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Learning environments continue to change considerably and is no longer confined to
the face-to-face classroom setting. As learning options have evolved, educators must
adopt a variety of pedagogical strategies and innovative technologies to enable
learning. Practical Applications and Experiences in K-20 Blended Learning
Environments compiles pedagogical strategies and technologies and their outcomes
that have been successfully applied in blended instruction. Highlighting best practices
as elementary, secondary, and tertiary educational levels; this book is a vital tool for
educators who teach or plan to teach in blended learning environments and for
researchers interested in the area of blended education knowledge.
In de zomer van 1915 wordt in een kleinburgerlijk stadje aan de Rijn Trudi Montag
geboren. Doordat ze gevangen zit in een lichaam dat ze verafschuwt, voelt ze zich een
buitenstaander, iemand die geen deel heeft aan de maatschappij. Haar ogen registeren
echter alles, al die kleine, subtiele veranderingen in de samenleving die haar vertellen
dat Duitsland aan het begin van een grote catastrofe staat. Een indrukwekkende roman
over de coming of age van een meisje in de woeligste periode in Duitslands
geschiedenis.
Shanna, de beeldschone en temperamentvolle dochter van een Caribische
grootgrondbezitter, wordt door haar strenge, zeer autoritaire vader voor een moeilijke
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keus gesteld: vóór haar eenentwintigste zal zij getrouwd zijn, òf hij kiest zelf een
echtgenoot voor haar. Ten einde raad reist Shanna naar Engeland, naar Londen, om
een man te zoeken.Zij vindt die in Ruark Beauchamp, een terdoodveroordeelde, die in
de gevangenis op de voltrekking van het - ten onrechte - over hem uitgesproken
doodvonnis wacht. Ruark stemt toe in een schijnhuwelijk met Shanna, waardoor hij,
naar de Engelse wet, zijn lot kan ontgaan, en Shanna aan de uitdrukkelijke eis van haar
vader, althans op papier, zal hebben voldaan.Voorwaarde is echter dat zij één nacht
met hem zal doorbrengen! Het huwelijk wordt inderdaad voltrokken, maar voordat
Ruark de genoegens van de huwelijksnacht kan smaken worden zij van elkaar
gescheiden.Enige tijd later verschijnt Ralston, de opzichter van Shanna's vaders
plantages, in Engeland, met de opdracht om gevangenen vrij te kopen, die als slaven
op de plantages kunnen werken. Shanna reist met hem terug naar het exotische
paradijs in West-Indië, waar haar vader de scepter zwaait.Met geen mogelijkheid kan
zij vermoeden dat onder de slaven die onder in het schip zijn opgesloten zich ook haar
echtgenoot, Ruark Beauchamp, bevindt. Na aankomst op haar vaders eiland wordt
Shanna dan ook geconfronteerd met turbulente ontwikkelingen.
Taita verdwijnt na de dood van zijn geliefde koningin Lostris in de verwilderde
Afrikaanse woestijn. Daar ontwikkelt hij buitengewone krachten en transformeert hij tot
een krachtig magiër. Maar wanneer het Egyptische rijk in gevaar komt, keert Taita
terug. Samen met de jonge prins Nefer, kleinzoon van koningin Lostris en wettig
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erfgenaam van de troon, gaat hij de strijd aan om Egypte te beschermen. Overleven ze
de dreiging van verdorven moordenaars en het verraad van hun eigen familie?
Wat de liefde betreft heeft Hutch Carmody geen geluk. Aan vrouwelijke aandacht heeft
hij geen gebrek, maar een vaste relatie lijkt er niet in te zitten. Kendra, zijn eerste en
grote liefde, raakte hij kwijt. Zijn tweede belangrijke relatie heeft hij zelf beëindigd.
Misschien moet hij zich erbij neerleggen dat zijn werk op de Whisper Creek Ranch zijn
leven is. Maar dan keert Kendra terug naar Parable, en is ze dus opeens vlakbij...
Hutch was ooit Kendra Shepherds grote liefde. Ze wist zeker dat dat voor altijd zou zijn,
tot ze na een ruzie vertrok. Nu is ze terug, en blijkt het onmogelijk Hutch te ontlopen. Ze
wil geen relatie meer met hem - tenslotte liet hij haar destijds zonder slag of stoot gaan.
Maar ze is zich wel zeer bewust van het feit dat hij in de buurt is. Vlakbij, en toch ver
weg...
Born in 1934, Dutch conceptual artist Marinus Boezem is considered responsible for
changing the direction of the visual arts in the Sixties. Over the course of four decades
Boezem's ouvre has developed from groundbreaking concepts through sculpture,
installation pieces and site-specific commissioned works. This illustrated catalogue
raisonne brings together Boezem's complete work, in chronological order and
accompanied by an informative text.
Operazangeres Nina Rousseau breekt haar carrière af nadat twee van haar minnaars
op verdachte wijze om het leven zijn gekomen. Derek Hugo, een pianist, weet haar
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over te halen om naar het internationale podium terug te keren, maar moet eerst
beloven dat hij haar niet zal proberen te verleiden. Samen bereiden ze een recital voor.
Wanneer ze ’s avonds ergens eten, wordt het restaurant overvallen, een gebeurtenis
waardoor alles tussen hen verandert. Nina wil afzien van haar comeback, maar Derek
houdt voet bij stuk. Ze besluiten een weekend door te brengen in een oude, afgelegen
boerderij, waar Nina misschien alsnog voor Dereks verlangens zal zwichten. Er volgt
een bloedstollende ontknoping. Appassionata is een donker, broeierig verhaal over
muziek, liefde en spoken, maar vooral over de gevaarlijke kanten van een fatale vrouw.
A spy for the British is sent to pick the brains of a beautiful, thoroughly amnesiac
French scientist lying in a Paris hospital and finds himself torn between his country and
the woman who trusts him with her life. Original.
Recalled from exile, Royce Saint-Michel can win back his confiscated title and lands if he
returns the dethroned Princess Ciara to her powerful fiance+a7, but along the journey he falls
in love with the beautiful Ciara. Original.
Iedereen in Whiskey Creek herinnert zich Sophia DeBussi als een verwend, vervelend
tienermeisje. Ook Ted Dixon heeft geen goed woord voor haar over, sinds ze jaren geleden
zijn hart brak en trouwde met de poenerige Skip. Ook al is ze nog steeds de mooiste vrouw die
hij kent... Dan blijkt dat Skip de bewoners van het stadje voor miljoenen heeft opgelicht, en dat
hij is omgekomen in een poging te ontsnappen aan de FBI. Sophia, die nooit iets heeft
geweten van de praktijken van haar man, blijft berooid achter. Hoewel Ted liever niet te veel bij
haar betrokken raakt, kan hij het niet aanzien dat iedereen zich tegen haar keert. Na lang
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twijfelen biedt hij haar een baantje als huishoudster aan. Maar met de verleidelijke Sophia
continu om zich heen, lukt het hem helemaal niet meer om haar uit zijn gedachten te krijgen.
Bovendien lijkt ze oprecht veranderd: ze is zachter en liever, wat haar alleen maar nóg
onweerstaanbaarder maakt. Het liefst zou hij alles vergeven en vergeten - en wat is daar een
betere tijd voor dan kerst?
The encyclopedia of the newspaper industry.
Witnessing Whiteness invites educators to consider what it means to be white, describes and
critiques strategies used to avoid race issues, and identifies the detrimental effect of avoiding
race on cross-race collaborations. The author illustrates how racial discomfort leads white
educators toward ineffective teaching pedagogy and poor relationships with students and
colleagues of color. Questioning the implications our history has for educational institutions,
school reform efforts, and diversity initiatives, this book considers political, economic, sociocultural, and legal histories that shaped the meanings associated with whiteness. Drawing on
dialogue with well-known figures within education, race, and multicultural work, the book offers
intimate, personal stories of cross-race friendships that address both how a deep
understanding of whiteness supports cross-race collaboration and the long-term nature of the
work of excising racism from the deep psyche. Concluding chapters offer practical information
on building knowledge, skills, capacities, and communities that support anti-racism practices, a
hopeful look at our collective future, and a discussion of how to create a culture of witnessing
educators who support allies for social and racial justice.
Zodra ze Alvin Limardo ontmoet, krijgt Kinsey Mallhone een voorgevoel. Hij wil Kinsey inhuren
om 25.000 dollar aan een vijftienjarige jongen te geven. Maar als het zo simpel is, waarom
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bezorgt hij het geld dan niet zelf? Iets klopt er niet, en wanneer de cheque ongedekt blijkt, is
Kinsey inderdaad keihard opgelicht. Alvin Limardo is eigenlijk John Daggett — een voormalig
gevangene met een drankprobleem, twee vrouwen, en een hoop mensen die hem liever dood
zien. Kinsey is vastberaden Daggett te pakken te krijgen. Wanneer Daggetts lijk aanspoelt,
beschouwt de politie dat als een ongeluk. Kinsey denkt dat het moord is, maar op zoek naar
gerechtigheid voor een man die iedereen leek te verachten gaat een stuk moeilijker worden
dan ze had gedacht — en wat haar te wachten staat is nog veel gevaarlijker...
Een avontuurlijke, gevaarlijke reis over de Nijl begint, wanneer slaaf Taita door de farao
gevraagd wordt zich in te zetten voor de bevrijding van het noordelijke deel van Egypte. Zijn
reis leidt hem door de Arabische woestijn, naar de magische stad Babylon en over open zee
naar Kreta. Taita komt terecht in een wereld waar loyaliteit en verraad zo veranderlijk zijn als
de duinen in de woestijn. Vijanden wachten in de schaduw en de dood ligt constant op de loer.
Zal het Taita lukken de toekomst van Egypte veilig te stellen? Woestijngod maakt deel uit van
de Egypte-serie van Wilbur Smith waarover de San Francisco Chronicle schreef: `Een rijke,
boeiende blik terug in de tijd waarin geschiedenis en mythe worden vermengd.
Het laatste wat Zach Sullivan wil is op het hondje van zijn broer passen. Tot hij de puppytrainer
ontmoet. Heather is mooi, slim en Zach kan haar maar niet uit zijn hoofd zetten. Helaas is
Heather de enige vrouw op aarde die niets met hem te maken wil hebben. Heather Linsey kan
het niet uitstaan dat ze met een van de rijkste mannen ter wereld moet samenwerken. Zeker
als ze merkt dat hij niet alleen zijn tijdelijke hond onder controle wil krijgen, maar haar ook!
Heather heeft al toen ze zeventien was besloten dat liefde niet meer is dan een stapel mooie
leugens, en dat ze nooit of te nimmer haar hart zal verliezen aan een woest charmante man.
Page 6/18

Get Free Read Onlines By Shelly Thacker
Maar kan ze de seksuele spanning die tussen haar en Zach zindert wel ontkennen? Kan Zach
haar haar geloof in de liefde weer teruggeven?
When his partner and lover, Rainie Conner, vanishes during her investigation into the case of a
missing foster child, private detective Pierce Quincy enlists the aid of his daughter Kimberly, a
rookie FBI agent, to uncover the truth.

Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw Na de dood
van haar man wordt Catrijn huishoudster bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar
plek en kan de vrouw des huizes ondersteunen tijdens haar schilderlessen. Catrijns
verleden achtervolgt haar echter en ze moet op zoek naar een andere betrekking. Ze
komt terecht bij Evert van Nulandt in zijn plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent
op waarde wordt geschat. Er breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 de
Delftse donderslag die de binnenstad in puin legt ternauwernood en daarna staat ze
voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en haar hoofd. Wacht ze op haar
grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de man die haar zekerheid
kan bieden? Simone van der Vlugt verweeft het meeslepende verhaal van Catrijn met
een intrigerende periode uit de Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw, waarin
handel, wetenschap en kunsten een enorme vlucht namen.
Eric Sanderson wordt wakker op een plek die hij niet herkent, en hij weet niet wie hij is.
De enige herinnering die hij nog heeft, is die aan een grote, verloren liefde. Langzaam
wordt hij zich bewust van een mysterieuze kracht die zich manifesteert als een
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monsterlijke metafoor. Hij ontvangt raadselachtige briefjes met opdrachten,
ondertekend door Eric de Eerste. Hoe meer opdrachten Sanderson uitvoert, hoe meer
hij over zichzelf te weten komt. Maar de zoektocht naar zijn identiteit wordt gesaboteerd
door de dreigende demon, die te pas en te onpas opduikt. Gehaaid is een uitdagende
ideeënroman over de manier waarop we de wereld om ons heen ervaren en over de rol
die communicatie, ons geheugen en onze verbeelding daarin spelen. Het is een
beangstigende psychologische thriller waarin waan en werkelijkheid, het plausibele en
het fantastische naadloos in elkaar overgaan. Maar het is vooral een geweldig verhaal
dat wordt voortgestuwd door een ongeëvenaarde, waanzinnige verbeeldingskracht,
overtuigend bijeengehouden door de personages en de plot, zoals het de beste
moderne romans betaamt. '
Basing itself on the premise that there are limits to the sacrifices that morality can
demand on individuals, and also that certain types of acts are simply forbidden, this
book argues that attempts to defend these sorts of moral limits are inadequate.
Een moderne bestseller uit Japan. Voor de lezers van De kat van Takashi Hiraide en
Als katten van de wereld verdwijnen van Genki Kawamura In een steegje in Tokio zit al
meer dan honderd jaar een café dat zorgvuldig gebrouwen koffie schenkt. Dit cafeetje
biedt de klanten een unieke ervaring: de kans om terug in de tijd te reizen. Voordat de
koffie koud wordt beschrijft vier prachtige verhalen van cafégasten die het verleden een
bezoekje willen brengen. De eerste wil de man die haar verliet confronteren, de tweede
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wil een brief terugvinden van haar man wiens geheugen is verdwenen door de ziekte
van Alzheimer, de derde wil haar zus voor een laatste keer spreken en de vierde wil
haar dochter voor de eerste keer ontmoeten. Maar de reis naar het verleden is niet
zonder risico: de gasten moeten naar het heden terugkeren voordat hun kopje koffie
koud geworden is.
De Creeds stammen af van de legendarische McKettrick familie en zijn beroemd in
Stillwater Springs, Montana. Of liever gezegd berucht... (1) LOGAN - Alleenstaand
moeder Briana Grant heeft haar leven net weer een beetje op de rit, wanneer ze
kennismaakt met haar nieuwe buurman, Logan Creed. Al bij de eerste ontmoeting vindt
ze hem leuk, maar eigenlijk is hij - cowboy en vrijbuiter- helemaal niet wat ze zoekt. Na
jaren een zwervend bestaan te hebben geleid, keert Logan terug naar huis. Hij is van
plan de familieranch op te knappen en wat tot rust te komen. Het laatste wat hij daarbij
kan gebruiken, is een aantrekkelijke buurvrouw... (2) DYLAN - Wanneer Dylan op een
donkere avond uit de kroeg komt, ziet hij tot zijn verbijstering dat er een klein meisje in
zijn pick-up zit - zijn tweejarige dochter die is achtergelaten door zijn ex. Na een wild
leven van rodeorijden, vrouwen versieren en pokeren betekent dit een keerpunt in
Dylans leven. Wanneer bibliothecaresse Kristy Madison hem samen ziet met zijn
dochter, doet dat meer pijn dan ze had kunnen denken. De laatste keer dat ze hem
zag, liet hij haar achter met een gebroken hart, dus is het zaak hem nu zoveel mogelijk
uit de weg te gaan. (3) TYLER - Hoewel hij geld als water verdient, heeft Tyler Creed
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genoeg van de snelle, oppervlakkige wereld van het rodeorijden. Hij besluit een tijdje in
zijn huis op het terrein van de familieranch in Stillwater Springs te gaan wonen. Daar
komt hij zijn grote jeugdliefde, Lily Kenyon, weer tegen. Lily, die nog steeds
smoorverliefd op hem is, weet dat het beter is hem niet opnieuw in haar leven toe te
laten. Toch zegt ze ja als hij haar mee uit eten vraagt. Krijgt hun liefde een tweede
kans? Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Fool’s Gold - Kerstmis in Fool’s Gold Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is
één probleem: er wonen te weinig mannen... Danslerares Evie Stryker moet met zestig
kleine meisjes de traditionele Dans van de Winterkoning instuderen voor de
feestdagen. En dat terwijl ze geen idee heeft hoe die dans gaat en ze niet eens in
Fool's Gold wil zijn! Wat een ellende. Kan deze kerst nog erger? Ja hoor, want er komt
ook nog iemand bij de dansschool klagen over geluidsoverlast. Een bijzonder
aantrekkelijk iemand, dat wel… Dante Jefferson wordt stapelgek van het gestamp boven
zijn hoofd. Wanneer hij verhaal gaat halen, treft hij tot zijn stomme verbazing Evie aan
in de dansschool. Ze ziet er heel sexy uit in haar balletpakje, maar ze blijft natuurlijk wel
de zus van zijn beste vriend! Deel 9½ van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder
verschenen en ook los te lezen.
De toekomst van het Egyptische koninkrijk staat op het spel: Luxor is omsingeld door
vijandige legers en farao Tamose sneuvelt in een zware veldslag. Zijn adviseur Taita en
voormalig slaaf staat er nu alleen voor. Net als de overwinning dichtbij komt, slaat het
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noodlot toe... De wettige opvolger van de farao dringt Luxor binnen. Hij is wreed,
gestoord en uit op macht. De loyale Taita komt in een gevaarlijk spel terecht, waarin
niemand zijn leven meer zeker is. Kan Taita de tiran stoppen en de toekomst van het
Oude Egypte voor eens en altijd veiligstellen? Na Woestijngod, Vallei der koningen,
Koningsgraf en Magiër is dit het nieuwe meeslepende deel in de succesvolle Egypteserie.
‘High Fidelity’, de succesvolle roman van Nick Hornby nu opnieuw uitgebracht. De
hoofdpersoon is Rob Fleming, vijfendertig, verslaafd aan popmuziek en eigenaar van
een slecht lopende platenzaak. Hij stort zich nog steeds van de ene relatie in de andere
en legt lijstjes aan van zijn ex-vriendinnen. Alleen staat Laura er niet op, hoewel ze pas
geleden bij hem weg is gegaan. Rob staat met andere woorden op een cruciaal punt in
zijn leven. Wordt het zo langzamerhand niet eens tijd om volwassen te worden?

Wat is geld, welke rol speelt het in ons leven en wat is economie? Allerlei zaken
rond geld komen aan de orde. Collageachtige opmaak met veel
kleurenillustraties. Vanaf ca. 11 jaar.
Deel 2 in Valerius Verrens-serie 'Interessant, leerzaam en uitermate boeiend!' Goodreads.com 'Een meester in zijn vak en terecht beschouwd als een van de
beste historische schrijvers van nu.' - Daily Express Gaius Valerius Verrens keert
na de succesvolle campagne tegen Boudicca in Britannia terug naar Rome.
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Hoewel hij wordt onthaald als Held van Rome is Valerius niet de man die hij eens
was; hij is zowel fysiek als geestelijk gehavend door de vele gevechten, zijn zus
is dodelijk ziek en zijn vader leeft in zelfverkozen ballingschap. En ook Rome is
veranderd... Keizer Nero wordt met de dag meer paranoïde. Zij die macht
begeren zoeken toenadering tot de keizer. Ze vertellen hem over een nieuwe
bedreiging, een die zich binnen de stadsmuren van Rome zelf bevindt. Over de
volgers van Christus, een nieuwe religieuze sekte die de goddelijkheid van Nero
ontkent, wordt gefluisterd dat ze een opstand willen ontketenen. Nero beveelt zijn
Held van Rome om Beschermer van Rome te worden, in de sekte te infiltreren en
hun leider, een man die Petrus genoemd wordt, gevangen te nemen. Als Valerius
niet slaagt, kost het hem zijn leven, en de levens van twintigduizend Judeeërs die
in Rome leven. Maar als hij aan zijn missie begint, een zoektocht die hem tot aan
de grenzen van het keizerrijk brengt, komt hij erachter dat slagen in zijn missie
hem misschien wel net zoveel kan kosten als wanneer hij faalt.
Brad Cutler heeft het helemaal voor elkaar. Hij runt een succesvol
reclamebureau en staat op het punt te trouwen met Laura, de liefde van zijn
leven. Maar één herinnering staat zijn geluk in de weg. Tien jaar geleden verloor
hij zijn onschuld met Emma. Toen zij zwanger bleek te zijn, dwong hij haar in een
paniekreactie het kind te laten weghalen. Voor hij met Laura in het
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huwelijksbootje kan stappen, wil hij Emma hiervoor vergeving vragen. Maar het
verhaal krijgt een onverwachte wending
De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun
huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een
barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York.
In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun
kinderen een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard
bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere
Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te
verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die
het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen.
Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
Hij mag haar absoluut niet verleiden... Trouwen om geld? Nee, daar is Jane
Smith toch echt te romantisch voor. Jammer genoeg kan ze het zich niet
veroorloven het onthutsende voorstel van Zayed Al Zawba af te slaan nu haar
zusje diep in de schulden zit. Als Jane met hem trouwt, zo belooft de knappe
miljardair haar, zal hij haar een klein fortuin schenken. En het is maar voor zes
maanden, dus... Zayed heeft er veel voor over om de olievelden van Kafalah in
handen te krijgen - zelfs trouwen. Maar omdat hij echt niet in de verleiding wil
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komen het bed met zijn vrouw te delen en het huwelijk zo onomkeerbaar te
maken, kiest hij de kleurloze Jane als zijn tijdelijke echtgenote. Te laat ontdekt hij
welk vuur er schuilgaat achter haar timide gedrag en welke schoonheid onder
haar casual kleding...
Drie vrouwen zijn gewurgd in de geborgenheid van hun eigen huis. Er lijkt een
sadistische moordenaar aan het werk die de vrouwen gekend moeten hebben,
want in geen van de gevallen zijn inbraaksporen gevonden. Dit is vooralsnog het
enige aanknopingspunt voor Maeve Kerrigan in haar onderzoek. Steeds meer
informatie wijst naar een zeer onwaarschijnlijke dader: haar eigen collega Josh
Derwent. Aanvankelijk weigert Maeve te geloven dat Josh meer zou kunnen
weten, maar geheimen uit zijn verleden beginnen zich te ontrafelen: het is niet de
eerste keer dat hij van moord wordt beschuldigd. En hoe goed kent ze hem nou
echt? Met De vreemde bekende bewijst Casey opnieuw dat ze een
thrillerschrijfster van formaat is: ze biedt personages die zich sterk ontwikkelen,
een spannende plot en een lekker leesbare stijl.
De Avalon-serie 6 - Schitterende ijsster Maureen Davenport organiseert voor het
eerst de jaarlijkse kerstvoorstelling van Avalon, en ze is vastbesloten er een
spectaculair succes van te maken. Er is echter één obstakel: Eddie Haven, de
ruig aantrekkelijke beroemdheid die haar als onderdeel van een taakstraf moet
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helpen bij de voorbereidingen. En er zijn maar weinig mensen die een grotere
hekel aan de feestdagen hebben dan hij... Al snel komen Maureens bangste
vermoedens uit. Zijn opdringerige vrouwelijke fans, de zenuwachtige auditanten,
de meningsverschillen tussen Eddie en haar over de muziek en - tot haar grote
ergernis - de vlinders in haar buik zorgen niet bepaald voor een soepel
repetitieproces. En dan dreigt haar geliefde bibliotheek ook nog de deuren te
moeten sluiten. Als dat geen rampzalige kerst wordt! Maar ziet ze dat nu goed...
en bekijkt Eddie haar ineens met een begerige blik in zijn ogen?
Eenentwintig jaar geleden is er een kleuter verdwenen en Michael Sutton denkt
getuige te zijn geweest van haar ‘begrafenis’ toen hij als zesjarig jongentje
buiten speelde.Hij vraagt Kinsey of ze wil helpen het graf van het meisje te
vinden. Maar tijdens haar onderzoek merkt Kinsey dat Michaels verhaal aan alle
kanten rammelt. Heeft hij er toch meer mee te maken dan zij dacht?
Mary Higgins Clark, Zolang ze slaapt Hannah Connelly is ontsteld door het
nieuws van de explosie: het meubelbedrijf van haar grootvader is tot de grond
toe afgebrand. Haar zus Kate kon ternauwernood ontsnappen en ligt nu
zwaargewond in het ziekenhuis. Ze is in een diepe coma. Volgens de brandweer
is er sprake van opzet. Hannah begrijpt er niets van. Ze wil koste wat kost de
waarheid achterhalen... Mary Higgins Clark is van Ierse afkomst en geboren en
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getogen in New York.
Even intrigerend als zijn naam, even gevaarlijk en meeslepend als zijn foto's. Zo
wordt oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het tijdschrift waarvoor Bryan
Mitchell de glamour-foto's levert. Maar wanneer ze samen een reportage moeten
maken, wordt haar al gauw duidelijk dat de samenwerking geen feest zal worden.
De man is gewoon te arrogant voor woorden. Shane staat evenmin te trappelen
om op stap te gaan met een tenger popje dat de kost verdient met het
fotograferen van de jetset. Afstand houden lijkt hun allebei verreweg het beste.
Helaas staan daarbij twee dingen in de weg: de zinderend hete zomer en de
fysieke nabijheid van de ander...
Deel 3 in de populaire Rusk University-serie van bestsellerauteur Cora Carmack.
Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Wanneer haar afstuderen in zicht komt,
vraagt Nell DeLuca zich af of ze wel alles uit haar studententijd heeft gehaald,
omdat ze altijd alleen maar met haar studie bezig is geweest. Ze maakt een
bucketlist van dingen waarvan ze denkt dat ze bij studeren horen, zoals zoenen
met een populaire jongen uit het footballteam en feesten tot de zon opkomt. Ze
hoopt zo veel mogelijk van de lijst te kunnen doen voor ze haar diploma krijgt.
Footballspeler Mateo Torres is altijd op alle feestjes te vinden. Zijn hart is ooit
gebroken en hij is niet van plan ooit nog iemand dichtbij te laten komen. Wanneer
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hij achter het plan van Nell komt, besluit hij haar te helpen met haar checklist. Ze
brengen steeds meer tijd met elkaar door om alle wilde (en minder wilde) dingen
van het lijstje te kunnen strepen, en voelen zich steeds sterker tot elkaar
aangetrokken. Wordt wildebras Mateo meer dan alleen een vinkje op de lijst van
studiebol Nell? En is hij bereid om echt eerlijk te zijn tegen zichzelf en tegen
haar? Spelregels is het derde deel in de Rusk University-serie van Cora
Carmack. Alle delen spelen zich af op de fictieve Rusk University, en zijn
allemaal los van elkaar te lezen. Het eerste deel van de serie heet Op het spel.
Cora Carmack brak door met haar debuut Losing it. In Nederland en Vlaanderen
zijn haar boeken en verhalen al meer dan 100.000 keer geluisterd en gelezen.
Reviews: ‘Een vrolijke, sexy, coming of age-romance’Library Journal
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de
East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen door te komen,
behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog
een. De moordenaar heeft het voorzien op vrouwen en stopt als een soort
merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat het
eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de
moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat geheimen uit haar eigen verleden
verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is
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wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een
waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan voorstellen. Kate Williams
studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The
Spectator gekozen tot boek van het jaar.
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