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Een bibliotheek aan zee Ashley Hay 2018-10-30 Het is
1948. In Thirroul, een kustplaatsje in Australië,
proberen de bewoners de oorlog achter zich te laten en
de draad weer op te pakken. Voor sommigen een bijna
onmogelijke opgave. Voor Ani Lachlan, die na de oorlog
haar man verloor door een noodlottig ongeluk en die nu
alleen hun dochtertje moet opvoeden. Voor dichter Roy
McKinnon, die door wat hij in het leger meemaakte een
writer's block heeft, maar die zonder poëzie niet kan
leven. En voor arts Frank Draper, die getekend is door
de gruwelijkheden waarvan hij in de concentratiekampen
getuige was. In de kleine bibliotheek van Thirroul komen
ze elkaar tegen - een ontmoeting die hun levens opnieuw
drastisch zal veranderen...
Good Together CJ Carmichael 2014-02-03 Some love stories
have to begin with a falling-out-of-love story... Mattie
Carrigan's been helping her rodeo cowboy husband Wes
Bishop run his family's Tennessee Walking Horse
operation since they were married nineteen years ago.
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Blessed with twin daughters who've recently left for
college, Mattie is looking forward to this new stage in
her and Wes's life. But when she finds a strange key in
her husband's jacket, she's forced to admit that Wes has
been quiet and distant lately. Turns out he has been
keeping secrets. And he's not the only one. Even the
rancher next door, Nat Diamond--a friend Mattie could
always count on in the past--seems to be holding
something back from her. Good Together is for anyone who
has ever pondered what it means to be married. Or had to
reinvent her life when one breaks down. It's about
having your heart broken but being strong enough to
survive and love again.
JAMES OLIVER CURWOOD Ultimate Collection: 40+ Action
Thrillers, Western Classics, Adventure Novels & Short
Stories (Illustrated) James Oliver Curwood 2017-05-14
This carefully crafted ebook collection is formatted for
your eReader with a functional and detailed table of
contents: James Oliver Curwood (1878-1927) was an
American action-adventure writer and conservationist.

1/10

Downloaded from vogaanvragenonline.nl on August 15, 2022
by guest

His adventure writing followed in the tradition of Jack
London. Like London, Curwood set many of his works in
the wilds of the Great White North. He often took trips
to the Canadian northwest which provided the inspiration
for his wilderness adventure stories. At least eighteen
movies have been based on or inspired by Curwood's
novels and short stories. Novels The Wolf Hunters The
Gold Hunters Kazan Baree, Son of Kazan The Courage of
Captain Plum The Danger Trail The Honor of the Big Snows
Philip Steele of the Royal Northwest Mounted Police The
Flower of the North Isobel God's Country and the Woman
The Hunted Woman The Grizzly King The Courage of Marge
O'Doone Nomads of the North The River's End The Valley
of Silent Men The Golden Snare The Flaming Forest The
Country Beyond The Alaskan A Gentleman of Courage The
Ancient Highway The Black Hunter The Plains of Abraham
Short Stories Back to God's Country (Wapi the Walrus)
The Yellow-Back The Fiddling Man L'ange The Case of
Beauvais The Other Man's Wife The Strength of Men The
Match The Honor of Her People Bucky Severn His First
Penitent Peter God The Mouse The First People Thomas
Jefferson Brown Other Works The Great Lakes God's
Country – The Trail to Happiness
De kunst van fictie James Salter 2016-11-24 Na
publicatie van zijn eerste roman in 1957 liet James
Salter zijn veelbelovende militaire carrière schieten om
fulltime schrijver te worden. Hij groeide uiteindelijk
uit tot een van de grootste Amerikaanse romanciers. De
kunst van fictie biedt een fascinerende inkijk in een
schrijversleven. Salter schrijft openhartig over de
afwijzingsbrieven die hij van uitgevers ontving, over
hoe hij niet één maar twee negatieve recensies in The
New York Times kreeg voor hetzelfde boek, over de
voordelen van 's morgens dan wel 's nachts schrijven en
promise-me-cowboy-carrigans-of-the-circle-c-1

over geldzorgen die de kop opsteken tijdens lange
middagen. Daarnaast deelt Salter zijn niet-aflatende
bewondering voor auteurs en boeken die van grote invloed
zijn geweest op zijn schrijverschap, waaronder het werk
van Balzac, Flaubert, Babel, Céline en Faulkner. Een
vraag die Salter in dit boek stelt, is waarom iemand de
pen ter hand neemt. Streeft een schrijver naar rijkdom
of naar bewondering? Komt het schrijven voort uit
geldingsdrang? Het antwoord dat hijzelf formuleert is
simpel: een wereld waarin niets wordt opgeschreven, zal
verdwijnen.
Hou je mond ! Sophie Kinsella 2009-10-28 Emma heeft,
zoals alle jonge vrouwen ter wereld, een paar
geheimpjes. Voor haar ouders, haar vriend, haar
collega's. Zo werd ze ontmaagd in de logeerkamer terwijl
haar ouders een film zaten te kijken en ze vindt haar
vriend Conner een beetje op Ken lijken. Die van Barbie
en Ken. Ze geeft de plant van haar irritante collega
sinaasappelsap - bijna dagelijks - en haar string doet
pijn. Emma is altijd nerveus als ze moet vliegen. Daarom
vertelt ze al haar geheimen zomaar aan een aardige
vreemde man die naast haar in het vliegtuig zit.
Tenminste, Emma dénkt dat het een vreemde is. Want
wanneer ze de volgende dag op haar werk komt...
Zoeter dan chocolade Sheila Roberts 2014-04-29 Icicle
Falls Chocolade en je hart hebben één ding gemeen: ze
smelten! Deel 1 Er gaat niets boven chocolade, vindt
Samantha Sterling. En dat vindt ze niet zomaar: ze staat
sinds kort aan het hoofd van Sweet Dreams - het
familiebedrijf dat bestaat uit een chocoladefabriek en
een chocolaterie. Als blijkt dat het bedrijf aan de rand
van de financiële afgrond staat, bedenkt ze met haar
moeder en zussen een reddingsplan: ze zullen in hun
stadje, Icicle Falls, een chocoladefestival organiseren.
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Stad vol toeristen, hoge omzetten, Sweet Dreams betaalt
met de opbrengst de bank af... Iedereen blij! Maar het
op poten zetten van een festival is helemaal niet
eenvoudig, zo blijkt, want al snel ligt de hele familie
met elkaar overhoop. En tot overmaat van ramp weigert
Blake Preston, de knappe maar blijkbaar totaal
onredelijke bankmanager, uitstel van betaling te geven.
Is het een wonder dat ze moet uitkijken dat ze niet te
veel chocola eet?
A Book Girl's Guide to Marietta CJ Carmichael 2016-08-01
Love nothing more than snuggling up with a western or
cowboy romance? You've found the best place to start! A
Book Girl's Guide to Marietta includes everything a book
girl needs to know about Tule Publishing's most popular
town for love, Marietta, Montana. Starting with an
exclusive Forward by founding Tule author and USA Today
Bestseller CJ Carmichael, you'll get insight to the
history of Marietta, a map and guide to all of the key
locations in town, an overview of every series and how
their characters are connected, delicious recipes
straight from the kitchens of Marietta residents, and
much more! Whether you've loved Marietta from the start,
or are brand new to town, this guide is a must-have for
every Marietta romance reader!
Wild verlangen Christina Lauren 2015-09-19 Een laatste
weekend zonder verplichtingen, voordat het werkende
leven begint, dat is de afspraak. Dansen tot in de
vroege uurtjes, cocktails drinken in Las Vegas en
vooral: proosten op hun vriendschap en het leven. Een
wilde nacht met drie sexy mannen pakt voor de
vriendinnen, Mia, Harlow en Lola minder ongedwongen uit
dan gepland. Terwijl de alcohol rijkelijk vloeit,
sluiten zij een pact: ze geven alle drie het jawoord aan
de drie onbekenden. In het tweede deel uit de reeks
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volgen we Harlow. Ondanks haar wilde nachten met Finn
mag ze hem totaal niet... wat verklaart waarom hun
huwelijk maar 12 uur duurde. Hij probeert haar in alle
opzichten te domineren. Is Harlow even stug als Finn? Of
is ze precies wat hij nodig heeft?
Afscheid voor beginners Anne Tyler 2012-10-09 Al op
jonge leeftijd raakt Aaron gedeeltelijk verlamd en vanaf
dat moment moet hij vechten voor zijn zelfstandigheid.
Wanneer hij Dorothy ontmoet, is het liefde op het eerste
gezicht; zij is de enige die door zijn handicap heen
kijkt en ziet wie hij werkelijk is. Maar als Dorothy na
een ongeval overlijdt, wordt Aarons geluk volledig
weggevaagd. Dan ziet Aaron Dorothy plotseling weer op
straat. Ze groet hem, slaat een hoek om en verdwijnt uit
het zicht. Daarna lijken ze elkaar steeds vaker te
ontmoeten en dan praten ze over hun toekomst samen en
hun dromen. Langzaam leert Aaron zijn verdriet te
aanvaarden en afscheid te nemen van zijn grote liefde.
De 27ste stad Jonathan Franzen 2012-09-07 St. Louis,
ooit de vijfde stad van de Verenigde Staten, is aan het
eind van de jaren tachtig van de twintigste eeuw de
27ste stad, waar leegstand en vervuiling hebben
toegeslagen. Als een jonge vrouw uit India tot hoofd van
politie wordt benoemd, is zij door haar frisse ideeën en
humanistische opvattingen aanvankelijk populair. Maar al
spoedig raakt een aantal prominente burgers betrokken
bij een bizarre samenzwering, die de stad angst en
terreur brengt. Vooral Martin Probst, een vooraanstaande
projectontwikkelaar, raakt daar ongewild in verzeild en
is tegelijkertijd het voornaamste slachtoffer. En met
hem zijn vrouw en zijn dochter. Ruzies aan tafel blijken
te worden afgeluisterd, dagboeken en
boodschappenlijstjes gefotografeerd en zelfs een
bioscoopbezoek gaat niet ongemerkt voorbij. Intussen
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blijkt het nieuwe hoofd van politie monumentale ambities
te hebben voor zowel St. Louis als zichzelf. Ze lijkt
precies te krijgen wat ze wil. De 27ste stad is de
eerste roman van Jonathan Franzen (1959), die met zijn
meesterwerken De correcties en Vrijheid de wereld
veroverde. Het is een groots, aangrijpend en origineel
boek. De pers over De 27ste stad: 'De 27ste stad is niet
makkelijk te vergeten: het is zowel Great als American.
(...) Een roman met memorabele personages, verrassende
situaties en provocatieve ideeën.' the washington post
'Een kolossaal en meesterlijk drama. (...) Pakkend,
surreëel en verpletterend overtuigend.' newsweek 'Een
onthutsend en vernietigend debuut over Amerikaanse
ambities, macht, politiek, geld, corruptie en apathie.'
jeff jarvis, people 'Franzen heeft het voor elkaar
gekregen een boek vol suspense te schrijven, met de
elementen van een complexe, gelaagde psychologische
roman. (...) Een meeslepend verhaal dat nog lang blijft
nazinderen in je gedachten, nadat de klanken van veel
gewonere verhalen al weggestorven zijn.' peter andrews,
the new york times book review
Bruisende finale Nora Roberts 2016-12-20 Natuurlijk
heeft zangeres en componiste Raven gehoord dat Fantasy,
het boek dat wekenlang op alle bestsellerlijsten stond,
wordt verfilmd. Wat ze niet weet, is dat Brandon
Carstairs de muziek voor de film zal schrijven. Brandon,
die vijf jaar geleden uit haar leven verdween... en die
opeens opduikt in de studio waar zij een cd aan het
opnemen is. Wat wil hij van haar? Dit verhaal is ook
verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel
Promise Me, Cowboy CJ Carmichael 2013-10-09 Sage
Carrigan never meant to be the other woman.
Unfortunately, bronco rider Dawson O'Dell neglected to
mention he was married the night he invited her to his
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bed after they'd both placed first in their rodeo
events. When his wife walked in on them - Sage was
deeply hurt and humiliated. After an accident in the
ring the next day, Sage decides she's quitting the
rodeo-and cowboys--to become a chocolatier in her
hometown ranching community, Marietta, Montana.
Een eerste liefde in Parijs Paula McLain 2011-03-04 Hij
zou de beroemdste Amerikaanse auteur van de twintigste
eeuw worden, zij zijn 'vergeten' eerste vrouw. Maar
wanneer ze elkaar in 1920 ontmoeten is Ernest Hemingway
niets meer dan een journalist met schrijversaspiraties,
gewond teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog.
Elizabeth Hadley Richardson was acht jaar ouder dan hij
en geloofde als geen ander in zijn talent. Hun huwelijk
zou niet meer dan zes jaar duren, en voerde hen van
Chicago naar Parijs, een leven dat zich afspeelde in het
Quartier Latin en de literaire salons van Gertrude
Stein. Hemingway groeit in zijn rol als schrijver,
totdat hij de 'bescherming' van Elizabeth niet meer
nodig heeft. Als Hemingway een verhouding met een andere
vrouw begint, beseft ze dat hun huwelijk voorbij is. Een
eerste liefde in Parijs is een indringend verhaal over
twee mensen bij wie de vlam der liefde langzaam dooft,
terwijl Hemingways ster steeds meer schittert. 'Hij zou
nooit meer onbekend zijn. Wij zouden nooit meer zo
gelukkig zijn,' schrijft Paula McLain in deze roman over
romantiek en opoffering, vrijheidsdrang en geborgenheid.
Een eerste liefde in Parijs is niet alleen een liefdevol
portret van een beginnend schrijver, het is ook een
roman over de kunst van het loslaten.
Migrantenstad Erika Kuijpers 2005
De fouten van de moeder Danielle Steel 2013-11-04
Danielle Steel, De fouten van de moeder Elke vrouw maakt
keuzes, maar wat kies je als je familie op het spel
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staat? Olivia Grayson heeft altijd voor haar werk
gekozen, en heeft haar kinderen eigenlijk verwaarloosd.
Olivia wil dat goedmaken met een droomvakantie, maar het
loopt helemaal anders dan ze had gehoopt. Maken haar
kinderen nu dezelfde fouten als hun moeder? Danielle
Steel heeft van haar 85 romans ongeveer 650 miljoen
exemplaren verkocht in bijna 50 landen. Meer dan 20 van
haar boeken zijn verfilmd voor televisie en haar romans
staan steevast in de bestsellerlijst van The New York
Times. Ook in Nederland en Vlaanderen is haar
populariteit ongeëvenaard.
A Bramble House Christmas CJ Carmichael 2015-10-04 All
he wants for Christmas...is an answer Finn Knightly
a.k.a. Finn Conrad wants to know why his recently
deceased father left his nurse fifty thousand dollars
after knowing her a mere six weeks. So he travels to
Bramble House B&B in Marietta, Montana to find answers.
But Willa Fairchild is not the conniving woman he
expects to find. Before he knows it, Willa-and her sixyear-old son Scout-are stealing his heart. And that’s
before he finds out Scout’s secret and the real reason
this Christmas is so important.
Melt My Heart, Cowboy CJ Carmichael 2016-10-06 Who is
the handsome cowboy who comes into small town Marietta’s
chocolate shop every week to buy a box of chocolates?
More importantly…who is he buying the chocolates for?
These are the questions sales clerk Rosie Linn asks
herself as she waits for her sadly neglected childhood
home to sell so she can pursue an exciting new career in
L.A. Rosie finds out the answers the day rugged ranch
hand Brant Willingham introduces himself and asks for
her help in managing the care of his younger sister.
Brant’s mother has recently died, leaving him the sole
guardian of eighteen-year-old Sara Maria–who has been a
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puzzle to Brant ever since she began exhibiting signs of
autism at age two. Rosie and Brant come up with a plan.
She’ll help with his sister if he handles repairs and a
new paint job for her old house. It seems the perfect
solution, but a new dilemma is created when the couple
start spending time together. Brant discovers he doesn’t
want Rosie to sell and leave, and Rosie fears she will
have to choose between love and her dreams.
Koffie bij Murphy C.J. Carmichael 2014-04-29 Lauren
Holloway maakt graag de juiste keuzes. Dus heeft ze een
degelijke opleiding en natuurlijk een degelijke man: uit
een goed nest en met een carrièreplan. Wat hem er helaas
niet van weerhoudt om na vele jaren huwelijk zijn rugzak
te pakken en met zijn yogalerares de wereld rond te
trekken, op zoek naar spirituele groei. Voor Lauren
betekent dit dat ze hun mooie huis moet verkopen, en
naar een beduidend slechtere buurt moet verkassen. Daar
ontmoet ze Erin, haar nieuwe buurvrouw - en in alles
haar tegenpool. Toch ontstaat er een hechte vriendschap,
die een basis vindt in het plaatselijke eetcafé, waar
Murphy zijn bittere koffie schenkt. Maar ook dit nieuwe
leven vraagt om keuzes, en niet altijd de
gemakkelijkste. Toch begint Lauren zich er meer en meer
mee te verzoenen - net als met de smaak van Murphy's
koffie!
Promise Me, Cowboy C. J. Carmichael 2013-10-09
Het warme zuiden Danielle Steel 2012-06-22 Advocate
Alexa Hamilton is druk bezig met de berechting van een
seriemoordenaar wanneer haar dochter een dreigbrief
ontvangt - en er volgen er meer. Alexa weet zeker dat de
seriemoordenaar erachter zit. Ze komt voor een moeilijke
keuze te staan: haar dochters leven riskeren of haar
terugsturen naar de plek waar haar eigen, pijnlijke
verleden ligt. Zal Alexa zelf de reis naar het warme
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Zuiden opnieuw durven maken?
A Cowboy's Proposal C.J. Carmichael 2020-09-08 She’s not
willing to forgive. He’s unable to forget. One year ago,
Montana cowboy Dylan McLean left the love of his life at
the altar and fled town, thinking he was doing the right
thing by saving her from a scandal. He’s found success
on the rodeo circuit, but his love for Cathleen never
faded. Now he’s returned home to clear his name, claim
his bride and rebuild his legacy. Bed-and-breakfast
owner Cathleen Shannon has moved on from her broken
heart. That is, until Dylan shows up at her house one
night asking for help and a second chance. Despite
Dylan’s betrayal, she promises to assist with his
investigation. She doesn’t want an innocent man to go to
jail, but her heart is most definitely off limits. But
Cathleen has forgotten one important fact: Dylan is
relentless when he’s going after something he wants. He
walked away once, but she won’t let that happen again.
Het dameskoor van Chilbury Jennifer Ryan 2017-04-25
Kent, zomer 1940. Engeland staat aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog. De vrouwen uit het dorpje Chilbury
komen in opstand. De dominee wil het kerkkoor opheffen
omdat alle mannen zijn opgeroepen. De tijd is gekomen om
traditionele patronen te doorbreken. Terwijl de oorlog
door hun levens davert, proberen vijf zeer verschillende
vrouwen en meisjes uit alle macht het thuisfront te
inspireren met hun muziek. Dan wordt Chilbury getroffen
door een bombardement.
De Hoogvlakte Steinar Bragi 2015-11-18 Twee stellen uit
Reykjavík maken een trip door het ruige, ontoegankelijke
zuiden van IJsland. Ze reizen dwars over het zwarte
vulkaanlandschap naar het binnenland. Hrafn en Egill
zijn van opstandige, drugs gebruikende tieners verworden
tot rijke, meedogenloze investeerders. Maar ze hebben
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hun geld zien verdampen tijdens de financiële crisis. En
nu zijn ze – samen met hun vriendinnen – verdwaald en
slingert hun jeep door de dichte mist, als ze plotseling
tegen een huis aanbotsen. Daar, in dat afgelegen pand,
woont een ouder echtpaar dat hun met tegenzin onderdak
biedt voor de nacht. Direct bekruipt ze een gevoel van
naderend onheil... De hoogvlakte is een Scandinavische
thriller met een twist, over twee stellen die na de
financiële crash de confrontatie met elkaar en zichzelf
aangaan. Een razend spannende pageturner en tegelijk een
kritische blik op de moderne maatschappij, de wilde
natuur en het goede en het slechte in de mens. ‘Een van
de meest interessante en uitzonderlijke leeservaringen
die ik me kan herinneren.’ DV ‘Een thriller en
relatiedrama zo vaardig verteld dat het onmogelijk is om
het boek weg te leggen.’ Corren Steinar Bragi
(Reykjavik, 1975) werd met De hoogvlakte genomineerd
voor de Nordic Council Literature Prize. Het betekende
zijn internationale doorbraak. De hoogvlakte zal in 15
landen verschijnen.
Carrigan Christmas Reunion C. J. Carmichael 2018-12-13
Wren’s most perfect Christmas ever is turning into a
nightmare. The Carrigan family is in chaos with various
medical issues, no one has put up the tree or done any
Christmas baking. The only bright spot is Harris Quinby,
a ranch hand at the Circle C, who manages to be there
for Wren every time her family lets her down. Harris
Quinby has never forgotten the summer Wren spent on her
grandfather’s ranch when she was fourteen and he was
sixteen. She’d changed his life that month, and now he
finally has the chance to thank her…but what if he falls
in love with her instead? Spend Christmas with the
Carrigan family at the Circle C Ranch in Montana
Bitter Sweet C. J. Carmichael 2019-11-12 Murder in a
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small town is always personal. Local longtime librarian,
Sybil Tombe, is missing, abducted from her home on the
outskirts of the isolated ranching town of Lost Trail,
Montana. An elderly neighbor reports seeing a grayhaired, bearded man driving up to Sybil’s house the
night she disappeared. Newly-minted Sheriff Zak Waller
can’t think of a less likely target for a crime. When an
older man is reported lurking around a young girl at the
local grade school, Zak wonders if this man could also
be Sybil’s abductor? The descriptions of the men are
similar—but what could be the possible link between a
young girl and 60-year-old Sybil? Peeling back the
layers of Sybil's life, Zak discovers Sybil is a master
at keeping secrets, especially her own, and these
secrets may now be threatening her life as well as the
life of an innocent child. As Zak and his team work to
uncover the truth, he also has to deal with issues in
his romantic relationship with deputy Nadine Black, and
mete justice to a respected town citizen who has been
sheltering his criminal past for too long.
JAMES OLIVER CURWOOD: 20 Western Classics & Adventure
Novels, Including Short Stories, Historical Works &
Memoirs (Illustrated) James Oliver Curwood 2017-05-14
This carefully crafted ebook: "JAMES OLIVER CURWOOD: 20
Western Classics & Adventure Novels, Including Short
Stories, Historical Works & Memoirs (Illustrated" is
formatted for your eReader with a functional and
detailed table of contents: Novels The Wolf Hunters The
Gold Hunters Kazan Baree, Son of Kazan The Courage of
Captain Plum The Danger Trail The Honor of the Big Snows
Philip Steele of the Royal Northwest Mounted Police The
Flower of the North Isobel God's Country and the Woman
The Hunted Woman The Grizzly King The Courage of Marge
O'Doone Nomads of the North The River's End The Valley
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of Silent Men The Golden Snare The Flaming Forest The
Country Beyond Short Stories Back to God's Country (Wapi
the Walrus) The Yellow-Back The Fiddling Man L'ange The
Case of Beauvais The Other Man's Wife The Strength of
Men The Match The Honor of Her People Bucky Severn His
First Penitent Peter God The Mouse The First People
Thomas Jefferson Brown Other Works The Great Lakes God's
Country – The Trail to Happiness James Oliver Curwood
(1878-1927) was an American action-adventure writer and
conservationist. His adventure writing followed in the
tradition of Jack London. Like London, Curwood set many
of his works in the wilds of the Great White North. He
often took trips to the Canadian northwest which
provided the inspiration for his wilderness adventure
stories. At least eighteen movies have been based on or
inspired by Curwood's novels and short stories.
De madonna van de bergen Elise Valmorbida 2019-05-27 ‘De
madonna van de bergen’ van Elise Valmorbida is een
meeslepende roman vol couleur locale over een vrouw en
haar gezin op het Italiaanse platteland rond de Tweede
Wereldoorlog. ‘De madonna van de bergen’ is een epische
familiesaga voor de lezers van Elena Ferrante. Maria
Vittoria is vijfentwintig wanneer haar vader thuiskomt
met de man die haar echtgenoot zal worden. Het is 1923,
en Maria is blij dat ze kan trouwen en haar ouderlijk
huis in een klein dorpje nabij Venetië kan verlaten, met
zelfgeborduurd beddengoed en een Mariabeeldje. Ze krijgt
vijf kinderen en werkt met haar man in hun eigen
winkeltje. Maar haar leven blijkt minder overzichtelijk
dan ze had verwacht: barre tijden breken aan in het
bergdorp. Je moet voorzichtig zijn, omdat onder het
fascisme de regels bijna dagelijks veranderen. Maria
beschermt koste wat kost haar gezin tegen de gevaren van
buitenaf. Elise Valmorbida groeide op in Australië en
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woont tegenwoordig in Londen. Ze is ontwerper, schrijver
en leraar. ‘De madonna van de bergen’ is haar eerste
roman die in Nederlandse vertaling verschijnt.
Onverzameld werk B.J. Novak 2014-02-26 Komiek en
schrijver van de Amerikaanse editie van The Office B.J.
Novak heeft een onnavolgbaar verteltalent. Subtiel en
met een feilloos gevoel voor timing fileert hij de
absurditeiten van het moderne leven in deze razendsnelle
afwisseling van korte verhalen en komische sketches. In
‘Revanche’ lezen we hoe de haas in een diepe depressie
raakt nadat de schildpad hem heeft verslagen. Hij zoekt
en verliest zichzelf in eten, drank, religie, yoga en
vrijwilligerswerk en concludeert dat er maar één manier
is om eroverheen te komen: revanche. En in ‘De man die
de kalender uitvond’besluit een middeleeuwer dat hij er
genoeg van heeft om de dagen aan te duiden als ‘Dag na
Bewolkte Dag’: hij maakt een kalender. Op de dag die hij
14 februari noemt krijgt hij ruzie met zijn vriendin.
Geïnspireerd door schrijvers als Woody Allen en Joshua
Ferris, schreef B.J. Novak een bundel grillige,
ontroerende en geestige verhalen, elk met een frisse,
onconventionele blik op de wereld om ons heen.
Moord aan boord Edith Ngaio Marsh 1987 Onder de
passagiers van een boot op weg van Engeland naar Afrika
bevindt zich een man die drie vrouwen op gruwelijke
wijze heeft vermoord. Een inspecteur van Scotland Yard
komt incognito aan boord om hem te ontmaskeren.
Flirt voor even Jill Shalvis 2018-07-31 Grace had een
succesvolle carrière bij een bank... tot ze ineens op
straat stond. En nu is ze hondenuitlater! Gelukkig heeft
het werk zo z’n voordelen, zoals haar sexy baas, dokter
Josh. Kussen met hem blijkt een uitstekende manier om de
tijd door te komen tot ze weer een ‘echte’ baan heeft.
Met zijn drukke baan en de zorg voor Toby, zijn zoontje,
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en Anna, zijn opstandige zus, heeft Josh amper tijd voor
andere dingen. En al helemaal niet voor het uitlaten van
Toby’s onooglijke mopshondje. Hij is dan ook dolblij met
de hulp van Grace. Dat ze leuk en sexy is, is een fijne
bijkomstigheid...
Close to Her Heart CJ Carmichael 2014-09-23 Dani
Carrigan has always relied on logic when making
important life decisions, but when she discovers she's
pregnant - and that there's a chance her baby may be
born "not perfect"-- logic lets her down. It would help
if the baby's father would pop the question, but widowed
father Adrian seems more interested in protecting his
six-year-old daughter than committing to his new
relationship with Dani. The last time she felt this
alone and scared was when she was 16 and her mother
died, leaving Dani to raise her younger sisters with
precious little help from her distant and disapproving
rancher father. She felt so inadequate then, but is she
any more prepared to be a mother now? Support comes from
an unlikely source. Dani always saw her next-door
neighbour and friend, divorce attorney Elliot Gilmore,
as a charming, handsome, playboy-type. But with each
challenge she faces, from pregnancy, to delivery and
beyond--Elliot reveals himself a better man than she
ever guessed. Is it possible that Elliot hasn't been
playing the field--but waiting for her?
Letters From Grace C.J. Carmichael 2021-09-23 Finding
old love letters in her father’s closet inspires a teen
to play matchmaker. Jessica Shanahan is off to college
next year, but she’s worried about leaving her father,
Levi Shanahan, alone. He’s been a single dad since his
wife died when Jessica was only a toddler. He reassures
her that he’s too busy running his family general store,
taking care of his aging parents and volunteering in the
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community to be lonely. But Jessica has her
doubts—especially when she finds old love letters from
his high school sweetheart. Travel photographer Grace
Hamilton is promoting her latest book when a student
from her hometown reaches out about a research project.
Curious, Grace meets with her and when the teen invites
her to the Woodland Foliage Arts Festival, Grace
accepts. Though her career’s been successful and
fulfilling, she’s never met a man who touched her heart
the way Levi Shanahan once did. Maybe a trip home will
finally help her to move on and find the one thing
that’s eluded her throughout her years of travel—love.
Elle & Darcy Alexandria Bellefleur 2020-12-01 Opposites
attract in 'Elle & Darcy', een hartverwarmende queer
rom-com van Alexandria Bellefleur. Alexandria Bellefleur
bewijst zich met 'Elle & Darcy' de nieuwe ster in
romcomland! Na een verschrikkelijke date besluiten Elle
en Darcy dat ze nooit meer afspreken. Ze zijn te
verschillend: Elle is een dromerige Twitter-astrologe
die op zoek is naar haar soulmate, Darcy is een nononsense actuaris die niet van verrassingen houdt. Ze
nemen afscheid, maar niet voor lang. Darcy wordt gek van
haar bemoeizuchtige broer die matchmaker speelt en doet
Elle een voorstel: tot oudejaarsavond doen ze alsof ze
een relatie hebben. Daarna hoeven ze niets meer met
elkaar te maken te hebben. Maar hoe eindigt het
toneelstukje als de gevoelens echt worden? Een heerlijk
verhaal over twee vrouwen die mijlenver van elkaar
afstaan, maar langzaam voor elkaar vallen. 'Elle &
Darcy' is de debuutroman van Alexandria Bellefleur.
A Cowgirl's Christmas CJ Carmichael 2014-10-27 For years
Callan Carrigan has been her father's right hand man, so
when her dad's will names city slicker Court McAllister
the new owner of The Circle C Ranch, Callan feels
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betrayed on every level. Then she and her sisters find
their mother's diaries, hidden from them by their father
since their mother's accidental death 18 years ago, and
the shocking revelations explain a lot. Reeling, Callan
seeks refuge in the local saloon, where it seems no one
can reach her, until Court offers her a challenge. If
she agrees to be foreman at the Circle C for one year,
he'll deed the ranch back to her and her sisters. The
deal seems too sweet at first--until Callan realizes
Court has his eyes on something she protects even more
than her family's land--her heart.
Wat is een kunstenaar? Sarah Thornton 2015-11-27 Daar
waar Will Gompertz ophoudt, gaat Sarah Thornton verder:
waarom is moderne kunst, kunst? Een briljante inkijk in
de kunstwereld aan de hand van de belangrijkste
hedendaagse kunstenaars van dit moment Sarah Thornton
volgde jarenlang 33 beroemde kunstenaars en was tijdens
haar bezoeken aan hen als een vlieg op de muur. Ze
ontmoet de politiek geëngageerde Ai Weiwei voor en na
zijn gevangenschap, en ze spreekt met Jeff Koons over
zijn rijke klanten in Londen, Frankfurt en Abu Dhabi. De
lezer maakt verder kennis met andere wereldberoemde
kunstenaars, onder wie Damian Hirst, Marina Abramovic,
Cindy Sherman en Lena Dunham. Waarom maken zij kunst en
wat betekenen hun kunstwerken? In Wat is een kunstenaar?
stelt Thornton de vraag of een kunstenaar bij uitstek
een ondernemer is of het kunstenaarschap juist een
roeping is. Is het een filosofische bezigheid of is het
puur vermaak? Thornton is de perfecte gids, die de
wereld van de moderne kunst voor iedereentoegankelijk
maakt. Na het lezen van Wat is een kunstenaar? wordt de
kunst waar je eerst je schouders voor ophaalde opeens
bijzonder interessant en vermakelijk. De pers over Wat
is een kunstenaar? ‘Sarah Thornton is de Jane Goodall
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van de kunstwereld.’ The Washington Post ‘Een
meesterlijk portret van 33 kunstenaars.’ Publishers
Weekly ‘Zal zelfs de doorgewinterde kunstliefhebber
versteld doen staan.’ San Francisco Chronicle ‘Een
pageturner over de kunstwereld.’ Globe and Mail ‘Hoewel
het boek over de modern kunst gaat, zijn de thema’s
universeel.’ The Bookseller ‘Geestdriftig, scherpzinnig
en origineel.’ Financial Times ‘Briljant en
vermakelijk.’ The Guardian
De moorden op Kingfisher Hill Sophie Hannah 2020-08-20
Hercule Poirot reist op uitnodiging van Richard
Devonport per luxe koets naar Kingfisher Hill. Hij is
gevraagd om te bewijzen dat Richards verloofde niet
schuldig is aan de dood van zijn broer Frank. In de
koets staat een vrouw in paniek op en eist een andere
plek, ze beweert dat als ze op haar plek blijft zitten
ze vermoord zal worden. Poirot ruilt van plek met haar
en gaat aan de slag als hij bij de Devonports aankomt.
De verbijstering is groot als de vrouwelijke passagier
daar aanklopt en even later vermoord wordt gevonden. Wie
is de mysterieuze vrouw en wie heeft haar vermoord?
Kompas van Noach Anne Tyler 2010-09-01 Liam Pennywell is
eenenzestig, gescheiden en niet langer welkom op zijn
werk. Hij besluit een nieuw en soberder leven te gaan
leiden en verhuist naar een bescheiden appartement in
een mindere buurt. De dag na de verhuizing wordt hij
wakker in een ziekenhuisbed en herinnert hij zich niets
van de overval waar hij slachtoffer van is geworden.
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Liam gaat na het voorval op zoek naar verloren
herinneringen en ontmoet op zijn zoektocht een ongewone
vrouw en een nieuwe liefde. Het kompas van Noach gaat
over herinneringen, liefde en verlies, maar bovenal over
een man die langzaam beseft dat gewoon een rustig leven
leiden misschien niet genoeg is.
Onvindbaar Terri Blackstock 2017-05-05 ‘Onvindbaar’ van
Terri Blackstock gaat verder bij de cliffhanger waarmee
‘Op de vlucht’ eindigde: rechercheur Dylan heeft Casey
laten gaan toen de politie op het punt stond haar te
arresteren. Ze heeft geen idee waarom, maar wat ze wel
weet is dat ze zich weer onvindbaar moet maken. Nieuwe
naam, nieuwe look, nieuwe stad, nieuwe baan. Maar dat is
niet genoeg om zichzelf gerust te stellen. De moordenaar
van Brent moet achter de tralies komen en zij is de
enige die daarvoor kan zorgen. Ze wil Dylan wel
vertrouwen, maar durft ze dat ook? Als haar zus Hannah
ook bij de zaak betrokken raakt, moet Casey in actie
komen. Voor Hannah heeft ze alles over, zelfs een
levenslange gevangenisstraf. Zou het haar zus helpen als
ze zichzelf aangeeft?
Kritiek van de zuivere rede Immanuel Kant 2004 Het
hoofdwerk van de Duitse filosoof (1724-1804).
Een perfect leven Danielle Steel 2015-06-24 Het leven
van tv-ster Blaise verandert totaal als haar blinde
dochter vanwege een ernstige ziekte weer thuis komt
wonen. En dat is nog maar het begin van een reeks
problemen. Kan Blaise er nog bovenop komen? ‘Dit is een
van haar beste verhalen ooit!’ Goodreads
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