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Nobody S Baby But Mine
Main entries by author, then series. Title and subject index also included.
What would you do if you were desperately trying to have a baby and discover that your loving, loyal husband has got another woman
pregnant? Would you have it in your heart to forgive him, or would you run to your patiently waiting sexy-as-hell ex-lover?
Nobody's Baby by Barbara Bretton released on Nov 24, 1987 is available now for purchase.
Ze is 33, singel, en gepropt in een zuurstokroze bruidsmeisjesjurk. Haar vrienden willen niets liever dan haar koppelen aan de eerste de
beste vent met een dertien-in-een-dozijn-leventje... Wie-o-wie wordt Sadies redder in nood? Iedereen in Lovett, Texas, weet dat Sadie liever
het stadje verlaat dan dat ze er aankomt. Nu is ze terug met een knappe, gespierde vreemdeling aan haar arm, maar volgens Sadie is een
vreemde nog altijd beter dan de losers met wie ze eerder uitging... Vince Haven heeft zijn spieren te danken aan uren keiharde training voor
zijn werk als Navy SEAL. Het plan is om een bliksembezoek te brengen aan zijn tante, maar voordat hij zijn biezen weer kan pakken, doet
zijn tante hem een aanbod dat hij niet af kan slaan. Misschien is het toch niet zo'n slecht idee om een tijdje in Lovett te blijven... En misschien
is hij wel de redder naar wie Sadie zo naar smacht!
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft maar één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden
er in Orïsha mensen met magische krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te
vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe moest kijken hoe de handlangers van de koning haar moeder ophingen nog levendig
herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de
magie terug te brengen naar Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te blijven van Inan, de kroonprins,
die vastbesloten is de magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt misschien
nog wel in haar groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste boekendeals voor een young adultromandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot en een sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras,
politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld spelen.' Teen Vogue 'Complexe personages, een hoge inzet, en
een caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden
heeft.' PW 'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York Times-bestsellerauteur van Legend en Warcross
Na de publicatie van haar controversiële debuutroman In de tuin van het beest ontving de Frans-Marokkaanse Leïla Slimani veel reacties van
Islamitische vrouwen. Ze besloot naar Marokko te gaan om met vrouwen in verschillende steden en dorpen te praten over seksualiteit. Over
hoe het is binnen een cultuur te leven waar je als vrouw óf maagd óf vrouw-van bent. Buiten het huwelijk mag niets, maar stiekem gebeurt er
van alles. Er wordt veel geld verdiend in de prostitutie en met het herstellen van maagdenvliezen. Pornografie is populair maar de seksualiteit
van vrouwen wordt ontkend en homoseksualiteit is een zonde. Dit boek laat zien hoe verscheurd een samenleving is waar seks tot leugen
wordt gemaakt.
Bundeling van twee onvoltooide romans van de Engelse schrijfster (1775-1817).

1956. Boris Pasternak legt de laatsta hand aan zijn roman Dokter Zhivago, wetend dat het Russische volk hem nooit zal
kunnen lezen. De CIA wil het boek, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, inzetten als cultureel wapen. Voor deze
missie worden twee secretaresses uit de typeklas van de CIA gehaald, de ervaren Sally en getalenteerde nieuweling
Irina. Hun opdracht: de Russische editie koste wat kost Rusland in smokkelen en verspreiden. Geen gemakkelijke
opdracht, maar ze mogen niet falen - dit boek kan de koers van de wereldgeschiedenis bepalen.
Sarah was severely beaten by her abusive husband while she was pregnant with Amy. He was trying to kill the unwanted
life inside her. Mother and baby survived, but Amy was born prematurely, weighing just over a pound. Grandma Liz, a
midwife and an old country doctor, fought desperately to give little Amy the chance to live. Listening to that story always
made Amy feel close to God. When Grandma Liz, Amy’s caretaker, suffered a stroke, she solicited help from her brotherin-law and his wife, who had lost their own child at birth. Under the guise of helping, they stole Amy away to the swampy
woods of southeast Texas, where little Amy nearly died of malaria...... another close call. God was really watching out for
Amy. The “Great Depression” hit the country in 1929. Rural Texas and America were locked in its stranglehold. Amy
was six. She wandered East and West Texas with her aunt and uncle, seeking work to buy food. Survival was the name
of the game. They slept in their car, under the sky and in abandoned houses. They picked cotton; they tenant farmed, cut
firewood to sell and raised hogs for market. By the time Amy was twelve, she could work like a full grown man. She
nearly didn’t make it to twelve. When Amy was eleven, she nearly drowned in a creek. God put a total stranger in the
woods at just the right time to rescue her. Amy was certain that God had saved her life for some special purpose or
person. “Nobody’s Child” chronicles Amy’s story from her earliest childhood recollections, through the hard years of the
“Depression” and later as a young mother awaiting her husband’s return from service in World War II. Her story is filled
with both funny and sad moments and is told in a compelling faith based narrative.
Presents a comprehensive guide for librarians and readers' advisors, provides a brief history of the romance novel, and
offers reading lists and subgenre definitions.
“Gripping, romantic, sensuous and astute.” "Ms. Silk’ debut women's fiction touches all parts of our needs, wants and
the possibilities. I want more." Amazon Reviewer Can Rachel and James find their way back into each other’s hearts
after tasting temptation and facing devastating news? How strong is love in the face of reality? With an adoring patient
saint of a husband, Rachel's 7-year marriage to James Conran has grown from great to incredibly blessed. But all Rachel
has yearned for over the past 5 years is wanting a baby. Everything else is perfect... well until she bumps into her sexy
ex-lover, Daniel Ross. The Italian knows his way around women, and Rachel is disgusted at how tempted she is to spend
time with him, in the name of her work, of course. Realizing how desperate she has become to have a baby--she actually
wonders if the unexplained infertility is not her fault, and if Daniel can get her pregnant--she takes matters into her own
hands and decides to have further exploratory fertility tests. On the day she makes it clear to Daniel that she's not
interested in anything he has to offer, she meets a beautiful pregnant red-head. As they become close friends the young
woman offers Rachel a gift that will change many people's lives. But her loving, patient husband has been withdrawing
lately. Is it really his career or is there something he's not sharing with Rachel? Can they ever become a happy family? Is
it too little too late? And where does Daniel come into all this?
Martin Pistorius vertelt in Ghost Boy hoe hij als kind het locked-in-syndroom beleefde. Op zijn twaalfde begon het met
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een geheimzinnige griep. Binnen anderhalf jaar zat hij in een rolstoel en kon hij niet meer communiceren. Hij zag en
hoorde alles, maar niemand merkte het. Je ergste nachtmerrie wordt werkelijkheid. Artsen dachten dat Martin het
cognitieve niveau had van een pasgeborene. Hij belandde in een verzorgingstehuis voor gehandicapten, waar hij steeds
verder verwijderd raakte van de wereld. Na elf jaar ontdekte een therapeute dat Martin wel degelijk reageerde op
prikkels. Zij schonk hem aandacht, bleef met hem praten, en hij ging communiceren met zijn ogen. Dankzij haar hoop
bevrijdde hij zich na twaalf lange jaren uit zijn lichamelijke gevangenis. Ghost Boy is een aangrijpend boek. Je leeft als
lezer mee met Martin, in zijn onmacht om zich te uiten. Ervaar zelf hoe hoop en doorzettingsvermogen alle moeilijkheden
in het leven kunnen overwinnen. Martin Pistorius (Zuid-Afrika, 1975) communiceert via een stemcomputer, is getrouwd
en woont in Engeland. Hij is auteur en webdesigner.
Nobody's Baby But Mine Genius physics professor Dr. Jane Darlington desperately wants a baby but doesn't want her
child growing up, as she did, feeling like a super-intelligent freak. So Jane needs someone. . . well. . . stupid to father her
child—someone like legendary Chicago Stars quarterback Cal Bonner. But this good-looking good ol' boy is a lot smarter
than he lets on—and Cal's not about to be used and abandoned by a brainy, baby-mad schemer. This Heart of Mine Molly
Somerville's reputation for trouble started even before she gave away her fifteen-million-dollar inheritance. And her longterm crush on Chicago Stars football hunk Kevin Tucker doesn't help matters—especially since the gorgeous, Ferraridriving, poodle-hating jock can't even remember her name! But then, one night, Kevin barges into Molly's not-quiteperfect life and proceeds to turn it upside down.
Rick Riordan is niet alleen een meesterkenner van de Griekse en Romeinse mythologie, ook de Egyptische goden
komen tot leven in deze serie waarvan in de VS al meer dan 4 miljoen exemplaren zijn verkocht. In dit tweede deel van
De avonturen van de familie Kane moeten Carter en Sadie, de kinderen van de briljante Egyptoloog Julius Kane, op zoek
naar een eeuwenoud boek. Hun reis voert hen over de hele wereld, waarbij ze constant worden tegengewerkt door
duistere krachten die alles en iedereen in chaos willen dompelen.
Includes all known Brunswick label recordings through 1931, including subsidiary labels such as Vocalion and Melotone.
After 5 years of yearning for a baby, happily married Rachel realizes she's become desperate. Can she and her everpatient husband find their way back into each other's hearts after tasting temptation and facing devastating news? And
how strong is love in the face of reality? And where does her sexy ex-lower come into all this?
Sophie Sullivan is bibliothecaresse in San Francisco en al sinds haar vijfde stapelverliefd op Jake McCann, de beste
vriend van haar broer. Twintig jaar later is ze ervan overtuigd dat deze bad boy haar nog steeds alleen ziet als een van
die `schattige Sullivan-tweeling. Jake kan alle vrouwen krijgen, vooral dankzij het grote geld dat hij verdient met zijn Ierse
pubs. Maar de enige vrouw die hij écht wil is Sophie, het zusje van zijn beste vriend. Pas wanneer de slimme, prachtige
en schandalig sexy Sophie na jaren weer voor zijn neus staat en Jakes fantasie werkelijkheid wordt, geeft hij toe aan zijn
verlangens. Jake weet dat zijn liefde voor Sophie geheim moet blijven als hij zijn vriend niet wil verliezen
The Plan Genius physics professor Dr, Jane Darlington desperately wants a baby. But finding a father won't be easy.
Jane's super-intelligence made her feel like a freak when she was growing up, and she's determined to spare her own
child that suffering. Which means she must find someone very special to father her child. Someone . . . well . . stupid.
The Target Cal Bonner, the Chicago Stars' legendary quarterback, seems like the perfect choice. But his champion good
looks and down-home ways are deceiving. Dr. Jane learns too late that this good ol'boy is a lot smarter than he lets on -and he's not about to be used and abandoned by a brainy baby-mad schemer. The Explosion A brillant, lonely woman
who dreams only of motherhood . . . A take no-prisoners tough guy who'll settle for nothing less than surrender . . . Can
passion and physical attraction propel two strong-willed yet vulnerable people to a totally unexpected love?
Rechercheur Lauren Stillwell is niet het type vrouw dat snel opgeeft. Dus wanneer ze haar man een hotel ziet verlaten in
het gezelschap van een jonge blonde vrouw, besluit ze hem terug te pakken. Maar haar wraakactie loopt compleet
verkeerd af en ze ziet haar wereld stukje bij beetje in een hel veranderen. Wat een ordinaire affaire had moeten zijn,
draait uit op een nachtmerrie wanneer ze getuige is van een misdaad met dodelijke afloop. Het huiveringwekkende
geheim dreigt haar leven te verscheuren, want welke keuze ze ook maakt, het zal haar altijd duur komen te staan. De
affaire is een wervelende thriller over liefde, verlangens en levensgevaarlijke geheimen, die de lezer continu zal
verrassen en uiteindelijk ademloos achterlaten.
Een schitterend, genre-overstijgend verhaal voor de fans van Sarah J. Maas en Veronica Roth, maar ook van Audrey
Niffenegger en Diana Gabaldon Schwabs Schemering-trilogie wordt verfilmd door de makers van Spiderman, The Fast
and the Furious en John Wick Frankrijk, 1714. Als Adeline LaRue wordt uitgehuwelijkt, smeekt ze om meer tijd en een
leven in vrijheid. Haar wens gaat in vervulling, maar tegen een vreselijke prijs. Addie zal eeuwig leven, en is gedoemd te
worden vergeten door iedereen die ze ontmoet. Zelfs haar ouders vergeten hun dochter op slag en jagen haar hun huis
uit. Ontheemd en alleen begint Addie aan een betoverend avontuur dat eeuwen en continenten omspant. Van de
achttiende-eeuwse salons van Parijs tot de straten van het moderne New York: Addie leert overal overleven. Maar terwijl
haar tijdgenoten de geschiedenisboeken in gaan, blijft Addie onopgemerkt bestaan. Dag na dag, jaar na jaar. Tot ze op
een dag een boekhandel in stapt en iemand haar voor het eerst in driehonderd jaar herkent... In de pers ‘Intelligent,
grappig en sexy. Schwab is een nieuwe ster aan het fantasyfirmament.’ The Independent ‘Schwab schrijft boeiende
fantasyverhalen die de lezer vanaf de eerste pagina grijpen en meeslepen in een magische wereld.’ NBD Biblion
‘Geweldig creatief en vindingrijk.’ The Guardian ‘Heeft alles om een klassieker te worden. Dit boek is goud waard.’
Deborah Harkness, auteur van Allerzielen ‘Wie vinden onze lezers de beste auteurs van het jaar? Lucinda Riley, Karin
Slaughter en V.E. Schwab.’ Chicklit.nl
'If you can read Susan Elizabeth Phillips without laughing out loud, check for a pulse!' Elizabeth Lowell Genius physics
professor Dr Jane Darlington desperately wants a baby. But finding a father won't be easy. Jane's super-intelligence
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made her feel like a freak growing up, and she's determined to spare her child that suffering. Which means she must find
someone very special to father her child. Someone a bit . . . well . . . stupid. Cal Bonner, legendary sports star, seems
like the perfect choice. But his good looks are deceiving. Dr Jane learns too late that Cal is a lot smarter than he lets onand he's not about to be used and abandoned by a brainy baby-mad schemer . . . 'First Star I See Tonight is Susan
Elizabeth Phillips at her best - funny, charming and un-put-downable' Susan Mallery 'Fall into the addictive voice of
Susan Elizabeth Phillips - compulsively readable and deeply satisfying!' Robyn Carr 'I always laugh my head off when I
read Susan Elizabeth Phillips' novels. She never fails to leave a smile on my face' Catherine Coulter 'I love Susan
Elizabeth Phillips' books. Her writing is infused with intense emotion, sharp characterization, subtle wit and a rare energy
that is absolutely irresistible. When I open one of her books I know I'm in for an exhilarating ride. This is women's fiction
at its best' Jayne Ann Krentz
Claudia en Ben vormen een perfect stel. Vanaf hun eerste afspraakje zijn ze het er absoluut over eens dat ze beslist geen
kinderen willen. Hun huwelijk is een droom. Tot Bens beste vriend hem vertelt dat zijn vrouw zwanger is en Ben plotseling van
gedachten verandert. Claudia voelt zich verraden. Er volgt een scheiding. En al snel zoekt ze troost bij een andere man. Maar
wanneer ze hoort dat Ben een nieuwe vriendin heeft, die maar al te graag een kind van hem wil, slaan jaloezie en spijt keihard toe.
Claudia wil haar Ben terug!
Jane leeft een spannend single leven in de grote stad. Overdag is ze journaliste en is haar voornaamste taak het verslaan van het
nieuws rondom het Chinooks ijshockeyteam, waarbij haar speciale aandacht uitgaat naar sexy goalie Luc Martineau. 's Nachts
schrijft ze sexy en spannende verhalen voor Honey Pie, de column waar iedere man over praat... Luc heeft een hekel aan alles
wat met journalistiek, en journalisten in het bijzonder, te maken heeft. Hij wil met rust gelaten worden zodat hij het beste uit zijn
ijshockeycarrière kan halen. Totdat hij opgescheept komt te zitten met Jane, een nieuwsgierige en bijdehante journaliste die in zijn
verleden graaft en in de weg loopt, maar toch ook wel behoorlijk wat pluspunten heeft...
Nobody's baby but mine: Not wanting her child to grow up feeling freakish, genius physics professor Jane Darlington chooses
Chicago Stars quarterback Cal Bonner to father her child, assuming him to be, well, stupid.
In ‘Onversneden christendom’ legt C.S. Lewis uit wat het hart is van het christelijk geloof. Een klassieker! Er is geen schrijver die
zo helder en warm kan uitleggen wat het betekent om christen te zijn als C.S. Lewis. Hij blijft niet steken in een abstracte
theologische uiteenzetting, maar maakt het Bijbelse verhaal op een persoonlijke manier tot een prachtig geschenk. Lewis blijft bij
de kern van het geloof en hij verliest zich niet in details en morele kwesties. Wie toe is aan een verfrissing en verdieping van zijn of
haar geloofsleven kan nog steeds het best bij C.S. Lewis terecht.
'Leerschool van Tara Westover is een gelaagde zoektocht naar een persoonlijk bewustzijn.' * * * * - Freek de Jonge in de
Volkskrant 'Dit is een ongelooflijk boek [...] Ik kan niet begrijpen dat ze bij De Wereld Draait Door, dat boekenpanel, niet meteen
heeft geroepen 'dit is fantastisch, dit moet je lezen, dit is ongelooflijk'. - Maarten 't Hart 'Schitterend. Er gaat niets boven het
ontdekken van een jonge schrijver met zoveel kracht en talent.' - Stephen Fry 'Het is het indrukwekkende en schrijnende verhaal
van een vrouw die zich met veel moeite weet te ontworstelen aan een gezin waarvan de ouders afzondering zoeken van de
wereld, en de pijn die de breuk veroorzaakt.' - Trouw Al op jonge leeftijd moeten Tara en haar zes broers en zussen risicovol werk
verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze leren een heftruck te besturen en verzamelen schroot op het erf om in het onderhoud
van de familie te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van de gemeenschap dat er niemand is om Tara te onderwijzen, haar
naar een dokter te brengen na een ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer haar broer gewelddadig wordt. Tara slaagt er
echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij te brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young University. Daar begint
haar weg tot zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen worstelt met haar gebrek aan kennis door haar geïsoleerde opvoeding, maar
ook tot de pijnlijke conclusie moet komen dat een breuk met haar familie onvermijdelijk is.
Noah Talbert just lost his twin sister—his closest living relative—to a horrific automobile accident. Her death brings him straight to
Angel Falls where he claims guardianship of his five-year-old nephew, Dylan.Elementary school counselor Charlotte Latherson is
focused on Dylan’s case for reasons both personal and professional. His mother was Charlotte’s best friend, and the loss has
transformed the once joyful and engaging little boy into a reticent, downtrodden kindergartner.Charlotte is well aware of Noah’s
history. Other than a close relationship with his sister, Noah’s life has been solitary; he keeps to himself and builds strong walls of
protection around a heart. Can he provide what’s best for Dylan? At times they butt heads over the youngster’s life, but as they
struggle, God opens a loving pathway in their hearts. While Noah fights for a child he feels is nobody’s baby but his, Charlotte
wonders if the feelings they share can’t create the bridge to a miracle.
Romantiek ten top! Vier vriendinnen runnen samen een bedrijfje als weddingplanners, maar ze hebben nauwelijks tijd om de liefde
in hun eigen leven toe te laten. Emma heeft het ontzettend naar haar zin als bloemist bij Vows. Ze krijgt genoeg aandacht van
mannen, maar degene op wie zij een oogje heeft lijkt niet echt een match. Jack heeft een afkeer van huisje-boompje-beestje,
terwijl zij niets liever wil!
Hoe kon zij nu weten dat haar droomman gewoon in het echt bestaat... Grace is het zat dat iedereen haar altijd vol medelijden aankijkt,
alleen omdat ze single is. En nu moet ze ook nog naar een bruiloft, waar iedereen zich iets te luid fluisterend zal afvragen waarom ze nog
stééds geen leuke man heeft gevonden. Uiteindelijk ziet ze maar één uitweg: ze verzint een vriendje. De perfecte man: een kinderchirurg die
om de dag een levensreddende operatie verricht, in zijn vrije tijd zwerfkatten verzorgt en... haar adoreert. Dan krijgt ze een nieuwe buurman,
een levensechte, razendknappe, supersexy man - maar met een duister verleden...
Paul Oliver rediscovers the wealth of neglected vocal traditions represented on Race records.
Autumn Haven was van plan om in Las Vegas een gokje te wagen, een show te bezoeken en zich te vermaken. Wat niet op het programma
stond was een huwelijk en al helemaal niet met een foute, zelfingenomen vent als Sam LeClaire. Wat begint als een droomromance in Las
Vegas eindigt helaas al snel in een flits-scheiding. Om het drama helemaal compleet te maken ontdekt Autumn als ze thuiskomt dat ze ook
nog zwanger is... Twee jaar later heeft Autumn haar leven weer op de rit en heeft ze een succesvol bedrijf als weddingplanner opgericht.
Sam is slechts een vage herinnering uit het verleden. Totdat ze hem tegen het goddelijke lijf loopt op dé bruiloft van het jaar. 'Vermakelijk,
sexy, grappig en snel' - Bol.com over Zwijgen is zilver... 'Rachel Gibson doet weer waar zij goed in is: chicklit met een romantisch, grappig en
zeker ook sensueel randje' - Lifestylelog.nl over Ware liefde en andere rampen
Elon Musk is misschien wel de opvallendste en meest gedreven zakenman van dit moment – een eigentijdse mix van Thomas Edison, Henry
Ford, Howard Hughes en Steve Jobs. Musk valt op door zijn dynamiek en visie in een wereld waar bedrijven vooral zekerheid zoeken. Met
zijn bedrijven PayPal, Tesla Motors, SpaceX en Solar City verandert hij bedrijfstakken en de wereld door op het allerhoogste niveau te
Page 3/4

Read Book Nobody S Baby But Mine
innoveren. In dit boek biedt journalist Ashlee Vance voor het eerst een inkijkje in het buitengewone leven van de meest gedurfde ondernemer
van Silicon Valley. Geschreven op basis van exclusieve gesprekken met Musk, zijn familie en vrienden, volgt het boek zijn reis tot nu toe: van
een ruwe opvoeding in Zuid-Afrika tot aan de top van de internationale zakenwereld.
Fool’s Gold 2 - Bijna volmaakt Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Eigenlijk was
Liz niet van plan ooit nog haar gezicht te laten zien in haar geboorteplaats Fool's Gold. Het is namelijk de woonplaats van Ethan Hendrix, de
man die ooit haar grote liefde was. Omdat hij haar jaren geleden heel diep gekwetst heeft, wil ze hem nooit meer zien. Toch kan ze de
noodkreet van haar nichtjes onmogelijk negeren, en ze keert samen met Tyler, haar elfjarige zoontje, terug om hen te helpen. Natuurlijk is het
onvermijdelijk dat ze Ethan vrijwel meteen tegen het lijf loopt. Hij is nog altijd onweerstaanbaar en bovendien erg blij haar te zien. Liz snapt er
niets van; hij wilde toch nooit meer iets met haar te maken hebben - of met zijn zoon? Deel 2 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder
verschenen en ook los te lezen.
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