking. Ruige tochten langs achterafzaaltjes, seks, drugs en
roem in Soho, nieuwe drank en oude demonen, ups en downs: alles levert stof voor de songs op hun enige twee elpees. Spektakel in
Amsterdam, opsluiting in Rome en onvoorzien gevaar in Amerika: dat de band een enerverend bestaan leidt is nog zwak uitgedrukt. Dit boek
volgt Utopia Avenues reis door hemel en hel, langs straatrellen en hersenrevoltes, onwerkelijke trips en werkelijk tuig, de kunst van het
songschrijven en harde levenslessen, langs de familie die we kiezen en die we meekrijgen, naar een pact met de duivel, en de wankele ladder
van het succes. Kunnen wij de wereld veranderen, of verandert zij ons? Utopia betekent ‘nergens’ maar zouden we een betere wereld kunnen
bereiken als we wisten waar die lag? In de pers ‘Verdraaid aanstekelijk verteld.’ Trouw ‘Een fijn boek over popmuziek, psychedelica en
allerlei intermenselijk gedoe.’ NRC Handelsblad ‘Utopia Avenue, een heerlijke, van enthousiasme druipende, overvolle, bontgekleurde,
overstuurde, komische, ontroerende, tedere, historische én futuristische, klassieke én fantasyroman.’ ***** de Volkskrant
Jane Eyre Charlotte Brontë 2015-08-06 Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige jonge vrouw. Als ouderloze baby belandt ze bij haar
tante, die haar haat en op tienjarige leeftijd naar een weeshuis stuurt. Op haar achttiende vindt ze een betrekking als gouvernante op het
landgoed Thornfield. Daar ontluikt een grote liefde tussen haar en haar grillige werkgever, Edward Rochester. Hun idylle wordt gedwarsboomd
door de onthulling van Rochesters duistere geheim. Jane vlucht, verscheurd tussen haar gevoel en haar geweten... `De schrijfster houdt ons
bij de hand, drijft ons voort over haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet, laat ons geen moment alleen en staat ons geen moment toe haar te
vergeten. Aan het eind zijn we tot op het bot doordrongen van het genie, de heftigheid, de verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia
Woolf

De hospita Roald Dahl 2013-09-12 De hospita is afkomstig uit de bundel Op weg naar de hemel, die nog tien andere spannende korte
verhalen over de duistere facetten van het menselijke karakter bevat.Een jongeman op zoek naar een slaapplaats ontmoet een bijzonder
toeschietelijke hospita. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere
klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen
zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden
genoemd.
Highlander in Her Dreams Allie Mackay 2007 While investigating time portals in Scotland, Kira Bedwell meets the medieval clan chieftain who
has been haunting her dreams for years when she is transported back to the fourteenth century where the constraints of time and his enemies
threaten to tear them apart. Original.
De zijderoutes Peter Frankopan 2016-03-08 'Door terug te kijken, ver terug te kijken, houdt Frankopan ons een spiegel voor, die uiteindelijk
haarscherp laat zien dat we ons zullen moeten aanpassen – of we nou willen of niet.' – VPRO Tegenlicht DWDD-boekentip maart 2016 De
zijderoutes is een schitterende verkenning van de elementen die de stuwende kracht waren achter de opkomst en de ondergang van
wereldrijken, die de stroom van ideeën en goederen bepaalden en nu een nieuw tijdperk inluiden in de internationale politiek. Het gebied ten
oosten van de Middellandse en de Zwarte Zee tot aan de Himalaya, dwars door Centraal-Azië tot diep in China en India, was duizenden jaren
het middelpunt van de aarde. Het is de bakermat van onze beschaving, waar meer dan 2500 jaar v.Chr. metropolen ontstonden als Harappa
en Mohenjodaro met een bevolking die in de tienduizenden liep en met straten die waren aangesloten op een geavanceerd rioleringssysteem.
Het is ook het gebied van de zijderoutes – handelsroutes maar ook verbindingswegen waarlangs opvattingen, religies, ideeën, cultuur én
ziektes zich konden verspreiden. Hier begint Peter Frankopan zijn nieuwe wereldgeschiedenis. Na de eerste zijderoutes ontstonden er
andere: de slavenroute, de goudroute, de route naar het zwarte goud. Maar in onze eenentwintigste eeuw zijn nieuwe routes aan het ontstaan
die een grote gelijkenis vertonen met die allereerste, die Centraal-Azië doorkruisten. De zijderoutes komen terug! 'Briljante verhaallijnen (...)
Een wereldgeschiedenis die het middelpunt van die wereld naar het oosten verplaatst.' – The Economist 'Veel boeken beweren "een nieuwe
geschiedenis van de wereld" te zijn; dit boek heeft die benaming met recht.' – The Times
Highlander's Charm Joanne Wadsworth 2014-09-11 Traveling through time...for a Highlander. Lila MacIan makes a wish upon a sixteenth
century charm gifted to her by her missing grandmother, a wish that sends her traveling back into the past and to a warrior her charm has
bound her to. With a vicious feud raging between the clans, she withholds her true identity from him, except he's seen her grandmother and
now she must do whatever it takes to find her. Highland warrior Calum MacLean is bound to a woman who holds an identical charm to his.
Visions assail him, of the two of them intimately together, and as Lila escapes him for the enemy's land, his soul demands he protect and aid
her. Once Lila is reunited with her grandmother, she discovers she was born in the past to the MacIan laird, Calum's arch enemy. Can she find
a way to save the man her soul cries out for...set her past to rights and remain in her true time?
Halverwege het graf Jeaniene Frost 2013-12-04 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 wordt steeds aantrekkelijker Halverwege het graf is het eerste deel van de veelgeprezen Nachtjagersserie.
Een vorstelijk aanbod Julia Quinn 2020-02-25 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele
malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1815. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Benedict Bridgerton heeft zijn oog laten vallen op Sophie Beckett. Sophie had niet
durven dromen dat ze ooit zou binnenkomen op een van Lady Bridgertons befaamde gemaskerde bals. Laat staan dat ze daar haar
droomprins zou ontmoeten. Hoewel ze de dochter van een graaf is, wordt Sophie door haar afschuwelijke stiefmoeder als een bediende
behandeld. Maar nu, zwierend in de sterke armen van de hartverscheurend knappe Benedict Bridgerton, voelt ze zich net een prinses. Helaas
weet ze maar al te goed dat de betovering verbroken zal zijn zodra de klok middernacht slaat. Kan ze Benedict voor zich winnen voor het te
laat is? De pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans van
Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’
Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Kiro en Emily Abbi Glines 2016-06-29 New York Times-bestseller! Een e-book only voor de echte fans. In 1992 is Kiro Manning, de
leadzanger van Slacker Demon, een absolute superster. Met een platina album, totale dominantie van de hitlijst, uitverkochte concerten en
onvoorstelbare hoeveelheden geld, kan Kiro alles - en iedereen - krijgen die hij maar wil. Als een donkerharige, terughoudende schoonheid
hem afwijst op een afterparty na een concert, is zijn eerste gedachte 'Wie denkt ze wel niet dat ze is?' meteen gevolgd door: 'Hoe maak ik
haar de mijne?' Kiro houdt wel van een uitdaging, maar niet ieder meisje wil een relatie met een rockster. Vooral dit meisje niet. Hij liet haar
die nacht gaan, maar heeft haar nooit kunnen vergeten. En als ze elkaar weer ontmoeten, zweert Kiro dat hij haar niet nog een keer zo
makkelijk laat gaan. De wereld vereerde Kiro, maar hij vereerde dat meisje, dat alles werd waarvan hij niet wist dat hij ernaar op zoek was. Het
enige meisje van wie hij ooit zou houden. Zijn Emily.
Het vergeten dorp Lorna Cook 2019-07-16 Een mysterieuze oude foto leidt tot de ontdekking van een vreselijk geheim... Deels historische
roman voor fans van Kate Morton en Carol Drinkwater. 1943: De hele wereld is in staat van oorlog, en de bewoners van Tyneham wordt
gevraagd hun thuis op te offeren – het dorp wordt overgedragen aan het Britse leger. Maar op de vooravond van de overdracht zal een
vreselijke gebeurtenis ervoor zorgen dat drie van hen voor altijd verdwijnen. 2017: Melissa hoopte dat een vakantie aan de kust van Dorset
haar relatie uit het slib zou trekken, maar ondanks de idyllische omgeving gaat het juist bergafwaarts. Dan vindt Melissa een mysterieuze foto,
van een vrouw uit het vergeten dorp Tyneham. Ze is vastbesloten om te ontdekken wat het verhaal achter de oude foto is. Maar Tyneham
verbergt een gruwelijk geheim...
Sneeuw en as Diana Gabaldon 2014-03-18 Sneeuw en as is het zesde 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. Jamie wordt door de Gouverneur gevraagd om
te helpen de kolonisten kalm te houden. Hij heeft echter van Claire gehoord dat over drie jaar de onafhankelijkheid zal worden uitgeroepen en
dat iedereen die trouw is aan de kroon gedood of verbannen zal worden. Een lastig dilemma voor Jamie, en zijn problemen worden alleen nog
maar groter als de kolonisten die hij wil helpen ervan overtuigd raken dat Claire een heks is die op de brandstapel moet... 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.

Hypnose Lars Kepler 2020-02-20 Ter ere van 10 jaar Hypnose heeft Lars Kepler dit iconische thrillerdebuut volledig herzien en herschreven.
Meer vaart, meer spanning, maar Joona Linna. Een absolute must voor alle fans. Erik Maria Bark heeft gezworen nooit meer iemand onder
hypnose the brengen. Maar als inspecteur Joona Linna hem om hulp vraagt bij een moordzaak waarbij de levens van twee jonge mensen op
het spel staat, heeft hij geen andere keuze. Als snel wordt duidelijk dat Erik de prijs moet betalen voor zijn verbroken belofte. Hij wordt
getroffen door een serie gewelddadige en onverklaarbare gebeurtenissen, die ook zijn gezin meesleuren in een vreselijke nachtmerrie.
Highlander Martin Eisele 1994 Een onsterfelijke, nu levende Schot strijdt met zijn magische zwaard tegen andere onsterfelijken, geplaagd
door het onafwendbaar moeten verliezen van zijn sterfelijke geliefden.
Opnieuw verliefd Abbi Glines 2015-02-12 'De boeken van Abbi Glines worden steeds verslavender.' - Goodreads.com Internationale
bestseller! Nr. 1-positie in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland! Na het wereldwijde succes van Bijna verliefd en de twee
daaropvolgende dleen, Nooit verliefd en Voor altijd verliefd, gaat Abbi Glines in Opnieuw verliefd terug naar het begin. Bijna verliefd was het
verhaal van Blaire. Nu is het Rush die zijn kant van het verhaal vertelt.
Lopen op het water Lynn Austin 2014-02-11 Lynn Austin schrijft in Lopen op het water heel `down to earth over haar twijfels en hoop,
waardoor je als christen veel in haar verhalen zult herkennen. Met een aangrijpende eerlijkheid geeft Lynn Austin met Lopen op het water een
intieme kijk in haar eigen worsteling. Hoe krijg ik die passie terug? Ze vertelt over spirituele droogte in een tijd van verlies en ongewenste
veranderingen. Tijdens haar pelgrimsreis door Israël leest ze op elke plaats waar ze komt uit de Bijbel. Met veel gevoel voor detail verweeft ze
naadloos de gebeurtenissen in haar leven met de hoopvolle inzichten die ze in Gods Woord vindt en die haar nieuw geloof en richting voor de
toekomst geven. Lynn Austin deed tijdens haar reis door Israël inspiratie op voor haar nieuwe reeks Bijbels-historische romans. De eerste
roman uit deze reeks, Zacharia, keer terug, is inmiddels verschenen
Transcriptie Kate Atkinson 2018-10-01 Kate Atkinsons ‘Transcriptie’ is, in de woorden van ‘The Telegraph’, een eigenzinnige spionageroman
met een schitterend gevoel voor het absurde. In 1940 laat de achttienjarige Juliet Armstrong zich aarzelend rekruteren door de binnenlandse
spionagedienst MI5. Ze wordt gedetacheerd naar een obscure afdeling die de activiteiten van een groep pro-fascistische Londenaren in de
gaten moet houden. Het werk is grotendeels eentonig, maar gedurende een paar weken angstaanjagend. Na de oorlog sluit ze dat hoofdstuk
van haar leven voorgoed af. Denkt ze. Tien jaar later woedt er een heel andere oorlog, tegen een nieuwe vijand. Juliet is inmiddels producent
bij de BBC geworden als ze wordt ingehaald door schimmige figuren die haar het verleden betaald willen zetten.
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