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Kerstfeest in Chesapeake Shores
Aug 15 2021 Kerstmis in Ierland - dat is vragen om romantiek! Zeker als de O'Briens er iets mee te maken hebben, want aan deze liefdevolle en onstuimige familie kan niemand
weerstand bieden... Kerstmis in Chesapeake Shores Na jaren van verwijdering lijkt het erop dat Megan en Mick O’Brien elkaar weer gevonden hebben. Hun liefde voor elkaar is eigenlijk nooit verdwenen, maar
indertijd had Megan geen andere keus dan weggaan, ook al moest ze daarvoor haar kinderen achterlaten. Het liefst willen ze elkaar op oudejaarsdag het jawoord - weer - geven, tot vreugde van hun inmiddels
volwassen kinderen. Behalve Connor dan, hun jongste zoon. Hij heeft het zijn moeder nooit vergeven dat ze haar gezin in de steek heeft gelaten en weigert op de bruiloft te komen. En dan wordt er vlak voor
Kerstmis aangebeld en staat er een jonge vrouw met een baby op de stoep - een baby die overduidelijk een O’Brien is... Een Ierse kerst Hoe aantrekkelijk hij ook is, een einde maken aan haar relatie met Matthew
was de beste beslissing die Laila kon nemen. Hun verhouding heeft haar niet alleen haar baan gekost, maar heeft er bovendien voor gezorgd dat ze nu op voet van oorlog leeft met haar ouders. Trouwens, de
'relatie' speelde zich hoofdzakelijk af tussen de lakens, dus veel stelde het toch niet voor. Wanneer Matthew haar vraagt of ze alsnog de kerst in Ierland wil doorbrengen met de O’Briens, stemt ze dan ook met een
gerust hart in. Eigenlijk was Matthew van plan geweest Laila in Ierland ten huwelijk te vragen - totdat ze hun relatie abrupt beëindigde. Omdat hij er heilig in gelooft dat ze voor elkaar bestemd zijn, neemt hij zich
voor haar terug te winnen. En wat is hiervoor een betere plek dan Dublin, met kerst? Helaas laat Laila zich niet meer zo makkelijk door hem charmeren. Wat Matthew nodig heeft, is een kerstwonder - óf een
staaltje typische O’Brien-bemoeienis... Haar eigen kerstster Wanneer Bree O'Brien haar vraagt de muziek te schrijven voor de kerstmusical van Chesapeake Shores, besluit songwriter Jenny Collins na jaren weer
terug te keren naar het plaatsje. Het is hoog tijd dat ze probeert de banden met haar familie te herstellen. Bovendien biedt het haar de kans Nashville te ontvluchten nadat haar hart is gebroken door de knappe
countryzanger Caleb Green. Hoewel Jenny waarschijnlijk de deur in zijn gezicht dicht zal smijten, móét Caleb haar laten zien dat hij niets liever wil dan haar terugkrijgen. Zelfs als dat betekent dat hij een rolletje
moet vertolken in de kerstmusical van Bree. Zijn een flinke dosis charme, een romantische ballad en een klein beetje bemoeienis van de familie O'Brien voldoende om Jenny van zijn liefde te overtuigen? Deze
boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Romantic Interludes 2: Secrets
Aug 03 2020 Imagine the excitement when everything you thought you knew about love becomes so much...more. An anthology of sensual love stories about women sharing
passion, surprises, and secret desires. Discover the thrill of love as you never dreamed it could be with more than twenty selections from best-selling romance authors: Ali Vali, Cate Culpepper, Clifford
Henderson, Erin Dutton, Gabrielle Goldsby, Gill McKnight, Gun Brooke, JD Glass, Jennifer Harris, JLee Meyer, Jove Belle, Julie Cannon, Kim Baldwin, Larkin Rose, Lee Lynch, Lisa Girolami, Meghan O'Brien,
Merry Shannon, MJ Williamz, Nell Stark, Rachel Spangler, Radclyffe, and others.
Chronicle of the Horse
Feb 09 2021
Report of the Secretary of the Senate, Part II, October 1, 2009 to March 31, 2010, 111-2 Senate Document 111-12
Jan 08 2021
Report of the Secretary of the Senate From October 1, 2007 to March 31, 2008, Part 2, 110-2 Senate Document 110-15
Mar 10 2021
Leaving Las Vegas
Nov 18 2021 Leaving Las Vegas is het indringende en ontroerende verhaal van een vrouw die het leven liefheeft en van een man die het leven juist afwijst. Sera, een prostituée, en Ben, een
alcoholicus, raken verwikkeld in een relatie en vinden hierin enig respijt in hun tot dan toe uitzichtloze leven. John OBriens roman werd succesvol verfilmd door Mike Figgis. John OBrien zelf heeft zijn succes niet
meer meegemaakt: twee weken nadat bekend was dat zijn boek verfilmd zou worden, pleegde hij op vierendertigjarige leeftijd zelfmoord. Een prachtige roman. Een zeldzaam juweeltje. Larry Brown
Daughters of Gemini
Aug 27 2022 Daughters of Gemini, the seventh volume in the Brothers Series and the third in the Shamrocks Saga is the real beginning of the story of the amazing Quigley twins. Born under
the sign of Gemini, the twins show indications of uniqueness even as babies. They puzzle their closest family members with their strangeness and developing abilities. Meanwhile, the War in Europe grows nearer
and with it the challenge for which they've been born. However they cope with the dangers they face, the final showdown remains the small town of Scajaquada.
Her Best Friend's Sister
Jan 28 2020 At twelve years old, Claire Barker developed a massive crush on her best friend Sarah’s older sister, the handsome, butch Alex Williams. Now twenty-seven and a successful
entrepreneur, Claire’s interest hasn’t waned—despite Alex’s fashion photography career keeping her overseas for months at a time. When Alex moves home unexpectedly, she and Claire end up enjoying a
surprise, wine-fueled reunion that alters their relationship forever. Are Claire’s dreams about to come true, or will real life prove to be more complicated than her fantasies?
Statement of Disbursements of The House, from October 1, 2009 to December 31, 2009, Part 3 of 3, 111-2 House Document 111-86, January 13, 2010
May 24 2022
Nosferatu Feb 21 2022 'Nosferatu Joe Hill is een meesterwerk. Time Magazine NOS4A2 is het kenteken van een heel slechte auto, bestuurd door een heel slechte man: de 140-jarige Charles Manx. Charlie houdt
zoveel van kinderen, dat hij ze meeneemt naar een plek die hij Kerstland noemt, 'waar het verboden is ongelukkig te zijn!' Er is nog nooit een kind teruggekomen, behalve één meisje, Victoria McQueen. Dat was
echter lang geleden. En het enige meisje dat ooit aan Charlies ongebreidelde gruwel is ontkomen, is nu volwassen en probeert hem wanhopig te vergeten. Maar Charlie Manx denkt nog steeds aan de bijzondere
Victoria. En nu ronkt hij weer rond in zijn NOS4A2, op jacht En hij zal pas stoppen als hij wraak heeft genomen. Hij is op zoek naar iets heel bijzonders, iets wat Victoria nooit zal kunnen vervangen. Het gevolg is
een strijd op leven en dood... Nosferatu is een griezelig goede thriller die je diep de donkere kant van de verbeelding in trekt. 'Huiveringwekkend eng.' USA Today `Dit is Hills magnum opus, een ongelooflijk boek,
even fantastisch als gruwelijk. Eenmaal begonnen met lezen is het onmogelijk te stoppen.' Geek Magazine Joe Hill (1972) is de gelauwerde schrijver van onder andere Zwart hart en Hoorns, dat is verfilmd met
Daniel Radcliffe in de hoofdrol. Hill is ook de schrijver van de comics Locke & Key. Samen met Stephen King schreef hij de novellen Hoogste versnelling en Het hoge gras.
Camp Rewind Oct 05 2020 Alice Wu is at Camp Rewind only because her therapist thinks it’ll help her overcome the social anxiety she’s battled since childhood. She’s not sure she believes that theory, but will
try anything to make a real friend. A casual fling would also be nice, but she’s not holding her breath. Rosa Salazar hopes camp will be an escape from a life permanently altered. Eviscerated online for her
feminist critique of a popular video game, Rosa has endured months of anonymous threats over social media, doxxing, and, worst of all, the posting of graphic, sexually explicit material stolen from her cloud
storage—including a dirty video she made for an ex. Using a fake name, she enrolls in camp craving a return to a simpler time, before the shame. Alice and Rosa soon discover that at Camp Rewind, anything is
possible. Even an unlikely friendship that swiftly becomes something more.
A Chesapeake Shores Collection Volume 1
Jul 26 2022 Come home to the South with #1 New York Times bestselling author Sherryl Woods in this collection of unforgettable tales from her beloved Chesapeake
Shores series. The Inn at Eagle Point It’s been years since Abby O’Brien Winters set foot in Chesapeake Shores. But when a panicked phone call from her youngest sister sends her racing home to save Jess’s
dream of renovating the charming Inn at Eagle Point, Abby finds herself face-to-face with Trace Riley, the man she left behind ten years ago. Flowers on Main When Bree O’Brien’s screenwriting career falls apart,
she flees Chicago and heads home to Chesapeake Showers. Opening Flowers on Main promises to bring her a new kind of fulfillment, but not all is peaceful and serene when Jake Collins, Bree’s ex-lover, is there
waiting for her. Harbor Lights Former army medic Kevin O’Brien has come home to Chesapeake Shores, in search of a haven for himself and his toddler son and a future that’s nothing like his past. But Kevin is
suddenly facing a risk he hadn’t anticipated—in the form of Main Street bookseller Shanna Carlyle. A Chesapeake Shores Christmas After years apart, Mick and Megan O’Brien are finally ready to make it
official...again. But when an unexpected delivery causes chaos, it seems only a miracle can reunite this family.
Sherryl Woods Chesapeake Shores Series Books 1-3
Jun 25 2022 Come home to the South with #1 New York Times bestselling author Sherryl Woods in this collection of unforgettable tales from her beloved
Chesapeake Shores series. THE INN AT EAGLE POINT It's been years since Abby O'Brien Winters set foot in Chesapeake Shores, but a panicked phone call from her youngest sister sends her racing home to
save Jess's dream of renovating the charming Inn at Eagle Point. There, Abby finds herself face-to-face with Trace Riley, the man she left behind ten years ago. FLOWERS ON MAIN When Bree O'Brien's
screenwriting career falls apart, she flees Chicago and heads home to Chesapeake Shores. Opening Flowers on Main promises to bring her a new kind of fulfillment, but not all is peaceful and serene when Jake
Collins, Bree's ex-lover, is there waiting for her. HARBOR LIGHTS Former army medic Kevin O'Brien has come home to Chesapeake Shores in search of a haven for himself and his toddler son, and a future that's
nothing like his past. But Kevin is suddenly facing a risk he hadn't anticipated—in the form of Main Street bookseller Shanna Carlyle.
Chesapeake Shores 2
Jun 13 2021 Deel 4 HUIS AAN HET WATER - Als je Heather Donovan een jaar geleden had verteld dat ze ooit een alleenstaand moeder zou zijn, had ze je uitgelachen. Connor OBrien is
immers de liefde van haar leven, en bovendien hebben ze een zoontje op wie ze allebei dol zijn. Maar gaandeweg drijft Connors weigering om te trouwen hen steeds meer uit elkaar, en uiteindelijk besluit ze de
knoop door te hakken en haar eigen weg te gaan. Deel 5 DE MAAN ALS GETUIGE - Will is zo zeker van zijn liefde voor Jess dat hij zijn hoop op meer dan vriendschap weigert op te geven. Zij is de ware voor hem,
compleet met haar onvoorspelbaarheid en verlatingsangst. Maar hoe kan hij haar ervan overtuigen dat ze absoluut wél geschikt is voor een langdurige relatie? Met een onverwachte kus in de plaatselijke cafetaria
zorgt hij er in ieder geval voor dat ook zij naar meer gaat verlangen... Deel 6 BAKEN VAN LICHT - Jaren waren Susie OBrien en Mack Franklin beste vrienden, maar diep in haar hart wilde Susie altijd al meer. Ze
durfde het niet aan om hem echt dichtbij te laten komen; zijn reputatie waar het vrouwen betreft was nogal dubieus! Maar Mack is veranderd, en wanneer de vonk dan toch eindelijk overslaat, is Susie de
gelukkigste vrouw van Chesapeake Shores. Dan slaat het noodlot echter toe. Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Bruisende finale Mar 30 2020 Natuurlijk heeft zangeres en componiste Raven gehoord dat Fantasy, het boek dat wekenlang op alle bestsellerlijsten stond, wordt verfilmd. Wat ze niet weet, is dat Brandon
Carstairs de muziek voor de film zal schrijven. Brandon, die vijf jaar geleden uit haar leven verdween... en die opeens opduikt in de studio waar zij een cd aan het opnemen is. Wat wil hij van haar? Dit verhaal is
ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel
Een lastige belofte
Aug 23 2019 Allison York voelt zich verraden. Haar korte affaire met Victor Wigham heeft haar behalve een kind weinig geschonken, en als ze na zijn dood te weten komt dat hij getrouwd was,
vervult dat haar meer met schaamte dan met verdriet. Daar komt nog eens bij dat hij haar een aanzienlijk bedrag heeft nagelaten op voorwaarde dat ze nooit contact zal opnemen met zijn gezin. Woedend is ze,
vooral op Victors boodschapper, Redmond Malone, hoe knap en innemend hij ook mag zijn. Red Malone heeft geen hoge verwachtingen van de minnares van zijn overleden vriend, overtuigd als hij is dat de
affaire haar puur om het geld te doen is geweest. Maar dan blijkt ze veel liever en leuker dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Wanneer hij verliefd op haar wordt, raakt hij echter in een groot loyaliteitsconflict.
Moet hij Victors gezin blijven beschermen of moet hij voor Allison kiezen, met het risico dat de waarheid aan het licht komt?
Statement of Disbursements of the House
Dec 19 2021 Covers receipts and expenditures of appropriations and other funds.
A Breath of Old Smoke
Apr 23 2022 Warning: this is not a religious book! A Breath of Old Smoke, the sixth book in the Brothers Series and the second in the Shamrocks Saga, continues the story begun in
Shamrocks in the Heather with the ongoing adventures of Martin Boland Quigley, youngest of the Quigley clan. The story begins as Martin arrives in London to begin his new job as a reporter on the London Post
Express. Although disappointed in the size of the publication, Martin meets the love of his life. Anne Bentleigh-Woolcott is an aristocrat with definite democratic leanings and Martins attraction to her proves
mutual. The book follows their life as they marry and become spies for a secret government organization. In Europe, the mysterious relic known as the Spear of Destiny suddenly looms large in not only their
future but the future of the world. The couple encounters leaders of the nascent Nazi party along with their demonic assistants as they struggle to reach the Spear and learn why it should play such an important
part in their own lives and that of the entire world. During their sojourn, they encounter many dangers and, with the help of their hard-working Guardian Angels, manage to overcome them. Once returned to
England, the couple settle into married life. They buy their first home little knowing it, too, holds secrets important to them. In Castlemere, they learn of previously unknown relations in Australia and are reunited
with this branch of the family. Soon, their son, Roarke, is born and Martin agrees to return to Germany to assess the growing power of the Nazi party. There, he is dismayed to see signs of the impending war
becoming clearer by the day. He returns to his family depressed and frustrated at his inability to head off the upcoming disaster. Anne learns she is expecting twins and, to Martins horror, becomes a target of
diabolical forces wishing to destroy the unborn babies. A resourceful Roarke--now four-years-old--shows his courage and inventiveness by diverting an attack and routing her assailant. At the end of the story
Anne gives birth to twins--two girls who are destined to give Lucifer a run for his money--the irrepressible Theodora and Theodosia Quigley. This is not a religious book nor meant to endorse or promote any type
of belief. It is intended to provide a verbal roller-coaster ride. Plus, Ive grown to quite like The Old Man. Enjoy! Other books by Clara M. Miller Non-Fiction: Echoes of a Haunting Fiction: THE BROTHERS SERIES:
Brothers Once a Demon Birds of a Feather The Shamrocks Saga: Shamrocks in the Heather
Een meisje van buiten
Jan 20 2022 Edna O'Brien groeide op in Ierland in de jaren dertig, maar werd uit haar thuisland verdreven na de publicatie van haar geruchtmakende debuut De buitenmeisjes in 1960.
Daarna schreef ze nog vele boeken, die tot het beste uit de moderne literatuur behoren. In Een meisje van buiten beschrijft ze haar eigen leven, een literair bestaan vol dramatiek en contemplatie. Ze schrijft over
ontmoetingen met grootheden uit Hollywood, popsterren en literaire beroemdheden en gaat ook in op haar ongelukkige jeugd in het verstikkende Ierland van de eerste helft van de twintigste eeuw. Het proza van

as capably as

Een meisje van buiten sprankelt en toont een auteur op de toppen van haar kunnen. Edna O'Brien geeft haar leven vorm met de creativiteit van een dichter en schreef een boek dat steeds weer verrast en ontroert.
Kerstmis in Chesapeake Shores
Sep 28 2022 Chesapeake Shores 4 - Kerstmis in Chesapeake Shores Na jaren van verwijdering lijkt het erop dat Megan en Mick O’Brien elkaar weer gevonden hebben. Hun liefde
voor elkaar is eigenlijk nooit verdwenen, maar indertijd had Megan geen andere keus dan weggaan, ook al moest ze daarvoor haar kinderen achterlaten. Het liefst willen ze elkaar op oudejaarsdag het jawoord weer - geven, tot vreugde van hun inmiddels volwassen kinderen. Behalve Connor dan, hun jongste zoon. Hij heeft het zijn moeder nooit vergeven dat ze haar gezin in de steek heeft gelaten en weigert op de
bruiloft te komen. En dan wordt er vlak voor Kerstmis aangebeld en staat er een jonge vrouw met een baby op de stoep - een baby die overduidelijk een O’Brien is...
REPORT OF THE SECRETARY OF THE SENATE, APRIL 1, 2008 TO SEPTEMBER 30, 2008, PART 2, 110-2 SENATE DOCUMENT 110-19
Dec 07 2020
Sinister plan Apr 30 2020 Nadat het literair agent Mary Beth Conahan gelukt is een aantal bestsellers te verkopen, gaat het haar voor de wind. Maar dan keert het tij: haar ex-man en twee van haar auteurs worden
vermoord. Omdat zij de enige link tussen de slachtoffers is, wordt ze door de politie als verdachte gezien. Alsof dat nog niet erg genoeg is, staat kort daarna een oude schoolvriendin op de stoep - platzak,
uitgehongerd en doodmoe. Lindy vertelt dat ze door haar man, Roger Van Court, uit hun huis is gezet. Dat deze Roger een monster is, weet Mary Beth allang: ooit heeft ze dat aan den lijve ondervonden. Ze besluit
dan ook Lindy onderdak te bieden, hoewel ze weet dat ze haar veiligheid daardoor op het spel zet. Dan doet ze, terwijl de politie haar op de hielen zit, een ontdekking die haar hart verscheurt...
Delayed Gratification: The Honeymoon
Dec 27 2019 After ten years in love, Willa and Rae decide to celebrate the legalization of same-sex marriage by getting hitched and going on a dream European vacation.
First stop: the final weekend of Carnevale in Venice, Italy. When the international leg of their flight is cancelled due to a fast-moving winter storm, Willa refuses to admit defeat and give up her carefully laid plans.
All Rae wants is some quiet time to reconnect with her wife after months of wedding madness, but she agrees to attempt a late-night trek across the snowy midwest in a last-ditch attempt to make it to Venice
before the festivities end. After surviving a near-death experience on the icy road, Willa and Rae find themselves at odds regarding the entire point of their honeymoon. Can an unexpected rescuer help them
rediscover what’s really important, and each other?
Dromen aan zee Oct 17 2021 Chesapeake Shores 1 - Dromen aan zee Eigenlijk heeft Abby O'Brien helemaal geen tijd om haar jongste zusje, Jess, voor de zoveelste keer uit de problemen te helpen. Ze heeft het
veel te druk met haar carrière en haar tweelingdochters van vijf. Maar als het om haar zusje gaat, kan ze geen nee zeggen. Sinds hun moeder hen vijftien jaar geleden in de steek liet, heeft Abby als oudste van de
vijf kinderen de moederrol op zich genomen. Dus reist ze van New York naar haar geboortestadje Chesapeake Shores. Naast Jess' probleem wacht haar daar echter een verrassing...
Romantic Interludes 1: Discovery
Mar 22 2022 When just one happy ending is not enough... An anthology of passionate, sensual love stories about falling in love, being in love, and celebrating the love between
women of every age—yesterday, today, and tomorrow. Discover the passion, the thrill, and the heartwarming satisfaction of love time and again with the tales from today's best-selling romance writers: Ali Vali,
Cate Culpepper, Clifford Henderson, Erin Dutton, Gabrielle Goldsby, Gill McNight, Gun Brooke, JD Glass, Jennifer Harris, Jlee Meyer, Jove Belle, Julie Cannon, Kim Baldwin, Larkin Rose, Lee Lynch, Lisa Girolami,
Meghan O'Brien, Merry Shannon, MJ Williamz, Nell Stark, Rachel Spangler, and Radclyffe. Editors Stacia Seaman and Radclyffe have edited five previous anthologies together, including the Lambda Literary
winner Erotic Interludes 2: Stolen Moments and the Independent Publishers Gold medal winner, Erotic Interludes 5: Road Games.
Haar eigen kerstster
Jun 01 2020 Chesapeake Shores 10 - Haar eigen kerstster Wanneer Bree O'Brien haar vraagt de muziek te schrijven voor de kerstmusical van Chesapeake Shores, besluit songwriter Jenny
Collins na jaren weer terug te keren naar het plaatsje. Het is hoog tijd dat ze probeert de banden met haar familie te herstellen. Bovendien biedt het haar de kans Nashville te ontvluchten nadat haar hart is
gebroken door de knappe countryzanger Caleb Green. Hoewel Jenny waarschijnlijk de deur in zijn gezicht dicht zal smijten, móét Caleb haar laten zien dat hij niets liever wil dan haar terugkrijgen. Zelfs als dat
betekent dat hij een rolletje moet vertolken in de kerstmusical van Bree. Zijn een flinke dosis charme, een romantische ballad en een klein beetje bemoeienis van de familie O'Brien voldoende om Jenny van zijn
liefde te overtuigen?
Midwinterbruid Feb 27 2020 Chesapeake Shores 11 - Midwinterbruid Had ze nu maar nooit dat bruidsboeket opgevangen! Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders uitgezien
als ze tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat vervloekte bruidsboeket toegeworpen had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze nog geen week later stapelverliefd werd op huisarts Noah. En dan was
ze nu ook niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar plannen om de wereld te verbeteren gedag zeggen. Want in plaats van arme kindjes in ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich
druk over te maken! Noah McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En Caitlyns familie wil hem daar maar al te graag een handje bij
helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
Huis aan het water
Apr 11 2021 Een Chesapeake Shores-verhaal: Als je Heather Donovan een jaar geleden had verteld dat ze ooit een alleenstaand moeder zou zijn, had ze je uitgelachen. Connor O'Brien is
immers de liefde van haar leven, en bovendien hebben ze een zoontje op wie ze allebei dol zijn. Maar gaandeweg drijft Connors weigering om te trouwen hen steeds meer uit elkaar, en uiteindelijk besluit ze de
knoop door te hakken en haar eigen weg te gaan. Dus vertrekt ze naar Chesapeake Shores, waar de familie O'Brien al staat te popelen om de kleine Mick overdag op te vangen, zodat ze zelf een oude droom het
openen van een quiltwinkel kan realiseren. Door de scheiding van zijn ouders hád Connor al geen hoge pet op van het huwelijk, en als veelgevraagd echtscheidingsadvocaat is hij er nog meer van overtuigd
geraakt dat het alleen maar tot ellende leidt. Waarom kan Heather nou niet geloven dat Mick en zij echt álles voor hem betekenen? Dan krijgt Heather een zwaar auto-ongeluk, waardoor hij geconfronteerd wordt
met het afschuwelijke vooruitzicht van een leven zonder haar. Misschien is het tijd om zijn ideeën over familie en liefde grondig te herzien...
Swimming World and Junior Swimmer
Sep 04 2020
Jaar van de aap
Nov 25 2019 In 2016, het jaar van de aap, wordt Patti Smith zeventig. Het blijkt een jaar vol politieke turbulentie en persoonlijk verlies. Een jaar waarin ze, meestal slechts vergezeld door haar
polaroidcamera, door de VS reist. Ze trekt langs de Californische kust, door de woestijn van Arizona, en neemt afscheid van twee dierbare vrienden. Ze doet inzichten op in haar dromen, eet in diners en is altijd op
zoek naar zwarte koffie. Jaar van de aap is een poëtisch memoir, een onvervalst staaltje americana en een ontroerende reflectie op vriendschap, verlies en het voortschrijden van de tijd, geschreven in elegant,
lyrisch proza.
13 uur Jul 02 2020 Een Zuid-Afrikaanse detective heeft dertien uur om een backpacker op te sporen die getuige was van de moord op haar vriendin in Kaapstad.
Intiem e-bundel nummers 2012-2017
Sep 16 2021 Kiest u voor gemak? Met deze bundel heeft u in één keer alle zes Intiem-romans (nummers 2012 t/m 2017) van de maand in handen. Zo kunt u lekker doorlezen en
nog gemakkelijker genieten van uw favoriete reeks! (1) OLIE OP HET VUUR van MICHELLE CELMER Isabelle is wanhopig. Ze heeft geen andere keus dan haar ex, Emilio Suarez, om hulp te vragen. Hoewel hij
ermee instemt haar te helpen, lijkt hij echter enkel uit te zijn op wraak... (2) TWEE JAAR LATER van KATHERINE GARBERA Becca is compleet van slag wanneer ze zakenman Cam, met wie ze twee jaar geleden
een affaire heeft gehad, weer tegenkomt. Hij is nog net zo aantrekkelijk, en het vuur tussen hen blijkt allesbehalve gedoofd te zijn. (3) HARTSTOCHT EN GEHEIMEN van SANDRA STEFFEN De laatste persoon die
Summer tegen wil komen, is journalist Kyle Merrick. Ze is immers veel te bang dat hij achter haar geheim komt. Maar wanneer hij komt logeren in haar herberg, is er geen ontkomen aan... (4) KERSTMIS IN
CHESAPEAKE SHORES van SHERRYL WOODS Het lijkt het erop dat Megan en Mick O'Brien elkaar weer gevonden hebben. Het liefst willen ze elkaar het jawoord weer geven. Dan wordt er vlak voor Kerstmis
aangebeld en staat er een vrouw met een baby op de stoep... (5) FEESTELIJKE FLIRT van HEIDI RICE Na de zoveelste keer vernederend te zijn door een man, weet Cassie Fitzgerald het zeker: ze laat niet langer
over zich heen lopen! Ze wordt echter op de proef gesteld als ze Jace tegen het lijf loopt de man op wie ze vroeger heimelijk verliefd was... (6) ONWEERSTAANBAAR AANZOEK van KATHIE DENOSKY Lily
Kincaids wereld wordt op zijn kop gezet door de dood van haar vader, maar er is nog iets waar ze danig van in de war is... Hoe moet ze die razend sexy Daniel Addison vertellen dat hij de vader is van haar
ongeboren kind? Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Statements of Disbursements of the House as Compiled by the Chief Administrative Officer From January 1, 2010 to March 31, 2010, Part 2 of 3, 111-2 House Document No. 111-102
May 12 2021
A Chesapeake Shores Collection Volume 1/The Inn at Eagle Point/Flowers on Main/Harbor Lights/A Chesapeake Shores Christmas
Nov 06 2020 Come home to the South with No.1 New York Times bestselling
author Sherryl Woods in this collection of unforgettable tales from her beloved Chesapeake Shores series. The Inn At Eagle Point It’s been years since Abby O’Brien Winters set foot in Chesapeake Shores. But
when a panicked phone call from her youngest sister sends her racing home to save Jess’s dream of renovating the charming Inn at Eagle Point, Abby finds herself face-to-face with Trace Riley, the man she left
behind ten years ago. Flowers On Main When Bree O’Brien’s screenwriting career falls apart, she flees Chicago and heads home to Chesapeake Showers. Opening Flowers on Main promises to bring her a new
kind of fulfillment, but not all is peaceful and serene when Jake Collins, Bree’s ex-lover, is there waiting for her. Harbor Lights Former army medic Kevin O’Brien has come home to Chesapeake Shores, in search
of a haven for himself and his toddler son and a future that’s nothing like his past. But Kevin is suddenly facing a risk he hadn’t anticipated — in the form of Main Street bookseller Shanna Carlyle. A Chesapeake
Shores Christmas After years apart, Mick and Megan O’Brien are finally ready to make it official...again. But when an unexpected delivery causes chaos, it seems only a miracle can reunite this family.
Dromen aan zee / Bloemen voor Bree / Een veilige haven
Oct 29 2022 Dromen aan zee Eigenlijk heeft Abby O'Brien helemaal geen tijd om haar jongste zusje, Jess, voor de zoveelste keer uit de problemen te
helpen. Ze heeft het veel te druk met haar carrière en haar tweelingdochters van vijf. Maar als het om haar zusje gaat, kan ze geen nee zeggen. Sinds hun moeder hen vijftien jaar geleden in de steek liet, heeft
Abby als oudste van de vijf kinderen de moederrol op zich genomen. Dus reist ze van New York naar haar geboortestadje Chesapeake Shores. Naast Jess' probleem wacht haar daar echter een verrassing...
Bloemen voor Bree De carrière als toneelschrijfster die Bree O’Brien voor ogen stond, lijkt in duigen te zijn gevallen en ze keert gedesillusioneerd terug naar Chesapeake Shores waar ze vol enthousiasme begint
met iets totaal anders: een bloemenwinkel. Haar geestdrift wordt echter danig getemperd zodra ze erachter komt dat ze voor de levering van haar bloemen afhankelijk is van Jake Collins, de man die ze zes jaar
geleden in de steek heeft gelaten. Een veilige haven Als Kevin O’Brien het bericht krijgt dat hij zijn zoontje voortaan alleen zal moeten opvoeden, stort zijn wereld in. Hoewel hij in shock is door het feit dat hij
opeens weduwnaar is geworden, neemt hij intuïtief het juiste besluit. Samen met Davy keert hij terug naar Chesapeake Shores, het kustplaatsje waar de roerige, een tikje merkwaardige maar ook warme familie
woont waar hij altijd op kan rekenen. Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Opposites Attract: Butch/Femme Romances
Sep 23 2019 Sometimes opposites really do attract. Fall in love with these butch/femme romance novellas. In An Epiphany in Flannel by Meghan O’Brien, small-town
waitress Maisie Davis resolves the mystery of her sexuality after an unexpected encounter with a handsome stranger seated in the corner booth of Moe’s Fine Diner. Aiden Crane opens Maisie’s mind and body
to exciting new possibilities—but can she find the courage to follow her heart? In Follow Her Lead by Aurora Rey, venture capitalist Jude Benoit is named Majesty of Artemis, New Orleans’s premier lesbian Mardi
Gras parade and ball, and enlists the expertise of private dance instructor Gabriella Viard to save her from making a fool of herself. Jude can follow the steps, but what happens when Gabby challenges her to lead
with her heart? In Just as You Are by Angie Williams, Dylan Fleming is a confident and capable woman in every way except the stereotypical ways her ex-girlfriend thought she should be. When her insecurities
get the better of her and she fumbles on a date with beautiful auto mechanic Carrie Grice, Dylan has to let go of the past. Can she accept that she is loved just as she is?
Pure-bred Dogs, American Kennel Gazette
Oct 25 2019
Statement of Disbursements of the House as Compiled by the Chief Administrative Officer from ...
Jul 14 2021 Covers receipts and expenditures of appropriations and other funds.
Waarom ik soms op en neer spring
Jun 20 2019 Unieke autobiografie van een dertienjarige autistische jongen – met een inleiding van David Mitchell, die zelf een autistische zoon heeft Waarom fladderen
autistische kinderen met hun handen voor hun ogen? Of gaan ze door het lint als ze een foutje maken? Het is vaak lastig om het gedrag en de belevingswereld van een autist te begrijpen. Naoki Higashida lijdt aan
een zware vorm ervan, waardoor hij nauwelijks in staat is om te communiceren. Dankzij een betrokken onderwijzer die vindingrijk met hem aan de slag ging om karakters, woorden en zinnen te leren via een
alfabetraster, slaagde Naoki erin om, mede door zijn doorzettingsvermogen, woorden te kunnen spellen. In Waarom ik soms op en neer spring geeft hij antwoord op de vragen die velen zich bij autisme stellen.
Naoki bewijst dat ook mensen met autisme over fantasie, humor en empathie beschikken en maakt op een indringende en ontroerende wijze duidelijk hoe belangrijk geduld en begrip zijn. De pers over Waarom ik
soms op en neer spring ‘Zijn verslag van een leven dat vaak en heftig op zijn kop staat, ontroert door de zorgvuldigheid waarmee hij dit tumult onder woorden probeert te brengen.’ de Volkskrant ‘Een van de
meest bijzondere boeken die ik ooit heb gelezen. Ontroerend en een eyeopener.’ Jon Stewart, The Daily Show ‘Amazing times a million.’ Whoopi Goldberg
Handbook of Himalayan Ecosystems and Sustainability, Volume 1
Jul 22 2019 Volume 1: Spatio-Temporal Monitoring of Forests and Climate is aimed to describe the recent progress and developments of
geospatial technologies (remote sensing and GIS) for assessing, monitoring and managing fragile Himalayan ecosystems and their sustainability under climate change. It is a collective research contribution from
renowned researchers and academicians working in the Hindu Kush Himalayan (HKH) mountain range. The Himalayas ecosystems have been facing substantial transformation due to severe environmental
conditions, land transformation, forest degradation and fragmentation. The authors utilized satellite datasets and algorithms to discuss the intricacy of land use/land cover change, forest and agricultural
ecosystems, canopy height estimation, above-ground biomass, wildfires, carbon sequestration, and landscape restoration. Furthermore, the potential impacts of climate change on ecosystems, biodiversity and
future food and nutritional security are also addressed including the impact on the livelihood of people of the Himalayas. This comprehensive Handbook explains the advanced geospatial technologies for
mapping and management of natural resources of the Himalayas. Key Features Explains multiple aspects of geospatial technologies for studying fragile Himalayan ecosystems and sustainability Focuses on the
utility of interferometric synthetic aperture radar (SAR) modeling for canopy height Explain how remote sensing techniques are useful for deriving the above-ground biomass, gross primary productivity (GPP),
and carbon fluxes Addresses how geospatial technologies are valuable for understanding vegetation dynamics, composition and landscape restoration due to shifts in timberline and forest fires Includes
contributions from global professionals working in the HKH mountain range Readership The Handbook serves as a valuable reference for students, researchers, scientists, ecologists, agricultural scientists,
meteorologists, decision makers and all others who wish to advance their knowledge on vegetation remote sensing considering climate change in the HKH region.
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