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boutique job puts her in the middle of his circle of
rich, educated friends. Annabeth can’t believe they
accept her--or that Josh wants her. Dating a player
always ends badly, and Annabeth can’t risk losing her
job. No matter how well Josh kisses... Her job’s at
stake. Josh’s friends will kill him if he screws up and
hurts her. But they can’t ignore how long--and how much-they’ve wanted each other. So when Josh comes up with a
plan to test-drive their relationship, Annabeth’s on
board. Will they be able to move beyond their
complicated pasts and fears and discover love makes it
possible to have it all?
YOUCAT Oostenrijkse Bisschoppenconferentie 2011-06-23 De
nieuwe jeugdcatechismus voor de Wereldjongerendagen
2011;;;Deze jeugdcatechismus stelt de rijkdom van het
geloof op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier
voor aan jongeren. Deze nieuwe jeugdcatechismus van de
katholieke kerk is een publicatie waaraan pedagogen,
theologen, religieuzen én jongeren gedurende vier jaar
hebben samengewerkt. De taal en de kleurenillustraties
zullen al wie jong van hart is aanspreken. Dit boek
verschijnt naar aanleiding van de Wereldjongerendagen in
Madrid in augustus 2011. Meer dan 700.000 jongeren
zullen eraan deel nemen. Deze uitgave wil jongeren
helpen om hun geloof beter te verwoorden en beleven.
Deze uitgave geniet de steun van de Belgische en
Nederlandse bisschoppenconferentie en kwam mede tot
stand dankzij de Oostenrijkse kardinaal Schönborn.
Billboard 1952-02-09 In its 114th year, Billboard
remains the world's premier weekly music publication and
a diverse digital, events, brand, content and data
licensing platform. Billboard publishes the most trusted
charts and offers unrivaled reporting about the latest
music, video, gaming, media, digital and mobile
entertainment issues and trends.
The Illustrated London News 1863
Station Elf Emily St. John Mandel 2015-06-29 WAT BLIJFT
ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN HOEVER ZOU
JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in
Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het
toneel terwijl hij de rol van zijn leven speelt.
Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op
het Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal nooit
meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later trekt Kirsten,
een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de
nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om
Shakespeare op te voeren voor de overlevenden van de
ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe wereld
wederom bedreigd.
De make-over Tessa Bailey 2020-06-15 Een komisch, sexy
en romantisch verhaal over een jong stel met herkenbare
kleine en grotere ergernissen Georgies familie heeft een
goedlopend renovatiebedrijf, maar ze denkt er niet over
om daar te gaan werken. Liever organiseert zij
verjaardagsfeestjes en maakt ze anderen aan het lachen.
En... ze is vastbesloten om geen grijze muis meer te
zijn. Stap een: een nieuwe look bedenken voor het
bedrijf (een minder suffe website misschien?) Stap twee:
een heel nieuwe garderobe samenstellen (en leggings zijn
ook gewoon broeken) Stap drie: snel mezelf onder handen
nemen (doen mensen nog aan ontharen?) Stap vier: de
markt op! (en stop met die verliefdheid op Travis Ford!)
Maar je hele leven een make-over geven, betekent ook de
waarheid onder ogen zien: Georgie heeft in eeuwen geen
date meer gehad. En wie is er nu beter geschikt om haar
imago op te vijzelen dan de plaatselijke sportheld en
favoriet van de roddelbladen? Tijd voor actie!
Italiaanse buren Tim Parks 2012-10-11 De Engelse
schrijver Tim Parks woont in de buurt van Verona met
zijn vrouw en drie kinderen. Hij heeft aan den lijve
ondervonden hoe moeilijk het is niet te verdwalen in de
doolhof van regels, gewoontes, normen en waarden die het
alledaagse leven in Italië bepalen.

Nachten in New York Sarah Morgan 2017-04-25 Veel liefs
uit Manhattan Deze verliefdheid past niet in een gezonde
levensstijl... Deel 1 Nadat ze haar baan is
kwijtgeraakt, is Paige haar eigen evenementenbureau
begonnen. Helaas gaan de zaken rampzalig, waardoor ze
wel hulp móét vragen aan ICT-miljonair Jake Romano, de
beste vriend van haar broer. Probleem is alleen dat ze
al jaren verliefd op hem is, wat natuurlijk funest is
voor een goede samenwerking. Dus doet ze haar uiterste
best om dat voor hem te verbergen - met slapeloze
nachten als gevolg. Vanwege zijn reputatie van
hartenbreker heeft Jake aan Paige' broer moeten beloven
dat hij nooit iets zal beginnen met zijn kleine zusje.
Kleine zusje. Klein. Als Jake dat nou maar vaak genoeg
herhaalt, gaat hij het misschien wel geloven. Want sinds
Paige zijn kantoor is komen binnenvallen, één en al
blonde, langbenige verleiding, doet hij geen oog meer
dicht!
A Standard Dictionary of the English Language Isaac
Kaufman Funk 1894
Geclaimd (Gevangen: Boek 3) Anna Zaires 2019-11-14 Yulia
is dan wel ontsnapt, veilig is ze nog lang niet.
Dagelijks ben ik bezig met de risico’s van mijn vak,
maar het enige dat me echt op de been houdt, is Yulia
vinden. En als ik haar eenmaal heb, zal ze nooit meer
ontsnappen. Ik zal doen wat nodig is om haar bij me te
houden.
De falling in love montage Ciara Smyth 2021-04-10 De
cynische Saoirse (17) gelooft niet meer in de liefde. Ze
is vastbesloten om nooit meer aan een serieuze relatie
te beginnen. Tot ze op een eindexamenfeestje Ruby
ontmoet. Die daagt haar uit tot een experiment: een
zomer vol klassieke dates die zo in een romantische
comedy zouden passen, en die eindigt zodra vakantie
voorbij is – geen verwachtingen van eeuwige liefde, geen
gebroken harten, geen gezeur. Klinkt als een perfect
plan, maar Ruby en Saoirse vergeten één ding: aan het
einde worden de personages in de film altijd écht
verliefd.
Armen vol rozen Nora Roberts 2018-10-02 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!
Proeven van liefde Nora Roberts 2018-11-13 Liefde,
passie en romantiek voor alle fans van Nora Roberts Vier
vriendinnen runnen samen een bedrijfje als
weddingplanners, maar ze hebben nauwelijks tijd om de
liefde in hun eigen leven toe te laten. Laurel, de
bruidstaartenbakker van Vows, is een vrouw die hard
heeft moeten vechten om te komen waar ze is. Ze heeft
geen bescherming nodig, en al helemaal niet van de broer
van haar vriendin en collega Parker. Passie en
hartstocht wil ze, maar hoe moet ze hem dat duidelijk
maken?
Having It All Christi Barth 2019-05-28 Josh Hardwick’s
life looks great. He lives with his best friends, runs a
gourmet food truck, and spends his nights hooking up
with every eligible woman in D.C.. But he hides his
daily struggle with dyslexia--which holds him back from
expanding his business.The last complication he needs is
a relationship. Especially not with an off-limits friend
who is dangerously hot... Annabeth Vasquez wears combat
boots because life is a war zone and she damn well
intends to be a survivor. She’s clawed her way out of
poverty and is still in shock at her amazing new job.
Failure isn’t an option. So being distracted by Josh’s
playboy moves is definitely out of the question. The
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Stormachtige passie Caitlin Crews 2012-06-19 Het is
absoluut niet de bedoeling dat Becca verliefd wordt op
haar verloofde. Theo Markou Garcia mag haar dan de adem
benemen, ze moet onthouden dat hij niet háár wil, maar
haar leeghoofdige nichtje, Larissa. Bovendien zijn ze
niet echt verloofd: ze doen alsof, om een erfenis veilig
te stellen. In ruil voor haar toneelspel zal Becca een
flinke som geld krijgen, waarmee ze haar halfzusje kan
helpen. Dat is de deal, en daar hoort verliefd worden
niet bij. Maar hoe beter ze deze trotse, onmogelijke man
leert kennen, des te sterker haar gevoelens voor hem
worden. Zal hij inzien dat hij zijn droom nooit met
Larissa zal kunnen waarmaken... maar misschien wel met
haar? Dit boek is ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet
eBundel.
The Opposite of Right Christi Barth 2015-11-03
Gebonden (Gevangen: Boek 2) Anna Zaires 2019-03-12 Mijn
nieuwe gevangene is een gekmakende combinatie van
volgzaam maar opstandig, kwetsbaar en toch sterk. Ik
moet achter haar geheimen zien te komen, maar dat zou
alles kunnen ruïneren. Mijn obsessie zou ons allebei te
gronde kunnen richten.
A Standard Dictionary of the English Language 1903
International Television & Video Almanac 2006
De stille patiënt Alex Michaelides 2019-02-07 Zij is de
enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die
haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een
perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig
getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede
buurt in Londen. Maar als haar man op een avond
thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem
vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's
weigering om te praten, of een verklaring te geven voor
haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie
dat tot de verbeelding spreekt van media en publiek.
Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver
van alle media in een psychiatrische inrichting is
opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten
wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen.
Hij is vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en
het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn
vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij ook
zichzelf in gevaar.
Planning For Love Christi Barth 2020-05-11 Lights,
camera, love! Chicago wedding planner Ivy Rhodes is
blindsided when a reality TV crew shows up at one of her
weddings. They’re an intrusion ...and a complication,
since the sexy cameraman’s a relentless flirt. Ivy
follows his easygoing charm straight into the bedroom.
Dealing with bridezillas was not what Bennet Westcott
expected when a scandal cost him his career as a news
videographer. But the gorgeous wedding planner on his
latest assignment has him saying “I Do”... to a onenight stand.When he discovers Ivy’s a forever kind of
girl, he walks away, breaking her heart. The show must
go on... and the network wants Ivy to be the star. She
signs the contract before learning the Casanova
cameraman who shredded her heart into confetti will
spend the next three months filming her. Suddenly Ben’s
spending every day watching the woman he can’t resist,
while Ivy wonders how to plan for a happily ever after
when the guy you want doesn’t believe in love?
Billboard 1944-10-28 In its 114th year, Billboard
remains the world's premier weekly music publication and
a diverse digital, events, brand, content and data
licensing platform. Billboard publishes the most trusted
charts and offers unrivaled reporting about the latest
music, video, gaming, media, digital and mobile
entertainment issues and trends.
Los Angeles Magazine 2003-11 Los Angeles magazine is a
regional magazine of national stature. Our combination
of award-winning feature writing, investigative
reporting, service journalism, and design covers the
people, lifestyle, culture, entertainment, fashion, art
and architecture, and news that define Southern
California. Started in the spring of 1961, Los Angeles
magazine has been addressing the needs and interests of
our region for 48 years. The magazine continues to be
the definitive resource for an affluent population that
is intensely interested in a lifestyle that is uniquely
Southern Californian.
Billboard 1945-06-09 In its 114th year, Billboard
remains the world's premier weekly music publication and
a diverse digital, events, brand, content and data
licensing platform. Billboard publishes the most trusted
charts and offers unrivaled reporting about the latest
music, video, gaming, media, digital and mobile
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entertainment issues and trends.
Zijn banaan Penelope Bloom 2019-06-13 Deel 1 van de
Verboden vruchten-serie Een heerlijke serie vol
hilarische situaties en steamy scènes Voor de fans van
Jennifer Probst en Audrey Carlan Eindelijk is het
gelukt: Natasha krijgt haar allereerste serieuze
opdracht als businessjournalist. Dit is haar grote kans
om te bewijzen dat ze meer is dan een klunzige flapuit:
ze mag Galleon Enterprises infiltreren om schandalen
rondom CEO Bruce Chamberson te onderzoeken. Het enige
wat ze hoeft te doen om binnen te komen, is door de man
in kwestie aangenomen worden als stagiaire. Kat in ’t
bakkie. Totdat blijkt dat Bruce de knapste man is die
Natasha ooit heeft gezien. En hij haar vlak voor het
interview op heterdaad betrapt met een banaan in haar
hand. Een banaan met zijn naam erop in dikke vette
viltstiftletters. Hoe gaat ze zich hieruit redden?
Harper's Bazaar 1867
De jongen, de mol, de vos en het paard Charlie Mackesy
2020-04-04 'De jongen, de mol, de vos en het paard' van
Charlie Mackesy is een prachtig verhaal over
vriendschap, liefde en jezelf zijn, poëtisch vertaald
door Arthur Japin. ‘Wat wil jij worden als je groot
bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen,
de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy is een
moderne fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en
de poëtische teksten vertellen het verhaal van een
bijzondere vriendschap, tussen de jongen en de drie
dieren. De universele lessen die ze samen leren zijn
stuk voor stuk levenswijsheden. De Nederlandse editie
van ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ is
prachtig vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten
nog dichterbij komen. Een moderne klassieker, die je
kijk op het leven verandert.
Laten we er het beste van hopen Carolina Setterwall
2020-04-22 Laten we er het beste van hopen is de
autobiografische roman van Carolina Setterwall over een
jonge moeder die haar vriend plotseling verliest. Rauw,
gevoelig en onvergetelijk. In Laten we er het beste van
hopen van Carolina Setterwall ontvangt Carolina op een
dag een vreemde mail van haar vriend, met daarin
wachtwoorden en andere instructies voor het geval dat
hij komt te overlijden. Hij eindigt het bericht met:
laten we er het beste van hopen. Vijf maanden later is
hij dood. In deze autobiografische roman vertelt
Carolina over haar intense relatie met de aantrekkelijke
Aksel en over de shock nadat ze hem op een ochtend dood
in bed aantreft. Om haar gedachten te ordenen begint
Carolina een dagboek. Met forensische precisie probeert
ze te achterhalen of zij schuld had aan zijn dood. Aksel
wilde het rustig aan doen, maar het kon Carolina niet
snel genoeg gaan: samenwonen en een kind krijgen. Pushte
ze hem te veel? Wanneer zich een nieuwe liefde aandient,
vraagt ze zich vertwijfeld af of ze die wel mag toelaten
in haar leven. Dapper en nietsontziend, en tegelijk
menselijk en vol emotie vertelt Carolina Setterwall in
Laten we er het beste van hopen over het leven zoals we
ons dat voorstellen en hoe dat in een oogwenk weggerukt
kan worden. ‘Een van de beste memoirs die ik ooit las.
Vergelijkingen met Karl Ove Knausgård zijn
onvermijdelijk, maar Setterwall heeft haar eigen, unieke
stem. Overweldigend.’ – Evening Standard ‘Meedogenloos
eerlijk. Het indrukwekkendste boek dat ik in jaren
gelezen heb.’ – The Times ‘Elke sobere, overdachte zin
is loepzuiver. Adembenemend.’ – Daily Mail
Uiterst verleidelijk Jill Shalvis 2020-03-03 Dus
tegenpolen trekken elkaar aan? O zeker, Sadie Lane kan
niet ontkennen dat de vonken overslaan, steeds wanneer
ze de knappe en zelfverzekerde Caleb Parker tegenkomt maar dan wel vonken van irritatie! Wat wil je ook, ze
zijn complete tegenpolen: zij is een beginnende tattoo
artist, hij een succesvol jasje-dasjetype. Nadat ze per
toeval samen een hond redden in een heftige storm,
ontdekt ze dat Caleb ook een zachte, kwetsbare kant
heeft. En ook hij lijkt zich onverwacht tot háár
aangetrokken te voelen. Wat een schok! Maar kunnen ze
zich over hun vooroordelen heen zetten en toegeven dat
ze in elk geval op één front een perfecte match zijn?
Popular Mechanics 2000-01 Popular Mechanics inspires,
instructs and influences readers to help them master the
modern world. Whether it’s practical DIY homeimprovement tips, gadgets and digital technology,
information on the newest cars or the latest
breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to
our high-tech lifestyle.
De beminde Kiera Cass 2020-05-04 Het langverwachte
nieuwe boek van Selection-auteur Kiera Cass Met mooi
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vormgegeven kaart met quote in de eerste oplage! Hollis
Brite is opgegroeid in Keresken Castle, samen met de
andere dochters van adel, in de hoop de aandacht van de
toekomstige koning te trekken. De jonge koning Jameson
van Coroa is eigenlijk nooit op zoek geweest naar een
echtgenote, totdat hij Hollis ontmoet. Als Jameson haar
de liefde verklaart, is Hollis dolblij. Maar terwijl hij
haar het hof maakt, realiseert Hollis zich dat de
eindeloze stroom cadeaus en aandacht gepaard gaan met
torenhoge verwachtingen. Met een bezoek van de koning
van Isolte in het vooruitzicht, ziet Hollis een kans om
aan Jameson – en zichzelf – te bewijzen dat ze een
geschikte koningin is. Maar wanneer ze een vreemdeling
ontmoet die recht in haar hart lijkt te kijken, vraagt
Hollis zich af of een leven met Jameson in het paleis
een droom is die uitkomt, of een nachtmerrie die nooit
eindigt. Over de Selection-serie: 'Kiera Cass houdt het
spannend tot het eind, de lezers zitten op het puntje
van hun stoel om erachter te komen wie Maxon
uiteindelijk als zijn bruid zal kiezen.' Publishers
Weekly 'Een glamourleven vol rijkdom en een prins als
lover: wie wil dat nou niet?!' CosmoGirl
De man van mijn dromen Rachel Gibson 2011-11-15 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
Geluk als besluit Nora Roberts 2019-01-15 Het laatste
deel van het geliefde Bruidenkwartet nu in nieuwe editie
Vier vriendinnen runnen samen een bedrijfje als
weddingplanners, maar ze hebben nauwelijks tijd om de
liefde in hun eigen leven toe te laten. Parker is het
gezicht van Vows. Zij organiseert, regelt en voldoet aan
de vreemdste wensen van de bruiden. Ze weet precies wat
ze wil en ook hoe ze dat kan bereiken: met ijzeren
discipline en keihard werken. Maar haar eigen hart kan
ze moeilijk onder controle krijgen.
Heel geestig, meneer Feynman! Richard Phillips Feynman
1990 Het levensverhaal van de Amerikaanse natuurkundige
en Nobelprijswinnaar (1918-1988).
Een echo in de duisternis Francine Rivers 2013-08-29
Nadat de christelijke slavin Hadassah in het oude Rome
door haar werkgeefster voor de leeuwen is gegooid, wordt
ze, zwaar gewond, gered door een jonge arts. Hij
verzorgt haar en ze herstelt van haar vele verwondingen.
Ze wordt daarna zijn assistente en om de littekens in
haar gezicht te verbergen draagt ze sluiers. Hadassah
blijkt genezende kracht te hebben en daardoor wordt ze
door steeds meer mensen gevraagd naar zieken te komen
kijken. Zo komt ze ook weer in contact met de familie
Valerianus, en Marcus...
The Times-picayune Index 2000
Bevrijdende liefde Francine Rivers 2012-02-23 Deze roman
speelt zich af omstreeks 1850 in Californië. De om haar
schoonheid geroemde Angel verwacht niets van mannen dan
leugens, bedrog en geweld. Als jong meisje werd zij
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verkocht en misbruikt en later gedwongen als publieke
vrouw haar lichaam te exploiteren. De enige kracht die
Angel in staat stelt om te overleven is de diepe haat
die zij koestert. En het meest haat die zij de mannen
die haar hebben gebruikt en haar inwendig leeg en dood
hebben achtergelaten. Dan ontmoet zij Michael Hosea, een
man die god wil dienen en bij alles zoekt naar zijn wil.
Michael Hosea gehoorzaamt Gods roep om met Angel te
trouwen en haar onvoorwaardelijk lief te hebben.
Langzaam trotseert Michaels al Angels bittere
verwachtingen en ondanks haar verzet begint haar
bevroren hart uiteindelijk te smelten. Bij een naburig
kolonistengezin vindt Angel een warmte die ze nooit
eerder gevoelt heeft. Maar niet iedereen wil de vrouw
vergeven die Angel was...als een ultieme beproeving van
haar respect voor Hosea en haar prille geloof in God
doemt er uit het verleden een demon op die zij onder
ogen zal moeten zien en... overwinnen.
Moord in de Orient-Expres Agatha Christie 2014-09-15
Agatha Christie heeft een zeer realistisch verhaal
geschreven en houdt haar lezers tot het eind
nieuwsgierig en in spanning.' The New York Times Als
Hercule Poirot vanuit Istanbul met de Oriënt-Expres naar
Engeland terugkeert, verwacht hij een rustige reis. Maar
rond middernacht strandt de trein in de sneeuw en de
volgende ochtend blijkt één van de passagiers op een
gruwelijke manier te zijn vermoord. Poirot vindt bij het
ondervragen van zijn medepassagiers zo veel
tegenstrijdige aanwijzingen, dat hij al gauw vermoedt
dat dit de meest wonderlijke moordzaak uit zijn carrière
zal worden.
Dromen in beeld Nora Roberts 2018-10-02 Het geliefde
Bruidenkwartet eindelijk weer leverbaar Vier vriendinnen
runnen samen een bedrijfje als weddingplanners, maar ze
hebben nauwelijks tijd om de liefde in hun eigen leven
toe te laten. Mackenzie is fotografe en voelt zich het
meest thuis achter de camera. Ze is opgegroeid in een
gebroken gezin en gelooft niet in relaties. Maar dan
loopt ze Carter tegen het lijf, nerdy en onhandig, en
vreselijk aantrekkelijk.
Miss Austen Gill Hornby 2020-10-15 Het verhaal van de
zus van Jane Austen Drieëntwintig jaar na de dood van
haar beroemde zus keert Cassandra Austen terug naar het
dorp Kintbury, waar de familie Fowles woont, al
generaties lang vrienden van de familie Austen.
Cassandra weet dat ergens in de oude pastorie een
verzameling brieven moet liggen die een geheim bevatten
dat nooit aan het licht mag komen. Terwijl ze
herinneringen ophaalt aan haar leven met Jane, haar
briljante maar ook ingewikkelde zus, moet ze een
moeilijke beslissing nemen: Janes reputatie beschermen
en de brieven verbranden of de geschiedenis haar beloop
laten hebben? Geïnspireerd door de vraag waarom er in de
nalatenschap van Jane Austen zo weinig van haar
correspondentie is teruggevonden, schreef Gill Hornby
een origineel en hartverwarmend boek over de vriendschap
tussen twee zussen.
Wacht op mij Jennifer L. Armentrout 2016-02-05 Ieder
meisje dat dit boek leest, wordt halsoverkop verliefd op
Cam! Wacht op mij van Jennifer L. Armentrout, gaat over
Avery en Cam. De laatstgenoemde verovert de harten van
duizenden meisjes. Ben jij de volgende? Als je dit boek
gaat lezen, valt dat bijna niet te voorkomen! Cam is
namelijk ontzettend sexy, lief, en eh... Hadden we al
gezegd dat hij onweerstaanbaar sexy is? Maar Avery heeft
zo haar eigen shit te verwerken, en daarbij kan ze het
niet gebruiken dat Cam te dichtbij komt. En dan nog een
stapje dichterbij... Aan de andere kant: hoe kan ze hem
nu weerstaan? Dat is haast onmogelijk!
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