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Vermoord en vermist J.D. Robb 2015-03-25 In Vermoord en vermist wordt inspecteur
Eve Dallas geconfronteerd met een vermissing die geen vermissing blijkt te zijn en een
moord zonder lijk. Bovendien komt ze tot de schokkende ontdekking dat haar
verschrikkelijke verleden minder ver achter haar ligt dan ze tot dan toe dacht. Carolee
Grogan zit als toerist op de Staten Island-veerboot en ziet iets wat ze niet had mogen
zien. Al snel wordt ze vermist. Maar als ze niet overboord is gesprongen, waar is ze
dan? Inspecteur Eve Dallas onderzoekt de zaak en raakt al snel verstrikt in een
schokkend web van leugens en bedrog. De tijd dringt en als Eve een dodelijk spoor van
intimidatie en wraak wil voorkomen, moet ze erachter komen wat Carolee heeft gezien.
Er was eens iets anders Danielle Teller 2019-07-04 Danielle Teller Er was eens iets
anders Er was eens iets anders van Danielle Teller is een even heerlijke als intelligente
hervertelling van Assepoester, met een nieuwe rol voor de ‘boze’ stiefmoeder. Dit
prachtige en ontroerende verhaal nuanceert en verrijkt het thema goed en kwaad in de
klassieke sprookjes. Als er in het land geruchten de ronde doen over de wrede
opvoeding van de nieuwe prinses Assepoester, besluit haar stiefmoeder Agnes het
ware verhaal te vertellen. De tienjarige Agnes wordt door haar arme boerenfamilie
weggestuurd om bij een wasserij te gaan werken. Na enkele jaren ontvlucht ze haar
tirannieke bazin, raakt onderweg zwanger en weet uiteindelijk als alleenstaande
moeder een bestaan op te bouwen. Door een ongelukkige gebeurtenis keert ze terug
naar het landhuis met de wasserij. Daar wordt ze het kindermeisje van Assepoester. Ze
worstelt met haar liefde voor dit meisje dat haar stiefdochter wordt en uiteindelijk de
gevierde prinses die de onbereikbare fantasieën van velen belichaamt. ‘Een zalige
leeservaring.’ – Marion Pauw
De duisternis tussen ons Molly Börjlind 2021-05-04 Een verslavende Scandithriller van
Rolf en Molly Börjlind – voor de liefhebbers van de thrillers over Rönning & Stilton.
Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een winderige week in oktober verrast de 25-jarige
Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten wat er echt
gebeurde met haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn
verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist hem nog steeds

verschrikkelijk. Om verder te kunnen met haar leven, heeft ze duidelijkheid nodig, maar
haar ouders willen haar vragen niet beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar
ouders maken ruzie en het eens zo prachtige huis is in verval geraakt. De
dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren woont.
Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet Emmie een aquarel van twee spelende
kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van Robin en haarzelf, uit
de zomer dat haar broertje verdween...
Solveigs belofte Corina Bomann 2021-02-10 Het afsluitende deel van de razend
populaire trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof 'Er is een nieuwe Lucinda Riley
opgestaan, en ze heet Corina Bomann.' de Volkskrant De jonge Solveig - verliefd en
verloofd - lijkt een stralende toekomst tegemoet te gaan, maar een tragisch ongeval
maakt een einde aan haar geluk. Ze besluit zich terug te trekken op de Leeuwenhof, bij
haar moeder en grootmoeder. Daar is ze hard nodig, want het eerbiedwaardige
landgoed verkeert in slechte staat. Solveig heeft allerlei ideeën om het huis en het
omringende landgoed te redden, maar welke zijn goed en haalbaar? Als er een
Amerikaan en een aantrekkelijke zakenman uit Stockholm op de Leeuwenhof arriveren,
opent hun inbreng en kennis voor Solveig de deur naar de wijde wereld. Ze wil niets
liever dan een nieuwe start maken, voor de Leeuwenhof en voor de liefde. Maar kan ze
haar verdriet om haar verloren geluk achter zich laten? In de pers ‘Deel 1 van de
trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je
hart volgen. Een aanrader.’ Algemeen Dagblad ‘De verslavende nieuwe serie voor de
lezers van De zeven zussen.’ NCRV-gids ‘Houdt u van de boeken van Lucinda Riley en
Santa Montefiore? Dan zult u Corina Bomann zeker waarderen.’ MAX Magazine
Danseres in lingerie Penelope Sky 2019-09-26 Griffin bood aan om me naar huis te
brengen, maar ik weigerde, omdat ik wist dat hij Vanessa naar huis moest brengen. Ik
liep naar mijn appartement en sneed een stuk af door een steegje. Dat was de ergste
fout van mijn leven. Vier mannen grepen me. Ik verzette me, maar toen de loop van
een pistool tussen mijn ogen werd gedrukt, wist ik dat het spel uit was. Maar toen dook
er een man op uit de schaduwen en verjoeg de mannen alsof het ratten waren. Lang,
donker en knap. Zijn naam is Bosco Roth. Hij heeft zojuist mijn leven gered, maar hij
heeft dat niet gratis gedaan. Hij wil er iets voor terug. Een kus. Een hete en
gepassioneerde kus, terwijl ik met mijn rug tegen de muur sta. Maar die kus is nog
maar het begin.
De player Vi Keeland 2020-06-04 Een steamy romance van de populaire auteur Vi
Keeland. BRODY EASTON IS DE ULTIEME PLAYER Delilah Maddox is
sportverslaggever. Ze heeft net promotie gemaakt en mag voor het eerst voor de
camera spelers interviewen. Haar eerste gesprek is met de beroemde quarterback
Brody Easton. Hij maakt het haar niet bepaald gemakkelijk, maar Delilah weet zich
ondanks al zijn plagerige opmerkingen staande te houden. Wanneer ze hem de
volgende wedstrijd weer moet interviewen, besluit ze hem terug te pakken. Brody is erg
onder de indruk van de knappe Delilah en hoe goed ze is in haar werk. Helaas wijst
Delilah hem af als hij haar mee uit vraagt, omdat ze niet wil daten met een player. Maar
zo gemakkelijk laat Brody het er niet bij zitten... De boeken van Vi Keeland zijn
wereldwijde bestsellers. In Nederland en België lazen en luisterden al meer dan 25.000
lezers haar verslavende dirty office romance De baas. Van Vi Keeland zijn veel sexy
romans beschikbaar, net als korte verhalen. Ook schrijft ze samen met Penelope Ward

verslavende romantische verhalen zoals Onweerstaanbaar en vele andere.
Droom van een zomer Susan Wiggs 2021-09-23 Een nieuw deel in de Avalon-serie:
een zomers verhaal om bij weg te dromen. Met nog twee jaar te gaan, kan Sonnet
Romano al bijna alles afvinken van haar to-do-lijstje-voor-mijn-dertigste. Carrière:
check! Ze heeft net een prestigieuze reisbeurs in de wacht gesleept. Relatie: ze heeft
een geliefde, die iets erg belangrijks doet in de politiek. En dan woont ze ook nog in
Manhattan. Wat wil een meisje nog meer? Misschien verliefd – écht verliefd worden?
Wanneer haar moeder ernstig ziek wordt, besluit ze baan, beurs en vriendje in de
wacht te zetten en terug te keren naar Avalon, het dorpje aan het meer waar ze is
opgegroeid. En waar Zach Alger rondloopt, wiens kus bij het meer ze nooit is vergeten...
De man zonder ziel Victoria Quinn 2020-12-03 Als hoofdportier van het Liberty Gebouw
in Tribeca, is het mijn taak om beroemdheden, rijke zakenmannen met hun
rijkeluisvrouwen en vips allerhande te soigneren. Het is als het runnen van een hotel —
maar dan specifiek voor miljardairs. Als er een penthouse vrijkomt, gaat het net als op
de beursvloer: de hoogste bieder wint. En deze keer is de winnaar Deacon Hamilton.
Hij is een jonge adonis ... maar uiterst onaangenaam. Hij zegt nauwelijks twee woorden
tegen me, kijkt me niet eens aan wanneer hij me aanspreekt en behandelt me als een
imbeciel. Maar hoe langer ik me kwijt van mijn taken, zoals het ophalen van zijn spullen
bij de stomerij, het leveren van zijn boodschappen en het regelen van alle kleine details
in zijn leven, hoe meer ik me realiseer dat hij niet is wat hij lijkt. Hij is ronduit geweldig.
Fantastisch. Deacon Hamilton, niet alleen arts en onderzoeker, maar zelfs
Nobelprijswinnaar, is een van de meest getalenteerde mannen ter wereld. Hij weet
echter niet hoe hij met mensen moet praten of communiceren, en evenmin hoe hij met
iemand bevriend kan worden. Behalve met mij.
Ik weet je wachtwoord. Een journalistieke thriller over de duistere kant van het internet
Daniël Verlaan 2020 Gelekte wachtwoorden, geplunderde bankrekeningen of gestolen
naaktfoto's: hackers zijn ontzettend vaak in het nieuws. Maar wat schuilt er achter die
verhalen? Voor zijn werk bij RTL duikt tech-journalist Daniël Verlaan al jaren in de
duistere wereld van hackers en hoe zij inbreken op computers, smartphones en je
online-accounts. In de krochten van het web komt hij de meest bizarre en spannende
verhalen tegen, waarvan hij de belangrijkste in dit boek uit de doeken doet. 0'Ik weet je
wachtwoord' laat zien wat er allemaal in deze digitale uithoeken gebeurt, en hoe je
jezelf zo goed mogelijk kunt beschermen - zelfs als je helemaal niet zoveel van het
internet begrijpt. 0.
Dodensteeg Christian de Coninck 2020-04-09 Een historische setting, een gruwelijke
moord en een heerlijk kibbelend politieduo: De Coninck op zijn best. Brussel begin
1919. De Eerste Wereldoorlog is voorbij. De stad begint te herleven en de militairen
keren terug van het front. Kolonel Pynaert neemt zijn taak bij de politie weer op en zijn
ordonnans De Cruyenaere wordt aangeworven bij de politie. De regering heeft beslist
naar analogie van de befaamde Franse Brigades du Tigres, opgericht door
Clemenceau, om ook in België een speciale politie op te richten, die rechtstreeks zal
afhangen van de procureur des Konings. Pynaert is verantwoordelijk voor de
oprichting. Ondertussen wordt er in een steeg in Brussel het lichaam gevonden van
een tienjarig meisje, dat op een gruwelijke wijze om het leven werd gebracht. De
gerechtelijke brigade onder leiding van Pynaert begint de jacht op de dader. Christian
De Coninck neemt ons deze keer mee in het Brussel van het interbellum. Een stad die
nog niet is geheeld van de oorlogswonden, waar telegrafie en telefonie worden

beschouwd als technologische hoogstandjes en waar de politie werkt met het
vergrootglas en vooral met veel gezond verstand. In dit boek, dat een vervolg breidt
aan 'Dodendans' en 'Dodenmars', die zich afspeelden tijdens wo i, interpreteert De
Coninck een waargebeurde zaak die Brussel in die jaren heeft opgeschrikt en in de ban
hield.
Voordat hij ziet (Een Mackenzie White-mysterie – Boek 2) Blake Pierce 2019-11-15
Van Blake Pierce, bestsellerauteur van EENS WEG (een #1 bestseller met meer dan
600 vijfsterren recensies), is een volgend boek verschenen in de ademloze nieuwe
mysterie serie! In VOORDAT HIJ ZIET (A Mackenzie White Mystery - Boek 2), worstelt
de FBI-agente in opleiding, Mackenzie White, om een goede indruk te maken op de
FBI Academy in Quantico, in een poging zichzelf te bewijzen als vrouw en als
nieuwkomer uit Nebraska. In de hoop dat ze alles in zich heeft wat nodig is om FBIagente te worden en haar leven in de Midwest voorgoed achter zich te laten, wil
Mackenzie gewoon onopvallend blijven en indruk maken op haar superieuren. Maar dat
verandert allemaal wanneer het lichaam van een vrouw op een vuilnisbelt wordt
gevonden. De moord vertoont schokkende overeenkomsten met de Vogelverschrikker
Moordenaar, de zaak die Mackenzie beroemd maakte in Nebraska, en in een hectische
race tegen de klok om deze nieuwe seriemoordenaar te stoppen, besluit de FBI het
protocol te breken en Mackenzie een kans te geven en haar op deze zaak in te zetten.
Het is een grote doorbraak voor Mackenzie, haar kans om indruk te maken op de FBI,
maar de inzet is hoger dan ooit. Niet iedereen wil haar op de zaak hebben, en alles wat
ze doet lijkt fout te gaan. Terwijl de druk toenneemt en de moordenaar weer toeslaat,
bevindt Mackenzie zich als een eenzame drenkeling in een zee vol met ervaren
agenten, en ze realiseert zich al snel dat het water haar boven het hoofd stijgt. Haar
hele toekomst bij de FBI is in gevaar. Hoe stoer en vastberaden Mackenzie ook is, en
hoe briljant ze ook is in het opsporen van moordenaars, deze nieuwe zaak lijkt een
onmogelijke raadsel, iets wat zelfs voor haar teveel is. Ze heeft misschien niet eens tijd
om de zaak op te lossen, terwijl haar eigen leven uit elkaar valt. Een donkere
psychologische thriller met een adembenemende spanning, VOORDAT HIJ ZIET is het
tweede boek in een meeslepende nieuwe serie met een geliefd nieuw personage wat
moeilijk zal zijn om neer te leggen.. Boek # 3 in de Mackenzie White Mystery-serie is
binnenkort beschikbaar.
De Genesissleutel Jeroen Windmeijer 2020-10-13 Midden in de woestijn rondom de
mysterieuze Nazca-tekeningen in Peru ligt een man in de brandend hete zon. Hij is
uitgedroogd en stamelt wartaal uit: ‘Waar zijn de doden? Open het oog!’ In zijn
notitieboekje staan vreemde schetsen, Bijbelcitaten en aantekeningen over
‘bezoekers’. Als de Nederlandse toeristengids Ángel en zijn Peruaanse collega Luz de
man vinden, worden ze ongewild het middelpunt in deze zaak. Wat was de man in
hemelsnaam op het spoor? Door wie werd hij achtervolgd? Of door wát? Tijdens hun
spectaculaire zoektocht door de woestijn wordt de sluier van het mysterie opgelicht en
krijgen ze zicht op een alternatieve geschiedenis van de mensheid... Maar is de wereld
daar klaar voor?
Olivia's geheim Muna Shehadi 2020-03-17 Het leven van Olivia Croft staat op zijn kop.
Na weer een vergeefse auditie en het stopzetten van haar tv-show heeft ze haar zinnen
gezet op de baby waar ze al zo lang naar verlangt. Maar dan komt ze erachter dat haar
echtgenoot Derek de afgelopen jaren niet eerlijk tegen haar is geweest. Halsoverkop
verruilt Olivia Los Angeles voor de kust van Maine, de plek waar ze gelukkige

herinneringen heeft – aan haar jeugd en aan haar moeder Jillian.Terwijl Olivia worstelt
met het verlies van haar carrière en haar huwelijk, raakt ze bevriend met Duncan, een
man met zijn eigen verdriet. Maar voordat Olivia kan dromen over een nieuwe
toekomst, moet ze in het reine zien te komen met het verleden...
Auxiety Dieuwertje Heuvelings 2020 Je begrijpt het niet. Ik heb dit nodig, weet je
hoeveel shit er nog steeds over me gezegd wordt? Ik heb cijfers nodig, cijfers liegen
niet. 'Een muzikale pageturner over het gewicht van succes.' - ALI B 'Dit boek is voor
de liefhebber van literatuur, muziek én maatschappelijke vraagstukken.' - TIM
HOFMAN 'Geheime liefdes, grote ego's en angst om jezelf te verliezen. Auxiety geeft
een soms pijnlijk maar herkenbaar inkijkje in het streamingtijdperk.' - ANGELIQUE
HOUTVEEN 'Dieuwertje Heuvelings is op papier net Paagman.' - MULA B Dieuwertje
Heuvelings (1989) is sinds 2007 werkzaam in de muziekindustrie en was onder andere
playlist editor bij Spotify, waar ze de explosieve groei van de Nederlandse hiphop van
dichtbij meemaakte en vormgaf. Daarnaast schreef ze voor SSBA Salon en
Hard//hoofd. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Schaduwstad Elizabeth Day 2020-10-15 Schaduwstad van Elizabeth Day vertelt het
verhaal van Howard Pink, een selfmade miljonair die zijn leven koopt en gewend is aan
macht en geld. Voor de fans van Het feest. Elizabeth Day, auteur van Het feest,
schreef met Schaduwstad eveneens een vlijmscherpe roman over de Britse elite.
Howard Pink is een selfmade miljonair die zijn leven koopt en gewend is aan macht en
geld. Maar achter dit flinterdunne masker schuilt een man die gebukt gaat onder de
verdwijning van zijn dochter jaren geleden. Wanneer hij een onvergeeflijke daad
begaat, raken de levens van hem, zijn jonge slachtoffer, een ambitieuze journaliste en
een oudere dame voor altijd met elkaar verstrengeld op een manier die geen van allen
ooit had kunnen vermoeden. Net als in Het feest heeft Elizabeth Day met Schaduwstad
een plotgedreven roman geschreven over de kloof tussen de Britse klassen, tussen rijk
en arm, tussen hen voor wie deuren zich openen en anderen die met moeite overleven.
Met haarscherpe pen zet ze haar personages neer en snijdt ze ongemakkelijke thema’s
aan: een onvergetelijke roman voor iedereen die genoten heeft van Het feest!
‘Beeldender dan Lanchesters Capital en minder zelfingenomen dan McEwans
Saturday. Een verademing.’ – Evening Standard ‘Knap opgezette roman en
verslavende pageturner tegelijkertijd.’ – The Observer
Dame in Lingerie Penelope Sky 2019-01-24 Ik weiger om deze vrouw enige macht over
mij te laten hebben. Ze is gewoon mijn gevangene. Maar zodra mijn Muze in
problemen is, zal ik alles doen om haar te redden. Alles doen om haar te beschermen.
Ze had me alleen maar moeten inspireren, me bevredigen. Ze zou nooit iets om me
hebben moeten geven. Of ervoor hebben moeten zorgen dat ik om haar geef.
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van
Hendrik Groen, de meest geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen die wil weten
hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere dagboeken Met de eerste twee
dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS Publieksprijs Van de
boeken van Hendrik Groen zijn meer dan 900.000 exemplaren verkocht in Nederland
en Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tv-series van de dagboeken trokken
wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC
Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting van het
verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen aan
Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een Omanido-

reünie waarbij het ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder
is er niet veel meer om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer
zo mild voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te
verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een dagboek bij te
gaan houden in een poging weer wat meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En
anders kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat hij allemaal vergeten is. Het
leven wordt er niet aangenamer op als ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op
zijn kop zet. En helaas is er geen Evert meer om er foute grappen over te maken, al
doet de voorheen zo brave Hendrik zijn best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig
heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op het rechte pad te houden: Leonie
(88), Frida (10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het afscheidscadeau
van Evert. Samen met deze bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de
eindstreep.
De Tovenaarsring Bundel (Boeken 1 en 2) Morgan Rice 2020-05-17 “DE
TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: samenzweringen,
intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties, compleet met gebroken
harten, bedrog en verraad. Het verhaal zal je urenlang boeien en alle leeftijden
aanspreken. Aanbevolen voor de permanente collectie van alle liefhebbers van
fantasy.”--Books and Movie Reviews. Deze bundel bevat de eerste twee boeken van
Morgan Rice’ #1 Bestverkopende fantasy serie DE TOVENAARSRING (EEN
ZOEKTOCHT VAN HELDEN en EEN MARS VAN KONINGEN), een epische, 17-delige
fantasy serie met meer dan 1.000 vijfsterren recensies. Je krijgt deze twee bestsellers
in één handig bestand. Een geweldige introductie tot DE TOVENAARSRING en tevens
een mooi cadeau! EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN (BOEK #1 IN DE
TOVENAARSRING) gaat over het epische verhaal rondom een speciale jongen, een
14-jarige uit een klein dorpje aan de rand van het Koninkrijk van de Ring. Thorgrin, de
jongste van vier kinderen, de minst favoriete van zijn vader en gehaat door zijn broers,
voelt dat hij anders is dan de anderen. Hij droomt ervan een geweldige krijger te
worden, zich aan te sluiten bij de mannen van de Koning en de Ring te beschermen
tegen de kwaadaardige wezens aan de andere kant van het Ravijn. Wanneer hij door
zijn vader wordt verboden om deel te nemen aan de try-out voor de Krijgsmacht van de
Koning, weigert hij om bij de pakken neer te gaan zitten: hij gaat er in zijn eentje op uit,
vastbesloten om het Koninklijk Hof te bereiken en serieus genomen te worden. Maar
het Koninklijk Hof heeft haar eigen familiedrama’s, machtsstrijden, ambities, jaloezie,
geweld en verraad. Koning MacGil moet uit zijn kinderen een erfgenaam kiezen, en het
eeuwenoude Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht, ligt nog steeds
onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene arriveert. Thorgrin is een buitenstaander
en hij moet vechten om geaccepteerd te worden, en zich bij de Krijgsmacht aan te
sluiten. Thorgrin ontdekt dat hij mysterieuze krachten heeft die hij niet begrijpt, dat hij
een gave heeft, en een bijzondere lotsbestemming. Tegen alle verwachtingen in wordt
hij verliefd op de dochter van de koning. Terwijl hun verboden relatie opbloeit, ontdekt
hij dat hij machtige rivalen heeft. Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe krachten, neemt de
tovenaar van de Koning hem onder zijn vleugels en vertelt hij hem over een moeder die
hij nooit heeft gekend, in een land ver weg, voorbij het Ravijn, voorbij het land van de
Draken. Voordat Thorgrin op pad kan gaan en de krijger kan worden die hij zo graag wil
zijn, moet hij zijn training afronden. Maar die wordt plotseling onderbroken als hij wordt
meegesleept in Koninklijke samenzweringen die zijn liefde bedreigen en hem en het

gehele koninkrijk ten onder willen brengen. EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt
het epische verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken,
intriges en politieke samenzweringen, van volwassen worden, gebroken harten,
bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemmingen, van tovenarij. Het is een fantasy roman die ons meeneemt naar een
wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. Het boek
bevat 82.000 woorden.
De Bijles Sara Ney 2019-06-18 Grofgebekt. Arrogant. Een klootz*k. Er is geen twijfel
over mogelijk, Sebastian 'Oz' Osborne is de meest gelauwerde atleet van de
universiteit, en waarschijnlijk ook de grootste hufter. Een lopend, pratend cliché. Hij
heeft vieze praatjes, een geweldig lichaam en het kan hem geen barst schelen hoe jij of
anderen over hem denken. Slim. Elegant. Conservatief. Vergis je niet, Jameson Clarke
mag dan misschien wel de meest hardwerkende student van de universiteit zijn, ze is
zeker niet preuts. Ze brengt het merendeel van haar tijd door in de bibliotheek en is
waakzaam als het gaat om viespeuken, atleten en hufters. En Oz Osborne valt in al die
categorieën. Jameson is slim, sarcastisch en… zeker niet wat je op het eerste gezicht
zou verwachten. Hij wil haar beter leren kennen. Hij wil haar helemaal gek maken. Hij
wil… Haar. 'En zo schrijf je dus een college sports romance' 5**** Goodreads.com
De Kleuren van het leven Lorraine Fouchet 2018-07-04 Kim verruilt het pittoreske
eiland Groix voor de Cote d’Azur, om als gezelschapsdame in dienst te treden van de
steenrijke en dementerende Gilonne. Deze excentrieke bejaarde krijgt wekelijks bezoek
van haar zoon, die zeer gesteld is op zijn moeder. Kim raakt gecharmeerd van het duo.
Maar dan ontdekt ze dat de echte en enige zoon van Gilonne twee jaar eerder is
verongelukt. Gilonne lijkt hier niet van op de hoogte te zijn. Wie is deze man die
wekelijks op bezoek komt? Kim is vastbesloten dit familiegeheim te ontrafelen.
Ondertussen vraagt ze zich af of ze er wel goed aan heeft gedaan haar veilige eiland,
waar het leven opgeruimd en overzichtelijk was, te verlaten.
Cliffrock Castle Josephine Rombouts 2018-11-20 Downton Abbey in de
eenentwintigste eeuw: het verhaal van een droombaan op een kasteel in Schotland Als
de Nederlandse Josephine Rombouts met haar gezin aan de Schotse westkust gaat
wonen, grijpt ze de kans om housekeeper op het plaatselijke kasteel te worden met
beide handen aan. Zonder enige kennis van huishouding of de Britse elite probeert ze
zich staande te houden in haar nieuwe omgeving, waar ze te maken krijgt met Engelse
landeigenaren, Franse koks, Schotse onafhankelijkheid, dakdekkers, spoken, etiquette
en tradities. Met humor en scherpe observaties beschrijft Rombouts een microcultuur
waarvan het bijna onvoorstelbaar is dat die tegenwoordig nog bestaat. Tafeldekken met
een meetlat, de strenge regels voor het dragen van tweed – ze verbaast zich vaak,
maar leert snel. De verlaten, ruige natuur van Schotland vormt het fraaie decor van
haar belevenissen.
Het woud van Emberwilde Sarah Ladd 2017-02-28 ‘Het woud van Emberwilde’ is een
prachtige historische roman van Sarah Ladd die je in een adem uitleest. Zolang ze zich
kan herinneren verzet de knappe Isabel zich tegen de strenge regels van Fellsworth
School. Ook nu ze geen leerling meer is, maar lerares, doet ze haar best een fijne plek
te creëren voor de leerlingen, onder wie haar zusje Lizzie, voor wie ze zorgt sinds haar
vaders dood. De komst van een vreemdeling met nieuws over onbekende familieleden
zet Isabels wereld op zijn kop. Op uitnodiging van hun nieuwe familie, reizen Isabel en
Lizzie naar Emberwilde, een uitgestrekt landgoed met een mysterieus bos, omgeven

door folklore en onheilspellende geruchten. Al snel komt ze in een delicate dans met
twee knappe mannen terecht, die allebei naar haar hand dingen. Te midden van het
geflirt, gaat ze op zoek naar de waarheid over haar verleden – diep verborgen in
Emberwilde Forest – die haar toekomst zal bepalen.
Koorts Saskia Noort 2011-12-16 Koorts van Saskia Noort: een koortsachtige zoektocht
over het vredig ogende eiland, langs de mooiste maar ook de lelijkste plekken die Ibiza
rijk is - en een gruwelijke waarheid komt aan het licht. Koorts is een spannende thriller
van bestsellerauteur Saskia Noort. Wanneer Dorien de uitbundige Ellen ontmoet wordt
ze geconfronteerd met de voorspelbaarheid van haar leven. Ze verbreekt haar relatie
en vertrekt met haar vriendin naar Ibiza. Samen storten ze zich in het feestgedruis. Tot
een van hen plotseling verdwijnt. Vanaf dat moment begint een koortsachtige zoektocht
over Ibiza. Saskia Noort zette in één klap de Nederlandse literaire thriller op de kaart
met Terug naar de kust. Daarna verschenen De eetclub, Nieuwe buren, De
verbouwing, Koorts en in november 2013 Noorts nieuwste thriller Debet. Noort was
best verkopende thrillerauteur in 2010, 2011 en 2012. In totaal zijn er meer dan 2,5
miljoen exemplaren van haar thrillers verkocht.
Ik zal je volgen E. L. Todd 2021-05-27 Conrad en Beatrice zijn ondertussen al drie
maanden uit elkaar. Wat gebeurt er wanneer Beatrice plots vol berouw bij hem op de
stoep staat en zich schuldig voelt? Zal Conrad haar vergeven, zoals hij altijd al heeft
gedaan? Of is dit het einde? Roland en Heath leren elkaar op een nieuwe manier
kennen, en net wanneer alles heel goed gaat, komt Conrad naar het appartement om
Roland mee uit te vragen. Zal Roland zijn relatie met Heath geheim blijven houden? Of
is het nu genoeg geweest? Trinity weigert met haar vader te praten, en ondanks
Slade's pogingen om hen weer bij elkaar te brengen, blijft ze boos op Mike. Ze beweert
dat ze hem nooit meer wil zien, ontwijkt hem en plant een goedkope bruiloft met Slade.
Zal ze toch nog van gedachten veranderen? Silke blijft uit Arsens buurt, omdat zijn
terugkeer in haar leven haar alleen maar pijn heeft opgeleverd. Ze heeft nooit de kans
gekregen om hem te vertellen hoe erg hij haar heeft gekwetst, en nu kan ze alleen nog
maar denken aan het liefdesverdriet dat hij heeft veroorzaakt. Zal het Arsen lukken om
dat vertrouwen te herstellen? Zelfs al is het gewoon voor een vriendschap?
Skull King: De heerser Penelope Sky 2020-04-02 In plaats van me terug te geven aan
Lucian om zo zijn doel te bereiken, besluit Balto me te houden. Hij belooft voor me te
vechten totdat ik vrij ben. Maar naarmate de weken verstrijken, is de vrijheid niet meer
zo aantrekkelijk als vroeger. Dit is mijn thuis geworden. Ik voel me thuis bij deze man.
Ik weet niet zeker of ik ooit nog wil vertrekken ... zelfs niet als Lucian dood zou zijn.
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love 2019-0326 “Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan haar lezers uit zich in
krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische boek
voor op het strand, met een belangrijke nuance: het enthousiasme en de prachtige
beschrijvingen besteden onverwacht veel aandacht aan de complexiteit van
veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is een prachtige
aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat meer diepgang in hun
leesleven.” --Midwest Book Review (Diane Donovan) “Een erg goed geschreven roman
over de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur doet
het geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De
romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven. Complimenten aan de auteur voor dit
fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and

Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is
het tweede boek in de romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met
het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht van
haar baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten
huis aan de kust van Maine. Ze heeft verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar
spaargeld om het historische huis te renoveren en er ontstaat een relatie met Daniel,
de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate Memorial
Day nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze
geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning
dringende reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog steeds
vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist wanneer haar
relatie met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim dat
alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt naar New York
en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing
maken. Probeert ze het uit te houden in haar vaders oude huis in een klein stadje? Of
keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe, evenals de man waar ze
verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige
nieuwe romantische serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht
omslaan. En het zalje liefde voor het romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het
derde boek is binnenkort verkrijgbaar.
De weg naar Cliffrock Castle Josephine Rombouts 2020-09-01 Josephine Rombouts
en haar man raken op een dood spoor als blijkt dat hun zoons niet goed gedijen in het
Nederlandse onderwijssysteem. Daarom besluiten ze te reageren op een advertentie
die een nieuw bestaan in een ecogemeenschap in Schotland belooft. Als ze zijn
aangekomen in de Schotse Hooglanden, blijkt de realiteit daar rauwer dan de
ecologische droom die hun was voorgespiegeld. emDe weg naar Cliffrock Castleem
beschrijft het vertrek uit Nederland, de weg langs onderwijsbegeleiders en
leerplichtambtenaren, een strafzaak en het opbouwen van een nieuw leven in een
ander land. Josephine moet in haar nieuwe woonplaats leren omgaan met een
manische landeigenares, een pyromane Japanse monnik, stugge Schotse
medebewoners, veel sneeuw en een spookdorp. Als ze hoort dat op een naburig
landgoed, Cliffrock Castle, een witte cottage beschikbaar is en een huishoudster wordt
gezocht, grijpt ze deze onwaarschijnlijke strohalm met beide handen aan.
In de gaten (Hoe Riley Paige begon — Book 1) Blake Pierce 2019-11-18 “Een
meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk geleverd door
personages met een psychologische kant te ontwikkelen, die zo goed beschreven zijn
dat we hun gedachten kunnen voelen, hun angsten kunnen volgen en hun succes
toejuichen. De plot is erg intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden.
Vol met wendingen, dit boek houdt je tot het einde van de laatste pagina wakker." Boeken en filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) In de gaten (Hoe Riley Paige
begon — Book 1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische thrillerreeks door # 1
bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis bestseller Eens Weg (boek # 1) meer dan
1.000 vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. 22-jarige eindejaars psychologie studente
en aankomend FBI-agent Riley Paige komt in een strijd voor haar leven terecht,
wanneer haar beste vriendinnen op de campus door een seriemoordenaar vermoord
worden. Ze voelt dat ook zij een doelwit is en dat als ze wil overleven, ze haar briljante
geest moet gebruiken om de moordenaar zelf te stoppen. Wanneer de FBI op een

dood spoor komt, zijn ze voldoende onder de indruk van Riley's scherpe inzicht in de
geest van de moordenaar, dat ze haar toestaan om te helpen. Toch is de geest van de
moordenaar een donkere, verwrongen plek, een die te duivels is om te begrijpen en
een die dreigt om de fragiele psyche van Riley in te laten storten. Kan Riley in dit
dodelijke spel van kat en muis ongedeerd overleven? IN DE GATEN, een spannende
thriller vol met actie, is boek # 1 van een meeslepende nieuwe serie waarmee je tot laat
in de nacht de pagina's om blijft slaan. Het neemt lezers meer dan 20 jaar terug in de
tijd, naar hoe Riley's carrière begon en is de perfecte aanvulling op de EENS WEGserie (Een Riley Paige Mysterie), met al 13 boeken in de serie en het loopt nog op.
Boek # 2 in de HOE RILEY PAIGE BEGON -serie is nu ook verkrijgbaar!
Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een corrupte politicus, een femme fatale en
een private eye die voor niets en niemand terugdeinst. Onderweg naar Californië maakt
Aloysius Archer een tussenstop in Reno. Nog geen 24 uur later is hij de trotse eigenaar
van een peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto, heeft hij een reisgenoot
gevonden in de mysterieuze danseres Liberty Callahan en moet hij zich enkele zwaar
bewapende criminelen van het lijf houden. Geluk bij een ongeluk: Liberty blijkt niet
alleen zeer verleidelijk te zijn, maar ook uitstekend met een pistool overweg te kunnen.
Het zijn twee eigenschappen die hun niet veel later uitstekend van pas komen,
wanneer privé-detective Archer in een politiek wespennest belandt waarin een
schatrijke familie, een nachtclub en een mysterieuze militaire installatie de hoofdrollen
spelen.
Verboden Passie Lizzie van den Ham Het wordt steeds lastiger voor Yvonne en Martijn
om op school net te doen alsof er niets tussen hen speelt. Intussen leert Yvonne ook
het dochtertje van Martijn wat beter kennen, en wordt het ook steeds moeilijker om de
ex van Martijn te ontlopen... NB: niet geschikt voor jongere lezers!
Woestijnnachten Lucy Gordon 2011-10-08 (1) WRAAK VAN DE SJEIK - Frances heeft
Ali zo veel geluk gebracht in het casino, dat hij haar wil belonen. Uiteindelijk accepteert
ze zijn geld, maar het liefst wil ze een interview voor de krant. Ali stemt toe onder
voorwaarde dat ze naar Kamar komt. Alles lijkt goed te gaan... tot hij haar opsluit in zijn
paleis als zijn favoriete concubine!(2) VERLEID DOOR DE SJEIK - Sarahs vader traint
de paarden van de steenrijke Tareq. Wanneer een van de paarden een race verliest,
dreigt de woedende Tareq met ontslag. Sarah smeekt hem haar vader nog een kans te
geven. Dat doet hij, als zij belooft een jaar lang zijn reisgenote te zijn. Ze stemt toe,
maar waarom staat hij erop dat ze bij hem blijft? (3) BLOEIENDE WOESTIJN - Zodra
Kamal haar kust, voelt Ally dat haar hart hem toebehoort. Deze knappe man en
bedreven minnaar - beschikt bovendien over het karakter en de principes die hem tot
een geschikte troonopvolger maken. En die principes zijn nu precies het probleem,
want daardoor zullen ze nooit kunnen trouwen!'
Sexy in lingerie Penelope Sky 2019-06-20 Ik riskeer alles voor Vanessa. Nog een
laatste keer. Ik kan niet de andere kant opkijken en haar familie laten vermoorden door
de Skull Kings. Ik moet iets doen. Misschien kan ik het vertrouwen van haar vader
winnen. En eindelijk mijn vrouw terugkrijgen. **bevat ook het verhaal van Carter**
Zonder zintuigen Ed James 2020-08-18 Een al wekenlang vermiste vrouw wordt
zwaargewond langs een autoweg teruggevonden. Ze praat niet en is erg vermagerd.
De politie tast in het duister. Wat is er met deze vrouw gebeurd? Wanneer enkele
dagen later nog een vermiste persoon in verwarde toestand wordt aangetroffen, wordt
al snel duidelijk dat er een macaber spel wordt gespeeld met de zintuigen van de

slachtoffers... Inspecteur Aidan Corcoran en forensisch psycholoog Marie Palmer
moeten samenwerken om de zaak tot een goed einde te brengen. Als opnieuw een
vrouw wordt vermist, telt elke seconde. Welk motief heeft deze ontvoerder? Zonder
zintuigen is het ijzersterke eerste deel in een reeks met Aidan Corcoran en Marie
Palmer in de hoofdrol.
Hebzucht Arne Dahl 2013-06-01 Tijdens een G20-top over de financiële crisis worden
twee mensen op beestachtige wijze vermoord. Terwijl hij zijn laatste adem uitblaast,
fluistert een van de slachtoffers geheimzinnige woorden. Vormen deze woorden de
onthulling van een internationaal misdaadnetwerk? De eerste zaak voor de geheime
Europol-unit Opcop. Korte tijd later wordt in een bos bij Londen weer een lijk gevonden
dat op eenzelfde verschrikkelijke manier is toegetakeld. Het internationale team van
Opcop tast in het duister. Eén ding wordt de mannen wel steeds duidelijker: de omvang
van het misdrijf doet zelfs de meest ervaren agenten naar adem happen.
Schijndood Thomas Enger 2012-07-03 Een verminkt slachtoffer Het lichaam van een
vrouw wordt gevonden. Ze is gestenigd. Een eenzame stem Henning Juul wordt
achtervolgd door zijn verleden. Twee jaar geleden heeft hij zijn zoon verloren, bij een
brand in zijn huis. Als hij weer aan het werk gaat, is hij mentaal en fysiek beschadigd.
Hij moet opnieuw zijn best doen om serieus genomen te worden als
misdaadverslaggever. De moord Henning gelooft niet dat de moord zo makkelijk valt op
te lossen als de politie denkt. En dan wordt er weer een dode gevonden.
Lang, knap & sexy (3-in-1) Helen Bianchin 2016-05-17 Bij deze mannen vloeit pure
passie door de aderen. Toch geven Ariane, Mikayla en Romy zich niet zomaar
gewonnen... Eigenlijk kwam Ariane hem alleen maar interviewen, maar één smeulende
blik van de beroemde Manuolo del Guardo volstaat om haar over te halen voor zijn
dochtertje te zorgen. Wat ze niet weet, is dat de vurige Spanjaard haar niet alleen voor
zijn dochter wil hebben, maar ook voor zichzelf... Om haar vaders schuld in te lossen
bij de schatrijke Rafael Velez-Aguillera, biedt Mikayla aan diens maîtresse te worden.
Voor hem gewoon een zakelijke deal, voor haar niet, want algauw is ze smoorverliefd.
Maar wat moet ze doen wanneer het contract afloopt? Vluchten lijkt de enige uitweg om
haar hart te redden... Drie jaar geleden verloor Romy niet alleen haar onschuld aan de
knappe Xavier DeVasquez, hij brak ook haar hart. En nu heeft ze uitgerekend zíjn hulp
nodig. Gelukkig is hij bereid die te geven, al stelt hij wel een bijzondere eis: dat ze met
hem trouwt en hem een erfgenaam schenkt! Dit boek is ook verkrijgbaar in een 2-in-1
bundel.
Preppy 1 - Hij zal je verraden T.M. Frazier 2020-11-10 Samuel Clearwater, ook wel
bekend als Preppy, houdt van vlinderdassen, pannenkoeken, bretels, goede vrienden,
leuke momenten, goede drugs en een goede wip. Hij heeft een helse jeugd achter de
rug en leeft het leven dat hij zich altijd had voorgesteld. Als hij een meisje ontmoet, een
junkie die op het punt staat aan alles een einde te maken, is hij verscheurd tussen zijn
gevoelens voor haar en de verlammende angst dat zij degene zou kunnen zijn die een
einde maakt aan het leven waar hij van houdt. Andrea 'Dre' Capulet is uitgeput en moe.
Moe van haar zoektocht naar haar volgende shot. Moe van het doen van dingen die
haar maag doen draaien. Moe van het kijken in de spiegel, naar de weerspiegeling van
de persoon die ze is geworden. Net als ze besluit er een einde aan te maken, ontmoet
ze een man die de loop van hun beide levens voorgoed zal veranderen. En hun dood.
Voor de meeste mensen is de dood het einde van hun verhaal. Voor Preppy en Dre
was de dood slechts het begin. Dit is het vijfde boek in de King-serie en is bedoeld om

te lezen na Bear.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty
Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt
hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren.
Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat
boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen.
JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de
scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is
de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te
komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en
onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is
de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk
boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te
lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je
vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
Winterbloesem Corina Bomann 2017-10-10 Bomanns meeslepende winterroman, nu
voor maar € 12,99 December 1902. Een paar weken voor Kerstmis spoelt op het strand
bij een kuuroord een schipbreukelinge aan. De jonge vrouw weet niet meer hoe ze
heet, waar ze vandaan komt of wat er is gebeurd met het schip waar ze op zat. Haar
enige bezit is de tak van een fruitboom die in haar kleren verstrikt is geraakt. Johanna,
dochter van de rijke familie die het kuuroord runt, is gefascineerd door de drenkelinge
en de twee jonge vrouwen bouwen in korte tijd een hechte vriendschap op. Johanna is
eenzaam en ongelukkig: haar familie probeert haar uit te huwelijken aan een man van
wie ze niet houdt. Naarmate kerst nadert en iedereen zich op de voorbereidingen van
het jaarlijkse Winterbal stort, nemen de twee vrouwen hun toevlucht tot een oud
gebruik: ze zetten de tak van de fruitboom in een karaf water en wensen met heel hun
hart dat hun grootste verlangen uit zal komen. Als de tak bloeit op kerstavond, zal het
geluk hun eindelijk toelachen. Maar zal de winter-bloesem echt komen? In de pers ‘Vlot
geschreven feelgoodroman voor liefhebbers van familieverhalen.’ NBD Biblion ‘Een
perfecte combinatie van historie, drama, romantiek en spanning.’ Chicklit.n
Drie verleidelijke dokters Annie Claydon 2021-06-15 Kiezen deze artsen voor hun
werk… of voor de liefde? Lief en charmant Arts Euan Scott nam aan dat hij met een
man te maken had toen hij een zekere Sam Lockyear inhuurde om de software voor
zijn kliniek te regelen. Sam blijkt echter een zeer aantrekkelijke vrouw te zijn! Hij wil
haar graag beter leren kennen, maar zij lijkt meer geïnteresseerd in computers dan in
hem. Medisch verbond Tijdens een vakantie in Rome trekt verpleegkundige Claire op
met de aantrekkelijke dokter Dominic Hansford. Met hem flirten staat ze zichzelf niet
toe, maar zolang het vriendschappelijk blijft, is er niets aan de hand en geniet ze van
zijn gezelschap. Een aardbeving verandert echter alles… Zo dokter, zo zoon Als tiener
is Quinn vastbesloten arts te worden, het liefst samen met zijn vriendin, Faith. Maar
dan wil ze plotseling niets meer met hem te maken hebben, en heeft hij geen andere
keus dan te vertrekken en zijn droom in zijn eentje waar te maken. Als hij jaren later
terugkeert, blijkt ze nog steeds iets voor hem te verbergen... Deze verhalen zijn eerder
verschenen.

manual-telecomanda-alphard

Downloaded from butik-tiff.dk on September 27,
2022 by guest

