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Yeah, reviewing a books UNCOMMON PASSION BY ANNE CALHOUN EBOOK could ensue your close connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As
understood, achievement does not recommend that you have extraordinary points.
Comprehending as well as contract even more than supplementary will give each success. next to, the message as skillfully as sharpness of this UNCOMMON PASSION BY ANNE CALHOUN
EBOOK can be taken as skillfully as picked to act.

Vermoord naakt J.D. Robb 2014-01-15 De moord op de dochter van een senator onthult haar geheime leven als callgirl. Eve Dallas wordt belast met deze gevoelige zaak, en haar onderzoek
leidt naar de ondoorzichtige kringen van politiek en high society in Washington. De zaak wordt verder gecompliceerd door de groeiende aantrekkingskracht tussen haar en Roarke, een van de
rijkste en machtigste mannen ter wereld. Hij is waanzinnig knap en gevaarlijk – en de hoofdverdachte...
Een gelukkige vergissing Nora Roberts 2017-04-25 Zoe Fleming is helemaal niet op zoek naar avontuur wanneer ze besluit een advertentie te zetten. En ze zoekt ook geen man of minnaar of
vader voor haar zoontje. Ze zoekt gewoon een huurder, meer niet. Waarom maakt haar fantasie dan overuren vanaf het moment waarop sexy J. Cooper McKinnon zich als gegadigde bij haar
meldt? Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Toen God een konijn was Sarah Winman 2011-09-05 1968. Het jaar dat heel Parijs de straat opgaat. Het jaar dat Martin Luther King zijn leven verliest om een droom. Het jaar dat Eleanor Maud
Portman wordt geboren. Het wereldbeeld van de jonge Elly wordt gevormd door de mensen om haar heen: haar liefhebbende maar hinderlijk afwezige ouders; een beste vriendin die naar patat
ruikt; een lesbische tante die filmster is, een oude joodse buurman die het niet zo nauw neemt met de waarheid; een bejaarde dandy die al dansend haar leven in komt, meteen gevolgd door
een Shirley Bassey-imitator, en, natuurlijk, een konijn dat god heet. In een kindertijd die zowel gewoon is als buitengewoon, is Elly's enige constante haar broer Joe. Twintig jaar later zijn Elly en
Joe volwassen en nog net zo close als ze altijd waren. Totdat, op een zonnige ochtend, een wereldschokkende gebeurtenis hun band voor altijd dreigt te verbreken. Toen god een konijn was is
een roman over een kindertijd, over opgroeien, over vriendschap en familie, triomf en tragedie en alles daartussenin. Maar bovenal is het een roman over de liefde in al haar vormen.
Als ik jou was Lisa Renee Jones 2013-01-30 Als Sara McMillan een stapel prikkelende dagboeken in handen krijgt, afkomstig uit een opslagunit waarvan de inhoud geveild wordt, is ze geschokt
en gefascineerd tegelijk door de ontboezemingen van de schrijfster. Hoe meer ze leest, hoe meer ze zich gaat afvragen waarom Rebecca, de eigenaar van de ruimte, alles heeft achtergelaten.
Is haar iets noodlottigs overkomen of heeft ze gewoonweg besloten om haar leven achter zich te laten en opnieuw te beginnen? Sara raakt volledig in de ban van het spannende erotische leven
dat Rebecca leidde en is vastbesloten te achterhalen wat er is gebeurd. Binnen de kortste keren raakt ze ondergedompeld in Rebeccas leven. Ze neemt haar oude baan over en ontmoet haar
vrienden. Maar het gaat verder. Sara voelt zich sterk aangetrokken tot twee mysterieuze mannen: Marc, de eigenaar van een galerie, en de beroemde kunstenaar Chris. Ze laat zich verleiden,
en hoewel het duidelijk is dat beide mannen duistere geheimen met zich meedragen, is ze niet meer in staat te stoppen. Als ik jou was is een huiveringwekkende erotische thriller die je niet meer
los zal laten. Lisa Renee Jones heeft meerdere prijswinnende boeken geschreven. Haar werk werd in verschillende talen vertaald. Als ik jou was is het eerste deel van een trilogie.
CELESTE 1 - Celeste Virginia Andrews 2020-12-16 Celeste en haar tweelingbroer Nobel zijn onafscheidelijk, tot Nobel door een tragisch ongeluk om het leven komt. Hun moeder besluit dat
Celeste nu als haar broer door het leven moet... Celeste en haar tweelingbroer Nobel zijn onafscheidelijk, tot Nobel door een tragisch ongeluk om het leven komt. Dit verlies is meer dan hun
moeder, die erg bijgelovig is, kan verdragen. In een wanhopige poging om de geest van haar zoon in leven te houden, verplicht ze Celeste haar haar af te knippen, jongenskleren te dragen en
zelfs Nobels identiteit aan te nemen. Het meisje in Celeste is bijna verdwenen, totdat een knappe jongen naast haar en haar moeder komt wonen. Celeste strijdt met haar ontwakende
vrouwelijkheid en herontdekt zichzelf, met het risico dat haar moeder wraak zal nemen...
Graaf Robert van Parijs Walter Scott 1832
Niet alles is liefde Rachel Gibson 2011-07-07 Clares societybruiloft is duidelijk van de baan als ze haar verloofde met de wasmachinemonteur(!) betrapt. Het ene moment beleeft ze, in een
prachtige roze trouwjurk die ze nooit meer zal dragen het verschrikkelijkste moment van haar leven en het volgende moment wordt ze wakker met de ergste kater van haar leven Tot overmaat
van ramp ontdekt ze dat ze weinig meer aan heeft dan een sexy niemendalletje en dat ze in bed ligt met Sebastian Vaughan, vroeger haar onbereikbare jeugdliefde, maar nu een sexy journalist
die de wereld over reist. Ergens tussen de toast en de ochtendthee is haar leven veranderd in een complete puinhoop. Clare besluit de liefde voorlopig af te zweren, maar Sebastian is niet van
plan te vertrekken. De herinnering aan zijn sixpack doet Clares knieën knikken, en de manier waarop Sebastian haar kust kan ze onmogelijk vergeten. Zal hij haar op andere gedachten kunnen
brengen? Waar we je vooral enthousiast voor willen maken is de heerlijke schrijfstijl van Rachel Gibson. Alle woorden zijn raak, de dialogen treffend, en als lezer zit je binnen no time middenin
het verhaal. Krenten in de pap zijn de steamy en bepaald niet gecensureerde 'ontmoetingen' tussen de hoofdpersonen. Gibson is op dit moment helemaal hot in Amerika, en wij begrijpen wel
waarom: lezen dit boek! Lifestylelog.nl
Pucked Helena Hunting 2021-10-21 Violet Hall wordt er doodmoe van dat alles in haar familie altijd in het teken moet staan van de ijshockeycarrière van haar stiefbroer. Maar als ze weer eens

wordt meegesleept naar een van zijn wedstrijden ontmoet ze teamcaptain Alex Waters. Hij is niet alleen bloedmooi, maar ook nog eens slim en heel grappig. Het enige nadeel: zijn reputatie.
Alex Waters heeft een reputatie als playboy. Tijdens een borrel na de wedstrijd klikt het meteen tussen hem en de prettig gestoorde Violet. Alex is ervan overtuigd: hij wil meer. Maar hoe kan hij
Violet ervan overtuigen dat hij alleen op het ijs een player is? Reviews: ‘Meeslepend, sexy, overrompelend, duister, ongelooflijk erotisch en een ongeëvenaard liefdesverhaal. Komt zeker op mijn
lijst van favorieten.’ – Alice Clayton
Finding it Cora Carmack 2016-03-01 Al meer dan 20.000 keer gelezen en geluisterd! Deel 3 in de populaire romantische trilogie van bestsellerauteur Cora Carmack. De delen kunnen los van
elkaar gelezen worden. Kelsey Summers is nogal verwend, maar ook erg eenzaam. Ze weet niet wat ze wil met haar leven, dus gaat ze door Europa reizen, op zoek naar avontuur en zichzelf.
Daar ontmoet ze de knappe, mysterieuze Jackson Hunt. Ze blijven elkaar maar tegenkomen en spreken af om een tijdje samen te reizen. Ze voelt zich enorm aangetrokken tot Jackson. Elke
dag die ze samen doorbrengen in romantische Italiaanse dorpjes valt ze harder voor hem. Maar hoeveel weet ze eigenlijk van Jackson? Het lijkt erop dat hij heel wat te verbergen heeft... Finding
itis het derde deel van een zeer succesvolle trilogie. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. De andere delen heten Losing it en Faking it.
Blijf in Jezus Andrew Murray 1975 Dertig meditaties van de Zuidafrikaanse predikant (1828-1917).
Onverminderd Rebecca Yarros 2015-09-25 'Onverminderd' is het hartverwarmende eerste deel van de Flight & Glory-serie van Rebecca Yarros. 'Onverminderd' van Rebecca Yarros is rauw,
realistisch en romantisch. Dat rauwe begint al bij de openingsscène, waarin Ember het dramatische nieuws krijgt dat haar vader is gesneuveld in Afghanistan. In die toch al kwetsbare periode
komt ze er ook nog achter dat haar vriendje Riley het doet met haar huisgenoot. Ember vindt steun bij Josh, de ijshockeycoach van haar broertje. Maar ze kijkt wel uit om zich in een nieuwe
relatie te storten... 'Onverminderd' is het eerste deel van de populaire Flight & Glory-serie van Rebecca Yarros.
Proeven van liefde Nora Roberts 2018-11-13 Liefde, passie en romantiek voor alle fans van Nora Roberts Vier vriendinnen runnen samen een bedrijfje als weddingplanners, maar ze hebben
nauwelijks tijd om de liefde in hun eigen leven toe te laten. Laurel, de bruidstaartenbakker van Vows, is een vrouw die hard heeft moeten vechten om te komen waar ze is. Ze heeft geen
bescherming nodig, en al helemaal niet van de broer van haar vriendin en collega Parker. Passie en hartstocht wil ze, maar hoe moet ze hem dat duidelijk maken?
Liefdesbrieven in Rose Harbor Debbie Macomber 2014-10-29 De zomer is een drukke tijd in de bed & breakfast van Rose Harbor, en eigenares Jo Marie Rose en klusjesman Mark Taylor
hebben samen veel tijd doorgebracht met het draaiend houden van de zaak. Ondanks goedbedoelde hints van anderen houdt Jo Marie vol dat Mark niet meer is dan een vriend. Maar dan wel
een vriend aan wie ze verdacht veel denkt... Omdat hij niet graag over zichzelf praat weet Jo Marie weinig over Marks leven. Ze neemt zich voor meer over hem te weten te komen, maar eerst
moet ze haar eigen verleden onder ogen zien – en ze moet ook nog drie nieuwe bezoekers verwelkomen die, net als Jo Marie tot voor kort, op zoek zijn naar nieuwe wegen in hun leven. Wat
hen allemaal bindt is de zoektocht naar liefde. Maar het vereist moed om die te kunnen toelaten.
Nieuwe dromen Brenda Novak 2015-09-15 Just Like Mom’s is een begrip in Whiskey Creek. Om haar oma te helpen het restaurant te behouden, keert Addy Davies na vijftien jaar terug naar het
stadje, de plek die ooit haar thuis was. Daar loopt ze direct Noah Rackham tegen het lijf, van wie ze als tienermeisje al droomde. Maar Addy heeft een geheim waardoor ze haar gevoelens voor
Noah niet toe kan laten. Noah - populair, knap, succesvol - begrijpt maar niet dat Addy niets met hem te maken wil hebben. Hij weet dan ook niet dat zijn aanwezigheid herinneringen bij haar
oproept die ze het liefst zou vergeten. Wat hij wel weet, is dat hij eindelijk een vrouw heeft ontmoet aan wie hij zijn hart zou kunnen verliezen. Maar Addy’s terugkeer blijkt nogal wat opschudding
te hebben veroorzaakt in het eens zo harmonieuze stadje, en door de verdeeldheid die ontstaat, komt ze lijnrecht tegenover Noah te staan. Toch kan ze haar geheim niet prijsgeven. Niet zonder
een nóg duisterder geheim aan het licht te brengen...
Een nieuwe zomer Sarah Morgan 2021-12-14 Het tweede deel in de heerlijke feelgoodserie 'De O'Neil broers' van bestsellerauteur Sarah Morgan. Voor de Franse Élise gaat deze zomer haar
langgekoesterde droom in vervulling: ze mag als chef-kok de pollepel gaan zwaaien in haar ‘eigen’ restaurant in het ski-resort Snow Crystal. Helaas gooit de eigenaar roet in het eten en dreigt
de feestelijke opening al meteen in het water te vallen. Sean O’Neil vindt een bezoek aan Vermont – hoe tijdelijk ook – een nachtmerrie. Hij heeft het familiebedrijf en landelijke leven van zijn
familie jaren geleden bewust ingeruild voor een succesvolle carrière als chirurg. Terugkeren naar Snow Crystal confronteert hem opnieuw met schuldgevoel: heeft hij zijn familie in de steek
gelaten? Terwijl Élise op het punt staat om uit pure frustratie een sauspan door de keuken te gooien, arriveert Sean, met wie ze vorige zomer een nacht vol passie heeft gedeeld. Dat zou wat
haar betreft best voor herhaling vatbaar zijn, maar juist nu kan ze niet afgeleid worden. Juist nu moet ze zich concentreren op haar culinaire capaciteiten. Zal ze haar temperament in bedwang
kunnen houden? "Hartverwarmend en sexy: Sarah Morgans serie "De O'Neil broers" is perfect!" — Jill Shalvis, New York Times bestsellerauteur.
Una passione come nessun'altra (I Romanzi Extra Passion) Anne Calhoun 2016-03-05 Dopo aver abbandonato la rigida comunità religiosa che l'ha cresciuta, Rachel è determinata a vivere
libera e sperimentare tutto quello che le è stato finora proibito, incluso il sesso. Così partecipa a un'asta per scapoli e si aggiudica per una notte Ben Harris, affascinante ed enigmatico agente
delle unità speciali antiterrorismo. Ben è abituato a vivere di pericolo e adrenalina, e quando si rende conto che Rachel è vergine si sente invadere dal senso di colpa, e si offre di educarla alla
passione, senza impegni di alcun genere. Ma quanto tempo può passare, prima che l'allieva superi il maestro?
Verslaafd aan jou Sylvia Day 2012-08-23 Volg Verslaafd aan jou op Facebook
Een vis is een vis Leo Lionni 2007 Een kikkervisje en een karper zijn dikke vrienden. Het kikkervisje wordt een kikker en gaat aan land. Dat wil de karper ook, maar of dat zo'n goed idee is?
Prentenboek met grote, kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Sleutel tot de kracht Nora Roberts 2018-08-07 Malory, Dana en Zoe. Drie jonge vrouwen die elkaar op een stormachtige avond ontmoeten in een indrukwekkend landhuis, waar ze een aanbod
krijgen dat hun levens voorgoed verandert... Eén ding heeft Zoe McCourt wel geleerd: met hard werken kun je heel wat bereiken in het leven. Is ze daar zelf niet het beste voorbeeld van? Zo is
het haar tegen alle verwachtingen in toch maar gelukt om als alleenstaande moeder een prima bestaan op te bouwen samen met haar zoon! Nu het haar beurt is om een gouden sleutel te
vinden, twijfelt ze echter of alleen hard werken wel genoeg is. Ze vermoedt dat ze een belangrijke les zal moeten leren: dat ze niet alles alleen hoeft te doen, en hulp mag aanvaarden. Ook als

die hulp van Bradley Vane komt – de eerste man in tien jaar die haar hart op hol brengt...
Perfecte zomer Abbi Glines 2013-07-26 Romantiek in combinatie met heerlijke, expliciete seksscènes de bij talloze vrouwen een gevoelige snaar raken. Abbi Glines is in de VS al jarenlang een
bestsellende auteur van romantische fictie, maar sinds er vorig jaar de zogenaamde 'uncensored' versies verschenen, zijn de verkoopcijfers torenhoog gestegen. Ashton is het zat braaf te zijn,
en ze heeft ook geen zin meer om de ideale vriendin van Sawyer Vincent te spelen. Sawyer is perfect, een ware droomprins, maar hij is nog maar net vertrokken op een sportieve zomervakantie
of zijn neef Beau is al in zicht Beau is de meest sexy verschijning die Ashton ooit heeft gezien en hoewel ze weet dat ze uit zijn buurt moet blijven voelt ze zich zeer tot hem aangetrokken. Beau
houdt van zijn neef Sawyer als van een broer, dus het laatste wat hij wil is zijn vriendinnetje afpakken. Daarom blijft hij bij Ashton uit de buurt, hoewel hij tot over zijn oren verliefd op haar is.
Maar hoe verder Ashton en Beau uit elkaars buurt proberen te blijven, hoe meer ze zich tot elkaar aangetrokken voelen. Totdat ze er op een gegeven moment geen weerstand meer aan kunnen
bieden
De bruidsjurk Rachel Hauck 2014-06-07 `De bruidsjurk is een verrassende feelgoodroman waarin een jonge vrouw wordt uitgedaagd te zoeken naar ware liefde. Nadat haar vriend Tim haar een
aanzoek heeft gedaan, vindt Charlotte in een doos met afgedankte kleren een prachtige vintage bruidsjurk. Ze weet meteen dat dit de jurk is die ze op haar bruiloft zal dragen. Maar waar komt
hij vandaan? Ze begint een zoektocht naar de geschiedenis van de bruidsjurk; een welkome afleiding van haar liefdesleven nu ze twijfelt of een huwelijk met haar verloofde Tim wel de juiste stap
is. Een voor een leert ze de vrouwen kennen die de jurk hebben gedragen. Emily in 1912, Mary Grace in 1939, Hillary in 1968.
Picciola Joseph Xavier Boniface dit Saintine 1837
Beter dan ooit Brenda Novak 2017-06-06 Als dochter van een moeder met een verzamelstoornis heeft Phoenix het niet makkelijk. Als ze op de middelbare school verkering krijgt met de knappe,
populaire Riley Stinson, heeft ze eindelijk het gevoel dat ze ergens trots op kan zijn. Haar grootste angst is om hem te verliezen, helemaal wanneer ze ontdekt dat ze zwanger is. Maar dan
maakt hij hun verkering uit. Haar wereld stort in, en dan wordt ze er tot overmaat van ramp van beschuldigd dat ze zijn nieuwe vriendin heeft aangereden. Helaas kan ze haar onschuld niet
bewijzen... Nu is Phoenix na jaren terug in Whiskey Creek. Hoewel Riley niet staat te springen om haar in zijn leven toe te laten, vindt hij dat ze de kans verdient om haar zoon te leren kennen.
Al snel beseft hij dat het onzekere meisje van vroeger is uitgegroeid tot een sterke - en erg aantrekkelijke! - vrouw. Maar durft hij na alles wat er is gebeurd wel te geloven in een toekomst met
haar?
President vermist Bill Clinton 2018-06-04 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
Identiteit Francis Fukuyama 2019-03-06 Fukuyama, de schrijver van het wereldwijd beroemde boek ‘Het einde van de geschiedenis’, bekijkt in zijn nieuwe boek ‘Identiteit’ het electorale succes
van populisten. Dit succes wordt vaak verklaard vanuit economische motieven, maar komt in feite voort uit een behoefte aan identiteit. In ‘Het einde van de geschiedenis’ schreef Fukuyama al
dat mensen hechten aan erkenning van hun waardigheid. Nu verklaart hij vanuit dit begrip het huidige tijdsgewricht. Voorheen streefde de liberale democratie naar universele erkenning van
burgerschap met onvervreemdbare rechten. Nu heeft identiteitspolitiek op basis van religie, ras, etniciteit of gender de overhand. De opleving van de gepolitiseerde islam, identiteitspolitiek
gericht op etnische minderheden, activisme op universiteiten en het anti-immigranten-populisme zijn daar voorbeelden van. De behoefte aan identiteit kan niet zomaar opzij worden gezet.
Daarom moet zij ingevuld worden op een manier die de democratie ondersteunt in plaats van ondermijnt. Identiteit is een noodzakelijk boek – een ernstige waarschuwing dat we onszelf
veroordelen tot voortdurend conflict, tenzij we een universele invulling aan menselijke waardigheid geven.
Ons betere ik Steven Pinker 2011-12-15 De gruwelijke beelden van oorlogen en genocide die we op het nieuws zien geven ons de indruk dat onze tijd de gewelddadigste aller tijden is. Het
omgekeerde is waar, laat Steven Pinker zien in Ons beter ik.. Hoe komt het dat we ons zoveel menselijker gedragen? Ons leven is verbeterd - en zo gaan we indirect andermans leven meer
waarderen. En hoe meer we met anderen te maken krijgen, des te meer groeit onderling begrip, zelfs al is dat soms uit egoïsme. Pinker laat zien dat empathie en zelfbeheersing op den duur
sterkere eigenschappen zijn dan sadisme en wraak. Ons beter ik is een indrukwekkende, onmisbare geschiedenis van de menselijke omgang en een boek voor de eeuwigheid. STEVEN
PINKER (Montréal, 1954) is een experimenteel psycholoog, en professor in Psychologie aan Harvard University. Hij schreef over taal en intelligentie in onder andere Het taalinstinct (1994), Hoe
de menselijke geest werkt (1997), Het onbeschreven blad (2002) en De stof van het denken (2007). Het unieke van Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op zoveel terreinen zoekt:
psychologie, taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel hoeken op debat en controverse kan rekenen. 'De stof van het denken is een rijk boek waarin
Pinker laat zien hoe de werkelijkheid de taal bepaalt en de manier waarop we daarmee als biologische en sociale dieren hebben leren omgaan.' - DE STANDAARD 'Wie op de hoogte wil raken
van een fascinerende nieuwe wetenschap, en bovendien graag spannende populair-wetenschappelijke boeken leest, moet zich Het taalinstinct niet laten ontgaan.' - TROUW
Nagenoeg perfect Abbi Glines 2015-05-27 'De boeken van Abbi Glines worden steeds verslavender!' - Goodreads.com Het leven buiten de veilige omgeving van haar huis is een nieuwe
ervaring voor Della Sloane. Haar geheimzinnige verleden is niet iets dat ze van plan was met iemand te delen. Ze zullen haar toch niet begrijpen. Woods Kerrington is niet iemand die op
kwetsbare vrouwen valt. Hij vindt dat allemaal te veel gedoe. En hij wil geen gedoe, maar hij wil lol hebben. En wanneer hij die mooie meid ziet die niet weet hoe ze benzine moet tanken, is dat
precies wat hij in gedachten heeft, een spannende avond met haar. Wat hij niet weet is dat ze zo ontzettend kwetsbaar is.
Bevrijdende liefde Francine Rivers 2012-02-23 Deze roman speelt zich af omstreeks 1850 in Californië. De om haar schoonheid geroemde Angel verwacht niets van mannen dan leugens,
bedrog en geweld. Als jong meisje werd zij verkocht en misbruikt en later gedwongen als publieke vrouw haar lichaam te exploiteren. De enige kracht die Angel in staat stelt om te overleven is
de diepe haat die zij koestert. En het meest haat die zij de mannen die haar hebben gebruikt en haar inwendig leeg en dood hebben achtergelaten. Dan ontmoet zij Michael Hosea, een man die
god wil dienen en bij alles zoekt naar zijn wil. Michael Hosea gehoorzaamt Gods roep om met Angel te trouwen en haar onvoorwaardelijk lief te hebben. Langzaam trotseert Michaels al Angels

bittere verwachtingen en ondanks haar verzet begint haar bevroren hart uiteindelijk te smelten. Bij een naburig kolonistengezin vindt Angel een warmte die ze nooit eerder gevoelt heeft. Maar
niet iedereen wil de vrouw vergeven die Angel was...als een ultieme beproeving van haar respect voor Hosea en haar prille geloof in God doemt er uit het verleden een demon op die zij onder
ogen zal moeten zien en... overwinnen.
Leven aan de onderkant Theodore Dalrymple 2012-09-20 Een vernieuwende en confronterende visie op het systeem dat de onderklasse instandhoudt. Leven aan de onderkant is het relaas van
een psychiater over het leven in de onderklasse en een felle aanklacht tegen de mentaliteit die mensen daarin gevangen houdt. Dalrymple werkt in een gevangenis en een ziekenhuis in een
grote achterstandswijk. Hij baseert zijn analyse op de duizenden gesprekken die hij voerde met daders en slachtoffers van roof, drugsmisbruik, mishandeling en andere vormen van geweld. Het
resultaat is een indringend portret van een wereld waarin relaties vluchtig en gewelddadig zijn, waarin vaders afwezig zijn, waarin zelfbeheersing en eigen verantwoordelijkheid niet of nauwelijks
een rol spelen. Volgens Dalrymple wordt de onderklasse vooral instandgehouden door het waarderelativisme waarvan de westerse wereld sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw is
doortrokken. Dat komt vooral tot uiting in het goedpraten van criminaliteit door die voor te stellen als een onontkoombaar gevolg van armoede of discriminatie, maar ook in het verdacht maken
van prestatiedrang in het onderwijs. Aan de onderkant van de samenleving heeft dit geleid tot een slachtoffercultuur, die verhindert dat mensen hun lot in eigen handen nemen, met alle kwalijke
gevolgen van dien.
5 Tinten verder e-bundel Anne Calhoun 2014-10-28 KORTE VERHALEN Wie wil er nou grijstinten als er zó veel andere spannende kleuren zijn? Harlequin gaat 5 tinten verder! Durf jij mee? In
deze bundel vind je onze nieuwste 5 Tinten Verder-verhalen: (1) OVERGAVE - Als Jack belt en zegt dat ik hem in de bar van het hotel moet ontmoeten, weet ik twee dingen zeker. Eén: hij wil
seks met mij. Twee: ik zal hem geven waar hij om vraagt. Want dat is de afspraak. Als ik naar hem toe ga, doe ik wat hij wil. En dan bedoel ik álles wat hij wil. Natuurlijk mag ik de uitnodiging ook
weigeren. Maar als ik die aanneem, doe ik wat me wordt opgedragen. Ik weiger nooit. (2) OPWINDEND ANONIEM - Overdag is ze Eve Grant, medewerkster klantenservice op een saai kantoor.
's Avonds wordt ze Eris en vult ze haar weblog met haar erotische fantasieën. Als Eve kan ze alleen maar stiekem smachten naar haar sexy collega, Lane, maar als Eris kan ze hem
schaamteloos de hoofdrol laten spelen in haar pikante onlineverhalen. Wanneer ze spannende reacties krijgt van een anonieme volger op haar blog, raakt ze geïntrigreerd - en behoorlijk
opgewonden. Ondertussen begint Lane serieus met haar te flirten. Het lijkt zelfs of hij toespelingen maakt op wat zij allemaal in haar blog schrijft. Ze zou bijna gaan denken dat hij haar
doorheeft... (3) OVERSPOELD DOOR GENOT - De Manhattan Mermaids zijn naar verluidt de mooiste vrouwen van New York. In een exclusieve club entertainen ze rijke, machtige mannen.
Zonder seks met hen te hebben, want de Mermaids zijn allemaal nog maagd. Derek Prince gelooft absoluut niet dat deze vrouwen echt bestaan, tot hij de club bezoekt en daar de betoverende
Xenia leert kennen. Nooit eerder heeft een vrouw zo'n intense hunkering in hem opgeroepen. Maar al is dat duidelijk wederzijds, hij mag absoluut niet over de grens gaan. Eindeloze kussen,
sensuele strelingen - alles is toegestaan. Behalve dat ene... (4) PROEVEN VAN DE ZONDE - Bij haar eerste afspraak met Marco Rinaldi staat Christine gewoon te watertanden. Niet omdat ze
graag een van zijn beroemde gerechten wil proberen, maar omdat de chef-kok zelf zo smakelijk is! Al bij hun tweede afspraak, in het peperdure huis dat ze voor hem moet verkopen, mag ze
proeven - en niet alleen van zijn eten. Tenminste, als ze instemt met zijn extreme voorstel: ze krijgt zijn huis cadeau als ze één nacht lang álles doet wat hij vraagt... (5) HEIMELIJKE LUST Waar vindt Maud een man die haar geeft wat ze echt nodig heeft? Liefst een sterke man die haar opdraagt wat ze moet doen, en die van pijn een ongekend genot weet te maken... Zoals het
genot dat haar werkgevers, de markies en markiezin van Blaystock Manor, elkaar weten te geven. Hun sm-spelletjes bespieden vindt ze al opwindend, maar het is niet genoeg. Ze wil zelf
spelen! Wanneer ze hen op een avond heimelijk gadeslaat, merkt ze dat zijzelf ook wordt bekeken. William, de knappe, ruige rentmeester van het landgoed, ziet precies hoe ze zichzelf
aanraakt... Deze verhalen zijn ook los verkrijgbaar.
Het zijden prooi Nora Roberts 2016-03-16 Rechercheur Phoebe MacNamara vond haar roeping al op jonge leeftijd, toen een verwarde man haar familie urenlang gegijzeld hield. Nu is ze de
beste onderhandelaar van de politie van Savannah. Of het nu gaat om iemand die zelfmoord wil plegen, een man die zijn gezin wil ombrengen of een gijzeling door nietsontziende criminelen,
Phoebe weet de juiste toon te treffen. Duncan Swift heeft Phoebe aan het werk gezien toen zij een van zijn werknemers wist te overreden niet naar beneden te springen. Hij vindt de combinatie
van hardheid en gevoeligheid zeer aantrekkelijk, en hij is vastbesloten deze bijzondere vrouw te veroveren. Dan wordt Phoebe in haar eigen kantoor aangerand en ontvangt ze thuis dreigende
berichten.
Gestrand met een miljonair Jessica Clare 2014-10-09 Brönte valt als een blok voor Logan, maar de verschillen tussen hen zijn miljoenen keren groter dan ze denkt... De miljonairsclub is een
geheim genootschap van zes mannen die hebben gezworen dat ze de top zullen bereiken – tot elke prijs. Inderdaad zijn ze allemaal onvoorstelbaar rijk geworden. Maar in de liefde hebben ze
minder succes... In dit eerste deel van een nieuwe serie ontmoeten multimiljonair Logan Hawkings en serveerster Brontë elkaarin een exotisch vakantieoord. Van rust komt echter weinig terecht
zodra ze elkaar in de ogen hebben gekeken. Ze beleven enkele heerlijke nachten samen, maar net als Brontë bereid is zich volledig aan Logan over te geven, ontdekt ze dat de verschillen
tussen hen veel groter zijn dan ze dacht. Miljoenen keren groter...
Het wilde land Anne Rivers Siddons 2015-01-27 Caro lijkt werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig landhuis, een succesvolle echtgenoot die enorme bouwprojecten ontwikkelt. Maar Caro is
niet gelukkig. Steeds vaker zoekt ze de rust op van het eiland dat haar grootvader haar heeft nagelaten. Op deze betoverende plek heersen woeste schoonheid en is de natuur onaangetast. Er
zwerven zelfs wilde paarden. Dan ontdekt Caro dat hun financiële situatie een stuk minder rooskleurig is dan ze dacht. De enige manier om een faillissement van het bedrijf van haar man te
voorkomen is door het wilde land op het eiland van haar grootvader te ontwikkelen en te verkopen. Caro is gedwongen haar leven, haar huwelijk en zichzelf onder de loep te nemen en te
bepalen wat werkelijk belangrijk is.
Als wij onszelf zijn Lisa Renee Jones 2013-10-03 Nu kennen we Rebeccas geheimen. En ook die van Sara. Nu gaat Sara zijn donkerste geheimen achterhalen Maar zal dat de twee dichter bij
elkaar brengen, of juist verscheuren? Hij is haar leven geworden, haar hart, haar ziel. Maar hij is mysterieus en beschadigd, en draagt vele geheimen met zich mee. Sara zou alles voor hem
riskeren. Hij durft daardoor zijn diepste behoeften te tonen, zijn meest erotische verlangens. In het vuur van de passie zal hij alles onthullen wat hem kwelt, alles waaraan hij nooit kan
ontsnappen. Om hem lief te kunnen hebben moet Sara zijn duisterste kant omarmen. Als wij onszelf zijn is na Als ik jou was en Als jij mij bent de onvergetelijke climax van de ijzingwekkende en

erotische reeks van Jones. Lisa Renee Jones heeft meer dan twintig romans op haar naam staan. Haar prijswinnende boeken wisten steeds weer hun weg naar de bestsellerlijst te vinden.
Bovendien werd haar werk in verschillende landen vertaald. `Verslavend en adembenemend spannend. Flair
Een erfgenaam voor de prins Jennie Lucas 2019-09-03 Biljonairs, baby's en bruiden Hoelang kun je een geheim bewaren? Deel 2 Na een vurige nacht met de sexy Siciliaan Stefano Zacco
ontdekt serveerster Tess dat ze zwanger is geraakt. Hoewel Stefano met de noorderzon vertrokken is en ze amper kan rondkomen, besluit ze het kindje te houden en in haar eentje groot te
brengen. Een jaar later loopt ze Stefano onverwacht tegen het lijf in New York en kan ze niet anders dan hem vertellen dat hij een zoontje heeft. Tot haar verrassing heeft hij haar ook iets
schokkends te vertellen: hij is een heuse prins. En nu hij weet dat hij een erfgenaam heeft, eist hij dat Tess zijn prinses wordt!
Het geschenk Edith Eger 2020-10-07 Toonaangevend psycholoog Edith Eva Eger – bekend als de ballerina van Auschwitz – begeleidt lezers op een universele reis naar vrijheid en genezing.
Wat er met ons gebeurt is uiteindelijk niet het belangrijkst. Het gaat erom wat we ermee doen. We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden. We kennen allemaal verdriet, verlies,
wanhoop, angst en mislukking. Maar we hebben ook allemaal een keuze als we te maken krijgen met trauma of moeilijkheden. We kunnen opgeven of ervoor kiezen om elk moment als een
geschenk te ervaren. Dr. Edith Eger, gevierd therapeut en Holocaustoverlever, heeft deze praktische gids geschreven om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden
en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen. Haar krachtige lessen vormen samen met de verhalen uit Egers’ eigen leven en die van haar cliënten Het geschenk. In dit boek leer
je om je slechtste momenten te zien als je beste leermeester, en vind je vrijheid door de kracht die erin zit.
Alleen voor nu Abbi Glines 2018-03-01 Nieuw (4e) deel in de populaire Sea Breeze-serie! Een onuitputtelijke aantrekkingskracht bereikt zijn kookpunt. Preston is geen goede jongen. Maar
ondanks dat is Amanda al een eeuwigheid verliefd op hem. Als ze eindelijk de moed heeft verzameld hem te versieren, loopt dat niet goed af. En toch blijft ze naar hem verlangen. Vooral nu het
erop lijkt dat hij ook interesse in haar heeft. Niemand wil dat ze samen zijn. Amanda's broer Marcus niet, en Prestons vrienden al helemaal niet. Daarvoor kennen ze Prestons slechte kant veel
te goed. Zelfs Preston beseft dat hij niet goed genoeg voor haar is.
The notebook (Het dagboek) Nicholas Sparks 2013-03-29 Als Noah Calhoun na de Tweede Wereldoorlog van het front terugkeert naar North Carolina probeert hij de oorlog achter zich te laten.
Hij stopt al zijn energie in de restauratie van een oud plantagehuis. Dit huis herbergt zijn mooiste herinneringen en zittend op zijn veranda denkt hij terug aan het meisje van wie hij eens zoveel
hield. De mooie Allie Nelson is inmiddels verloofd met een rijke advocaat, maar kan de jongen aan wie ze haar hart zo lang geleden verloor nog altijd niet vergeten. Heeft hun liefde de tijd
doorstaan? The Notebook werd verfilmd met o.a. Ryan Gosling in de hoofdrol en is inmiddels uitgegroeid tot een ware klassieker die door romantische zielen over de hele wereld in het hart is
gesloten. [bio] Nicholas Sparks is de auteur van talloze bestsellers, waaronder Message in a Bottle, Dear John en The Lucky One en kan met recht een van de meest geliefde verhalenvertellers
ter wereld worden genoemd. Zijn boeken zijn naar meer dan dertig talen vertaald en maar liefst acht van zijn romans, waaronder zijn nieuwste roman Safe Haven, werden met groot succes
verfilmd. Sparks woont in North Carolina met zijn vrouw en kinderen.
Ontwakende goden Sylvain Neuvel 2017-11-18 Vervolg op de wereldwijde bestseller Slapende reuzen 'Puur literair escapisme over het dreigende einde van de mensheid. In één woord:
unputdownable - Kirkus Revies (starred review) Als kind deed Rose Franklin een verbijsterende ontdekking: een metalen hand, die diep in de aarde begraven was. Daarna stond haar leven in
het teken van dit mysterie en de zoektocht naar het antwoord op de vraag: waarom lagen er overal ter wereld reusachtige metalen lichaamsdelen? Jaren van onderzoek hebben intrigerende
antwoorden opgeleverd, maar evenzoveel verwarrende vragen. Het antwoord lijkt dichterbij dan ooit als een tweede robot - veel groter dan de eerste - zich uit het niets manifesteert, midden in
de binnenstad van Londen. De mensheid zit aan de buis gekluisterd en volgt alle ontwikkelingen live. Zou dit dan het eerste contact zijn met buitenaards leven? Is dit het moment waar de
mensheid meer te weten komt over de oorsprong van het universum? Als deze met een bliksemaanval zijn ware gezicht toont, breekt wereldwijd paniek uit.
1491 Charles C. Mann 2012-07-03 1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan in Europa. Grote
steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolum biaanse Indianen maïs volgens zeer geavanceerde teelttechnieken. De
Inca's hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan
maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492 op een van de Bahama's voet aan wal zette Charles C.
Mann schreef een heldere en levendige synthese van wat door historici, geografen en archeologen de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke
inwoners van Amerika. Mann ontkracht op overtuigende wijze talloze mythen en neemt de lezer mee naar de intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's, Azteken en Maya's.
'Mann maakt korte metten met het inheemse Amerika van de schoolboekjes: passief, primitief en in de confrontatie met Europa gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi
en aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer nauwgezette, weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur,
Wetenschap & Techniek 'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over de wijze waarop de geschiedenis van Amerika wordt onderwezen.' The Washington Post 'Voor
iedereen die denkt dat het één grote wildernis was, zal dit boek een fascinerende verrassing zijn.' The Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de Maya-ruïnes,
werd het Charles Mann in alle omvang duidelijk dat Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles verschilde van de ons toen bekende werelddelen Europa en
Azië.Mann schrijft voor Science en The Atlantic Monthly.
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