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copmpletely if she is to hold on to her newfound
passions... Part Three of an irresistible erotic
romance, perfect for fans of Pretty Woman.
Pleasure's Edge Eve Berlin 2013-01-03 Alec Walker should
come with a warning. A man who lives on the edge, he is
famous for his love of dangerous sports, kinky sex and
independent women. Dylan Ivory has come to interview him
for her latest book but instead he issues her with a
challenge – and the perfect way to do her research. Part
1 of The Edge Trilogy, a dark sensual romantic series,
perfect for fans of E.L. James and Sylvia Day, from the
acclaimed author of The Dark Garden
Vijftig tinten grijs E.L. James 2012-05-24 Wereldwijd
meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht Wanneer
literatuurstudente Anastasia Steele de jonge ondernemer
Christian Grey moet interviewen, ziet ze een mooie,
intelligente en intimiderende man. De onbevangen,
onschuldige Ana realiseert zich tot haar grote schok dat
ze hem wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare
terughoudendheid wanhopig tot hem aangetrokken voelt.
Niet in staat om Anas pure schoonheid, humor en
onafhankelijke geest te weerstaan, geeft Grey toe dat
hij ook naar haar verlangt - maar wel op zijn eigen

Dangerously Bad Eden Bradley 2017 From the author of
Dangerously Broken comes the third novel in the
Dangerous Romance trilogy. Being bad never felt so
good... Duff Stewart has two specialties: restoring
vintage motorcycles and doing bad things to beautiful
girls at New Orleans's most notorious BDSM club. There's
no girl he'd rather get under his hands than the
luscious Layla Chouset--but the Creole beauty sees
herself as a Top. Layla has sworn off relationships with
Dominant men, but the gorgeous Scotsman convinces her to
submit to him, and passion becomes all-consuming for
them both. When Duff realizes he's in love with Layla,
desperation sets in. But Layla is every bit as strong as
he is, and she's not going down without a hell of a
fight. For Duff and Layla, loving is the ultimate power
play, but can they both submit to love...
The Seduction of Valentine Day Part 3 Eden Bradley
2014-01-20 She lives in a world of silk sheets,
champagne and expensive hotels... Valentine Day is now
ready to put her call-girl days behind her, having met
the man who can fulfil her every desire. But always in
control, Valentine must learn to surrender her heart
the-darker-side-of-pleasure-eden-bradley
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voorwaarden. Gechoqueerd maar ook gefascineerd door
Greys opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in
eerste instantie terughoudend. Hoewel alle ingrediënten
voor een succesvol leven - zijn internationale
bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn liefhebbende
familie - aanwezig zijn, is Grey een man die gekweld
wordt door demonen en die wordt opgeslokt door zijn
dwingende behoefte aan controle. Terwijl het duo aan een
gewaagde, hartstochtelijk fysieke affaire begint,
ontdekt Ana de geheimen van Christian Grey, en verkent
ze haar eigen duistere verlangens.
www.uitgeverijprometheus.nl
www.fiftyshadesofgrey-film.nl www.eljamesauthor.com
Motion Picture Artwork (c) Universal Studios. All Rights
Reserved.
Een nacht uit duizenden Sylvia Day 2017-07-18 De
verleidelijkste vrouw van het land, een stoere held en
een antrekkingskracht die beiden te gronde kan richten.
Vijf jaar lang was Sapphire de meest geliefde concubine
van de koning. Nu is ze vrij. En dan ontmoet ze Wulfric,
kroonprins van een rivaliserend rijk. Hoewel hun liefde
verboden is, besluiten Sapphire en Wulfric één nacht met
elkaar door te brengen. Eén nacht, en dan zullen ze
elkaar nooit meer zien. Maar bloed kruipt waar het niet
gaan kan en de onweerstaanbare aantrekkingskracht tussen
Sapphire en Wulfric brengt beide koninkrijken aan het
wankelen.
Hot Nights, Dark Desires Eden Bradley 2008-05-20
Inspired by the sultry heat and sensual ambiance of New
Orleans, this steamy collection delves into the erotic
underground of the Big Easy. Here is a tantalizing trio
of stories by three rising stars that will tease your
imagination—and seduce your senses. Lush, haunting, and
provocative, New Orleans has something to satisfy every
desire—as three very lucky women are about to discover.
In “Shadow Play” an ex-supermodel desperate to revive
her career seeks the help of a gorgeous, reclusive
photographer with a special gift—and offers him anything
he wants in return. The result is a series of erotic
positions captured on film—along with a mind-blowing
the-darker-side-of-pleasure-eden-bradley

physical connection neither expected…. In “The Art of
Desire” a sheltered young woman turned on by the idea of
getting tattooed dares to make her fantasy a reality.
But as her arousing sessions with a dangerously handsome
tattoo artist move from the tattoo parlor to the
bedroom, they make an impression that’s more than skin
deep…. And in “Night Vision” when artist Catie Lanford
hires professional cooler Bat Kelly to whip the failing
bar she’s recently inherited into shape, she’s not
looking for a lover—until she lays eyes on the sexy wild
man. Soon they’ve agreed to mix business with pleasure,
and Catie discovers that Bat is just what she needs to
set her artist’s imagination—and her body—on fire.
Abandon your inhibitions and excite your spirit with a
gathering of tales that’s as sexy and spicy as the city
of New Orleans itself.
Exotica Eden Bradley 2007-12 Lilli De Forrest has no
idea what to expect when her old friend Caroline
Winters, the manager of the luxury locale, invites her
to spend a week at the fantasy-filling, sensual retreat
of Exotica, until she meets Rajan who introduces her to
new heights of pleasure, while Caroline enjoys her own
encounter with her most taboo erotic fantasies.
Original. 35,000 first printing.
Protestanten Alec Ryrie 2017-04-06 In 2017 is het
precies vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther, een
relatief onbekende professor aan een obscure Duitse
universiteit, zich uitsprak tegen de corruptie van de
lokale geestelijken. Die confrontatie mondde tot ieders
verbazing uit in een compleet nieuwe christelijke
stroming: het protestantisme. In Protestanten beschrijft
professor Alec Ryrie de geschiedenis van deze religie,
die volgens historici de basis was voor veel van de
grote veranderingen van de afgelopen eeuwen: het
liberalisme, de industriële revolutie, de
wetenschappelijke revolutie, tolerantie, intolerantie,
kapitalisme, imperialisme, democratie en
fundamentalisme. Ryrie voert de lezer in zijn
omvangrijke boek door de geschiedenis van de
protestanten: vanaf het fragiele begin in Centraal2/8
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Europa tot haar gewelddadige vestiging als staatsreligie
op de rest van het continent; van haar rol in de
revoluties tot in de moderne wereld. Het verhaal van de
protestanten, toont Ryrie, is het verhaal van de moderne
wereld.
Gedeeld geheim L Marie Adeline 2013-10-15 Facebookpagina
The Seduction of Valentine Day Part 1 Eden Bradley
2014-01-06 Valentine Day is a high-class call girl,
pampered and adored by her exclusive clientele... She
fulfills the deepest fantasies of the most powerful men
in the world. And she never mixes business with
pleasure. But then she meets the enigmatic Joshua
Spencer... Part One of an irresistible erotic romance,
perfect for fans of Pretty Woman.
Phaze in Verse
Grey E.L. James 2015-07-24 Bekijk de wereld van Vijftig
tinten grijs opnieuw, door de ogen van Christian Grey.
In Christians eigen woorden, en door zijn gedachten,
overpeinzingen en dromen, geeft E L James een
verfrissend ander perspectief op de liefdesgeschiedenis
die wereldwijd miljoenen lezers betoverde. Christian
Grey lijkt een man van totale controle; zijn wereld is
duidelijk, gedisciplineerd en volstrekt leeg - tot de
dag dat de jonge literatuurstudente Anastasia Steele
zijn kantoor binnen valt. Hij probeert haar uit zijn
hoofd te zetten, maar raakt meer en meer bevangen door
gevoelens waar hij maar geen vat op krijgt. In
tegenstelling tot andere vrouwen lijkt Ana dwars door
zijn afstandelijke houding heen te kunnen kijken,
voorbij zijn zakelijke successen en luxe levensstijl,
recht in zijn gehavende ziel. Zal zijn samenzijn met Ana
hem verlossen van de gruwelijke jeugdherinneringen die
Christian elke nacht wakker houden? Of zullen zijn
duistere seksuele verlangens, zijn dwangmatige behoefte
tot controle en zijn zelfhaat deze jonge vrouw van hem
wegdrijven en de broze hoop vernietigen die zij hem
biedt?
The Publishers Weekly 2007
Ademloos-trilogie Maya Banks 2013-10-30 De Ademloostrilogie Na 50 tinten grijs en de boeken van Sylvia Day
the-darker-side-of-pleasure-eden-bradley

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.
Night Moves Eden Bradley 2010-06-01 Something about
trains had always brought out Kate's wild side. So far
it had been her own dirty little secret – until a sexy
stranger catches her sneaking into his compartment
looking to indulge her fantasy. But instead of throwing
her out, Ian is turned on – and he's ready to give Kate
the ride of her life!
De schitterende doden Belinda Bauer 2017-05-23 Hij zou
haar kunnen doden. Zij zou het kunnen toelaten. Eve
Singer is op zoek naar de dood. Haar carrière als
misdaadverslaggever lijkt voortijdig aan zijn eind te
komen en ze is bereid om alles te doen om haar op
sensatie beluste publiek tevreden te stellen. De
moordenaar is ook op zoek naar de dood, om aan iedereen
de schoonheid van het sterven te laten zien. Hij kondigt
zijn macabere optredens van te voren aan en zorgt ervoor
dat deze voor iedereen te zien zijn. Wanneer de
moordenaar contact opneemt met Eve, grijpt ze deze kans
om als eerste de moorden te verslaan met beide handen
aan.
Omdat je me verleidt Beth Kery 2014-02-14 Een heerlijke
roman in acht delen Als kunstenares Francesca haar
nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de
vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van
haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in
de slaapkamer. Dat is het begin van een stormachtige en
sensuele verhouding.Francesca Arno heeft de opdracht
gekregen een bijzonder schilderij te maken als
blikvanger voor de foyer van Ian Noble s nieuwe gebouw.
Op een cocktailfeestje om dit te vieren ontmoet ze hem
voor het eerst, en is er direct een grote
aantrekkingskracht. Zo n seksuele reactie op een vreemde
verrast haar. Met zijn dominante aanwezigheid en zijn
mysterieuze intensiteit brengt Ian haar compleet van
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haar stuk. En dat is precies wat ze wil...
The Lovers (Mills & Boon Spice) Eden Bradley 2012-11-02
I longed for a whole new life...but nothing prepared me
for what I found Shy writer Bettina has clung for years
to her safe, suburban world, until she receives a
mysterious invitation to an infamous writers’ retreat.
Bevrijd mij Julie Kenner 2014-06-27 Damien Stark heeft
alles: een indrukwekkende carrière, 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
Witte lichamen Jane Robins 2017-11-29 Haar liefhebbende
vriend Felix is bankier, zijzelf een aanstormende
filmster: het lijkt alsof Tilda in een perfecte relatie
is beland. Maar haar tweelingzus Callie heeft haar
bedenkingen. Callie ziet hoe Tilda wegkwijnt onder de
overheersende liefde van Felix - ze stopt met werken en
zelfs bijna met eten. Hij is een controlfreak en wikkelt
het servies in vershoudfolie om alles schoon te houden.
Verder vindt Callie onverklaarbare injectienaalden
verstopt in de afvalbak en verschijnen er blauwe plekken
op Tilda's bleke huid. Callie kent Felix' woedeaanvallen
en maakt zich zorgen. Ze sluit zich aan bij een
internetgroep voor slachtoffers van mishandeling. Maar
als een van haar online contacten wordt gedood door een
gewelddadige man, begint ze te twijfelen. Waar is ze mee
bezig? En dan, plotseling, sterft Felix een tragische
dood. Of is hij vermoord? Met deze pageturner houdt Jane
Robins je aan de pagina gekluisterd, totdat liefde,
obsessie en geweld hun kookpunt bereiken. Jane Robins
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begon haar carrière als journalist bij The Economist,
The Independent en de BBC. Als expert in historisch
forensisch onderzoek publiceerde ze eerder drie nonfictieboeken over misdaad. Nu laat ze haar krachten los
op fictie, en met succes. Witte lichamen werd al in tien
landen vertaald en lovend onthaald. 'Een verrukkelijk
naargeestige psychologische thriller.' PUBLISHERS WEEKLY
'Immens aangrijpend.' SOPHIE HANNAH, SCHRIJFSTER VAN DE
NIEUWSTE HERCULE POIROT-ROMANS
The Darker Side of Pleasure Eden Bradley 2014-07-03
Prepare to enter a provocative, scintillating world
where three women are about to take ecstasy to the limit
and beyond. Jillian and Cameron will do anything to save
their marriage, even if it means experimenting with a
little bondage. Meanwhile Cassandra answers an ad for a
female submissive, ready to surrender to her body’s
deepest yearnings. Finding love is the last thing she
anticipates... And finally journalist Maggie expects her
interview with a sensual extremist to be business as
usual. Instead she finds herself submitting to the
dominant desires of a handsome stranger... Sensual and
mysterious, this captivating collection is sure to
seduce you, page after page....
Dangerously Bound Eden Bradley 2014 Returning to New
Orleans after ten years in San Francisco, pastry chef
Allie LeClair where she rekindles her desire for
security specialist Mick Reid, who has recently gotten
in touch with his darker side. Original. 75,000 first
printing.
Zoete weelde Maya Banks 2014-10-22 Als eigenares van een
massagesalon is Julie Stanford gewend aan naakte
lichamen. Maar elke centimeter van Nathan Tucker mogen
aanraken en er ook nog voor betaald worden, voelt als
een droom. Helaas reageert hij totaal niet op de
signalen die ze geeft – tot ze hem trakteert op de beste
massage ooit. Dat doet het vuur in hem wél ontvlammen,
maar voor Julie komt zijn plotselinge interesse te laat.
Nathan wordt tot waanzin gedreven. Hoe is het mogelijk
dat de vrouw die hem zoveel genot schonk zich nu van hem
afkeert? Hij is niet van plan haar een ander haar
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fantasieën ten uitvoer te laten brengen. Hij moet en zal
haar krijgen, om eindelijk te bewijzen dat hij haar ook
in vervoering kan brengen...
The Lovers Eden Bradley 2010-11 It seemed ideal -two
months at a writers' retreat, surrounded by kindred
souls. But Bettina Boothe wasn't prepared for how long
eight weeks truly was. Or that she would have to open up
and reveal the most secret places in her body and soul.
Fortunately, her fellow authors do not share Bettina's
self-consciousness and begin to draw her out of her
shell. One in particular-Audrey LeClaire-seems to ooze
confidence. Dark and petite, Audrey's sensuality draws
men and women to her. Bettina is just as vulnerable,
overwhelmed by a very unexpected attraction to Audrey.
But when Jack Curran arrives at.
Laat me nooit meer los Maya Banks 2015-10-30 Josslyn
kent de ware liefde, en ze weet dat ze het niet nog eens
zal vinden. Nu ze weduwe is zoekt ze het enige wat haar
echtgenoot haar niet kon geven: dominantie. Ze komt
terecht in een exclusieve club voor mensen die toegeven
aan hun geheimste fantasieën. De laatste die ze daar
verwacht tegen te komen is een man die in de zwaarste
tijd van haar leven een bron van troost en heimelijk
verlangen is geweest: de beste vriend van haar man. Dash
heeft jarenlang geworsteld met zijn verliefdheid op de
vrouw van zijn beste vriend. Hij wachtte geduldig, bood
haar troost en steun toen ze rouwde, en hoopte in stilte
dat hij haar ooit meer zou kunnen bieden. Als ze elkaar
in de club tegen-komen, denkt Dash eerst dat Josslyn
niet weet waar ze aan begint. Als eenmaal tot hem
doordringt dat hun behoeften en verlangens perfect op
elkaar aansluiten, wil hij nog maar één ding: de eerste
en enige man zijn die op de juiste manier van haar
houdt, en aan wie ze zich volledig onderwerpt.
The Dark Garden Eden Bradley 2007 Finding her life as a
dominatrix at the Club Privé, the West Coast's most
exclusive BDSM club, increasingly dissatisfying, Rowan
Cassidy embarks on a personal journey of sexual
discovery after she meets Christian Thorne, a man
determined to be her master and who persuades her to
the-darker-side-of-pleasure-eden-bradley

give him a month during which she will be totally in his
power. Original. 35,000 first printing.
Dangerously Broken Eden Bradley 2015 Eden Bradley, the
author of Dangerously Bound, brings another Dangerous
Romance to passionate life... For Jamie Stewart-Greer,
BDSM is the perfect way to release the darkness inside
him and use it for pleasure. But it's getting more
difficult to hide this side of himself?especially from
the one person who elicits his most extreme, secret
passions. When his best friend died, Jamie promised he'd
watch over his little sister, Summer Grace. Summer is a
nearly irresistible sex kitten who's been after Jamie
since she was fourteen?and she's absolutely taboo. But
now she's hunting him in his territory?the Bastille, New
Orleans' most infamous BDSM club?and Jamie knows he's in
trouble. Summer is more than ready to indulge Jamie's
secret kinks, and as their relationship spirals into the
darkest recesses of absolute pleasure, it only stirs her
desire for more. If Jamie is willing to give Summer what
she wants, it's going to turn love into the most
dangerous fetish of all. MATURE AUDIENCE
The Beauty of Surrender Eden Bradley 2013-10-24 Are you
ready for the dark side of love...? The moments when Ava
Gregory feels her most beautiful and complete are when
she is tied up and bound. Then she meets Desmond Hale, a
master in the ancient Japanese bondage art of Shibari.
He takes her to the very edge of ecstasy. But having
learned the beauty of surrender, dare Ava risk her
heart? The Beauty of Surrender is a hot erotic romance
which will delight fans of E L James, Sylvia Day and
Portia Da Costa.
Stadhouders van Christus Peter De Rosa 1990 Historische
schets van de moreel minder fraaie kanten van de roomskatholieke kerk en het pausschap.
Met de beste bedoelingen Susan Anne Mason 2019-05-21
‘Met de beste bedoelingen’ van Susan Anne Mason is een
historische roman vol romantiek over een vrouw die valt
voor de voogd van haar neefje, terwijl haar zus
verwikkeld is in een strijd om de voogdij over de
jongen. Canada, vlak na de Eerste Wereldoorlog. Om haar
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zus te helpen bij een nare strijd om de voogdij over
haar zoontje Christian, solliciteert Grace Abernathy
onder een valse naam naar een positie als kindermeisje
bij de rijke grootouders van de jongen. Ze ontdekt tot
haar verbazing dat ze een zwak heeft voor Christians
voogd. Maar hij is al verloofd, en wel met een vrouw die
een vreselijke stiefmoeder zou zijn...
Temptation's Edge Eve Berlin 2012 From the author of The
Dark Garden (written under the name Eden Bradley)...
What happens when you let yourself fall over the
edge...and into temptation? Mischa Kennon isn't one to
take it lying down, at least not until she meets sexy
Connor Galloway, a green-eyed Irishman with an air of
authority she finds hard to resist. While performing
duties as maid of honor to her best friend, Mischa
indulges in a casual relationship with Connor. She's
surprised by the thrill of his dominance, and lusts for
more feisty battles before surrender. It's all fun and
games in the BDSM Pleasure Dome Club, until Mischa
realizes Connor could master her heart. If she gives in
to desire, will it be too much to handle, or will it
open her to a kind of love she never thought possible?
Fallen Angel Eden Bradley 2012-06-19 When he saves the
life of a woman who has no memory of what happened to
her, park ranger and former soldier Declan Byrne,
calling the woman Angel, senses that he needs her as
desperately as she needs him, but when her past returns,
he must decide how much he is willing to risk for her.
Original. 28,000 first printing.
Harde liefde Meredith Wild 2015-10-07 Blake Landon.
Sexy, woest aantrekkelijk, onbereikbaar: hij is de
ultieme fantasie van elke vrouw. Blake is miljardair,
befaamd hacker en krijgt altijd alles wat hij wil.
Wanneer Erica Hathaway hem tegenkomt, krijgt ze hem niet
meer uit haar hoofd. Maar de timing is verre van
perfect. Erica is hard op weg naar een succesvolle
carrière. Met een ijzersterk business plan op zak moet
ze alleen nog de juiste investeerder vinden. Wat ze
nooit had verwacht gebeurt: ze valt als een blok voor de
charmes van haar onweerstaanbare investeerder. Ook Blake
the-darker-side-of-pleasure-eden-bradley

raakt in de ban van Erica’s charme, intelligentie en
ambities, en al snel wil Blake niet alleen haar
bedrijf,hij wil Erica helemaal.
De meesteres Tiffany Reisz 2015-02-10 Nora Sutherlin is
beroemd en berucht vanwege de erotica die ze schrijft.
Maar haar laatste boek is serieuzer, persoonlijker...
als het ooit wordt uitgegeven, tenminste. Die beslissing
ligt bij Zachary Easton. Deze Britse redacteur is
meedogenloos en veeleisend, en alleen als Nora het
manuscript in zes weken volledig volgens zijn eisen kan
herschrijven, zal het boek het daglicht zien. Ze begint
aan een reeks schrijfsessies met Zach, die
doodvermoeiend, pijnlijk... én verrassend opwindend
zijn. En ondertussen speelt er nóg iets in haar leven:
ze probeert zich los te maken van haar gevaarlijke exgeliefde, Søren – de man van wie ze bezeten was, die
haar bezat, en die haar ondergang zou hebben betekend.
Nora dacht dat ze wist wat het betekende om grenzen op
te zoeken en eroverheen te gaan. Maar in een wereld waar
passie gelijkstaat aan pijn, is niets ooit zo simpel.
The Training House Eden Bradley 2016-09-09 Pleasure in
pain...pain in love... They come to the Training House
to become immersed in the most powerful and extreme form
of submission: absolute slavehood. It is only in this
formal environment, and under the strict rules of their
slave contracts, that their immense yearnings can be
satisfied. Or can they? Aimee arrives with a pure
slave's heart, never expecting to find more than the
fulfillment of a frightening and necessary sexual
journey. Christopher has returned, as he always does.
The baddest of bad slaves, he never truly expects to
find anything beyond a temporary release. And then
there's the Master... Master Damon owns the Training
House. His is a life of carefully followed rules, the
extremes of deviant and sensual creativity, and the
heavy weight of responsibility. The Training House is a
dreamworld where needs are denied and met at a Master's
whims. But what happens when these rigid roles become
fluid, and love is suddenly part of the game? Anyone
could win-or everyone could lose it all."
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Pleasure's Edge Eden Bradley 2010-11-02 How do you know…
For beautiful novelist Dylan Ivory, being in control is
everything. Then she meets the man who is everything she
is not…and everything she wants. How far you can go…
Alec Walker is a writer of dark psychological
thrillers—and a man who lives for thrills. From
motorcycles to snowboards to swimming with sharks,
there's no end to his lust for excitement. His tastes
extend into the bedroom as well, where he lets no rules
bind his desires. The only thing he truly fears is love,
and allowing someone else to really know him… Unless you
go over the edge? While researching a book on sexual
extremes, Dylan interviews Alec—and longs to taste the
temptation he offers. But he’s a self-proclaimed
dominant and she refuses to surrender control. Slowly
and seductively, though, Alec shows her that by letting
go and submitting to his every desire she can experience
ultimate pleasure. But to keep the woman who for the
first time brings him to his knees, can Alec take the
ultimate risk and surrender his heart?
Het donkere woud Cixin Liu 2021-05-18 De aarde is
ontdekt. De vijand is onderweg. In slechts vier eeuwen
zal de Trisolaraanse vloot de aarde bereiken, maar haar
sofonen, oftewel subatomaire agenten, zijn er al en
ontregelen het wetenschappelijke onderzoek. Alleen het
individuele menselijke brein is immuun voor hun invloed.
Dat is de motivatie voor het Muurschouwersproject, een
laatste wanhopige poging van de mensheid om zich te
verdedigen, waarbij de hoop is gevestigd op vier
individuen, die de strategie moeten bepalen. Drie
Muurschouwers zijn invloedrijke staatslieden en
wetenschappers. De vierde is een volkomen onbekende,
niet erg ambitieuze Chinese astronoom, Luo Ji. Ji is
stomverbaasd over zijn aanstelling in het project. Het
enige wat hij weet is dat hij degene is die de
buitenaardse wezens dood willen hebben. Het donkere woud
is het tweede deel van een trilogie over ruimte en tijd,
en over het voortbestaan van de aarde, waarvan
wereldwijd al meer dan tien miljoen exemplaren zijn
verkocht. Over het eerste deel, Het
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drielichamenprobleem: ‘Het was geweldig om te lezen,
deels omdat mijn alledaagse problemen met het Congres
ineens nogal beperkt leken.’ Barack Obama ‘Het
bijzondere aan deze trilogie is dat je je volkomen
natuurlijk verplaatst in de gedachte dat wij slechts een
marginale plek in het universum bezetten en onze
evolutie niet de enige is.’ Louise O. Fresco, NRC ‘Nooit
eerder is de “science” uit sciencefiction zo goed tot
uiting gekomen.’ Thrillzone ‘Een aanrader, en niet
alleen voor liefhebbers van “harde” sciencefiction.’
Trouw
The Seduction of Valentine Day Part 2 Eden Bradley
2014-01-13 Valentine is the best call-girl there is but what happens now she wants more? Valentine has a
secret: she’s never experienced true pleasure. But now,
the woman who spends her life pleasuring others has met
the one man who can persuade her to embark on an erotic
journey of her own... Part Two of an irresistible erotic
romance, perfect for fans of Pretty Woman.
Onderworpen Tara Sue Me 2016-02-05 Voor de liefhebbers
van de Vijftig tinten grijs-trilogie is er nu een
nieuwe, sexy sensatie: Onderworpen van Tara Sue Me.
Onderworpen vertelt het verhaal van de verlegen
bibliothecaresse Abby King. Abby heeft een geheime
fantasie en hunkert naar wat meer spanning en passie in
haar leven. Dan ontmoet ze Nathaniel West, de
aantrekkelijke en succesvolle eigenaar van West
Industries. Hij is een sexy en ervaren Dominant, op zoek
naar een nieuwe onderdanige. Abby biedt zich aan
Nathaniel aan, hopend dat hij tegemoet kan komen aan
haar geheime fantasie. Na een weekend met de Meester
weet Abby dat ze naar meer verlangt en ze geeft zich
volledig over aan Nathaniels spelregels. Maar ondanks
het waanzinnige genot dat hij haar geeft, blijft
Nathaniel zich kil en afstandelijk verschuilen achter
zijn regels. Naarmate Abby dieper verstrikt raakt in
zijn wereld van seksuele macht en passie, vreest ze dat
Nathaniëls hart onbereikbaar is, terwijl ze zelf haar
hart volledig aan hem heeft verloren... Tara Sue Me
schreef haar eerste boek op haar twaalfde. Pas twintig
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jaar later pakte ze de pen weer op. Na enkele romans
besloot ze wat gewaagder en sexyer te gaan schrijven en
zo ontstond Onderworpen. Online verkocht ze meer dan
acht miljoen boeken en inspireerde zij velen tot het
nieuwe, erotische genre, waar ook de Vijftig tinten
grijs (E.L. James) en Crossfire (Sylvia Day) trilogieën
toe behoren.
Eten, bidden, beminnen Elizabeth Gilbert 2010-10-01 Op
haar dertigste heeft Elizabeth alles wat een moderne
vrouw zich maar kan wensen: een echtgenoot, een huis en
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een succesvolle carrière. Maar in plaats van gelukkig te
zijn wordt ze overspoeld door paniek, verdriet en
verwarring. Twee jaar later, na een bittere
echtscheiding en een hevige depressie, besluit Elizabeth
een radicale stap te nemen: ze gaat een jaar lang alleen
op reis. Op haar zoektocht naar evenwicht en geluk doet
ze drie landen aan. In Italië leert ze la dolce vita
kennen, in India verdiept ze zich in meditatie en
schrobt ze tempelvloeren, en in Indonesië ontdekt ze de
balans tussen ernst en lichtvoetigheid en ontmoet ze
haar grote liefde.
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