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Vijftig tinten donkerder E.L. James 2017-01-20 Nu met bonusmateriaal Vijftig
tinten donkerder Nu verfilmd E L James Deze offici le filmeditie van Vijftig tinten
donkerder bevat E L James' eigen foto's en ervaringen over het maakproces van de
film. Daarnaast bevat het een fragment uit haar volgende boek, Vijftig tinten
donkerder, verteld door Christian. In Vijftig tinten donkerder wordt Anastasia
Steele afgeschrikt door Christian Greys duistere geheimen, en verbreekt ze haar
relatie met de gekwelde miljardair. Ze start een nieuw leven, maar haar constante
verlangen naar Christian blijft haar gedachten domineren. Wanneer hij haar een
nieuw voorstel doet, kan ze hem dan ook niet weerstaan. Al snel komt Anastasia
meer te weten over het hartverscheurende verleden van de beschadigde en
veeleisende Christian dan ze ooit voor mogelijk had gehouden, en wordt ze
geconfronteerd met de vrouwen uit zijn verleden. Terwijl Grey worstelt met zijn
demonen, moet Ana de belangrijkste beslissing van haar leven nemen. De Vijftig
tinten trilogie Wereldwijd meer dan 150 miljoen exemplaren verkocht Vijftig tinten
grijs Vijftig tinten donkerder Vijftig tinten vrij Omslagbeeld: © 2017 Storyteller
Distribution Co., LLC en Universal City Studios LLC
www.uitgeverijprometheus.nl www.fiftyshadesmovie.com
www.eljamesauthor.com Twitter: @E_L_James Facebook: ELJamesAuthor
Afterburn/Aftershock Day Sylvia 2021-01-07 Houd zaken en priv altijd
gescheiden. Houd politieke spelletjes buiten de slaapkamer. In zekere zin lapte ik beide
regels aan mijn laars toen Jackson Rutledge mijn minnaar werd. En ik kan niet zeggen
dat ik niet wist waar ik aan begon. Twee jaar later was hij terug, als een van de
spelers in een deal die ik op het punt stond te sluiten. Sinds Jax me de rug had
toegekeerd had ik als proteg van Lei Yeung, een van de slimste zakenvrouwen van
New York, heel wat bijgeleerd. Ik was niet meer het meisje van toen, maar hij was
niets veranderd. In tegenstelling tot de eerste keer dat onze paden elkaar kruisten,

Geketend Emma Chase 2015-09-25 'Alles wat Emma Chase schrijft is geweldig.
Punt uit! - Goodreads.com In dit vierde en laatste deel van deze serie van New
York Times-bestsellerauteur Emma Chase kunnen Drew en Kate niet wachten om
elkaar het ja-woord te geven. Als ze de festiviteiten in aanloop naar de bruiloft
heelhuids doorkomen tenminste. Ik heb noot van mijn leven gedacht dat ik ooit zou
trouwen. Maar Kate heeft he onmogelijke voor elkaar gekregen, ze heeft me doen
veranderen. Ik denk dat we het erover eens zijn dat ik daarvoor al een geweldige
vent was, maar nu ben ik het helemaal. De weg die we hebben moeten afleggen was er
niet een geplaveid met rozengeur en maneschijn; foutjes en misverstanden genoeg om
een Griekse tragedie mee te vullen. Maar Kate en ik hebben ons er dankzij onze
onuitputtelijke passie, grenzeloze bewondering en eeuwige liefde heelhuids doorheen
geslagen. Dat gezegd hebbende, er waren een aantal onverwachte gebeurtenissen in
Las Vegas afgelopen weekend die voor problemen hadden kunnen zorgen. Het was in
wezen... mijn laatste test.
Verkeerd verbonden Rainbow Rowell 2016-07-05 Georgie McCool weet dat het
niet goed gaat met haar huwelijk. Vlak voordat ze moet vertrekken naar het
vliegveld om Kerstmis te vieren haar schoonfamilie, vertelt Georgie dat ze niet
meer mee kan. Er is een grote kans opgedoken op haar werk, als ze die wil grijpen kan
ze nu echt niet weg uit Los Angeles. Als haar man Neal en de kinderen vertrokken
zijn naar de luchthaven, vraagt Georgie zich af of het nu over is. Of ze nu echt
alles verpest heeft. Die nacht ontdekt ze een manier waarop ze kan communiceren
met Neal in het verleden. Het voelt alsof ze een kans heeft om haar huwelijk te
redden nog voordat het begonnen is. Moet ze haar huwelijk redden? Of zouden
Georgie en Neal beter af zijn als ze nooit waren getrouwd?
Knopen en Kant Penelope Sky 2018-02-27
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wist ik precies met wie ik te maken had... en hoe verslavend zijn aanraking kon zijn. De
wereld van glamour, seks en macht was het speelveld van Jax – maar dit keer
kende ik de regels van het spel. In de keiharde zakenwereld is er maar
n regel die
telt: houd je vijanden in de gaten en je ex-minnaars al helemaal...
Spiegel van mijn leven David Beck 1993
Mijn bodyguard Jodi Ellen Malpas 2016-10-03 Voormalig scherpschutter Jake
Sharp krijgt een nieuwe baan: hij wordt de bodyguard van de knappe, eigenwijze
miljonairsdochter Camille. Zijn taak? Haar beschermen tegen haar drugsverslaafde
ex. Maar als Camille en Jake gevoelens voor elkaar krijgen, komen de verhoudingen
op scherp te staan. Kan Jake nog wel tot het uiterste gaan om Camille te
beschermen? Of moet Jake Camilles veiligheid verkiezen boven hun liefde?
Pucked Helena Hunting 2021-10-21 Violet Hall wordt er doodmoe van dat
alles in haar familie altijd in het teken moet staan van de ijshockeycarri re van
haar stiefbroer. Maar als ze weer eens wordt meegesleept naar een van zijn
wedstrijden ontmoet ze teamcaptain Alex Waters. Hij is niet alleen bloedmooi,
maar ook nog eens slim en heel grappig. Het enige nadeel: zijn reputatie. Alex
Waters heeft een reputatie als playboy. Tijdens een borrel na de wedstrijd klikt
het meteen tussen hem en de prettig gestoorde Violet. Alex is ervan overtuigd: hij
wil meer. Maar hoe kan hij Violet ervan overtuigen dat hij alleen op het ijs een
player is? Reviews: ‘Meeslepend, sexy, overrompelend, duister, ongelooflijk
erotisch en een onge venaard liefdesverhaal. Komt zeker op mijn lijst van
favorieten.’ – Alice Clayton
De redding van Callie en Kayden Jessica Sorensen 2013-11-27 Kayden is
opgenomen in een ziekenhuis en het is onduidelijk wat met hem aan 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
Ademloos-trilogie Maya Banks 2013-10-30 De Ademloos-trilogie Na 50 tinten
grijs en de boeken van Sylvia Day nog steeds zin in een lekker opwindend stukje
lezen, dan is de Ademloos-trilogie wat voor jou. De drie delen vertellen over drie
beste vrienden die zakelijk ook met elkaar verbonden zijn. Uiteraard weer
buitengewoon succesvol veroveren zij de harten van vrouwen op geheel eigen wijze.
Witheet Jennifer L. Armentrout 2016-02-16 Wachters en demonen bestrijden
elkaar... De Dark Elements deel 1 Normaal zijn, is eigenlijk alles wat de
zeventienjarige Layla wil. Maar haar gave om een ziel weg te nemen door iemand te
kussen maakt haar voor altijd anders dan de Wachters, bij wie ze is opgegroeid.
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Voor hen moet ze haar donkere, demonische kant wegstoppen. Vooral voor Zayne,
de z niet bereikbare jongen op wie ze al sinds een eeuwigheid stiekem verliefd is. Dan
ontmoet ze Roth, een zondig lekkere demon, die haar dingen vertelt die ze liever niet
had geweten. Hoewel ze beseft dat ze beter uit zijn buurt kan blijven, twijfelt ze.
Toegegeven, misschien ook wel omdat dat verboden-te-kussengedoe helemaal geen
issue is met hem. Hij heeft immers geen ziel... Wanneer Layla ontdekt dat niemand
minder dan zijzelf het middelpunt vormt van een duivels plan, kan ze niet anders dan
Roth vertrouwen. Doet ze daar goed aan of zal deze deal met de duivel op een
ramp uitlopen?
Breaking Him R.K. Lilley 2015-10-13 From internationally bestselling author
R.K. Lilley comes a scorching new series with melt-the-pages tension and allconsuming angst. It’s love, it’s war and it’s Scarlett and Dante’s story.
Scarlett It was the kind of relationship where I invested more than I had to
spare. I gave it everything. And so when it failed, I lost myself. It changed me. He
changed me. I went down with the ship. My soul, burnt embers in the aftermath. The
fire of him ravaged it all. He burned me. Broke me. Scarlett had always dreamed
big. She was headed straight for Hollywood. Destined for silver screen
greatness. But in her wildest dreams she never imagined she’d be broke and single at
twenty-eight, doling drinks at thirty-five thousand feet. She was a glorified
waitress in the skies. It had been years since she’d seen him. But one day, there he
sat, gazing intently at her, ready to set everything ablaze once more. Dante
wanted her. Again. Sure, she’d play along…but this time, it was his turn. She was
breaking him. After all, love is war. --------------- Book one in the Love is War
duet.
Bezeten van jou Sylvia Day 2014-12-02 Gideon noemt me zijn engel, maar hij is het
wonder in mijn leven. Mijn prachtige, gehavende strijder – vastberaden mijn demonen
te verslaan, terwijl hij die van zichzelf negeert. De geloften die we aflegden, zouden
ons meer dan alleen fysiek met elkaar verbinden. Maar in plaats daarvan openden ze
oude wonden, legden ze onze pijn en gebreken bloot en lokten ze onze vijanden
tevoorschijn. Ik voelde hem uit mijn vingers glijden. Mijn grootste angst leek
werkelijkheid te worden, terwijl mijn liefde sterker op de proef werd gesteld dan ik
ooit voor mogelijk had gehouden. Op het lichtste moment in onze levens waren we
overvallen door het duister uit zijn verleden, en werd alles waarvoor we hadden
gevochten bedreigd. We stonden voor een onmogelijke keuze: terug naar de bekende
veiligheid van onze levens voordat we elkaar kenden, of het gevecht aangaan
voor een toekomst die plotseling op een onhaalbare en hopeloze droom leek... ‘Day
speelt op zo’n zintuiglijke manier met sensuele thema’s dat haar broeierige romantiek
ook diepte krijgt. Alles wat lezers verwachten zit erin, en meer.’ – RT Book
Reviews
Boyfriend material Alexis Hall 2021-04-13 Gezocht: E n (nep) vriendje, zo goed
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als perfect. Benieuwd? Je leest het in de queer rom-com ‘Boyfriend Material’ van
Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall, is de
zoon van een wereldberoemde rockster en is op zoek naar een normaal, lief vriendje
dat hem kan helpen om zijn slechte imago in de pers op te poetsen. Oliver is een
advocaat die in zijn hele leven nog niets schandaligs heeft gedaan. Echt boyfriend
material, dus. Ze zijn totale tegenpolen, maar ze maken een afspraak: zolang de pers
achter Luc aanzit, zullen ze doen alsof ze een relatie hebben. Daarna hoeven ze
elkaar nooit meer te zien. Maar het probleem is dat de neprelatie wel heel echt
begint te voelen. ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall is een nieuwe rom-com vol
humor, liefde en opposites attract. Perfect voor de lezers van ‘Rood, wit &
koningsblauw’ van Casey McQuiston en ‘Elle & Darcy’ van Alexandria Bellefleur.
Als je van mij was Bella Andre 2015-11-05 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. Maar kan ze de seksuele spanning die tussen
haar en Zach zindert wel ontkennen? Kan Zach haar haar geloof in de liefde weer
teruggeven?
Skull King: De koning Penelope Sky 2020-02-27 Mijn echtgenoot is wreed,
meedogenloos en verachtelijk. Ik haat hem met elke vezel van mijn wezen. De enige
reden dat ik hem niet heb vermoord of heb geprobeerd om bij hem weg te gaan, is
vanwege de belofte die ik heb gedaan. Ik heb mezelf verkocht aan hem om iemand te
redden van wie ik hield ... en dit is de prijs die ik daarvoor moet betalen. Ik zat alleen
in een bar toen een buitengewoon knappe man binnen kwam lopen. Hij had opvallend
blauwe ogen, hoge jukbeenderen en een gespierd lichaam dat gemaakt was om te
vechten. Hij was mooi. Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. Toen hij een drankje
voor me bestelde, wees ik dat niet af. Ik was al heel lang niet meer seksueel aan
mijn trekken gekomen, en ik wilde een echte man voor de nacht. Mijn man had veel
verhoudingen, dus waarom zou ik dat niet ook kunnen doen? De eigenaardige ring
aan zijn rechterhand viel me op, een diamant die in de vorm van een schedel was
geslepen. Had ik toen maar geweten wat dat betekende, dan had ik geweten wie deze
man was. De leider van de Skull Kings, hun koning. Een man die nog wreder en
meedogenlozer was dan mijn eigen man.
Nooit verliefd Abbi Glines 2014-09-19 `Ik hou van Rush! Wat een heerlijk boek.
Goodreads.com Rush hield een geheim voor haar verborgen dat haar hele wereld
verwoestte, haar hele leven was
n grote leugen. Blaire bleef desondanks van
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hem houden en wist dat ze hem nooit zou kunnen vergeten. Nu is ze weer thuis en
moet ze opnieuw beginnen, doorgaan met haar leven totdat er iets gebeurt wat
haar leven opnieuw op zijn kop zet. Wat zou je doen als de persoon die je eigenlijk
niet meer kan vertrouwen degene is bij wie je gedwongen wordt steun te zoeken? Je
liegt, verstopt je, ontwijkt en bidt dat je zonden nooit geopenbaard zullen worden.
Nooit verliefd is het zinderende tweede deel in de populaire Verboden vrucht-serie
van de Amerikaanse bestsellerauteur Abbi Glines. Blaire en Rush stoten elkaar af
als twee magnetische polen, maar de aantrekkingskracht tussen hen is
tegelijkertijd onweerstaanbaar. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar of ze ooit
samen zullen eindigen? `Fantastische serie. Ik heb gelachen en gehuild, een geweldig
boek. Amazon.com
Bitterblauw Kristen Cashore 2012-10-03 Wegsluipen was een vorm van bedrog.
Hetzelfde gold voor vermommen. Vlak na middernacht, gekleed in een donkere broek
en met Vos cape om, sloop de koningin haar woonvertrekken uit, en stapte een
wereld binnen van verhalen en leugens. Bitterblauw, koningin van Monsea, raakt in
de ban van de wereld buiten de kasteelmuren. Overdag proberen haar raadsmannen
het verleden angstvallig voor haar verborgen te houden, maar s nachts komt ze
meer en meer te weten over de heerschappij van haar vader, koning Leck.
Bitterblauw wist dat haar vader niet geliefd was, maar het begint haar te dagen
dat haar koninkrijk vijfendertig jaar lang in handen is geweest van een krankzinnige.
En dat ze, om de wonden te helen, dieper en dieper moet graven in de herinneringen die
haar adviseurs zo wanhopig proberen te vergeten.
Als ik jou was Lisa Renee Jones 2013-01-30 Als Sara McMillan een stapel
prikkelende dagboeken in handen krijgt, afkomstig uit een opslagunit waarvan de
inhoud geveild wordt, is ze geschokt en gefascineerd tegelijk door de
ontboezemingen van de schrijfster. Hoe meer ze leest, hoe meer ze zich gaat afvragen
waarom Rebecca, de eigenaar van de ruimte, alles heeft achtergelaten. Is haar iets
noodlottigs overkomen of heeft ze gewoonweg besloten om haar leven achter zich
te laten en opnieuw te beginnen? Sara raakt volledig in de ban van het spannende
erotische leven dat Rebecca leidde en is vastbesloten te achterhalen wat er is
gebeurd. Binnen de kortste keren raakt ze ondergedompeld in Rebeccas leven. Ze
neemt haar oude baan over en ontmoet haar vrienden. Maar het gaat verder. Sara
voelt zich sterk aangetrokken tot twee mysterieuze mannen: Marc, de eigenaar van
een galerie, en de beroemde kunstenaar Chris. Ze laat zich verleiden, en hoewel het
duidelijk is dat beide mannen duistere geheimen met zich meedragen, is ze niet meer in
staat te stoppen. Als ik jou was is een huiveringwekkende erotische thriller die je
niet meer los zal laten. Lisa Renee Jones heeft meerdere prijswinnende boeken
geschreven. Haar werk werd in verschillende talen vertaald. Als ik jou was is het
eerste deel van een trilogie.
Prachtige rampspoed Jamie McGuire 2019-08-07 De internationale
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megabestseller. Abby doet haar best om haar duistere verleden te vergeten. Ze
gedraagt zich dan ook voorbeeldig: ze rookt of drinkt niet, vloekt niet en zorgt
dat ze haar zaakjes altijd goed op orde heeft. Wanneer ze als eerstejaars aankomt
op de universiteit wordt haar kans op een nieuw leven al snel gedwarsboomd door
Travis, die daar bekend staat als Mr. Onenightstand. Travis is de ultieme
charmeur en windt alle vrouwen op de campus om zijn vinger. Abby is de enige die
niet ge nteresseerd is in hem en dat fascineert hem eindeloos. Abby wijst hem af,
maar hij krijgt haar via een weddenschap toch in haar macht...
American Prince Sierra Simone 2021-09-07 De wereld denkt dat Embry Moore een
prins is, maar ik heb nooit naar de troon verlangd. Enkel naar degenen die erop
zitten. Al op jonge leeftijd leerde ik de prijs die je moet betalen als je valt voor een
held: dat soort liefde houdt geen stand. Twee keer vroeg Maxen Colchester me of
ik de zijne wilde zijn en twee keer weigerde ik hem. Ik dacht dat ik hem in bescherming
nam, maar ik was juist degene die hem liet lijden. En nu zou het eigenlijk mijn beurt
moeten zijn om te lijden. Ik heb in stilte vele offers gemaakt voor de beste man die ik
ooit heb mogen leren kennen, eerst in de oorlog en later in de liefde. Nu heb ik mijn
weg eindelijk weer gevonden in Ash’ armen. En naar het hart van zijn vrouw. De pijn
die ons hiernaartoe heeft geleid, ben ik nog niet vergeten. Ik weet ook niet hoe ik meer
pijn in de toekomst kan voorkomen. Dus laat ik hem mij straffen voor mijn verleden
en hoop ik dat het genoeg is om een muur op te bouwen die ik nodig zal hebben voor
de toekomst. Ik voer mijn taken als vice-president uit. Ik zal vechten voor de
vrouw die we liefhebben. Toch weet ik dat ik geboren ben om te lijden. Alles
verandert als Greer van ons wordt afgenomen. Dat moment zet dat een serie aan
gebeurtenissen in gang, die dreigen onze jaren van getormenteerde liefde tegen ons te
keren. American Prince - deel 2 uit de New Camelot serie - is een modern sprookje
over macht, pijn en een alles overheersende liefde die niet te ontkennen valt.
Lezersreviews op Goodreads: ‘Ik heb nog nooit zo veel power gevoeld bij een
romance’
Bevrijd mij Julie Kenner 2014-06-27 Damien Stark heeft alles: een indrukwekkende
carri re, bakken met geld en een onweerstaanbaar uiterlijk. Maar als hij Nikki
Fairchild ontmoet, voelt hij zich toch een arme man. Het probleem: Nikki is gehecht
aan haar vrijheid en niet van plan die op te geven. Maar Damien moet en zal haar
hebben en zet alles op alles om haar te veroveren. Sexy, emotioneel en romantisch
- dit is het verhaal van een man en een vrouw die overweldigd worden door een
bijna verblindende aantrekkingskracht. Wat begint als aantrekking, wordt steeds
intenser. Misschien wordt het wel zo heftig dat het onmogelijk vol te houden is.
Zullen Damien en Nikki zich ooit echt aan elkaar durven overgeven? Verslavende
bestseller voor fans van stoute boeken
Het lot van Callie en Kayden Jessica Sorensen 2013-07-11 Op haar twaalfde
verjaardag wordt Callie alles ontnomen. Ze sluit zich daarna af voor alles en
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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
Verslaafd aan jou Sylvia Day 2012-08-23 Volg Verslaafd aan jou op
Facebook
Bezit mij Julie Kenner 2014-09-13 Nikki Fairchild heeft altijd gedroomd van een
sprookjeshuwelijk. Als ze de intelligente en onweerstaanbare Damien Stark
ontmoet, krijgt ze het gevoel dat hij de ware is. Hoewel ze gehecht is aan haar
vrijheid, is ze bereid die voor Damien op te geven. Hij vult haar aan en maakt haar
leven compleet. Wat begon als aantrekkingskracht, wordt steeds intenser. Toch
lijkt het verleden de twee geliefden niet los te laten. Kunnen Nikki en Damien
gebeurtenissen uit het verleden achter zich laten en zich voorgoed aan elkaar
overgeven? Bezit mij is het tweede deel uit de Stark-trilogie.
Wat is waanzin Darian Leader 2012-05-22 In de geschreven media, op tv, in
soaps of films wordt waanzin altijd uitgebeeld als iets extreems: gewelddadige
uitbarstingen, toevallen of hallucinaties. Maar als waanzin nu eens helemaal niet
is wat wij denken dat het is? Als het eerder regel dan uitzondering is? Als de
kenmerken van waanzin niet zichtbaar zijn en eigen aan de doorsneeburger?
Psychoanalyticus Darian Leader begint en eindigt zijn betoog met het geval van de
Britse arts Harold Shipman, een massamoordenaar die kennelijk zo 'normaal' was
dat sommige pati nten zelfs na zijn veroordeling nog door hem behandeld wilden
worden. In een uiterst lucide en confronterend betoog onderzoekt Leader
onopvallende krankzinnigheid en laat hij zien dat ons begrip van waanzin herziening
behoeft.
Het grote landschapsboek Willem van Toorn 2011-02-24 Als er
n schrijver
is die bevlogen schrijft over het landschap en over onze omgang daarmee, is het
Willem van Toorn. Hij `leest het landschap, ziet het als een prentenboek van ons
geheugen. Kwaad maakt hij zich wanneer dat cultuurlandschap schade wordt
gedaan uit het belang van economische groei, het nieuwe terug-naar-de-natuurdenken of het ideaal van massarecreatie. Wie regisseert die veranderingen eigenlijk?
De heldere visie van Willem van Toorn op het veranderende landschap en de
bestuurders wordt opgesierd met stads- en landschapsfotos van Theo Baart.
Eind 2010 ontving Willem van Toorn voor zijn unieke en kritische bijdrage aan het
debat over de groene ruimte de Groeneveldprijs van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit.
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Betoverd door jou Bella Andre 2014-09-01 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 cht 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
Afterburn; Aftershock Sylvia Day 2015-08-04 Houd zaken en priv altijd
gescheiden. Houd politieke spelletjes buiten de slaapkamer. In zekere zin lapte ik beide
regels aan mijn laars toen Jackson Rutledge mijn minnaar werd. En ik kan niet zeggen
dat ik niet wist waar ik aan begon. Twee jaar later was hij terug, als een van de
spelers in een deal die ik op het punt stond te sluiten. Sinds Jax me de rug had
toegekeerd, had ik als proteg van Lei Yeung, een van de slimste zakenvrouwen
van New York, heel wat bijgeleerd. Ik was niet meer het meisje van toen, maar hij
was niets veranderd. In tegenstelling tot de eerste keer dat onze paden elkaar
kruisten, wist ik precies met wie ik te maken had... en hoe verslavend zijn aanraking
kon zijn. De wereld van glamour, seks en macht was het speelveld van Jax – maar
dit keer kende ik de regels van het spel. In de keiharde zakenwereld is er maar
n
regel die telt: houd je vijanden in de gaten en je ex-minnaars al helemaal... Deze titel
is eerder verschenen.
Zoete leugentjes Jill Shalvis 2017-06-27 Val voor de man die je niet kunt
krijgen... Als kapitein van een rondvaartschip is Pru ruige wateren gewend; het
leven op het vasteland vindt ze een stuk lastiger. Hoewel ze erg gelukkig is met
haar nieuwe appartement en nieuwe buren, zit ze er niet op te wachten verliefd te
worden - en al helemaal niet op Finn O'Riley, de sexy eigenaar van haar nieuwe
stamkroeg! val nog een beetje harder... Hoewel Finn keihard werkt, maakt hij
duidelijk altijd tijd voor zijn vrienden. Zodra Pru daar een van wordt, moet ze erg
haar best doen om niet in zijn betoverende groene ogen te verdrinken. Maar na een
incident met een dartpijltje gaat hun vriendschap razendsnel over in meer. V
l
meer... en vertel hem dan de waarheid... Pru wil niets liever dan dat Finn gelukkig is dat heeft ze zelfs gewenst bij de wensfontein op het plein. Ze durft alleen niet te
wensen dat ze hem ooit helemaal voor zichzelf zal hebben. Want ze heeft iets voor
hem geheimgehouden wat alles zal veranderen...
Sluipschutter Lee Child 2016-01-15 In deze dertiende Jack Reacher-thriller van
Lee Child komt Reacher iemand in de metro tegen die zich verdacht veel gedraagt
als een zelfmoordterrorist. Kan hij een aanslag voorkomen? In Sluipschutter, de
dertiende Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, zit Reacher ’s
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nachts in de metro in New York. Hij bekijkt zijn medereizigers. Vier zijn in orde. Maar
de vijfde, een vrouw, vertoont alle kenmerken van een zelfmoordterrorist. Kan
Reacher een aanslag voorkomen en mensenlevens redden? Of legt hijzelf ook het
loodje? Een waanzinnige wedloop door Manhattan volgt, door een duister
doolhof vol geweld. Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger
Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de
International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is
met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het
sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Een directe, filmische schrijfstijl.’ Algemeen
Dagblad
Dans van de goden Nora Roberts 2017-11-07 Het tweede deel in de Cirkeltrilogie - boordevol liefde, avontuur en magie Blair is het gewend om alleen te
zijn; ze is een demonenjager in een wereld die niet gelooft in het bovennatuurlijke. Nu
ze deel uitmaakt van Morrigans cirkel van zes, leert ze met moeite om de anderen te
vertrouwen. Daarbij voelt ze zich vooral aangetrokken tot Larkin, een man die
meerdere gedaanten kan aannemen. Als mens is hij bijzonder geslaagd: charmant,
speels en knap op een ongepolijste manier. De cirkel heeft twee maanden de tijd om
zich voor te bereiden op een confrontatie met Lilith en haar leger. Wanneer ze op
zoek gaan naar versterking, komt Blair voor de keuze te staan: weerstaat ze de
overweldigende aantrekkingskracht tussen haar en Larkin, of zet ze alles op het
spel voor een onmogelijke liefde... Lezers over de Sterren-trilogie ‘Nora Roberts
heeft een vlotte pen en met haar fantasierijke en romantische verhalen en scherpe en
grappige dialogen neemt ze je mee naar een andere wereld. Heerlijk om bij weg te
dromen.’ ‘Zoals alle boeken van Nora Roberts zit het verhaal van de eerste tot de
laatste zin boordevol spanning en zit je helemaal in het verhaal.’ ‘Wat een
verhaal! Het is beslist een aanrader. Ik kijk al uit naar de volgende delen!’ ‘Opnieuw
een parel in het grote oeuvre van Nora Roberts. Ze is er opnieuw in geslaagd om me
volledig mee te slepen in het verhaal.’
Aftershock Sylvia Day 2021-01-07 Niemand beheerste het spel beter dan Jax, mijn
minnaar. In Washington wist hij achter de schermen het politieke machtsspel te
manipuleren, en op de een of andere manier had hij ook nog tijd over om mijn carri re
bijna te ru neren. Maar wat hij niet doorhad, was dat er inmiddels iets was
veranderd. Als de regels me niet bevielen, maakte ik nieuwe. Mijn eigen regels. En dit
keer zou Jax daar niet aan kunnen ontsnappen. Ik zou hem zelfs helemaal niet meer
laten ontsnappen. Ik hield zo veel van Jax, dat ik hem onmogelijk op kon geven. Jax
hield zo veel van mij, dat hij opgeven als enige mogelijkheid zag. Hij dacht dat ik me
tussen al die gehaaide zakenmensen nooit staande zou kunnen houden. Wat een
genoegen om hem te laten zien dat ik uitstekend op eigen benen kan staan...
Verbonden met jou Sylvia Day 2013-06-04 De overweldigende kracht van
overgave... Het wereldwijde fenomeen van de Crossfire-serie wordt vervolgd! Eva
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en Gideon moeten de consequenties van hun obsessieve verlangen naar elkaar leren
accepteren... Vanaf het eerste moment dat ik Gideon Cross ontmoette, herkende ik
iets in hem wat ik nodig had. Iets wat ik niet kon weerstaan. Ik zag een gevaarlijke
en beschadigde ziel van binnen – net als die van mij. Ik had hem net zo hard nodig als
het kloppen van mijn hart. Niemand weet wat hij voor mij geriskeerd heeft. Hoe ik
vroeger bedreigd ben, of hoe duister en wanhopig de schaduwen van onze verledens
zouden worden. Verbonden door onze geheimen, probeerden we de verschillen te
overbruggen. We maakten onze eigen regels en gaven ons over aan het
overweldigende gevoel elkaar te bezitten...
Wervelende hartstocht Lynne Graham 2019-10-15 Voor haar werk mag
Bethany afreizen naar het verre Datar, maar bij de grens van het woestijnstaatje
wordt ze tot haar verrassing tegengehouden. Haar reisgenoot heeft op het
laatste moment verstek laten gaan, en een vrouw alleen komt Datar niet in. Tot
haar opluchting grijpt kroonprins Razul al Rashi Harun in. Waarom hij haar wil
helpen, is haar echter een raadsel, want twee jaar eerder wees ze zijn avances af omdat ze vreesde dat ze veel te onervaren was voor een hartstochtelijke man als
hij. Pas wanneer hij eist dat ze bij hem in het koninklijk paleis blijft, begrijpt ze zijn
motief: hij wil genoegdoening... Dit verhaal is eerder verschenen.
Gestrand met een miljonair Jessica Clare 2014-10-09 Br nte valt als een blok
voor Logan, maar de verschillen tussen hen zijn miljoenen keren groter dan ze
denkt... De miljonairsclub is een geheim genootschap van zes mannen die hebben
gezworen dat ze de top zullen bereiken – tot elke prijs. Inderdaad zijn ze allemaal
onvoorstelbaar rijk geworden. Maar in de liefde hebben ze minder succes... In dit
eerste deel van een nieuwe serie ontmoeten multimiljonair Logan Hawkings en
serveerster Bront elkaarin een exotisch vakantieoord. Van rust komt echter
weinig terecht zodra ze elkaar in de ogen hebben gekeken. Ze beleven enkele heerlijke
nachten samen, maar net als Bront bereid is zich volledig aan Logan over te
geven, ontdekt ze dat de verschillen tussen hen veel groter zijn dan ze dacht.
Miljoenen keren groter...
De provocatie David Baldacci 2011-10-31 Facebook Fanpage Interviews en
trailers www.baldacci.nl Baldacci in de pers Wish you well foundation Omroep
Flevoland RTV Utrecht
De gave van Katsa K. Cashore 2009-09-01 Katsa is sinds haar achtste in staat
om een volwassen man met haar blote handen te doden ¿ ze is een Begaafde, een van
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de weinige mensen die geboren zijn met een bijzondere gave. Dat iemand een gave heeft,
openbaart zich op zijn of haar twaalfde, als de Begaafde twee verschillende
kleuren ogen krijgt. Als nichtje van de koning zou Katsa normaal gesproken een
leven vol luxe en privileges leiden, maar net als de andere Begaafden is ze verplicht
haar gave in dienst van de koning te stellen. Voor hem moet ze het vuile werk
opknappen: afrekenen met zijn vijanden of ongehoorzame burgers. Inmiddels is ze
achttien en kan ze zich geen ander leven voorstellen. Maar alles wordt toch
anders. Katsa had nooit verwacht dat ze verliefd zou worden op de knappe prins
Po. Ze had
Bittere
jaloezie
nooit verwacht de ware aard van haar gave te ontdekken, of het
verschrikkelijke geheim dat ver weg verborgen is¿ Een geheim dat alle zeven
koninkrijken kan vernietigen. Kristin Cashore woont in Florida, de Verenigde Staten.
Ze studeerde Engels en Jeugdliteratuur. Ze heeft allerlei banen gehad, o.a. bij een
hondenuitlaatservice, in een snoepfabriek en als redactie-assistent. Ze werkte ook
als freelance schrijver. De gave van Katsa is haar eerste boek.
Lynne Graham 2019-10-15 Op
n dag wordt Chrissy bijna
aangereden, verliest ze haar baan en wordt ze door haar hospita het huis uit
gezet omdat ze de huur niet kan betalen. Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is,
loopt ze iemand tegen het lijf die ze uit de grond van haar hart haat: de knappe,
arrogante Blaze Kenyon, die haar ooit diep heeft beledigd. Tot overmaat van ramp
is juist h j degene die haar uit de brand helpt: hij biedt haar woonruimte aan en een
baan. Hoe vernederend het ook is, ze moet zijn hulp accepteren. En zo komt ze er
algauw achter dat haat en liefde verbazingwekkend dicht bij elkaar liggen... Dit
verhaal is eerder verschenen.
Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley Davidson
is een priv detective met een bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze
regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen. Als Charley en haar beste
vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles ingewikkelder dan
het in eerste instantie leek. Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door
demonen die maar
n ding willen: contact met Charley. Lukt het Charley om de
vermiste vrouw terug te vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad?
Darynda Jones won met haar debuut Eerste steen rechts de Golden Heart® voor
de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor en suspense.
Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en
fantasy dan is dit jouw boek. Viva
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