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LibriVox Audiobooks 161 Boeke - 52 Kiesers Sterek Mpreg 28 boeke - 50 kiesers Gratis LGBTQ + Lees 123 boeke - 30 kiesers gratis dystopia 16 boeke - 23 kiesers «vorige 1 2 3 4 ander » Wys 1-50 van 6260 Maar die webwerf bied meer as resensies en aanbevelings. Dit stel lesers ook in staat om sekere boeke uit te neem of in
sommige gevalle selfs almal gratis te lees. Hoe om boeke goed te lees, kan jy vra? Soos Goodreads op sy webwerf beskryf, kan Voorskou gevind word in enige boek wat die Kindle-uitgawe bevat. Is Goodreads gratis? So! Goodreads is gratis. Goodreads kan al die volgende gratis doen: skep jou rekening. Hoe om boeke oor Goodreads
te lees? Klik net op die knoppie om die voorbeeldboek te lees. Ons het ook 'n klein verskeidenheid leesbare e-boeke. As die boek gelees kan word, sal jy 'n groen geleesde boekknoppie onder die omslagprent sien. Klik net daarop om te begin lees! Hoeveel kos Goodreads? Nou is Goodreads op soek na hierdie funksie te monetiseer. Die
webwerf stel twee vlakke vir geskenke bekend: 'n standaardpakket wat skrywers $ 119 sal kos om tot 100 kopieë te gee; en 'n premie pakket wat sal kos $599, maar gee die skrywer 'n eksklusiewe plek op sy geskenk bladsy. Waar kan ek boeke gratis lees?10 webwerwe waar jy boeke aanlyn kan leesProject Gutenberg. Project
Gutenberg is die moeder van alle e-boekwebwerwe. Web argief. Die Internet Argief, gestig in 1996, is 'n nie-winsgewende organisasie bied gratis toegang tot digitale of digitale inhoud soos boeke, beelde, video's, of klank lêers. Open Library.Google Books.Smashwords.Blurb.Scribd.Wattpad.Do wat moet ek vir Goodreads betaal?
Inligting. Nee - Goodreads is 'n heeltemal gratis boekoorsig en aanbevelingswebwerf, sodat u nie hoef te betaal vir toegang tot 'n webwerf of app nie, tensy u 'n skrywer is wat 'n advertensieveldtog of geskenk skep. Is Goodreads op Kindle Free? Kindle Goodreads CostYes! Goodreads is heeltemal gratis om te gebruik en te geniet. As u 'n
goeieleesrekening het, kan u selfs gratis monsters en soms gratis boeke aflaai. Hoe kan ek gratis boeke goedlees aflaai? Gebruik Goodreads om BooksGo af te www.goodreads.com webblaaier te stoor en te koppel. In die boonste kieslys, klik die klein driehoek langs Blaai, en kies dan E-boeke uit die kieslys wat verskyn. Wat is 'n goeie
program om gratis boeke te lees? Hier sal ons die 10 beste gratis e-boekprogramme lys wat u kan gebruik om die beste uit u liefde vir lees te bewerk stel. Amazon Kindle. Wanneer ons oor gratis e-boekprogramme praat, kan ons nooit mis om Kindle.Nook.Google in spelboeke te noem nie. Wattpad.Goodreads.Oodles eBook
Reader.Kobo.Aldiko.Hoe kan ek Kindle boeke gratis kry? Laai gratis Kindle boeke van hierdie 12 siteskindle winkel. Die Kindle winkel self het baie gratis e-boeke. Projek. Ons het sulke lyste van ander e-boekwinkels gemaak, en Projek Gutenberg is altyd. Smashwords.Internet Archive.Open Library.Munseys.Feedbooks.Mobipocket.Is
Goodreads gratis met Amazon Prime? Goeie lees. Eerste lede geniet GRATIS Aanbieding en eksklusiewe toegang tot musiek, flieks, TV-programme, oorspronklike klankreekse en Kindle-boeke. Kan jy geld maak uit Goodreads? Goodreads maak geld deur advertensies, hoofsaaklik van boekuitgewers en skrywers. Goodreads kan
skrywers en uitgewers daardie getalle gee. Dit is nie presies van die doel om te koop nie, maar dit is die bedoeling om te lees, wat redelik naby is. Is Goodreads deel van Amazon? Amazon koop Goodreads. Amazon Goodreads.com, 'n webwerf met gebruikersgegenereerde resensies van boeke. Die aankoop kom te midde van
toenemende gerugte dat Goodreads, wat uitvoerende hoof Otis Chandler van stapel gestuur in 2007, kan begin verkoop boeke direk van sy webwerf. Hoe kan ek boeke aanlyn lees sonder om te betaal? Hier is 18 goeie boeke wat jy per dag kan lees. Gutenberg-projek. deur gutenberg.org. Projek Gutenberg, wat in 1971 gestig is, is die
oudste e-boekversameling op die internet. Smashwords. Smashwords. As u gratis boeke wil hê om aanlyn te lees wat nie net fiksie is nie, is dit 'n webwerf vir u. Web argief. oor archive.org/details/texts.Where kan ek gratis beste verkoperboeke aflaai? Top 12 webwerwe om gratis boeke aanlyn Af te laai OnlineOpen Library.Project
Gutenberg.ManyBooks.Bookboon.Feedbooks.Free-eBooks.LibriVox.Smashwords.Where kan ek PDF-boeke gratis aflaai?7 webwerwe om boeke PDFLibrary Genesis af te laai. Biblioteekgenesis is waar jy na miljoene boeke en artikels kan soek. Bookboon.com. Nog 'n gratis PDF webwerf e-boeke en tutoriale te gryp is
BookBoon.com.Free Computer Books.ManyBooks.CALAMEO PDF DOWNLOADER. Met 1-49 van 518 Wees die eerste om nuwe boeke te lees! Onvrygestelde boeke word gelys vir geskenkuitgewers en skrywers, en lede kan inskryf om te wen. Wenners word aan die einde van geskenke lukraak ingesamel. Die einde van môre (The
Savior's Way, #1) volgens vrylatingsdatum: Mar 01, 2021 Van 10 keer kom die bekroonde skrywer G. R. Morris aan die einde van môre; 'n Roman van filosofiese wetenskapfiksie. Win Hardcover se eerste boek sedert die 10-malige toekenning deur die skrywer G.R. Morris kom môre aan die einde; 'n Roman van filosofiese
wetenskapfiksie. Win Hardcover uit die eerste boekreeks, wat is hoe om Matrix.Do gratis kaart te hê? Hy het nooit gevra om 'n held te wees nie, maar die heelal het hom geen keuse gegee nie. Besoek grmorrisbooks.com Gratis items, gratis opvolgers en eksklusiewe inhoud. Kevin Knight wou nooit die een wees om die sterrestelsel te red
nie. Maar wanneer tragedie sy lewe gered het en demoniese magte sy siel steel, word die lot van tyd en ruimte verseël. Tot die skattige, sloot jas-geklede uitheemse verskyn en gee hom 'n blik op die ware aard van alle dinge. Verstom, Kevin leer die wêreld wat hy weet is die enigste illusie geskep deur uitheemse wesens wat die
mensdom elke stap van die beurt beheer. Soos die inval nader kom, moet hy swartheid verslaan en sy magte verbeter voordat 'n bloedige stryd begin. Watter profesie sal kevin vervul... duisternis of lig? Einde is die eerste boek in die brein-kolkende sci-fi gruwelreeks The Savior's Way. As jy wil epiese gevegte, etiese conundrums,
conundrums, die onvergeetlike epiese van G. R. Morris. Koop 'n voorafbestelling vir Môre Einde om die gekose een vandag te openbaar! ... meer View Details » Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 100 kopieë, 1666 mense versoek geskenk datums: November 22 - Desember 22, 2020 Lande: VSA Wanneer appelkose
blom deur Release Datum: Februarie 02, 2021 Tik jou kans om 'n afskrif te wen, WANNEER APPELKOSE BLOEI DEUR GINA WILKINSON!**WENNERS WEET ASSEBLIEF PRIZING KAN VERTRAAG WORD OP COVID19**Tik jou kans om 'n afskrif te wen wanneer APPELKOOSBLOM deur Gina Wilkinson!**WENNERS WEET
ASSEBLIEF PRIZING KAN VERTRAAG WORD AS GEVOLG VAN COVID19 Huda geurige tuinwind vee van die woestyn rondom Bagdad, roes sy appelkoosboom blare en by sy hekke waarsku besoekers. Huda, die sekretaris van die Australiese ambassade, leef uit vrees vir die Mukhabarat-onderdak polisie, wat monitor en luister na
enige inligting skroot wat gebruik kan word teen Amerika en sy gealdgenote. Hulle het haar beveel om vriende te maak met Ally Wilson, die adjunkambassadeur se vrou. Huda wil nie 'n informant wees nie, maar vrese vir sy tienerseun, wat dalk gedwing kan word om by die dodelike militia aan te sluit. Sy weet ook nie dat die Ally
gevaarlike geheime het nie. Huda se voormalige vriendin, Rania, het 'n bevoorregte opvoeding as die sjeik se dogter geniet. Nou is haar gesin se boedel weg, en Rania veg ook om haar kind veilig en dak oor haar kop te hou. Soos vroue se lewens kruis, stort hul verborge verlede in die hede. Gekonfronteer met moontlike verraad om elke
draai, moet al drie brose, nuwe getrouheid vertrou, selfs nadat hulle ontdek het hoeveel hulle wil offer om hul families te beskerm. ... meer View Details » Formaat: Print Book Gift Ends: Beskikbaarheid: 100 kopieë, 6624 mense vra vir geskenk datums: November 25 - Desember 24, 2020 Lande: VSA Ek sien uit na jou en ander stories per
vrylating datum: Apr 06, 2021 Bong Joon-Ho noem Kim Bo-Young se fiksie 'n asemrowende stuk Tik nou die kans om 1 uit 100 kombuise te wen hierdie bong joon-ho noem Kim Bo-Young se fiksie 'n asemrowende stuk filmkuns self. Tik nou die kans om 1 uit 100 kombuise te wen in hierdie heeltemal unieke en kragtige werk van
spekulatiewe fiksie van een van Suid-Korea se mees gekoesterde skrywers, vertaal in Engels vir die eerste keer. Twee wêrelde, vier stories, eindelose moontlikhede **Geen Posbusse Asseblief** ... meer View Details » Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 100 kopieë, 2,856 mense vra vir geskenk datums: November 27 -
Desember 22, 2020 Lande: Amerikaanse formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 5 Kopieë, 1846 Mense Versoek Geskenk Datums: November 20 - Desember 20, 2020 Lande: Amerikaanse somer bluffs (Oak Bluffs #1) deur Vrylating Datum: Mei 04, 2021 Tik kans om te wen Advance Reader Somer op BLUFFS deur Emmy-
toekenningswenner, beroemde prokureur en joernalis, en View Enter vir die kans om Advance Reader's Edition of the Summer op BLUFFS te wen deur Emmy-toekenningswenner, beroemde prokureur en joernalis, en Watch cohost Sunny Hostin! Te koop op 4 Mei maak Hostin sy literêre debuut met hierdie skitterende roman oor 'n
lewensveranderende somer langs die strande van Martha's Vineyard. Welkom by Oak Bluffs, die mees eksklusiewe swart strandgemeenskap in die land. Hierdie skilderagtige stad, omhels deur die see, is 'n mekka van die crème de la crème van die swart samelewing. Dertig jaar gelede het Amelia Vaux Tanner en haar man 'n huisie
genaamd Chateau Laveau gebou. Vir dekades lank het Ama 'n gasheer van Amerikaanse presidente, Wall Street titans en kulturele ikone gespeel. Maar haar gunsteling gaste was nog altyd haar drie godouers. Toe hulle grootgeword het, het hierdie ouers van verskillende agtergronde elke somer by Chateau Laveau vergader. As
volwassenes is die huisie die plek waar hierdie trio gaan ontsnap, hul yslike lewe vertraag en privaat tyd met Ama deel.Hierdie somer sal nietemin anders wees. Ama beweeg na die suide van Frankryk. Sy het haar ouers genooi om een van die laaste goue somers saam met haar deur te bring. En wanneer die val kom, sal sy die huis aan
een van hulle gee. Elke vrou wil desperaat huistoe gaan. Almal worstel met die raaisel, sy vrees sal haar kanse seermaak. Teen die einde van die somer sal ou bande swak wees, nuwe verbindings sal geskep word, en hierdie drie susters het bevind dat hulle nie die enigstes is wat enigiets het om weg te steek nie. ... meer View
besonderhede » Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 100 kopieë, 3250 mense versoek geskenk datums: Desember 01 - Desember 20, 2020 Lande: Amerikaanse Kode van Die Huwelik deur Release Date: Jan 01, 2020 Brooke Burroughss se oulike debuutroman, wat in lewendige Indië gestel is, vyande het bondgenote
in struikelblokke verander in onverwagse multikulturele romanse net Brooke Burroughs se oulike debuutroman, wat in lewendige Indië gestel is, het bondgenote in struikelblokke verander om struikelblokke teëkom. om te leer dat liefde op die ou end liefde is. Emma het nog altyd haar lewe volgens plan geleef. Maar nadat sy haar kêrel se
aanbod verwerp het, begin dinge verkrummel. In 'n poging om een ding te bewaar wat haar bekommer - haar werk - sy moet haar kollega Rishi werf om op haar ontwikkelingspan te wees... dit mag of mag nie die pligte ontvang het wat daaraan belowe is nie. (Sy het.) Rishi kan nie glo hy het 'n slaagbevordering nie. Erger nog, nie net
vereis sy werk dat hy met sy nemesis, Emma, na Bangalore moet terugkeer huis toe nie, maar sy ouers verwag nou dat hy 'n bruid sal kies en trou. So wanneer Emma hom 'n aanbod gee – om by haar span aan te sluit, en sy skryf 'n algoritme om die perfekte bruid vir hom te vind – aanvaar hy teësinnig. Nie een van hulle verwag dat haar
huwelikskode so goed sal werk of vir mekaar val nie, wat lei tot Emma en om te wonder of die noodlot te verlaat totdat die formules vergelykings van langtermyn liefde. ... meer View besonderhede » Formaat: Geskenk eindig: Beskikbaarheid: 100 kopieë, 1303 mense versoek geskenk datums: Desember 04 - Desember 31, 2020 Lande:
VSA Die 50/50 Vriendskap Vloei: Lewenslesse Van en vir My Vriendinne per vrylating datum: Okt 01, 2020 'n Eenvoudige en opbouende manier om vriendskap Te verdiep Ons het almal 'n vriendskap wat ons gehandhaaf het oor baie jare. Maar nou is dit meer as ooit 'n maklike eenvoudige en opbouende manier om ons vriendskap te
verdiep Ons het almal die vriendskap wat ons oor die jare gehandhaaf het. Maar nou meer as ooit is dit maklik om kontak te verloor met diegene waaroor jy omgee, en die ongemaklike gevoel om van ons vriende ontkoppel te word, is al te algemeen. 50/50 Die vloei van vriendskap bied 'n bewuste manier om nie net vriendskap te
handhaaf nie, maar ook om daardie verhoudings te verdiep om in kontak te bly en vreugde en gevoel van doel aan beide van julle te bring. As jy lees die 50/50 Friendship Stream jy sal ontdek Dit is elke vergadering van jou is beide jou onderwyser en jou studentGet om jou gevoel van welstand en geluk te ken wanneer jy jou vriendskap
VerdiepOne op een vergadering powerWith die doel en impak wat elke persoon bring om jou lewe50/50 Die vloei van vriendskap moedig elkeen van ons om mekaar 'n geskenk van tyd te gee. Hy openbaar dat sit een-tot-een met 'n vriend in mag net om haar te laat weet die positiewe gevolge wat sy gemaak het in haar lewe ... meer View
Details » Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 100 kopieë, 1790 mense versoek geskenk datums: November 27 - Desember 18, 2020 Lande: Amerikaanse bloedlyn deur Release Date: Jan 01, 2021 Perfekte Dorp. Perfekte huis. Perfekte gesinne. Haar genoeg om van die vroue se malIn verhale geïnspireer deur werklike
gebeure te ry, swanger joernalis Joan Harken is perfekte stad. Perfekte huis. Perfekte gesinne. Dit is genoeg om mal te gaan vir 'n paar vroue ... In 'n sprokie geïnspireer deur werklike gebeure, swanger joernalis Joan Harken is versigtig gelukkig om haar verloofde terug te volg na haar Minnesota tuisdorp. Nadat sy haar kinderjare op die
pad deurgebring het en die geskree en warrels van die lewe van 'n ryk stad in die nuus vervolg het, is sy gretig om te vestig. Lilydale se leuse, Come Home Forever, kon nie meer uitnodiging gewees het nie. En tog is iets nie in die prentjie van 'n groot dorpie nie. Vriendelikheid grens aan indringers. Joan kan nie die gevoel skud dat elke
tree wat sy maak, dopgehou word nie. Die argaïese organisasie blyk steeds 'n stad te hê. Dit is ook die sinistere raaisel van 'n seuntjie wat dekades gelede verdwyn het. En tensy Joan dinge verbeel, kyk 'n skrikwekkende bekende figuur uit haar verlede na die skaduwees. Haar verloofde sê sy is paranoïes. Hy mag reg wees. Dan weer,
kon sy na 'n dodelike klein dorpie op aarde beweeg het. ... meer View besonderhede » Formaat: Geskenk verval: Beskikbaarheid: 100 kopieë, 1644 mense versoek geskenk datums: Desember 04 - Desember 31, 2020 Lande: VSA Crimson Phoenix ('n Victoria Emerson) Bespreek 1) volgens vrylating datum: Februarie 23, 2021 Tik jou
kans om bloedrooi phoenix kopie te wen deur John Gilstrap! Wanneer kernoorlog Amerika van luukse grond verander om amper jou kans te betree om 'n afskrif van CRIMSON PHOENIX deur John Gilstrap te wen! Wanneer kernoorlog Amerika verander van luukse grond in 'n byna onbewoonde afvalland, word een vroulike kongresvrou,
Victoria Emerson- 'n baken van leiding vir desperate burgers... Victoria Emerson is 'n lid van die Kongres by die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers in Wes-Virginië. Haar aspirasies was nog altyd om haar gemeenskap te help en die ambisieuse krag wat deur haar eweknieë in Washington, D.C. Dan verskyn Major Joseph McCrea
op haar voorstoep en gebruik die kodefrase Crimson Phoenix, wat beteken dit is nie 'n boor nie. Die Verenigde State van Amerika is op die rand van kernoorlog. Victoria moet McCrea na 'n veilige bunker vergesel. Sy kan nie haar familie bring nie. Enkelma Victoria weier om haar tienerseuns te verlaat. Hulle is toegang tot die bunker
geweier, hulle het steeds deur 'n verwoestende kernaanval op die land gegaan. Die aarde is amper onbewoonbaar. Elektronika het nutteloos geword. Kos ontbreek. Miljoene bang en lydende mense wag vir hulp van 'n regering wat nie kan hergroepeer nie, baie minder om 'n redding van chaos te organiseer. Victoria wy homself aan die
herstel van orde - net om die harde realiteite van die behoefte van 'n leier wat handel oor desperate mense in die gesig staar. ... meer View Details » Formaat: Geskenk verval: Beskikbaarheid: 100 kopieë, 623 mense versoek geskenk datums: Desember 04 - Desember 24, 2020 Lande: VSA Blacktongue Dief vrylating datum: Mei 25,
2021 Tik jou kans om volgende jaar se BLACKTONGUE DIEF BOOG te wen. Geleë in die wêreld van goblin oorloë, stag-grootte gevegte van kraaie, en moordenaars wat jou kans betree om volgende jaar se BLACKTONGUE DIEF LNR te wen. Geleë in die wêreld van goblin oorloë, stag-grootte gevegte van kraaie, en moordenaars wat
doodmaak met dodelike tatoeëermerke, Christopher Buehlman se Blacktongue Dief begin met 'n skitterende (Robin Hobb) fantasie avontuur in teenstelling met enige ander. Kinch Na Shannack skuld die Takers Gilde 'n klein hoeveelheid geluk vir sy opvoeding as 'n dief wat insluit (maar is nie beperk tot) slot-pluk, mes-veg, muur skaal,
ineenstorting, leuen weef, lokval maak, plus 'n paar klein magie. Sy skuld het daartoe gelei dat hy op die ou bospad gewag het en beplan om 'n ander reisiger te beroof wat sy pad gekruis het. Maar vandag het Kinch Na Shannack die verkeerde teken gekies. Die kop is 'n ridder wat die wrede oorloë van die Goblins en die hand van die
godin van die dood oorleef het. Sy is op soek na haar koningin, vermis vanaf die oomblik dat die verre noordelike stad in die reuse geval het. Onsuksesvol in sy rooftog en gelukkige ontsnapping met sy lewe, vind Kinch nou sy lot verstrengel met Head s'n. Gemeenskaplike vyande en ongewone gevare dwing dief en ridder op 'n epiese
reis waar goblins honger die menslike liggaam, krake jag in donker waters, en eer is 'n luukse paar Bekostig. Blacktongue Dief is vinnig en pret en gevul met mal magie. Ek kan nie wag om te sien wat Christopher Buehlman volgende doen nie. - Brent Weke, New York Times bestsellers skrywer van die Lightbringer reeks ... meer View
Details » Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 50 kopieë, 2127 mense versoek geskenk datums: Desember 03 - Desember 31, 2020 Lande: VSA en Kanadese Kwintessence vrylating datum: Jul 28, 2020 Eensame Meisie. 'n Gevalle ster. Magic en wetenskap gevul gaste! Tik die kans om te wen 1 uit 10 onderteken
hardcovers KWINTESSENCE, saam met 'n eensame meisie. 'n Gevalle ster. Magic en wetenskap gevul gaste! Tik die kans om te wen 1 van die 10 ondertekenDE KWINTESSENCE vaste stowwe, saam met 'n merker, plakker en poskaart met 'n boekkaart! Drie maande gelede het die 12-jarige Alma na die Stad vier punte verhuis. Haar
paniekaanvalle het 'n week later begin en hulle het nie opgehou nie, hoewel sy vir haar ouers gesê het dat hulle dit gedoen het. Elke dag voel sy minder en minder soos syself. Alma vergader dan met ShopKeeper by die stad se vulliswinkel The Fifth Point. ShopKeeper gee dit 'n teleskoop en die volgende boodskap: Vind Elements.Grow
lig. Save Starling.That night, Alma lyk soos 'n ster, 'n ster wat lyk soos 'n kind- val uit die lug en in haar agterplaas. Alma weet wat dit beteken om verlore en bang te wees vir 'n lang tyd by die huis, en met die hulp van 'n paar onwaarskynlike nuwe vriende van die Sterrekundige Klub, stel sy 'n soeke wat 'n bietjie sterrekunde sal wees, 'n
bietjie alchemie, en haar hele self. KWINTESSENSIE is 'n verrassende verhaal van vriendskap, selfontdekking, onderlinge verbinding en onverklaarbare elemente wat jou maak. Jy kan meer leer oor hierdie boek en Jess Redman se webwerf, www.jessredman.com. ... meer View Details » Formaat: Druk boek geskenk eindig:
Beskikbaarheid: 10 kopieë, 4769 mense versoek geskenk datums: November 19 - Desember 19, 2020 Lande: Amerikaanse Vergadering Yama deur Release Datum: November 04, 2020 Vergadering Yama is 'n dood saga. Dit is die dualiteit van die lewe en die hiernamaals, goed en sleg, verkeerd en regverdig. Dit is 'n epitoaf van balans.
Enter Vergadering Yama is 'n dood saga. Dit is die dualiteit van die lewe en die hiernamaals, goed en sleg, verkeerd en regverdig. Dit is 'n epitoaf van balans. Tik 'n geskenk en kry 'n afskrif van die kans om die vergadering yama NOU te wen! ... meer View Details » Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 35 kopieë, 653
mense versoek geskenk datums: Desember 07 - Desember 22, 2020 Lande: VSA Draak Bloed per vrylating datum: November 03, 2020 Twin broers geskei by geboorte en opgewek as vyande. Hulle dra albei draakbloed, maar 'n mens probeer hom oorwin en bly 'n man, en die tweelingbroers het by geboorte geskei en as vyande
grootgeword. Hulle dra albei die bloed van die Draak, maar een probeer hom oorwin en bly 'n man, en die ander wil aanbied en styg tot die geledere van Draco Sang. ... meer Aansig-aansig » Formaat: Druk boek geskenk eindig: beskikbaarheid: 5 kopieë, 3233 mense versoek geskenk datums: November 24 - Desember 18, 2020 Lande:
VSA Bewuste Kreatiewe: Praktiese Etiek Doelgerigte Werk Vrylating Datum: Augustus 04, 2020 BETREE NOU vir die kans om een van die vyf onderteken deur The Conscious Creative: Praktiese Etiek vir Werkende Werk doel deur Kelly Small.Get die hoogs ENTER NOU afskrifte vir die kans om een van die vyf onderteken deur Die
Bewuste Kreatiewe A: Praktiese Etiek vir Doelgerigte Werk deur Kelly Small.Get 'n hoogs geprysde titelgebaseerde boek op die regte tyd – 'n praktiese gids tot oplettendheid en praktiese etiek aan enige professionele, kreatiewe of nie wat 'n bestaan wil verdien sonder om hul siel te verkoop nie. ... meer View Details » Formaat: Druk boek
geskenk eindig: Beskikbaarheid: 5 kopieë, 1816 mense versoek geskenk datums: Desember 02 - Desember 11, 2020 Lande: Amerikaanse en Kanadese Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 5 Kopieë, 1,392 Mense Versoek Geskenk Datums: Desember 01 - Desember 20, 2020 Lande: VSA Calder Brand (Die Calder
Brand Book 1) deur Vrylating Datum : Februarie 23, 2021 Tik jou kans om calder merk kopie janet dailey wen! Ambisie het Joe Dollarhide oor die perkamentvlaktes van Fort Sam Houston gery om jou kans te betree om 'n afskrif van CALDER BRAND janet dailey te wen! Ambisie het Joe Dollarhide oor die perkamentvlaktes van Fort Sam
Houston na Dodge City gery. Eendag was hy vasbeslote om elke bietjie so breed en indrukwekkend soos sy werkgewer 'n verspreiding te hê. Maar wanneer 'n wilde seël dit van die beesrit skei, is dit oorlewing wat dit onderhou wanneer die meeste gewy sou gewees het. Oorlewing en brand moet opgelos word met die gevolg van Benteen
Calder, die beesbaas wat hy gebruik het om te aanbid, die man wat hom dood gelaat het... Hoop het Sarah Foxworth gedryf toe sy net vyf dollar aan haar naam gehad het en op die stowwerige relings gereis het waar Joe haar die eerste keer van 'n gewelddadige aanval gered het en toe haar hart gewen het as 'n cowboy wat verlossing
nodig het. Met drome om eendag 'n dokter te word, gebruik sy al haar gedagtes om haar oom se mediese praktyk en sy reputasie te bewaar. Maar dit is haar reputasie wat ly wanneer sy geboorte gee aan 'n onwettige baba. Jare later, toe Sara weer in Joe se wêreld ingestap het, het hy tot die kern geskud. Haar drome om 'n dokter te
word, is verpletter; haar enigste hoop is om 'n beter lewe vir haarself en haar seun te vind - die kind ontken nie dat sy sy eie is nie. Nou 'n bloeiende rancher, Joe smag uiteindelik 'n huis met Sara en hul seun. Slegs Joe se pad na rykdom is met struikelblokke gestrooi toe hy selfs hoër gedreig het as die demone waarteen hy nog gesukkel
het. Maar die lewe het ook vir Joe gewys dat niks wat ooit die moeite werd is om ooit te kom nie, maklik is. ... meer View besonderhede » Formaat: Geskenk verval: Beskikbaarheid: 100 kopieë, 836 mense versoek geskenk datums: Desember 04 - Desember 24, 2020 Lande: Vsa Formaat: Geskenk verval: 'n 100 kopieë, 366 mense
versoek geskenk datums: Desember 04 - Jan 03, 2021 Lande: Amerikaanse Remina deur vrylating datum: Desember 15, 2020 Tik die kans om een van die tien gruwelmeester Junji Itos sci-fi klassieke REMINA uitgawes te wen. 'N onbekende planeet na vore kom van binne Enter vir die kans om een van die tien hardeskyf uitgawes van
gruwelmeester Junji Ito se sci-fi klassieke REMINA te wen. 'n Onbekende planeet kom uit die binnekant van die wurm, en sy ontdekker, dr. Oguro, doop die liggaam van Remina na sy dogter. Sy gevolgtrekking word met groot fanfare ontmoet, en Remina self styg tot roem. Maar die voorwerp kry in momentum as dit beweeg op sy
nuuskierige kursus, die verwydering van planete en sterre een vir een, totdat die aarde self uiteindelik in die gesig staar uitwissing ... Is meisie Remina die werklike oorsaak van die ongeluk? 'n Gruwelmeester van Junji Ito, wat op 'n universele skaal ontvou het. ... meer Voorskou besonderhede » Formaat: Druk boek geskenk eindig:
Beskikbaarheid: 10 kopieë, 4907 mense vra vir geskenk datums: November 14 - Desember 14, 2020 Lande: VSA en Kanada Waar waansin lê deur Release Datum: Februarie 01, 2021 Tik die kans om 'n afskrif van waar waansin lê deur Sylvia True te wen.Hierdie historiese fiksie roman vertel die verhaal van hoop en verlossing oor wat
ons die kans betree om 'n afskrif te wen waar waansin lê deur Sylvia True.This historiese fiksie roman vertel die storie van hoop en verlossing oor wat ons aangaan, beide geneties en kultureel. Dit gaan oor die hoë koste van onderdrukking en hoe een vrou wat byna alles verloor het, bereid moet wees om die mislukkings van die verlede
te openbaar om toekomstige geslagte te red. Met koue eggo's van ons tye, waar Waansin Lê is gebaseer op 'n ware storie oor die skrywer se eie familie. ... meer View Details » Formaat: Print Book Gift Ends: Beskikbaarheid: 50 kopieë, 3989 mense versoek geskenk datums: November 15 - Desember 15, 2020 Lande: VSA Blou
Woodpecker deur vrylating datum: November 25, 2020 Blou knol op soek na 'n plek om jou nuwe huis te bou, maar elke boom wat dit haak op geneem! As die sterre begin om te vonkel, die knol blou knol is op soek na ruimte om jou nuwe huis te bou, maar elke boom wat hy pik geneem! Soos die sterre begin vonkel, sal die knop teen
sonsondergang jaag om 'n goeie plek te vind om jou nes te bou. ... meer View Details » Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 10 kopieë, 1613 mense versoek geskenk datums: Desember 03 - Jan 02, 2021 Lande: Amerikaanse Trofee van Dom: 'n Roman deur Release datum: Jan 26, 2021 Serge A. Storms opbrengste! Tik
jou kans om 'n hardeskyf kopie van TROPIESE VAN DOM New York Times bestsellers skrywer Tim Dorsey te wen! Verkoop Serge A. Storms keer terug! Tik jou kans om 'n hardeskyf kopie van TROPIESE VAN DOM New York Times bestsellers skrywer Tim Dorsey te wen! Te koop op 26 Januarie. Toegewyde Floridaphile Serge Storms
is 'n liefhebber van die geskiedenis, so hy het besluit om sy die gebruik van een van hierdie DNS-dienste van 'n laataand-TV. Opgewonde om 'n familieboom te bou, het hy en Coleman die pad getref om hul familie te ontmoet. Langs die pad beplan hy om Coleman aan die Sunshine State se pragtige parke bekend te stel, waar hy sy flora,
fauna en wild kan skoonmaak, en belangriker, vermiste seëls in sy parkpaspoortboek insamel. Maar soos die ou gesegde, sal appel nie ver val nie . . . Serge is bly om te ontdek hy kan gekoppel word aan 'n berugte reeksmoordenaar wat die staat vir twintig jaar geterroriseer het en nooit gevang is nie. Watter van sy nuwe familie sal die
een wees wat hom sal help om hierdie gedementeerde maniak te jag? Serge weet nie dat 'n hond ondersoeker van die Florida Wetstoepassingsdepartement is ook warm op die roete. Dan ontmoet Serge 'n park ranger wat ook die gesin wil laat herverbind. Maar dinge is nie soos dit lyk op die oppervlak, en Serge se nuutgevonde
vriendskap in die geheimsinnige moerasse van Florida kan lei tot noodlottige resultate. Nadat hy sy familie gevind het, het Serge die belangrikheid van die familie verstaan. Natuurlik sal hy sy bes doen om te help . . . meer View Details » Formaat: Druk boek geskenk eindig: beskikbaarheid: 50 kopieë, 1393 mense versoek geskenk
datums: Desember 07 - Desember 21, 2020 Lande: Amerikaanse rylaan: 9 lesse om te wen in besigheid en lewensvrystelling datum: Apr 07, 2020 Tik die kans om een van die 25 kopieë van die skyf te wen: 9 lesse om te wen in besigheid en lewe van Kelley Earnhardt Miller! Grootword as 'n dogter Betree die kans om een van die 25
kopieë van Drive te wen: 9 lesse om te wen in besigheid en lewe van Kelley Earnhardt Miller! Grootword as die dogter van NASCAR legende Dale Earnhardt Sr. en besig om een van die mees invloedryke vroue in professionele sport, DRIVE is 'n inspirerende, praktiese gids tot sukses in besigheid en lewe. Word 'n sterker persoon en 'n
meer effektiewe leier, staar die waarheid oor jou lewe gesond in die gesig en gaan dan na oorwinning! ... meer Bekyk data » Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 25 kopieë, 1485 mense vra vir geskenk datums: November 15 - Desember 15, 2020 Lande: Amerikaanse formaat: Drukboek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 1
Kopieer beskikbaar, 2136 Mense Versoek Geskenk Datums: November 28 - Desember 20, 2020 Lande: Amerikaanse Spieëlland deur Release Date: Apr 20, 2021 Tik die kans om een van die 50 pre-kopieë van spieëlland lesers te wen 'N draai, donker, en perfek vervaardigde riller - die tweeling susters storie, Tik die kans om een van die
50 pre-lesers kopieë van MIRRORLAND, Twisty, Dark, en perfek gemaak riller te wen - die tweeling susters se storie, die man wat hulle albei liefhet, en die donker kinderjare wat hulle nie kan agterlaat. Wees op die uitkyk hiervoor. Slegs wanneer jy dink jy het dit uitgepluis, nee. Voordat jy hierdie boek begin lees, skakel die masseur en
skeduleer 'n vergadering. Kinkels sal die nek seer laat! - Marya Johnston, Uit Wes Boeke... Meer Besonderhede » Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 50 kopieë, 6,251 mense versoek geskenk datums: November 16 - Desember 15, 2020 Lande: VSA Paradys Piek per vrylating datum: Jan 26, 2021 Tik jou kans om te
wen PARADYS PIEK kopie janet dailey!**WENNERS WEET ASSEBLIEF PRIZING KAN VERTRAAG WORD OP COVID19 **Met vuur Tik jou kans om die PARADYS PIEK kopie Janet Dailey te wen!**WENNERS WEET ASSEBLIEF PRIZING KAN VERTRAAG WORD AS GEVOLG VAN COVID19 **Met 'n vuur wat sy pad na paradys
piek brand, trek Tennessee, mense saam om 'n klein berggemeenskap te red Sulke tye as wat dit helde uit die mens kan maak - maak nie saak watter donker geheime hy in sy hart dra nie... Begeerte vir absolusie het ex-con Travis Alden na Paradise Peak gebring. Maar wanneer hy 'n billike werk vind, saam met 'n groot gevoel van
behoort, rakke hy sy plan om nie sy skuldgeheime te bemoeilik nie, eerder as om te werk om die plaas langs die einste mense te rehabiliteer wat sy oortredings die meeste seergemaak het. Met die geleentheid om skuilings vir brand vlugtelinge te skep, Travis neem die geleentheid om goed te doen, verdien respek vir sy nuwe baas wys
hom. Net Travis tel nie met sy gevoelens oor sy baas se pragtige niggie nie. Hannah Newsome is 'n vrou met 'n verlede so somber soos Travis se soort vrou wat hy moet beskerm, nie streef nie. Maar wanneer 'n betroubare alleenloper sien sy militarise draai na warmte wanneer hy smaak 'n sterk passie onder hulle, al wat hy kan dink is
om alles hier by Paradise Peak, met Hannah aan sy sy ... ... meer View Details » Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 100 kopieë, 3724 mense versoek geskenk datums: November 27 - Desember 26, 2020 Lande: Amerikaanse Laaste Tiara Release Datum: Februarie 02, 2021 Romanov RuslandA Moeder se geheime,
Vader se misdaad. NYC 1938A dogter pragtige ontdekking. Tik om 1 van 100 e-boeke te wen. Die geheim van die Moeder van die New York Times en Muur Romanov RuslandA, die vader se misdaad. NYC 1938A dogter pragtige ontdekking. Tik om 1 van 100 e-boeke te wen. Van die New York Times en die Wall Street Journal tot
bestseller MJ Rose.A uitdagende en bewegende verhaal van 'n jong vroulike argitek na die Tweede Wêreldoorlog in Manhattan wat gestruikel het op 'n verborge skat en begin met 'n reis om haar ma se lewe te ontdek tydens die herfs van Romanovs ... meer View Details » Formaat: Geskenk verval: Beskikbaarheid: 100 kopieë, 2044
mense vra vir geskenk datums: Desember 03 - Desember 15, 2020 Lande: VSA desperate romantiese (Wanneer in Rome #2) vrylating datum: Jan 26, 2021 Voer jou kans in om 'n afskrif van Hopeless ROMANTIC deur Marina Adair te wen!**WENNERS LET ASSEBLIEF DAAROP DAT PRYSWENNERS UITGESTEL KAN WORD VIR



COVID19**As 'n mentor Betree jou kans om 'n afskrif van Marina Adair se desperate roman te wen!**WENNERS WEET ASSEBLIEF DAT PRIZING UITGESTEL KAN WORD VIR COVID19**As 'n mentor jou outistiese broer, Beckett Hoes weet Dit is hoekom dit werk Dit word gedoen, 'n persoonlike concierge diens in sy klein dorpie. Haar
werk gee haar ook die buigsaamheid om haar passie te volg, om 'n Rome, Rhode Island nie-amptelike spesiale behoeftes advokaat, onderrig emosionele ondersteuning metgeselle in haar vrye tyd. Nie veel daarvan, alhoewel, en beslis nie genoeg ernstige dating. Vir Beck was dit nog altyd 'n gesin. Maar 'n mens het beslis pragtige,
welwillende man het skielik 'n versoeking wat moeiliker word om te weerstaan... Sestien jaar gelede was Levi Rhodes gereed om letterlik in die sonsondergang te swem. Maar toe het sy pa se dood en sy suster se onverwagse swangerskap sy seilbeurs en die avonture wat hy beplan het, uitgestel. Om 'n gesins marina en kroeg te
bestuur, was die minste wat hy vir sy bedroefde ma kon doen. Daarbenewens het sy niggie 'n pa se figuur nodig gehad. Maar noudisty dat sy op hoërskool is en haar bio-pa in haar lewe het, wonder Levi of dit tyd is om weer haar seevoete onder hom te kry... Deur krom, omgee Beck het sy kroeg, en dan sy drome ... ... meer View Details
» Formaat: Druk boek geskenk eindig: beskikbaarheid: 100 kopieë, 3311 mense versoek geskenk datums: November 25 - Desember 24, 2020 Lande: VSA verstrik in die Wolf's Lair: Binne-in die 1944 Plot hitler en die Spook kinders van sy wraak dood te maak deur Vrylating datum: Jan 12, 2021 Tik om 'n afskrif van Ensnared in die Wolf's
Lair te wen Ek het onder bevele van Berlyn gekom om drie kinders te neem. - Gestapo agent, Enter wen verstrikte kopie van Wolf's Lair deur Ann Bausum! Ek het onder bevele van Berlyn gekom om drie kinders te neem. -- Gestapo agent, Augustus 24, 1944. Met daardie koue woorde het Christa von Hofacker en haar jonger broers en
susters hulself op die internet van familiestraf bevind om een man-Adolf Hitler te behaag. Die onoorkomelike diktator het genadelose wraak gesoek, nie net op Christa se pa en ander Duitsers wat pas probeer het om sy regering omver te werp nie. Hy wou ook hulle geliefdes martel, ongeag ouderdom of statuur. Almal van hulle. Insluitend
elke laaste kind. ... meer Voorskou besonderhede » Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 5 kopieë beskikbaar, 2712 mense vra vir geskenk datums: November 22 - Desember 22, 2020 Lande: VSA Vyand Glorie (Vyand Glory #1) vrylating datum: Jul 19, 2014 Tik die kans om 'n afskrif van Boek te wen 1 van die Vyand
Glorie trilogie. Skoonheid ken geen wette nie. Geregtigheid is ook nie die geval nie. Leef dan en word vervloek. Llewelyn Enter die kans om 'n afskrif van die boek te wen 1 vyand roem trilogie. Skoonheid ken geen wette nie. Geregtigheid is ook nie die geval nie. Leef dan en word vervloek. Llewelyn is 'n groot jong bose towenaar wat sterf
in uiterste pyn aan die voet van sy aartsvyand, die goeie en wettige Koning Walworth van Threle. Vyand Glory is Llewelyn se verstommende dood deur 'n beddegoed belydenis, sy ontstellend passievolle en vreemd lyriese siening van sy hartverskeurende besluit om boosheid te aanvaar, vertel met bekommerde humor en sloot voor die
epiese agtergrond van magie, magie, verraaide vriendskap, onherroeplike liefde, oorlog, die opkoms en val van ryke. Wat as jy alles moes vernietig wat jy ooit liefgehad het of ewige vloek ly? Tik duisternis in. ... meer Voorskou besonderhede » Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 5 kopieë beskikbaar, 639 mense vra vir
geskenk datums: Desember 08 - Jan 06, 2021 Lande: VSA Nathan Stark, Weermag Verkenner Release Datum: Jan 26, 2021 Tik jou kans om NATHAN STARK te wen, ARMY SCOUT kopie deur William W. Johnstone! ** WENNERS WEET ASSEBLIEF PRIZING KAN VERTRAAG WORD OP BETREE JOU KANS OM NATHAN STARK
TE WEN, WEERMAG VERKENNER KOPIE DEUR WILLIAM W. JOHNSTONE! ** WENNERS LET WEL, PRIZING KAN UITGESTEL WORD WEENS COVID19 ** Hulle slag jou gesin. Hy het sy jong bruid doodgemaak. En van daardie tragiese dag af het Nathan Stark sy lewe toegewy aan die stryd teen die vyandige stamme wat diegene
wat hy liefgehad het, vermoor het. As 'n burgerlike verkenner in die weermag het hy saam met sulke bekende bevelvoerders soos Custer en Crook gedien. Hy het teen berugte krygers soos Crazy Horse en Sittende Bul geveg. Onder die vurige ongerepte westerse plaaslike inwoners, Nathan Stark is 'n lewende legende wat vernietig moet
word ... Voor sy beter besluit stem Natan in om vergesel te word van 'n mededinger Crow-verkenner genaamd Moses rooi buffels. Hul missie: om 'n roete diep in die Indiese gebied te bou onder leiding van 'n bloedige leër kolonel. Maar die missie is nie hoe dit lyk nie. As Stark en Red Buffalo aan die lewe wil bly, sal hulle as 'n span moet
saamwerk - as hulle mekaar nie doodmaak nie. meer View besonderhede » Formaat: Druk boek geskenk eindig: Beskikbaarheid: 100 kopieë, 1393 mense versoek geskenk datums: November 25 - Desember 24, 2020 Lande: VSA
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