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Come Back Me Mila Gray Ranny
The Original Heartbreakers Moeders, hou uw dochters binnen... Want één ding staat
vast: de drie nieuwste inwoners van Strawberry Valley gaan voor heel wat problemen
zorgen! Deel 2 Beck Ockley is genadeloos in de bestuurskamer... en in de slaapkamer.
Betekenisloze seks helpt hem om de demonen uit zijn verleden op afstand te houden,
en hij is vastbesloten om nooit vaker dan één keer met dezelfde vrouw het bed te
delen. Maar wanneer hij de beeldschone Harlow in zijn huis aantreft, begint zijn
voornemen te wankelen. Harlow Glass is de meest gehate persoon van Strawberry
Valley. Bovendien is ze blut, werkloos en dakloos. Wanhopig verschaft ze zich toegang
tot Becks woning... en ze wordt door hem betrapt. Ze schrikt zich rot - niet zozeer door
zijn vroege thuiskomst, maar vooral door de zinderende aantrekkingskracht tussen hen.
Ze is echter niet van plan een van zijn vele veroveringen te worden. Maar hoelang kan
ze weerstand bieden aan deze onmogelijk sexy man?
Het vierde deel in de grappige en steamy Off Campus-serie van Elle Kennedy. Alle
delen zijn los van elkaar te lezen. Sabrina James heeft haar plannen op een rijtje: met
goede cijfers afstuderen, toegelaten worden op een topuniversiteit voor een master
rechten, en dan werken bij een prestigieus advocatenkantoor. Om aan haar vreselijke
thuissituatie te ontkomen zal ze alles op alles moeten zetten, en daardoor heeft ze
geen tijd voor een relatie. Op een avond uit ontmoet ze de knappe ijshockeyer John
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Tucker, die haar gelijk helemaal ziet zitten. Sabrina zwicht voor zijn charmes en besluit
hem één kans te geven. Een beslissing die haar hele leven voor altijd zal veranderen...
Het doel is het vierde deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt
op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Het eerste deel,
De deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd.
Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving
afspeelt, getiteld Briar U.
Het eerste deel in de sexy Briar U-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar
te lezen. Er wordt altijd gezegd dat tegenpolen elkaar aantrekken. Dat lijkt te kloppen,
want ik snap echt niet waarom ik me anders zo aangetrokken voel tot Colin Fitzgerald.
Hij is helemaal niet mijn type: hij zit onder de tattoos en is gek op gamen en ijshockey.
Bovendien denkt hij dat ik oppervlakkig ben. En er zijn nog meer problemen: - Hij is
heel goed bevriend met mijn broer. - Zijn beste vriend is verliefd op me. - En ik woon
met hem in één huis. Eigenlijk doet dat er allemaal niet toe. Ik heb genoeg aan mijn
hoofd en hij heeft me heel duidelijk gemaakt dat hij me niet ziet zitten, ook al knettert
het altijd tussen ons. Maar mocht mijn sexy huisgenoot ooit van gedachten veranderen,
dan weet hij me te vinden... De jacht is het eerste deel in de Briar U-serie van Elle
Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar
te lezen. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde
omgeving afspeelt, getiteld Off Campus. Het eerste deel daarvan, De deal, werd in
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Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd.
Fate brought them together. Now it's threatening to tear them apart. As the last in a
long line of demon slayers, Evie's destiny is to end the war that has raged for centuries
between humans and demons. Lucas, the half-human, half-Shadow Warrior who was
sent to kill her, has betrayed his own Brotherhood and his family to fight alongside her.
With an army of unhumans on their tail, Evie and Lucas are forced into an uneasy
alliance with a group of rogue Hunters who offer protection and the promise of answers.
As the past is untangled and the dark history of the Hunters revealed, Evie discovers
that severing the realms is going to require a lot more than just fighting. It's going to
require a sacrifice - one that only she can make. ...More than realms will be severed.
Op haar twaalfde verjaardag wordt Callie alles ontnomen. Ze sluit zich daarna af voor
alles en iedereen en zweert nooit te vertellen wat haar is overkomen. Jaren later
domineert haar verleden nog steeds Callies dagelijks leven. Maar alles verandert als ze
de mysterieuze en aantrekkelijke Kayden ontmoet die net als zij gewend is te lijden in
stilte. Kayden doet er alles aan met Callie bevriend te raken, maar zij blijft afstandelijk
en in zichzelf gekeerd. Zal Kayden haar hart kunnen veroveren en Callie kunnen
bevrijden van haar verleden? Wat lezers op Goodreads.com zeggen `OMG. Wat een
einde. Adembenemend! Nitzan `Hartverwarmend en gewoon onvergetelijk Debra
`Sorensen is een waanzinnig goede verhalenverteller Annie
"Originally published in Great Britain in 2015 by Macmillan Publishers International
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Limited as 'This is one moment'"--Title page verso.
*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Alice
dacht dat ze alles al had meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger. Na de laatste
zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen met haar. Spiegels komen tot leven, ze
hoort stemmen die anderen niet schijnen te horen, en ze heeft soms de afschuwelijke
neiging om iemand aan te vallen. Wat is er toch met haar aan de hand? Cole, haar
vriendje, doet ook al zo raar. Eerst ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan maakt hij het
volkomen onverwacht uit. En dat is nog niet alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor haar
verborgen houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als ze in de spiegel kijkt...
In deze nieuwe serie van Cassandra Clare (i.s.m. Wesley Chu) volgen we Magnus
Bane en Alec Lightwood op hun reis rond de wereld. Maar als het stelletje in Parijs is
beland, wordt hun vakantie verstoord door een ontmoeting met een vriend uit het
verleden. Een sekte blijkt chaos te veroorzaken over de hele wereld. Een sekte die
Magnus ooit heeft opgericht. Blijkbaar. Een keer. Als grap. Het is aan Magnus en Alec
om ervoor te zorgen dat hier een einde aan komt, en ze zullen elkaar compleet moeten
vertrouwen om dat voor elkaar te krijgen.
A breathtaking, scorchingly hot summer read for fans of Nicholas Sparks and Abbi
GlinesCome back to me. That was the very last thing I said to him.Always. The very last thing
he said to me.Home on leave in sunny California, Marine and local lothario Kit Ryan finds
himself dangerously drawn to his best friend's sister, Jessa - the one girl he can't have.But Kit's
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not about to let a few obstacles stand in his way and soon Jessa's falling for his irresistible
charms.What starts out as a summer romance of secret hook-ups and magical first times
quickly develops into a passionate love affair that turns both their worlds upside down.When
summer's over and it's time for Kit to redeploy, neither Kit nor Jessa are ready to say goodbye.
Jessa's finally following her dreams and Kit's discovered there's someone he'd sacrifice
everything for.Jessa's prepared to wait for Kit no matter what. But when something more than
distance and time rips them apart they're forced to decide whether what they have is really
worth fighting for.A breathtaking, scorchingly hot story about love, friendship, family and finding
your way back from the edge of heartbreak.
In this heart-wrenching tale of love and loss, a young Marine and his best friend’s sister
plunge into a forbidden love affair while he’s home on leave. When a Marine Chaplain knocks
on her door, Jessa’s heart breaks—someone she loves is dead. Killed in action, but is it Riley
or Kit? Her brother or her boyfriend… Three months earlier, Marine Kit Ryan finds himself back
home on leave and dangerously drawn to his best friend Riley’s sister, Jessa—the one girl he
can’t have. Exhausted from fighting his feelings, Kit finally gives in, and Jessa isn’t strong
enough to resist diving headfirst into a passionate relationship. But what was just supposed to
be a summer romance develops into something far greater than either of them expected.
Jessa’s finally found the man of her dreams and Kit’s finally discovered there’s someone
he’d sacrifice everything for. When it’s time for Kit to redeploy, neither one is ready to say
goodbye. Jessa vows to wait for him and Kit promises to come home to her. No matter what.
But as Jessa stands waiting for the Marine Chaplain to break her heart, she can’t help but feel
that Kit has broken his promise… Riley or Kit? Kit or Riley? Her brother or her boyfriend?
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Who’s coming home to her?
Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij is de
dochter van een succesvolle Britse juwelier, hij een charmante zakenman vol levenslust. Maar
hun allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl Louisa met miskramen worstelt, trekt Elliot
zich terug en brengt hij steeds meer tijd door op een nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht
op de Indische Oceaan. Wanneer hij plots sterft moet Louisa het mysterie dat hij achterlaat
alleen oplossen. Bij het bezoeken van de plantage voelt zij zich onverwacht aangetrokken tot
eigenaar Leo, een ruige man met een bewogen verleden. En wanneer Elliots schokkende
verraad naar boven komt en niets meer is wat het lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa
terechtkan. Dinah Jefferies werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze negen was
naar Engeland, maar behield altijd een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de
bestsellerauteur van onder andere De vrouw van de theeplanter en De dochter van de
zijdekoopman. Over Voor de moesson: 'Voor de moesson is een zinderende, opzienbarende
pageturner en bevestigt Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een scherpzinnig
observator van de twintigste-eeuwse koloniale geschiedenis.' Lancashire Post Over De vrouw
van de theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon het
niet wegleggen.' Santa Montefiore 'Rijk en ongelooflijk levensecht. De vrouw van de
theeplanter is historische fictie op haar best. Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express
De hospita is afkomstig uit de bundel Op weg naar de hemel, die nog tien andere spannende
korte verhalen over de duistere facetten van het menselijke karakter bevat.Een jongeman op
zoek naar een slaapplaats ontmoet een bijzonder toeschietelijke hospita. Roald Dahl, de alom
geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere
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klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel
van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van
vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal
worden genoemd.
From the author of Come Back to Me comes a heartwrenching novel about a forbidden
romance, a wounded marine, and the girl who’s determined to save him. Didi Monroe has
waited her whole life for happily ever after. So when charming Zac Ridgemont sweeps her off
her feet, Didi believes she might finally have met the one. Until she begins an internship at a
military hospital in California. There she meets wounded marine Noel Walker. Frustrated on
the outside and broken on the inside, Walker’s an irritating patient who refuses any care,
keeping his distance from everything and everyone—including Didi. Walker is strictly out of
bounds. Didi knows this, respects this, but the more she tries to help Walker the closer the two
grow. Soon neither one can ignore the sparks flying between them as their attraction simmers
into dangerous territory. But Walker doesn’t believe in love or happily ever after—not after what
he’s seen. Not after what he’s been through. He doesn’t want to hurt Didi, but he doesn’t
want to push her away either. She makes him feel peaceful. Hopeful, even. Then tragedy hits,
shattering both their worlds, and Didi realizes that love isn’t as simple as happily ever after.
Love isn’t easy. It’s difficult. Messy. Complicated. Now all Didi has to do is decide if it’s worth
fighting for.
Ver van de boom is een YA-roman over familie van Robin Benway. Winnaar van de National
Book Award 2017 voor jeugdliteratuur. Wanneer de geadopteerde Grace op zoek gaat naar
haar biologische moeder, ontdekt ze dat ze nog een zus en een broer heeft. Haar zus Maya
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lijkt het prima voor elkaar te hebben in haar adoptiegezin, maar broer Joaquin is nog altijd op
zoek naar een familie die hem wil hebben. Alle drie worstelen ze met de vraag: wat bepaalt wie
je bent?
An unexpected and searing romance unfolds between a young recording artist and her exMarine bodyguard trying to outrun his difficult past in this wrenching novel from the author of
Come Back to Me and Run Away with Me. Luna is one of the most famous singer-songwriters
in the world. But she’s barely keeping it together. Demands from her family, friends, and fans
have all become too much. Especially when she starts receiving threatening messages from a
dangerous stalker. That’s when Will comes into the picture. A Marine who has just returned
from a tour in Afghanistan, Will is unsure what to do with the next chapter of his life. So when a
job working security comes up, he figures he’d be a perfect fit. But Will wasn’t expecting a job
that thrusts him so into the limelight—and he definitely wasn't expecting Luna; a human
hurricane who’s used to getting whatever she wants. Once Luna begins to let her guard down
and show her real self to Will, their relationship moves from professional friendship to
something more. As Will battles his inner demons, and Luna attempts to escape the realities of
fame, they discover a deep connection that can’t be denied. But Will knows he shouldn’t
compromise himself with a client. It’s too risky. Too complicated. And yet none of that matters
when the threats against Luna only get worse, leading to an altercation that could mean both
Will and Luna losing the one thing that means everything to them—each other.
The Cage van Megan Shepherd Wat doe je als je wakker wordt en de wereld zoals je die kent
is verdwenen? Vijf tieners, drie jongens en twee meisjes, worden wakker in een omgeving die
ze niet kennen. Niemand weet waar ze zich bevinden en hoe ze er zijn gekomen. Samen
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proberen ze erachter te komen waar ze zijn en vooral hoe ze er weg kunnen komen. Maar
wegkomen blijkt onmogelijk. Vanachter de zwarte ramen die zich overal in het landschap
bevinden worden ze geobserveerd door de Verwanten; buitenaardse wezens die hen vertellen
dat de aarde niet meer bestaat. De vijf jongeren zijn de laatste overlevenden en hun
belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat de mensheid niet uitsterft. Maar is dat wel de echte
reden van hun verblijf in de Cage? Moeten ze ontsnappen uit deze buitenaardse gevangenis of
berusten in hun lot en hier een nieuw leven opbouwen? En wat als ze ontsnappen? Welke
wereld ligt er buiten de muren? Langzaam maar zeker ontdekken ze meer over de Kindred en
hun bedoelingen en ondertussen lopen de spanningen tussen de bewoners van de Cage
steeds hoger op... 'Ik heb het verhaal in een recordtempo uitgelezen. Vanaf het eerste
hoofdstuk ben je nieuwsgierig naar wat er gebeurt en hoe alles zal verlopen.' Hebban.nl 'Ik kan
niet wachten op het volgende deel van The Cage, zodat ik nog meer kan ontdekken van deze
bizarre (ruimte)wereld! Het is een aanrader voor jongens en meiden, voor zwijmelaars en
sciencefictionliefhebbers, voor avonturiers en ontdekkers!' Nerdygeekyfanboy.com

Trisha heeft het niet makkelijk thuis en moet haar blauwe plekken verbergen.
Haar droom over een prins op het witte paard – die haar zou komen redden – is
al lang vervlogen.Rock is een man met een plan. Zijn talent voor American
football zal hem helpen om uit zijn armoedige bestaan te ontsnappen. Een mooie
carrière ligt binnen handbereik. Op een dag komt Rock een gewondeTrisha
tegen langs de weg en brengt hij haar naar het ziekenhuis. Opeens is football
niet meer het belangrijkste in zijn leven. Rock zal alles doen om Trisha te redden.
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En te houden.
Autumn (ik-figuur) zit per ongeluk samen met Dax, een vreemde medescholier,
een lang weekend opgesloten in de bibliotheek. Hoe overleeft zij drie dagen met
een enge, onbetrouwbare jongen? Vanaf ca. 15 jaar.
The heartwrenching and passionate romance novels by Mila Gray are now
available together in a steamy collectible boxed set! In Come Back to Me and
Stay with Me, best friends Jessa and Didi delve headfirst into forbidden love
affairs with two Marines battling their own demons after returning home from war:
Jessa falling for her brother’s best friend Kit, and Didi for the injured ex-Marine,
Walker, at the hospital where she is interning. And in Run Away with Me, secrets
finally come to the surface when Jake McCallister returns home after seven long
years, hoping to fix the broken relationship with his once closest friend, Emerson
Lowe. But when the two enter into a passionate summer romance, they realize
that if they are to have any future together, they must first confront their painful
past.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Amy is 17 en staat op het
punt van de Amerikaanse westkust naar de oostkust te verhuizen. Haar moeder
wil dat ze met de auto komt, maar sinds het dodelijke ongeluk van haar vader
durft Amy niet meer achter het stuur. Daarom heeft haar moeder een reisgenoot
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geregeld: Jake, de zoon van een kennis.Amy ziet er heel erg tegen op om vier
dagen met een vreemde jongen in de auto te moeten zitten, maar wanneer de
knappe Jake op de stoep staat wordt de reis ineens een stuk spannender!
A forbidden romance. A wounded Marine who thinks he's beyond saving. A girl
who's determined to prove him wrong. Didi Monroe's waited her whole life for the
type of romance you see in the movies, so when Hollywood heartthrob Zac
Ridgemont sweeps her off her feet, Didi believes she might finally have met the
one. While Zac's away filming for the summer, Didi begins her internship at a
military hospital in California. There, she meets wounded Marine Noel Walker.
Frustrated on the outside and broken on the inside, Walker's a pain-in-the-ass
patient who refuses all help. Yet Didi can't help but be drawn to him, and though
he's strictly out of bounds it soon becomes impossible to ignore the sparks flying
between them. As the attraction simmers into dangerous territory, Didi finds
herself falling hard for a man she knows is going to break her heart. Because
Walker doesn't believe in love or happy ever afters. So what possible future can
there be? Then tragedy hits, shattering both their worlds, and Didi is forced to
choose between fighting for love or merely falling for the illusion of it. From Mila
Gray, author of the bestselling romance Come Back To Me, This is One Moment
is a devastatingly beautiful, compelling and sexy story about the meaning of love
Page 11/23

Get Free Come Back Me Mila Gray Ranny
and the heartbreak of loss.
Two friends fall into a passionate romance, but first they must confront a painful
past, or else lose out on the one thing they’ve been searching for in this
heartrending novel from the author of Come Back to Me and Stay with Me.
Emerson Lowe and popular ice-hockey player Jake McCallister have been best
friends since third grade but as their friendship starts to morph into something
more, a terrible event occurs that heralds the end of innocence for both of them.
Within a week, Jake’s living on the other side of the country and Emerson is left
alone to pick up the pieces of her life in a small town determined to paint her as a
liar. Seven years later, Emerson is still living on the beautiful Pacific West island
of Bainbridge, helping run her family’s business. The last thing she needs is
Jake turning up, bringing with him old memories and opening up old wounds. But
Jake—even better looking than Emerson remembers—seems determined to revive
their friendship no matter how much Emerson tries to push him away. Forced to
work alongside him for the summer Emerson can’t help but fall for Jake, and
soon they’re in the midst of a passionate romance that neither of them wants to
end. But both Emerson and Jake know that if they’re to have any kind of future
they must first confront the past—a past that most people want to stay buried.
Kayden is opgenomen in een ziekenhuis en het is onduidelijk wat met hem aan
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de hand is. Callie maakt zich verschrikkelijke zorgen, maar ze mag niet bij hem in
de buurt komen. Iedereen wil de twee bij elkaar vandaan houden. Ondertussen is
er aangifte tegen Kayden gedaan en is Callie de enige die hem kan redden, met
haar getuigenis. Maar dat zal Kayden nooit van haar vragen, want dan moet ze
haar eigen geheimen prijsgeven. In De redding van Callie en Kayden wordt de
liefde van C&K nog verder op de proef gesteld. Vinden ze een manier om elkaar
weer te zien, en te redden, of raken ze voorgoed van elkaar vervreemd? Jonge
liefde was nog nooit zo spannend
«Volta para mim. Foi a última coisa que eu lhe disse. Sempre. Foi a última coisa
que ele me disse.» Regressado de uma missão em Cabul, o marine Kit Ryan
sente-se perigosamente atraído por Jessa, irmã do seu melhor amigo. Mas
Jessa parece ser a única rapariga que ele não pode ter. Kit, porém, não deixa
que nada se interponha entre ele e Jessa, e ela rende-se irresistivelmente. O
que começou por ser um namoro de verão, em breve se transforma numa
relação que altera radicalmente o mundo de ambos. Kit tem de partir de novo,
mas está disposto a sacrificar tudo por Jessa. Ela dispõe-se a esperar por Kit,
aconteça o que acontecer. No entanto, para além da distância e do tempo, algo
mais os separa... Volta Para Mim é uma história intensa e apaixonante sobre o
amor e a amizade. Uma leitura irressistível e apaixonante perfeita para os fãs de
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Nicholas Sparks.
'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.
Naar Italië ga je voor liefde en gelato, maar soms vind je meer dan dat... Lina
brengt de zomer door in Toscane, maar aanvankelijk is ze niet erg in de
stemming voor de Italiaanse zon en het prachtige landschap. Eigenlijk is ze er
alleen maar omdat het haar moeders laatste wens was dat ze naar Italië zou
gaan om haar vader te leren kennen. Maar welke vader laat nou zestien jaar lang
niets van zich horen? Alles wat ze wil is zo snel mogelijk weer naar huis gaan.
Maar dan krijgt ze een dagboek in handen, waarin haar moeder schrijft over haar
tijd in Italië én haar geheime liefde. Vanaf de eerste pagina is Lina gefascineerd
en wil ze de geheimen van het dagboek ontrafelen. Daarvoor heeft ze wel wat
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Italiaanse hulp nodig. Enter buurjongen Lorenzo... Een prachtig verhaal waarin
twee liefdesgeschiedenissen op een geraffineerde wijze met elkaar worden
verweven. 'In Liefde & gelato word je verwend met heerlijke, verleidelijke
beschrijvingen van Renaissancearchitectuur en Italiaans eten.' - Kirkus 'Een tripje
naar Toscane? Geheime liefdes, kunst én Italiaanse ijsjes? Verkocht!' - Waiting
on Wednesday
Mensen zien elkaar als iets vanzelfsprekends, bedenk ik. Neem nu Ingrid en mij,
ik heb op zo veel plekken met haar rondgehangen: in haar kamer of op school of
gewoon ergens op straat. En we kletsten over van alles en nog wat, gewoon wat
in ons opkwam. Andere mensen zouden het misschien saai hebben gevonden,
maar voor ons was het nooit saai. Ik heb nooit beseft hoe belangrijk het voor me
was. Hoe fantastisch het is om iemand te hebben die alles wat er in jouw hoofd
omgaat wil horen. Je denkt dat alles altijd hetzelfde zal blijven. Je staat er
eigenlijk nooit bij stil dat iets wel eens ineens voorbij kan zijn. Maar ik weet nu
wel beter.() Op het moment dat ik Ingrids dagboek uit heb, zal er nooit meer iets
nieuws tussen ons voorvallen. Caitlins beste vriendin Ingrid pleegt zelfmoord.
Verlamd door de schok en het verdriet trekt Caitlin zich in zichzelf terug,
worstelend met vragen en schuldgevoelens. Op school en thuis kan ze haar
draai niet meer vinden, en haar passie voor fotografi e lijkt te zijn verdwenen.
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Dan vindt Caitlin Ingrids dagboek, dat zij speciaal voor Caitlin heeft
achtergelaten. Ineens lijkt Ingrid weer springlevend. Het dagboek geeft Caitlin
een houvast om Ingrid beter te begrijpen, maar uiteindelijk ook de moed om los
te laten en verder te gaan met haar eigen leven. Een aangrijpend boek over
vriendschap, verlies en hoop.
Rebecca Yarros is terug met ‘De laatste brief’, een aangrijpende feelgoodroman
over een kick-ass single mom. Ella werd op haar negentiende moeder van een
tweeling en runt nu, vijf jaar later, een bed & breakfast. Ze heeft per brief contact
met Beckett, die met haar overleden broer in het leger zat. Dan komt Beckett
zonder dat ze het weet terug van uitzending en gaat hij in haar B&B logeren om
haar te helpen. Zij moet daar niets van hebben, ze kan het toch wel alleen? Maar
haar kinderen zijn gek op hem. In ‘De laatste brief’ laat Rebecca Yarros zien dat
hoe sterk je ook bent, de liefde vaak nóg sterker is. ‘Yarros’ roman is een diep
gevoelige en emotioneel geladen rollercoaster’ – Kirkus Reviews
'Last week, I was sitting in seven layers (two of them thermal) next to a fire, with
a blanket wrapped around me. Now, I am sleeping in kickers and a vest under a
fan. Let the mosquitos bite me. They can have me ... Can we live here? ... If I
don't become roadkill in the next few days, I'll let you know my thoughts.' In 2009,
Sarah and John Alderson quit their full-time jobs in London and headed off, with
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Alula, their three-year-old daughter, on a global adventure to find a new home.
For eight months, they travelled through Australia, the US and Asia - navigating
India with a toddler in a tutu, battling black magic curses in Indonesia and
encountering bears in North America - asking themselves one defining question:
'Can We Live Here?' Inspirational, hilarious and fascinating - this is an
unforgettable travel memoir and a unique guide to quitting your job, following
your dreams and finding your home in a far-flung paradise.
Willem is Lulu kwijt. Zal hij haar vinden? Zijn jaar is het verhaal van Willem. Na
die stralende dag met Allyson, alias Lulu, in Parijs, is Willems leven veranderd.
Hij kan zijn draai niet meer vinden, is rusteloos en reist de wereld rond. Wat wil
hij met zijn leven? Blijven reizen? Meer werken? Wat betekent acteren voor
hem? Zo door blijven gaan kan niet meer, niet na die dag met haar. Zijn jaar
vormt samen met Haar dag een romantisch duet over liefde, reizen en het
zoeken naar je identiteit.
In de roman ‘Rachels verzet’ van Julie Thomas staat een jonge vrouw vlak voor
de Tweede Wereldoorlog haar baby af. Voor de fans van ‘Haar naam was
Sarah’ van Tatiana de Rosnay. Dr. Jakob (Kobi) Voight is kunstenaar en doceert
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Melbourne. Hij besluit een sabbatical
te nemen van drie maanden en naar Duitsland te reizen. Vlak voor zijn vertrek
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krijgt hij van zijn moeder een dagboek dat zij heeft gevonden tussen de spullen
van zijn overleden oma. Het is geschreven in het Hebreeuws en bevat prachtige
pentekeningen. Als Kobi in Berlijn is, neemt hij het dagboek mee naar een
synagoge en vraagt daar aan een geleerde die veel weet over de Shoah om het
te vertalen. Terwijl hij ronddwaalt in de stad leest hij het boek en ontdekt dat het
een liefdesbrief is van een moeder aan haar buitenechtelijke kind dat werd
geboren in 1942. Tijdens het lezen realiseert hij zich dat hij deel uitmaakt van
een ingewikkeld web dat zich uitstrekt van de tijd van de holocaust tot nu en dat
nieuw licht werpt op al zijn overtuigingen. ‘Rachels verzet’ onthult meer van de
schrijnende geschiedenis van de familie Horowitz. Het is een los te lezen vervolg
op ‘De jongen, de viool en de meester’.
Weesmeisje nr. 8 is een op feiten gebaseerde, ontroerende roman over het
vermogen van mensen om kwaad te doen... en lief te hebben. De vierjarige
Rachel Rabinowitz belandt in het Joodse weeshuis in New York, waar dokter
Mildred Solomon medische experimenten uitvoert op kinderen. Rachel wordt
onderworpen aan een reeks röntgenbehandelingen, waardoor haar gezondheid
voorgoed wordt aangetast. Als volwassen vrouw ondervindt Rachel dagelijks de
lichamelijke consequenties van de behandelingen. Desondanks werkt ze als
verpleegster in een verzorgingstehuis, waar ze op een dag dokter Solomon
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onder haar hoede krijgt. Al snel realiseert Rachel zich dat zij nu de macht in
handen heeft. Moet ze haar kans grijpen om wraak te nemen, of kan ze de oude
vrouw vergeven? 'Onontkoombaar, verontrustend en fascinerend.' - Historic
Novels Review 'Een sterk debuut.' - Lambda Literary Review
Roddelen is een favoriet tijdverdrijf in Rosemary Beach maar Bethy en Tripp
hebben hun grote geheim voor zich kunnen houden. Acht jaar geleden had Tripp
Newark een relatie met een rijk meisje van wie hij niet hield en was hij op weg
naar Yale - een toekomst waar hij geen deel van wilde uitmaken. De enige
manier waarop hij dat voorspelbare leven kon ontvluchten, was door het geld en
de macht waarmee hij geboren was, op te geven. En dat was precies zijn plan:
aan het eind van de zomer zou hij op zijn Harley stappen en nooit meer
omkijken. Dat was voordat hij Beth Lowry leerde kennen. Het begon als een
onschuldige verliefdheid: ze was een zestien jaar oud trailerpark-meisje dat
achter de bar stond bij de Kerrington Country Club. Ze verkeerden niet in
dezelfde sociale kringen. Niemand wist zelfs maar dat ze vrienden waren, laat
staan lovers. Maar gedurende een zomer werd Bethy het belangrijkste op de
wereld voor Tripp. Zijn plan kon hij echter niet opgeven. Hij moest wel uit
Rosemary Beach vertrekken, maar hij nam zich voor om terug te komen voor
haar. Als hij jaren later terugkeert, veel later dan hij beloofd had, is het te laat.
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Zijn neef Jace heeft de vrouw van zijn dromen ingepalmd...
One small thing is een meeslepend verhaal van de auteur van De Royals. Sinds
haar zus dood is, wordt Beth knettergek van haar overbezorgde ouders. Ze snakt
ernaar een keer los te gaan en alle ellende te vergeten. En dus sneakt Beth het
huis uit naar een feestje. Daar ontmoet ze Chase: knap, verleidelijk en precies
wat ze die avond nodig heeft. Maar hun onvergetelijke nacht heeft enorme
gevolgen, want ook Chase blijkt een verleden te hebben dat hij liever vergeet. En
het heeft alles te maken met Beths zus...
Op heterdaad betrapt... Carina Conte is al sinds haar tienerjaren hevig verliefd op
Max Gray, de beste vriend van haar broer Michael. Inmiddels heeft ze haar MBA
gehaald en werkt ze voor Michaels nieuwe bedrijf, een snelgroeiend
bankimperium. Maar sommige dingen veranderen nooit: haar traditionele familie
behandelt haar nog steeds als een klein meisje. Met drie succesvolle en
waanzinnig aantrekkelijke broers en zussen boven haar wordt zij nog altijd
gezien als het lelijke eendje. En Max, de nieuwe directeur van de bank, merkt
haar na al die jaren nog steeds nauwelijks op. Max weet dat Carina verboden
terrein voor hem is. Maar zijn lust wint het van zijn verstand, en op een
conferentie beleven ze een spannende onenightstand. Mevrouw Conte, Carina’s
moeder, betrapt hen echter, en volgens de Italiaanse etiquette moeten ze
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trouwen. Max is doodongelukkig en Carina is furieus door dit gedwongen
huwelijk. Maar Max weet nog niet wat woede nog meer kan losmaken in een
vrouw... ‘Perfect voor de liefhebbers van romantische komedies die een tikkeltje
verder durven te gaan.’ Chicklit.nl
“Steamy…Doesn’t let up.” —Booklist “Intense…Unflinching.” —Kirkus Reviews
From the author of Come Back to Me comes a striking novel about a young
woman—desperately trying to protect her family from their violent father—who finds
safety, and a passionate romance, with an ex-Marine. Ever since Zoey was a kid
she’s been caring for her mom and her little sister, defending them from her
violent father. She’s been the strong one, the responsible one as she sacrificed
her wants and dreams to keep her family together. Now the life they’ve built for
themselves in California is about to be upended. Her father, just released from
prison, has discovered where they’re hiding and has come looking for them.
Enter Tristan. A former Marine and now member of the Coast Guard, Tristian
promises his best friend, and Zoey’s Marine brother, that he will take care of
Zoey and her family. Protect them, watch over them, and be the rock they need
in their lives. And as Tristan starts to help Zoey deal with the emotional fallout of
her childhood, their relationship turns from protector and protected to something
more. The two grow closer as a romance blooms into a heart-pounding and
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powerful relationship that Zoey hopes will be strong enough to fight off the
damage her father has done to her and her family. But not everyone can be kept
safe forever, and when Zoey’s father does show up, a confrontation ensues that
will change Zoey’s world forever.
Het tweede deel in de sexy Briar U-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los
van elkaar te lezen. Brenna Jensen weet één ding zeker: ze mag nooit, maar dan
ook nooit, vallen voor Jake Connelly. Brenna’s vader is de coach van het
ijshockeyteam van Briar en Jake speelt voor hun aartsrivaal. Hij is heel erg
arrogant en bijdehand, maar ook woest aantrekkelijk. Wanneer Brenna de hulp
van Jake nodig heeft voor haar stage, slaat de vonk toch over. Maar Brenna weet
dat het haar vader zou kwetsen als ze iets zou beginnen met zijn grootste rivaal.
En dat de fans van het Briar-ijshockeyteam het zouden afkeuren als ze haar
zouden zien met Jake. Als ze altijd in het geheim met Jake afspreekt, en níét
verliefd op hem wordt, is er niets aan de hand. Toch? Het geheim is het tweede
deel in de Briar U-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar
University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Ook schreef Elle Kennedy een
serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Off
Campus. Het eerste deel daarvan, De deal, werd in Nederland en België al meer
dan 25.000 keer gelezen en geluisterd. Reviews: ‘Elle Kennedy is de koningin
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van sexy hate-to-love-you romantiek. Een van mijn favorieten van 2019!’ Vi
Keeland
Misschien ooit van Colleen Hoover neemt je mee in de onwaarschijnlijke liefde
tussen een dove singer-songwriter en het meisje dat hem uit zijn writer’s block
helpt. Een heerlijk boek voor iedereen die houdt van een Amerikaanse setting,
knetterende vonken en een achtergrond van songteksten en muziek. Auteur
Colleen Hoover bracht samen met Griffin Peterson een soundtrack uit met de
nummers uit Misschien ooit, gratis te beluisteren op
maybesomedaysoundtrack.com. Dus kruip op de bank, druk op play, sla het
boek open en beleef Misschien ooit.
Het probleem met voor altijd’ is een prachtige young adult-roman van Jennifer L.
Armentrout. Mallory heeft zichzelf in haar jeugd aangeleerd zo onzichtbaar
mogelijk te zijn. Hoewel haar leven inmiddels veel beter is geworden, wordt ze
alsnog geleid door angsten. Dan loopt ze Rider weer tegen het lijf. Ze kent hem
van vroeger, uit dat andere leven. Hij beschermde haar destijds en doet dat nu
weer. Maar gaat het met Rider zelf wel zo goed? Jennifer L. Armentrout beschrijft
in ‘Het probleem met voor altijd’ prachtig de ontwikkeling van een jonge vrouw
die haar schulp kruipt.
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