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Eventually, you will completely discover a extra experience and carrying out by
spending more cash. still when? reach you believe that you require to get those all
needs past having significantly cash? Why dont you attempt to get something
basic in the beginning? Thats something that will lead you to understand even
more vis--vis the globe, experience, some places, once history, amusement, and a
lot more?
It is your unquestionably own epoch to put on an act reviewing habit. along with
guides you could enjoy now is Karcher 720mx Manual Guide below.

Nacht vol hartstocht Sarah Morgan 2015-07-14 Welke geheimen worden er
ontsluierd in de hitte van de woestijn? Deel 1 Emma heeft géén spijt. Zelfs al laat

haar baas, de knappe biljonair Lucas Jackson, haar duidelijk weten dat hij haar
niet nog eens zal aanraken. Ze heeft van hun hartstochtelijke nacht samen
genoten en accepteert dat het daarbij blijft. Dan vraagt Lucas haar mee op
zakenreis naar Zubran - een exotisch woestijnstaatje, waar je het zodra je uit het
vliegtuig stapt héél erg warm krijgt. Lucas zal zich nooit aan iemand binden. Dat
kán hij gewoon niet. Die onenightstand met Emma was dan ook heel onverstandig,
want hij wil zijn PA beslist niet kwetsen. Voortaan zal hij zijn begeerte moeten
verbergen. Het is maar te hopen dat ze in Zubran zo'n oosters gewaad moet
dragen dat haar veel te verleidelijke rondingen bedekt...
Honden opvoeden en trainen voor Dummies / druk 1 Jack Volhard 2010
Een affaire in Cornwall Liz Fenwick 2014-03-10 Als Jude voor het altaar staat,
wordt de druk van haar aanstaande huwelijk haar plotseling te veel. Ze vlucht de
kerk uit en laat heel wat achter: een verbijsterde verloofde, haar woedende
moeder en gasten die genoeg stof tot roddelen hebben voor de rest van het
jaar.Vol schuldgevoel en schaamte trekt Jude zich terug in Pengarrock, een
vervallen landhuis boven op een klif in Cornwall. Hier mag ze de uitgebreide
bibliotheek van de familie Trevillion catalogiseren. Het huis is een welkome
schuilplaats voor Jude en ze raakt er zelfs compleet van in de ban wanneer ze een
tragische geschiedenis ontdekt, met daarin de suggestie van een verborgen schat.

Maar de huidige eigenaar blijkt niet half zo veel van Pengarrock te houden als zij,
en wil het huis verkopen. Kan ze hem op tijd op andere gedachten brengen?
Filosofie voor een weergaloos leven Lammert Kamphuis 2018-06-07 Voor het
leven is er geen generale repetitie. Je hebt slechts één kans. Gelukkig zijn grote
denkers je voorgegaan en kun je bij hen terecht voor wijze raad. Zo helpt
Diogenes je om je authentieke zelf te zijn, Epicurus om niet te veel geld uit te
geven tijdens de uitverkoop en Kant om op tijd te remmen voor een zebrapad.
Maar ook minder gearriveerde denkers helpen je een handje: André Hazes daagt
je uit om vrijer te worden en De Jeugd van Tegenwoordig steunt je in je verdriet. In
Filosofie voor een weergaloos leven laat Lammert Kamphuis zien dat filosofie
minder onbegrijpelijk en hoogdravend is dan we vaak denken. In achttien
prikkelende stukken toont hij hoe zowel eeuwenoude als hedendaagse denkers je
kunnen bijstaan in het alledaagse leven. Deze bundel biedt troost, geeft rust,
verrijkt vriendschappen, creëert begrip voor andersdenkenden en leidt tot meer
plezier in je werk. Laat je verrassen door deze toegankelijke manier van filosoferen
¿ en ga zelf aan de slag!
Kus om middernacht Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 10½ – Kus om
middernacht De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix Al is Jack's
Bar dé plek om oud en nieuw te vieren, Sunny is helemaal niet in feeststemming.

Ze heeft trouwens maar één voornemen voor het nieuwe jaar: geen mannen meer.
Ook Drew wil voorlopig vrijgezel blijven. Maar of hun voornemens het kunnen
opnemen tegen een blokhut, een sneeuwstorm, naaldhakken én Virgin River... is
zeer de vraag!
Eens weggekwijnd (een Riley Paige Mysterie—Boek #6) Blake Pierce 2020-02-27
“Een meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk
gedaan bij het ontwikkelen van personages met een psychologische kant die zo
goed beschreven is dat we voelen wat ze denken, hun angsten ervaren en
meejuichen met hun succes. Het plot is zeer pakkend en gedurende het hele boek
vermakelijk. De wendingen van het verhaal houden je wakker van de eerste tot de
laatste pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg)
EENS WEGGEKWIJND is boek #6 van de bestselling Riley Paige-mysteriereeks,
die begint met de #1 bestseller EENS WEG (Boek #1)! Mannen en vrouwen
duiken dood op in de buitenwijken van Seattle, vergiftigd door een mysterieuze
chemische stof. Wanneer een patroon wordt ontdekt en het duidelijk wordt dat er
een verdraaide seriemoordenaar op jacht is, zet de FBI hun beste troef in: Special
Agent Riley Paige. Riley wordt aangespoord om terug te keren naar het heetst van
de strijd, maar Riley, nog steeds opgeschrokken door de aanvallen op haar familie,
is terughoudend. Toch weet Riley dat ze geen andere keuze heeft naarmate de

lichamen zich ophopen en de moorden onverklaarbaarder worden. De zaak brengt
Riley diep in de verontrustende wereld van verpleeghuizen, ziekenhuizen,
dwalende zorgverleners en psychotische patiënten. Terwijl Riley dieper in de geest
van de moordenaar duikt, realiseert ze zich dat ze op jacht is naar de meest
angstaanjagende moordenaar van allemaal: iemand wiens waanzin geen diepte
kent - en die er misschien toch gewoon schokkend doorsnee uitziet. Een
hartverscheurend spannende, duistere psychologische thriller. EENS
WEGGEKWIJND is boek #6 in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd
nieuw personage – dat je tot laat in de nacht zal laten doorlezen. Boek #7 in de
Riley Paige serie zal binnenkort beschikbaar zijn.
Grappige verhaaltjes voor het slapen gaan / druk 1 Marianne Busser 2009-09 Tien
verhaaltjes over koning Bobbel en zijn koningin. Ze beleven de gekste avonturen
en blijven altijd optimistisch. Met veel kleurige, vrolijke illustraties. Voorlezen vanaf
ca. 4 jaar.
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine Karantinos, miljardair
met het uiterlijk van een Griekse god, is eraan gewend dat de mooiste vrouwen
zich aan zijn voeten werpen. Het onopvallende serveerstertje dat hem op een feest
vertelt dat ze ooit met hem het bed heeft gedeeld, wil hij dan ook geïrriteerd
wegwuiven. Onmogelijk! Als ze hem echter een foto laat zien van haar zoontje, dat

sprekend op hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze op zijn verzoek haar haar
losmaakt, komen er opeens allerlei opwindende herinneringen bovendrijven. Dus
eist hij dat Laura met hem meekomt naar Griekenland. Daar is hij van plan die ene
nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich elk sensueel detail weer herinnert... Dit
boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als verpleegkundige wordt de Poolse
Irena Sendler in 1942 toegelaten tot het getto van Warschau. Al snel smokkelt ze
weeskinderen uit de afgesloten wijk en ze vraagt aan haar familie en vrienden om
ze te verbergen. Met de hulp van haar grote liefde, een verzetsstrijder, en een
geheim netwerk van vrouwen en moeders weet Irena Sendler uiteindelijk meer dan
tweeduizend kinderen uit het getto te bevrijden. De kinderen worden verstopt in
grafkisten en via geheime routes door het riool weet Irena met gevaar voor eigen
leven de nazi's te omzeilen. Van elk kind dat ze wist te redden schreef Irena
Sendler de naam en ware identiteit op, zodat hun families ze zouden vinden als de
oorlog ooit voorbij zou zijn.
Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07 Even intrigerend als zijn naam, even
gevaarlijk en meeslepend als zijn foto's. Zo wordt oorlogsfotograaf Shade Wilder
beschreven in het tijdschrift waarvoor Bryan Mitchell de glamour-foto's levert. Maar
wanneer ze samen een reportage moeten maken, wordt haar al gauw duidelijk dat

de samenwerking geen feest zal worden. De man is gewoon te arrogant voor
woorden. Shane staat evenmin te trappelen om op stap te gaan met een tenger
popje dat de kost verdient met het fotograferen van de jetset. Afstand houden lijkt
hun allebei verreweg het beste. Helaas staan daarbij twee dingen in de weg: de
zinderend hete zomer en de fysieke nabijheid van de ander...
Een oude vijand Tom Wood 2019-02-12 De vierde, ook los te lezen, thriller met de
charismatische huurmoordenaar Victor in de hoofdrol ‘Een actiethriller vol
adrenaline en testosteron.’ Veronica Magazine Victor is een freelance
huurmoordenaar, een professional, een killer – de beste die er is. Hij is ijskoud,
efficiënt en trefzeker. Hij leeft alleen, werkt alleen en niemand kent zijn
achtergrond of echte naam. Voor hem is iedere opdracht een zuiver zakelijke
transactie: hij schakelt het doelwit uit en krijgt daarvoor betaald. Maar nu wordt het
wel erg persoonlijk: een oude bekende vraagt Victor om hulp. Niet om te moorden,
maar om te beschermen. Norimov is een Russische gangster die wel gewend is
aan doodsbedreigingen, maar nu is zijn dochter Gisele in gevaar. Een
complicerende factor is dat Gisele spoorloos is. Als Victor haar eindelijk weet te
vinden, blijkt dat nog maar het begin van de problemen. Opgejaagd door de
straten van Londen moet Victor alles op alles zetten om Gisele te beschermen,
want dit is niet zomaar een bodyguardklusje: Gisele is achter een groot geheim

gekomen dat haar niet alleen háár leven kan kosten, maar iedereen met wie ze
ooit in contact is geweest. En wat Victor ook doet, hun vijanden komen steeds
dichterbij. De pers over de boeken van Tom Wood ‘Een non-stop
adembenemende thriller met actiescènes van wereldklasse. Dit is de beste
actiethriller die ik in jaren heb gelezen.’ Joseph Finder ‘Een indrukwekkend
uitgewerkte thriller. Spannend!’ The New Yorker ‘De nieuwe meester van de
donkere, plotgedreven achtervolgingsthriller.’ The Australian
Een Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-17
In EEN RITE VAN ZWAARDEN (boek #7 in de Tovenaarsring), worstelt Thor met
zijn nalatenschap. Hij moet onder ogen zien te komen wie zijn vader is en
besluiten of hij zijn geheim zal vertellen. Met Mycoples aan zijn zijde en het
Zwaard van het Lot in zijn handen, is Thor vastberaden om wraak te nemen op
Andronicus’ leger en zijn thuisland te bevrijden—en eindelijk Gwen ten huwelijk te
vragen. Maar hij komt erachter dat er nog sterkere machten dan hij in het spel zijn.
Gwendolyn keert terug om de heerseres te worden die ze voorbestemd is om te
zijn, haar wijsheid te gebruiken om de troepen te verenigen en Andronicus
voorgoed weg te drijven. Herenigd met Thor en haar broers, is ze dankbaar voor
de kans om hun vrijheid te vieren. Maar de zaken veranderen snel—te snel—en
voor ze het weet ligt haar leven weer overhoop. Ze raakt verwikkelt in de rivaliteit

met haar oudere zuster, Luanda. Ondertussen arriveert MacGils broer met zijn
eigen leger, eveneens vastberaden om de macht over te nemen. Er lijken overal
spionnen en huurmoordenaars te zijn, en Gwen leert dat het allesbehalve veilig is
om Koningin te zijn. Reece zijn liefde voor Selese krijgt eindelijk een kans om op te
bloeien. Maar dan verschijnt zijn oude liefde, en hij wordt verscheurd door twijfels.
Al snel worden de rustige tijden verstoord door oorlog. Reece, Elden, O’Connor,
Conven, Kendrick en zelfs Godfrey moeten gezamenlijk ten strijde trekken als ze
willen overleven. Het wordt een race tegen de klonk om Andronicus te verslaan en
de Ring te redden van complete verwoesting. Terwijl de troepen strijden voor de
macht over de Ring, realiseert Gwen dat ze moet doen wat ze kan om Argon te
vinden en hem terug te halen. In een schokkende plotwending leert Thor dat
hoewel zijn krachten superieur zijn, hij ook een verborgen zwakte heeft—één die
hem wel eens het leven zou kunnen kosten. Zullen Thor en de anderen er in
slagen om de Ring te bevrijden en Andronicus te verslaan? Zal Gwen de koningin
worden die haar volk nodig heeft? Wat zal er terecht komen van het Zwaard van
het Lot, van Erec, Kendrick, Reece en Godfrey? En wat is het geheim dat Alistair
verbergt? EEN RITE VAN ZWAARDEN is een episch verhaal van vrienden en
geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties,
van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het

is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een
fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die
alle leeftijden zal aanspreken.
Het chalet Suzanne Vermeer 2013-01-15 Website Suzanne Vermeer Bekijk de
trailer Volg Suzanne Vermeer op Facebook
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste
en niet te vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet gauw
geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op me. Haar uitgeverij,
een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse. Maar zij wil niet
verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn assistente
probeert tot driemaal toe om een vergadering te beleggen, maar Titan wimpelt
haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld.
Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale
gehad die over evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het
niet gewend dat iemand anders controle neemt over de situatie. Ik heb altijd de
leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt enkel
mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde zakenlui
in deze stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich al een hele uitdaging. En

dan plots wordt zij mijn obsessie.
Zelfherstel van binnenuit Pascale Bruinen 2021-06-08 Met 'Zelfherstel van
binnenuit' van Pascale Bruinen activeer je je zelfhelend vermogen met behulp van
je geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen. Neem de regie over je
eigen gezondheid met Zelfherstel van binnenuit van Pascale Bruinen. Of je nu
kerngezond bent, wacht op een operatie of behandeling na een vervelende
diagnose of chronisch ziek bent: het is voor iedereen van belang om in actie te
komen om je welzijn, gezondheid en levensverwachting te verbeteren. Ons
lichaam beschikt over een groot zelfhelend vermogen dat we kunnen activeren
met behulp van onze geestkracht, gedachten, gevoelens en overtuigingen.
Pascale Bruinen legt uit hoe je je geest bewust kunt inzetten om je gezondheid te
optimaliseren. Ze doet dit op basis van: wetenschappelijk onderzoek; haar eigen
ervaring met zelfheling; de succesvolle ervaringen van anderen; praktische
oefeningen; en tips en adviezen. Niet alleen zeer prettig leesbaar, maar ook een
naslagwerk om te koesteren.
Vergeten verleden J.D. Robb 2019-03-26 Deel 16 van de Eve Dallas-serie Na een
tip van een persbureau vindt Eve Dallas in een afvalcontainer het levenloze
lichaam van een jonge vrouw. Een paar uur daarvoor kreeg het bureau een
mysterieus port-folio met professionele foto’s van de overledene. De foto’s zouden

niet hebben misstaan op het cv van elk beginnend fotomodel, behalve dan dat de
vrouw geen model was... en dat de foto’s werden genomen nadat ze was
vermoord. Dit is het begin van een van de grootste uitdagingen in Eves carrière:
de moordenaar is niet alleen heel intelligent en perfectionistisch, hij is ook een
gevoelige artiest die onweerstaanbaar blijkt voor vele jonge vrouwen. Hoe kan het
ook anders, als hij belooft waar veel meisjes en vrouwen diep in hun hart allemaal
naar verlangen: eeuwige jeugd en schoonheid... De pers over de Eve Dallas-serie
van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die
enkele uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een spannend
maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Robb neemt
je mee door de straten van New York en weet je met het kat-en-muisspel tussen
Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte dood van Helen Fields, deel 3
van de D.I. Callanach-serie, vergiftigt een seriemoordenaar zijn slachtoffers
langzaam, zonder dat ze het weten. Voor de fans van M.J. Arlidge en Mo Hayder.
Perfecte dood van Helen Fields is het derde deel van de veelbesproken Schotse
thrillerserie D.I. Callanach. Over inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach. Voor
de fans van M.J. Arlidge, Mo Hayder en Samuel Bjørk. Een seriemoordenaar heeft
Edinburgh stevig in zijn greep, zonder dat Luc Callanach en Ava Turner er weet

van hebben. Hij slaat berekenend en gewetenloos toe. Zijn slachtoffers legt hij om
door middel van gif, zodat deze langzaam en op pijnlijke wijze sterven, zonder enig
besef van het gif dat door hun bloedbaan stroomt. Hoe sla je een moordenaar in
de boeien als hij zich op de achtergrond verborgen houdt? Deze moordenaar
houdt ervan zijn slachtoffers van een afstand te observeren. Callanach en Turner
staan deze keer echt voor een onmogelijke taak... Perfecte dood is een perfecte
thriller: duister, met geweldige personages en nagelbijtend spannend tot aan de
laatste pagina. Over de serie: ‘Een bijzonder aangenaam team speurders.’ –
Trouw ‘Een must-read voor lezers die houden van donker, dodelijk, griezelig en
aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields schrijft donkere, harde thrillers, die de
grenzen van de gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van Antwerpen
Onschuld is als een tere bloem Victoria Holt 2021-05-19 Het lijkt alsof geen enkele
tragedie Davina Glentyre bespaard blijft. Haar moeder overlijdt op jonge leeftijd en
haar vader wordt vermoord, waar zij uiteindelijk haar hele leven beschuldigd van
wordt. Ze besluit alle ellende achter zich te laten en te verhuizen naar Zuid-Afrika.
Hier wordt ze opgevangen door een aantrekkelijke zakenman en zijn zieke vrouw.
Ze staat aan de rand van een nieuw, gelukkig leven, maar dan breekt de
verschrikkelijke Boerenoorlog uit over het land. Lukt het Davina om haar duistere
familiegeheimen verborgen te houden? Victoria Holt was een van de

pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze
wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken
door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte
over een breed talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse
pseudoniemen, variërend van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria
Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met
een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven
die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht
zijn.
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella
Miles brengt lezers een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt.
Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik
een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling.
Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat
ik brak. En juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw
moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden die me
had verkocht.
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog
die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van

bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in
een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt
geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika,
beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De
scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een
plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen
tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd
worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen
alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan
bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt,
met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis,
blijft er nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij
moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets
moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt:
binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.
De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar van overvloedige
regenval en misoogsten maken roversbenden het platteland van Devonshire

onveilig. De baljuw van Lydford Castle staat machteloos. Als op een dag het
verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden, ziet hij geen aanleiding om te
denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt er anders over. Hij gaat op onderzoek
uit en al snel stapelen de bewijzen van moord zich op. En dan wordt er nog een
tweede afschuwelijke moord gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir
Baldwin en Simon Puttock weet Michael Jecks een spannend plot te combineren
met een levendige beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning
voor thriller- en fantasy liefhebbers! Lees meer over sir Baldwin en Simon: De
laatste tempelridder, De heks van Wefford, De gehangene van Dartmoor, Het
mooie lijk, Het lijk zonder hoofd, Het zevende gebod, Moord in het klooster en De
dood van de erfgenaam.
Wij en ik Saskia de Coster 2013-03-08 In Wij en ik, de superieure nieuwe roman
van Saskia de Coster, belandt de lezer midden in een upper class milieu waar het
wemelt van de grote en kleine dramas en familiegeheimen, en waar liefde,
waarheid en ambities regelmatig op gespannen voet staan. In een Vlaamse
verkaveling, boven op een berg, woont de familie Vandersanden. De neurotische,
aristocratische Mieke kamt haar tapijten en houdt intussen haar gezin en haar
buren nauwlettend in de gaten. Haar echtgenoot, de selfmade man Stefaan, maakt
carrière in een door schandalen geplaagd farmaceutisch bedrijf. Dochter Sarah,

overbeschermd en benieuwd naar het echte leven, zoekt haar eigen weg met de
middelen van haar generatie. Maar zal ook zij ten prooi vallen aan het grote
familiegeheim, of kan zij in haar eentje een oud patroon doorbreken? Wij en ik is
een briljante, scherpzinnige familieroman, vol intrigerende karakters die met veel
psychologisch inzicht en mededogen opgetekend zijn. Het boek neemt de
hedendaagse Europese mens de maat, en beschrijft hoe sterk familiebanden zijn.
Saskia de Coster verweeft met haar sublieme, spitsvondige pen het tragische en
het komische in een roman die zowel een literaire Desperate Housewives is als
een Europees antwoord op Vrijheid van Jonathan Franzen. Een magistrale kroniek
van een manke familie en van deze tijd. Saskia de Coster (1976) is kunstenaar,
toneelschrijver en deelnemer aan debatten op televisie, maar bovenal de auteur
van een nu al schitterend en in zijn soort uniek literair oeuvre. Haar voorlaatste
roman Held werd genomineerd voor de bng Literatuurprijs en behaalde de longlist
van de ako Literatuurprijs; haar laatste roman Dit is van mij stond op de longlist
van de ako Literatuurprijs en de Gouden Uil. `Al jaren de koppigste, grilligste en
aantrekkelijkste pen van België. Tom Lanoye `De Grote Vlaamse Roman is niet
dood. Hij is zojuist geschreven door Saskia De Coster. Wij en ik is een roman die
me nog lang zal blijven achtervolgen. IJzersterk en onvergetelijk. Herman Koch
`Teder en wreed ontrafelt Saskia De Coster de illusies van social climbers, in een

roman die aantoont dat elk ongelukkig gezin nog altijd ongelukkig is op zijn eigen
wijze. Tommy Wieringa
Style your Life Lonneke Nooteboom 2020-04-15 Nederlands populairste styliste
verrast je met haar humor, persoonlijke anekdotes en natuurlijk haar geweldige
stijladvies! Style your life van Lonneke Nooteboom is een unieke combinatie van
stijlgids én motivatiehandboek. De fashion en celebrity styliste laat met dit boek
niet alleen zien hoe je de knapste versie van jezelf kunt zijn, maar inspireert ook
om voor jezelf te kiezen. Lonneke deelt haar persoonlijke en inspirerende verhaal
over het najagen van haar droom, geeft een uniek kijkje in haar drukke leven en
laat je natuurlijk niet in de steek wat stylingtips en -tricks betreft! Het boek bevat
praktische tips over het combineren van een druk werkleven met een gezin, metime en sporten, over het bijhouden van je agenda en over keuzes maken en
groeien op businessgebied. Daarnaast geeft Lonneke natuurlijk ook haar
beautygeheimen en favoriete shopadresjes prijs, vertelt ze je alles over haar
verzameling vintage treasures en legt ze haarfijn uit wat haar unieke
stylingmethode nu precies inhoudt. Kortom: met Style your life vind je de
(levens)stijl die bij je past!
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire
auteurs Vi Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en

opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles
geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar
Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet
alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over om de
rest van de reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en
vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op
afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter wat er precies aan de hand is.
Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland en Penelope Ward
zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder
andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook
romans. In Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers
haar verslavende dirty office romance De baas.
Griekse verleider Lynne Graham 2011-09-11 (1) ONZEKERE TOEKOMST - Hoe
durft ze? Andreas Fafalios is razend. Zijn assistente eist zomaar negen maanden
verlof, en dat terwijl de biljonair niet zonder haar kan. Ze regelt immers alles voor
hem, tot en met het afdanken van zijn vriendinnetjes toe. Als hij haar nu eens ten
huwelijk vraagt... (2) SCHOKKENDE ONTDEKKING - Niemand vermoedt dat Billie
als een berg opziet tegen haar huwelijksnacht met de knappe Andreas. De vurige
Griek rekent erop dat ze als maagd bij hem in het huwelijksbed stapt. En dat is nu

juist het probleem: hoe kan ze hem ervan overtuigen dat hij niet alleen de eerste
en enige man is in haar leven, maar ook de vader van haar kind?
Stop met pleasen Andrea Mathews 2019-04-16 Als je steeds voor anderen zorgt
en het altijd goed wilt doen, hoe kom je dan nog aan jezelf toe? Stop met pleasen
helpt je met helende inzichten, zodat je leven weer van jou wordt. Stop met
pleasen van Andrea Mathews is het antwoord in boekvorm op een probleem waar
ontzettend veel mensen mee worstelen: zij zetten altijd anderen op de eerste plek
in plaats van zichzelf. Daarbij zijn ze ook nog eens super perfectionistisch en nooit
tevreden over zichzelf. Een vermoeiende manier van leven, die voor velen van ons
helaas maar moeilijk te veranderen is. Want rationeel weet je het allemaal wel,
maar de praktijk is weerbarstig... Dit nuchtere boek helpt je met helende inzichten,
tips en technieken, zodat je leven weer van jou wordt. Je mag jezelf vanaf nu
schaamteloos en zonder schuldgevoel op nummer 1 zetten!
Bewaar de zomer Alma Mathijsen 2020-11-04 Een zinderend en openhartig
autobiografisch boek In een bocht van een slingerende weg tussen bos en
olijfgaarden in Noord-Italië staat het huis dat Alma’s ouders als ruïne kochten. Al in
haar eerste levensjaar namen ze haar mee, en sindsdien ging er geen zomer
voorbij zonder het huis waar alles zich intenser af lijkt te spelen dan in Nederland.
Alma’s vader werd er ziek en overleed het jaar daarna, een maand voordat ze

naar Italië zouden gaan. Het huis dat zo vervlochten was met hem, symboliseerde
zijn afwezigheid, en in de zomers daarna werd het gemis steeds heviger. Op
verschillende momenten in Alma’s leven liet de taal haar in de steek, nu wendt ze
juist die taal aan om grip op de gebeurtenissen te krijgen. In Bewaar de zomer
neemt Alma Mathijsen de lezer mee naar de zomers in het huis waar ze haar rouw
leerde verstoppen tussen de spleten en waar ze ontdekte hoe ze zichzelf moest
laten vallen van de hoogste brug in de vallei. In dit zinderende en openhartige
autobiografische boek reflecteert Mathijsen op verlies, volwassen worden, taal en
liefde.
Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met een verhaal dat je
raakt met Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle Steel! Als de jonge
Isabelle McAvoy bij een kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam
Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een droom. Maar als ze plotseling
zwanger raakt, weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze terug naar New
York. Maar vanaf dat moment lijkt ze altijd pech te hebben in de liefde... Wanneer
Isabelle jaren later, na drie mislukte relaties maar drie prachtige dochters, toch
ineens uit onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk alles voor de wind te
gaan. Maar hoe sterk is de band tussen Isabelle en haar dochters als er een

geheim uit het verleden aan het licht komt?
Thematische Woordenschat Nederlands-Portugees - 9000 Woorden Andrey
Taranov 2015-03-05 T&P Books woordenlijsten zijn bedoeld om u te helpen
vreemde woorden te leren, te onthouden, en te bestuderen. De woordenschat
bevat meer dan 9000 veel gebruikte woorden die thematisch geordend zijn. De
woordenlijst bevat de meest gebruikte woorden Aanbevolen als aanvulling bij
welke taalcursus dan ook Voldoet aan de behoeften van de beginnende en
gevorderde student in vreemde talen Geschikt voor dagelijks gebruik, bestudering
en zelftestactiviteiten Maakt het mogelijk om uw woordenschat te evalueren De
woordenschat bevat 256 onderwerpen zoals: Basisconcepten, getallen, kleuren,
maanden, seizoenen, meeteenheden, kleding en accessoires, eten & voeding,
restaurant, familieleden, verwanten, karakter, gevoelens, emoties, ziekten, stad,
dorp, bezienswaardigheden, winkelen, geld, huis, thuis, kantoor, werken op
kantoor, import & export, marketing, werk zoeken, sport, onderwijs, computer,
internet, gereedschap, natuur, landen, nationaliteiten en meer ... Het proces van
het leren van woorden met behulp van de op thema's gebaseerde aanpak van
T&P Books biedt u de volgende voordelen: Correct gegroepeerde informatie is
bepalend voor succes bij opeenvolgende stadia van het leren van woorden De
beschikbaarheid van woorden die van dezelfde stam zijn maakt het mogelijk om

woordgroepen te onthouden (in plaats van losse woorden) Kleine groepen van
woorden faciliteren het proces van het aanmaken van associatieve verbindingen,
die nodig zijn bij het consolideren van de woordenschat Het niveau van
talenkennis kan worden ingeschat door het aantal geleerde woorden Bijzondere
kenmerken van de woordenschat De woorden zijn gerangschikt naar hun
betekenis, niet volgens alfabet De woorden worden weergegeven in drie
kolommen om bestudering en zelftesten te vergemakkelijken Woorden in groepen
worden verdeeld in kleine blokken om het leerproces te vergemakkelijken De
woordenschat biedt een handige en eenvoudige beschrijving van elk buitenlands
woord Deze T&P Books woordenschat: is aanbevolen als aanvulling bij iedere
taalcursus; geschiktvoor de beginnende en gevorderde student; is handig voor
dagelijks gebruik, bestudering en zelftesten. Portugees woordenboek, Portugeese
woordenschat, Portugeese woordenlijst, studie Portugees, Portugees leren,
Portugees overzicht, Basis Portugees
Op de Vlucht voor Hogere Krachten (Een Avery Black Mysterie – Boek 2) Blake
Pierce 2019-07-19 "Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste hoofdstuk
vastgrijpt en niet meer loslaat." --Midwest Book Review, Diane Donovan (over
Eens Weg) Van de bestverkopende mysterie-auteur Blake Pierce verschijnt een
nieuw meesterwerk van psychologische spanning. OP DE VLUCHT VOOR

HOGERE KRACHTEN (een Avery Black-mysterie - Boek 2) gaat over een nieuwe
seriemoordenaar die Boston stalkt: hij vermoordt zijn slachtoffers op bizarre
manieren en daagt de politie uit met mysterieuze puzzels die verwijzen naar de
sterren. Naarmate de inzet wordt opgevoerd en de druk toeneemt, moet de politie
van Boston zijn meest briljante en meest controversiële rechercheur inschakelen:
Avery Black. Avery, die nog steeds in de greep is van haar vorige zaak, wordt
geconfronteerd met een rivaliserend district en een briljante, sluwe moordenaar die
haar altijd een stap voor is. Ze wordt gedwongen zijn duistere, verwrongen geest
binnen te dringen terwijl hij aanwijzingen achterlaat voor zijn volgende moord en
ze wordt gedwongen in haar eigen geest te kijken wat ze liever niet doet. Ze wordt
genoodzaakt advies in te winnen bij Howard Randall, de verwrongen
seriemoordenaar die ze jaren geleden achter de tralies zette, terwijl haar nieuwe,
ontluikende leven met Rose en Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer het niet
erger kan worden, ontdekt ze iets anders: zijzelf kan het doelwit zijn. Een
psychologisch kat-en-muisspel leidt Avery in een hectische race tegen de tijd door
een reeks schokkende en onverwachte wendingen, met een climax die zelfs Avery
zich niet kan voorstellen. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE KRACHTEN is een
duistere psychologische thriller met hartverscheurende spanning. Het is het
tweede boek van een meeslepende nieuwe serie, met een geliefd nieuw

personage waardoor je tot in de late uren pagina’s zal omslaan. Boek 3 in de
Avery Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "Een meesterwerk op het gebied van
thriller en mysterie. Pierce heeft fantastisch werk verricht door karakters te
ontwikkelen met een psychologische kant, die zo goed zijn beschreven dat we in
hun gedachten kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen en juichen voor
hun succes. De plot is erg intelligent en zal je gedurende het hele boek
bezighouden. Dit boek zit boordevol wendingen en zal je wakker houden tot het
einde van de laatste pagina." --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over
Eens Weg)
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen
een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe
het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een
nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan
de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is
een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat
een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft
gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst
het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt
nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn

dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als
president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij
op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft
hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare
figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2) Blake Pierce 2017-02-27 In het
noorden van New York worden vrouwen vermoord, hun lichamen worden op
mysterieuze wijze in kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de bizarre aard van
de moorden – en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er
is maar één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent Riley Paige.
Riley, die nog van slag is over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus aannemen.
Want ze is er nog steeds van overtuigd er dat een voormalig seriemoordenaar
rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de geest van een
seriemoordenaar binnen te dringen en haar obsessieve karakter nodig zijn om
deze zaak op te lossen. En ze kan gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat haar tot
het uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt haar dieper in de verwarde geest
van een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen, psychiatrische inrichtingen
en gevangenissen in een poging om zijn psychose helemaal te doorgronden. Ze
beseft dat ze het tegen een ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij snel

weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de tocht en haar gezin is het doelwit...
Met haar kwetsbare geest die op instorten staat, zou het allemaal te veel voor haar
kunnen worden – en te laat. Eens gepakt is een duistere psychologische thriller
met een spanning die je hartslag omhoog jaagt. Het is het tweede boek in een
aangrijpende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – die ervoor zorgt
dat je tot laat in de nacht blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is
binnenkort beschikbaar.
De Koning van de Scotch Penelope Sky 2018-04-29 Joseph Ingram maakte de
fout van mij te stelen — vier miljoen dollar. Hij nam mijn informatie aan zonder
ervoor te betalen. En dacht dat hij ermee weg kon komen. Dan heeft hij het mis.
Nu zal ik iets van hem nemen — iets dat onvervangbaar is. Zijn zus. Onderpand.
Maar zelfs als Joseph het geldbedrag verdubbelt dat hij me schuldig is, geef ik
haar niet op. Nee. Ik heb een naam hoog te houden. Dus ik hou haar. En ik geef
haar niet op.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus
Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen.
Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te
komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie
Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele

familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de
plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met
zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te
hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de
degens moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net
als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend,
ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige
dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een
aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met
wie je bent.’ Libelle
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1
euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun
Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te
kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske
bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO
per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar
renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en vriendelijke
gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het Italiaanse dorpje
Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één

euro, gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties.
Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar
scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die
met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen
met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt
op een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een
bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of een ongelukkige relatie willen
ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die
mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven
gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al
vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels) afspelen in Italië. Laat je
meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflixhit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de
orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat
altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens
beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend
moment voor waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael

was het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca.
Het was een wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen
door haar schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond
voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen.
Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem
nog steeds niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun
vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? 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
Stralend licht E. L. Todd 2018-09-13 Dit is het verhaal. Ik was mijn Duitse
Herdershond aan het uitlaten in het park toen die ervandoor ging en de riem uit
mijn hand trok. Hij sprintte over het pad tot hij een of andere vreemde tegenkwam
waar hij het goed mee kon vinden. Een verdomd lekkere vreemde, Ryker. We
flirtten met elkaar waarna hij direct op zijn doel afging en me bij hem thuis
uitnodigde. Ik had sowieso ja willen zeggen, maar ik had die avond al een date.
Maar hij vroeg me niet of ik een andere keer kon. Ik verborg mijn verontwaardiging

en ging door met mijn leven. Ryker en ik kwamen elkaar weer tegen op een
manier die ik nooit had verwacht. Hij was nog steeds net zo sexy en charmant, en
dit keer zorgde ik ervoor dat ik geen date had. Omdat ik die avond zijn date wilde
zijn.
Gestrand met de miljonair Carole Mortimer 2012-03-27 Multimiljonair Linus
Harrison laat geen middel onbenut om zijn doel te bereiken, en nu heeft de
keiharde zakenman zijn zinnen gezet op het landhuis waarin Andrea Buttonfi eld is
opgegroeid. Bovendien claimt hij haar diensten als 'beste secretaresse van het
westelijk halfrond'. Omwille van haar moeder - en omdat zijn aanbod het einde zou
betekenen van haar geldzorgen - stemt ze in. Zolang Linus maar niet denkt dat zijn
rijkdom álle deuren opent! Wanneer ze tijdens een zakenreisje met z'n tweeën vast
komen te zitten in de Schotse sneeuw, blijkt echter dat het niet zijn geld is waar ze
zich druk om moet maken. Het zijn die prachtige groene ogen... Dit boek is ook
verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
Nachtlichtjes David Fontana 2012-09-18 De bijzondere voorleesverhalen in
Nachtlichtjes laten kinderen op een speelse en meditatieve manier kennismaken
met zichzelf en hun grenzeloze fantasie. Je kind beleeft meeslepende en
prikkelende avonturen. Voorlezen uit Nachtlichtjes werkt ontspannend en versterkt
de band tussen jou en je kind. De twintig verhalen zijn geïllustreerde visualisaties

die je kind leren om in zichzelf en zijn eigen mogelijkheden te geloven. Dit boek
geeft praktisch en inspirerend advies over meditatie en visualisatie. Deze
waardevolle 'levenslessen' voor je kind worden ingeleid door professor David
Fontana.
Tintelende aanraking Maya Banks 2019-01-29 Ze is op de vlucht en rent
regelrecht in zijn armen... Als jong meisje werd Jenna ontvoerd door een groep
religieuze fanatici. Haar strenge opvoeding in gevangenschap en volledige
afzondering heeft haar tot een gehoorzame en verlegen vrouw gemaakt.
Tenminste, dat wil ze de leiders van de groep doen geloven. Eigenlijk wacht ze
gewoon het juiste moment af om te ontsnappen... Isaac Deveraux is onmiddellijk
geïntrigeerd door de mysterieuze en sensuele vrouw die zijn pad kruist. Ze lijkt
doodsbang maar weigert hem te vertellen waarom. Als hij ontdekt dat er heel
machtige en gevaarlijke mensen achter haar aan zitten, zweert hij haar koste wat
kost te beschermen - en héél dicht bij zich te houden. Want vanaf de allereerste
aanraking weet hij één ding zeker: hij wil dat ze de zijne wordt!
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