Elixir Covenant 35 Jennifer L Armentrout
If you ally craving such a referred Elixir Covenant 35 Jennifer L Armentrout book that will meet
the expense of you worth, acquire the extremely best seller from us currently from several preferred
authors. If you desire to witty books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are
furthermore launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections Elixir Covenant 35 Jennifer L Armentrout
that we will totally offer. It is not all but the costs. Its practically what you compulsion currently.
This Elixir Covenant 35 Jennifer L Armentrout, as one of the most energetic sellers here will
completely be along with the best options to review.

Ziel van ijzer Patricia Briggs 2016-07-19 ‘Ziel
van ijzer’ is het derde deel in de Mercy
Thompson-serie van Patricia Briggs, na het
eerste deel ‘Onder de maan’ en het tweede deel
‘In het bloed’. Heerlijk leesvoer voor fans van
Anne Bishop, Ilona Andrews en Jaye Wells.
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Parttime coyote en garagehoudster Mercy
Thompson heeft de magie van de Fae gebruikt
om haar vrienden te beschermen. Nu eisen de
Fae dat ze haar schuld inlost. Want iets of
iemand heeft het op hen gemunt, en Mercy’s
scherpe neus wordt ingeroepen om de
moordenaar op te sporen. Maar de moordenaar
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heeft zelf ook een val gezet, en als die
dichtklapt, dreigt Mercy’s oude baas en goede
vriend Zee voor de moorden veroordeeld te
worden. Dat kan Mercy niet laten gebeuren,
want de rechtbank van de Fae kent maar één
straf... De Urban Fantasy-titels van Uitgeverij De
Fontein zijn speciaal voor alle fans van
‘Charmed’, ‘Once Upon a Time’, ‘Twilight’ en de
boeken van Cassandra Clare.
Kamer Emma Donoghue 2010-11-17 Het is Jacks
verjaardag, hij wordt al vijf. Jack leeft met Mam
in Kamer, waarvan de deur op slot zit. Kamer
heeft alleen een dakraam en is elf vierkante
meter groot. Jack is dol op televisiekijken; Dora
de Explorer is zijn vriendin, maar hij weet dat
wat hij op televisie ziet niet echt is. Alleen hijzelf
is echt, en Mam, en de dingen in Kamer. En
Ouwe Nick die ’s nachts vaak komt. Dan zit Jack
in de kast en kraakt het bed. Op een dag vertelt
Mam hem dat er buiten Kamer ook een echte
wereld is. Een wereld waarmee Jack na hun
ontsnapping zal kennismaken. Kamer is een
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beklemmende en fascinerende roman die je
nooit meer vergeet. Verfilmd als 'Room'.
Eona Alison Goodman 2011-10-07 Daar waar
macht is, is ook de meeste kans op verraad...
Ooit was ze Eon, een meisje dat haar leven
waagde voor een droom. Nu is ze Eona en heeft
het land haar nodig om de rechtmatige keizer op
de troon te krijgen. Tot haar afschuw moet ze
een verbond sluiten met haar grootste vijand,
een vijand die alles wat ze liefheeft in een
handomdraai zou kunnen vernietigen.
Opposition Jennifer L. Armentrout 2019-01-16
‘Opposition’ is het vijfde en laatste deel van de
Lux-serie van Jennifer L. Armentrout. Na
‘Obsidian’, ‘Onyx’, ‘Opal’ en ‘Origin’ is
‘Opposition’ de absolute climax van deze young
adult-crossover-serie. Katy en Daemon moeten
harder vechten dan ooit voor het voortbestaan
van de mensheid én van hun liefde. Jennifer L.
Armentrout voert je mee naar de wereld van de
alien en de boekblogger en sluit de Lux-serie op
een geweldige manier af met ‘Opposition’. ‘Stap
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voor stap neemt Jennifer L. Armentrout de lezer
mee naar een andere wereld om zo even te
vluchten uit het hier en nu. En dat doet ze meer
dan goed.’ – Hebban.nl
Slaaplied Amanda Hocking 2013-08-05 Amanda
Hocking, Watersong 2 - Slaaplied Kan Gemma
ontsnappen aan de greep van de Sirenen? 'Heel
even, een kort en zalig moment lang, vergat ze
wat er de avond ervoor was gebeurd, de avond
dat haar zusje was aangevallen en in een soort
zeemeermin was veranderd, waarna ze in zee
was verdwenen.' Getroffen door een
eeuwenoude vloek is Gemma mooier en
krachtiger dan ooit. Ze is veranderd in een
Sirene... Haar zus Harper zweert dat ze Gemma
terug naar huis zal halen. Samen met haar
vriend Daniel gaat ze op zoek in de gevaarlijke
wereld van de Sirenen. Ook Gemma wil niets
liever dan terugkeren naar haar familie en haar
vriend Alex. Maar kan dat nog wel nu ze is
veranderd? Amanda Hocking (1984) haalde het
internationale nieuws door meer dan een miljoen
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exemplaren van haar zelf uitgegeven boeken te
verkopen. Slaaplied is het tweede deel in de
vierdelige Watersong-serie. Over Watersong 1
Lokroep: `Een ontzettend mysterieus en
spannend boek. Kom maar op met deel 2!'
Chicklit.nl ****
Eleanor & Park Rainbow Rowell 2015-11-05
Eleanor en Park zijn slim genoeg om te weten
dat een eerste liefde bijna nooit voor eeuwig
duurt, maar moedig en wanhopig genoeg om het
een kans te geven. Het prachtige en tijdloze
liefdesverhaal van twee buitenbeentjes tijdens
een schooljaar in 1986. Eleanor en Park zijn
personages bij wie de lezer dicht op de huid zit.
De twee kunnen niet met en niet zonder elkaar.
Dit boek ademt liefde; de belachelijkheid en
onontkoombaarheid van liefde, maar ook de
kracht en energie die uitgaat van houden van.
Die eerste liefde die hartverscheurend kan zijn
en je tot wanhoop kan drijven. Het einde is
onverwacht en compromisloos, wat maakt dat je
meteen opnieuw wilt gaan lezen.
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Wacht op mij Jennifer L. Armentrout
2016-02-05 Ieder meisje dat dit boek leest,
wordt halsoverkop verliefd op Cam! Wacht op
mij van Jennifer L. Armentrout, gaat over Avery
en Cam. De laatstgenoemde verovert de harten
van duizenden meisjes. Ben jij de volgende? Als
je dit boek gaat lezen, valt dat bijna niet te
voorkomen! Cam is namelijk ontzettend sexy,
lief, en eh... Hadden we al gezegd dat hij
onweerstaanbaar sexy is? Maar Avery heeft zo
haar eigen shit te verwerken, en daarbij kan ze
het niet gebruiken dat Cam te dichtbij komt. En
dan nog een stapje dichterbij... Aan de andere
kant: hoe kan ze hem nu weerstaan? Dat is haast
onmogelijk!
The Burning Shadow Jennifer L. Armentrout
2019-09-24 Jennifer L. Armentrout is op dreef
met de Origin-serie, waarin ‘The burning
shadow’ het tweede deel is. In dit boek is voor
Evie niets meer hetzelfde. In ‘The darkest star’,
het eerste deel van de serie, heeft ze opperLuxen Luc ontmoet. In ‘The burning shadow’ kan
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ze zich daar niets van herinneren. Evie is een
paar maanden uit haar geheugen kwijt. Op zoek
naar het antwoord op de vraag wie ze is en wie
ze was, belandt ze steeds dieper in de wereld
van de Luxen. En ze zal al snel ontdekken dat als
je daar eenmaal in zit, je er niet zo makkelijk
meer uit komt. De Origin-serie is een zijdelings
vervolg op de Lux-serie, waarmee Jennifer L.
Armentrout zichzelf voorgoed op de kaart zette
als fantasyauteur. Haar fans hadden nog niet
genoeg van de wereld die ze creëerde. Zijzelf
gelukkig ook niet.
Verlangen in lingerie Penelope Sky
2019-04-04 Bones is een man die ik veracht. Hij
geeft een geheel nieuwe betekenis aan het
begrip ‘kwaad bloed’. Maar hij is niet precies
wat ik dacht dat hij was. Misschien kunnen
mannen veranderen. Maar het maakt niet uit
wat ik voor hem voel. Mijn vader zou het nooit
goedkeuren. Hij zou me nooit laten houden van
een man als hij.
Het probleem met Voor Altijd Jennifer L.
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Armentrout 2018-04-10 Het probleem met voor
altijd’ is een prachtige young adult-roman van
Jennifer L. Armentrout. Mallory heeft zichzelf in
haar jeugd aangeleerd zo onzichtbaar mogelijk
te zijn. Hoewel haar leven inmiddels veel beter is
geworden, wordt ze alsnog geleid door angsten.
Dan loopt ze Rider weer tegen het lijf. Ze kent
hem van vroeger, uit dat andere leven. Hij
beschermde haar destijds en doet dat nu weer.
Maar gaat het met Rider zelf wel zo goed?
Jennifer L. Armentrout beschrijft in ‘Het
probleem met voor altijd’ prachtig de
ontwikkeling van een jonge vrouw die haar
schulp kruipt.
Apollyon (The Fourth Covenant Novel)
Jennifer L. Armentrout 2013-05-09 Enter the
world of Covenant... Alex has Awoken and
become the Apollyon. She has connected with
Seth and now the thing she feared most has
happened: her true self has been lost. But love is
stronger than fate, and Aiden St. Delphi will do
anything to break the connection and get Alex
elixir-covenant-35-jennifer-l-armentrout

back. And then there's the fact that the whole
Alex-and-Seth combination is pretty dangerous:
if Seth drains Alex of her power, he'll become
the God Killer and the most powerful being on
the planet. The one person needed to stop the
impending destruction has been dead for
centuries - and Alex will have to search for him
in the Underworld. Finding her way into the
Underworld to search for one soul among
countless millions will be hard enough.
Returning will be even harder. Alex needs to
prevent Seth from becoming the God Killer...but
the cost will be higher than she ever imagined.
De verdwenen prins Jennifer A. Nielsen
2013-10-08 Een ijzingwekkend spannend verhaal
vol gevaar en avontuur VIER JONGENS ÉÉN
COMPLOT EN LEUGENS, NIETS DAN
LEUGENS De zoon van de koning is vermist, en
het koninkrijk Carthya is in chaos. In het
grootste geheim gaat regent Connor op zoek
naar een jongen die de rol van de verdwenen
prins kan vervullen. Vier weesjongens nemen het
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tegen elkaar op. Sage is één van hen. Hij leert
zwaardvechten als de beste, maar wil hij
eigenlijk wel de prins worden? Zijn leven hangt
aan een zijden draadje, want de jongens die niet
worden uitgekozen, zullen sterven. Wie kan hij
nog vertrouwen? Zijn de bedoelingen van
Connor wel zuiver? En welke duistere motieven
hebben de rivalen van Sage?
Faking it Cora Carmack 2015-11-10 Deel 2 in de
populaire romantische trilogie van
bestsellerauteur Cora Carmack. De delen
kunnen los van elkaar gelezen worden. Wie
houdt er nou niet van foute mannen? Max houdt
zeker van foute mannen. Maar ze heeft een
probleempje. Haar ouders willen langskomen en
verwachten de ideale schoonzoon te ontmoeten.
Niet haar ruige, vrij onbeschofte vriendje die in
een band speelt en een grote tattoo in zijn nek
heeft. Ze vreest dat haar ouders hun financiële
steun zullen intrekken wanneer ze ontdekken
dat ze al een tijdje niet meer eerlijk is geweest.
Dan ontmoet ze Cade. Cade is net naar
elixir-covenant-35-jennifer-l-armentrout

Philadelphia verhuisd en probeert zijn
acteercarrière van de grond te krijgen. Max
krijgt Cade zo ver dat hij zolang haar ouders in
de stad zijn doet of hij haar vriendje is. Alleen
hadden ze er geen moment op gerekend dat
Cade haar ouders met zijn charme en zijn
acteertalent zo volledig voor zich zou innemen!
Nu willen ze absoluut dat hij met kerst komt
logeren. En hoe langer ze doen alsof, des te
echter het allemaal begint te lijken... Faking it is
het tweede deel van een zeer succesvolle
trilogie. Alle delen zijn los van elkaar te lezen.
De andere delen heten Losing it en Finding it.
Het rampzalige verhaal van jou en mij Jess
Rothenberg 2012-10-16 Sterven aan een
gebroken hart is nog maar het begin. Welkom in
de eeuwigheid! Als Brie wordt gedumpt door
Jacob betekent dat het einde van haar wereld.
Letterlijk. Alleen is Brie nog niet klaar om onder
de zoden te liggen en ze blijft als geest op aarde.
Nu ze D&W is (Dood en Weg), komt Brie
erachter dat liefde veel ingewikkelder is dan ze
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ooit had gedacht. In Half Moon Bay begint haar
familie uit elkaar te vallen. Haar beste vriendin
verbergt een geheim over Jacob en de waarheid
achter zijn verraad. En dan is er Patrick, Brie's
mysterieuze nieuwe gids en collega-Verloren
Ziel die misschien wel de sleutel tot haar
eeuwige geluk in handen heeft.
Obsidian Jennifer L. Armentrout 2018-05-19 In
‘Obsidian’, het eerste deel van de fantasyserie
‘Lux’ van Jennifer L. Armentrout, maakt Katy
kennis met haar nieuwe buurman Daemon. Deze
buitengewoon aantrekkelijke jongen blijkt helaas
vreselijk arrogant te zijn, en ze kunnen het
totaal niet met elkaar vinden. Dan wordt Katy
aangevallen door een vreemde en stopt Daemon
de tijd door met zijn hand te zwaaien. Daemon is
namelijk een alien en het is niet Katy die wordt
aangevallen, maar Daemon zelf. Dit eerste deel
van Jennifer L. Armentrouts ‘Lux’-serie is zo
goed dat je meteen verder wilt met deel 2,
‘Onyx’.
De redding van Callie en Kayden Jessica
elixir-covenant-35-jennifer-l-armentrout

Sorensen 2013-11-27 Kayden is opgenomen in
een ziekenhuis en het is onduidelijk wat met
hem aan de hand is. Callie maakt zich
verschrikkelijke zorgen, maar ze mag niet bij
hem in de buurt komen. Iedereen wil de twee bij
elkaar vandaan houden. Ondertussen is er
aangifte tegen Kayden gedaan en is Callie de
enige die hem kan redden, met haar getuigenis.
Maar dat zal Kayden nooit van haar vragen,
want dan moet ze haar eigen geheimen
prijsgeven. In De redding van Callie en Kayden
wordt de liefde van C&K nog verder op de proef
gesteld. Vinden ze een manier om elkaar weer te
zien, en te redden, of raken ze voorgoed van
elkaar vervreemd? Jonge liefde was nog nooit zo
spannend
Origin Jennifer L. Armentrout 2018-11-07
'Origin' is het vierde deel in Jennifer L.
Armentrouts Lux-serie, waarin Daemon en Katy
van elkaar gescheiden zijn geraakt omdat Katy
gevangen is genomen. Daemon zet alles op alles
om haar terug te vinden - hij zou zelfs zijn eigen
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soort verraden. Ondertussen doet Katy, omringd
door de vijand, wat ze maar kan om te overleven.
Ze is doodsbang, maar wat kan ze doen? Nu de
Lux-serie de ontknoping nadert, wordt het
verhaal alleen maar spannender. Jennifer L.
Armentrout heeft met 'Origin' een pageturner
vanjewelste geschreven.
Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19
De stoere, sexy Charley Davidson is een
privédetective met een bijzondere gave: ze kan
doden zien. Daarom wordt ze regelmatig
ingeschakeld om moorden op te lossen. Als
Charley en haar beste vriendin Cookie een
vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles
ingewikkelder dan het in eerste instantie leek.
Ondertussen wordt haar vriendje Reyes
geplaagd door demonen die maar één ding
willen: contact met Charley. Lukt het Charley om
de vermiste vrouw terug te vinden en haar
geliefden te beschermen tegen het Kwaad?
Darynda Jones won met haar debuut Eerste
steen rechts de Golden Heart® voor de Beste
elixir-covenant-35-jennifer-l-armentrout

Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen
humor en suspense. Publishers Weekly `Als je
niet kunt kiezen tussen de genres thriller,
chicklit en fantasy dan is dit jouw boek. Viva
Het lot van Callie en Kayden Jessica Sorensen
2013-07-11 Op haar twaalfde verjaardag wordt
Callie alles ontnomen. Ze sluit zich daarna af
voor alles en iedereen en zweert nooit te
vertellen wat haar is overkomen. Jaren later
domineert haar verleden nog steeds Callies
dagelijks leven. Maar alles verandert als ze de
mysterieuze en aantrekkelijke Kayden ontmoet
die net als zij gewend is te lijden in stilte.
Kayden doet er alles aan met Callie bevriend te
raken, maar zij blijft afstandelijk en in zichzelf
gekeerd. Zal Kayden haar hart kunnen
veroveren en Callie kunnen bevrijden van haar
verleden? Wat lezers op Goodreads.com zeggen
`OMG. Wat een einde. Adembenemend! Nitzan
`Hartverwarmend en gewoon onvergetelijk
Debra `Sorensen is een waanzinnig goede
verhalenverteller Annie
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Fantasie in lingerie Penelope Sky 2019-03-14
Bones is de zoon van de man die mijn tante heeft
vermoord. Hij is de afstammeling van een
psychopaat, een moordenaar. Door zijn knappe
gezicht, blauwe ogen en sterke lichaam kan hij
iedereen voor de gek houden en laten geloven
dat hij een goed mens is. Mij inbegrepen. Door
mijn loyaliteit aan mijn familie minacht ik hem.
Maar ik kan ook niet stoppen met aan hem te
denken. Te denken aan zijn kus.
One small thing Erin Watt 2019-10-22 One small
thing is een meeslepend verhaal van de auteur
van De Royals. Sinds haar zus dood is, wordt
Beth knettergek van haar overbezorgde ouders.
Ze snakt ernaar een keer los te gaan en alle
ellende te vergeten. En dus sneakt Beth het huis
uit naar een feestje. Daar ontmoet ze Chase:
knap, verleidelijk en precies wat ze die avond
nodig heeft. Maar hun onvergetelijke nacht heeft
enorme gevolgen, want ook Chase blijkt een
verleden te hebben dat hij liever vergeet. En het
heeft alles te maken met Beths zus...
elixir-covenant-35-jennifer-l-armentrout

Schaduw van de vos Julie Kagawa 2018-09-25
Deel 1 van de Schaduw van de vos-serie Eén
enkele wens kan de wereld veranderen... Deel 1
Eens in de duizend jaar krijgt iemand de kans de
grote Kamidraak aan te roepen en een wens
doen. Maar dat kan alleen als je in het bezit bent
van een geheimzinnige eeuwenoude
perkamentrol. De nieuwe tijd is bijna daar, en
boze krachten zijn eropuit om de rol in handen
te krijgen... Yumeko is een meisje met een
gevaarlijk geheim. Ze is een shapeshifter,
iemand die van gedaante kan verwisselen, iets
wat niemand mag weten. In de tempel waar ze is
opgegroeid, is ze veilig, tot de tempel op een dag
in brand wordt gestoken en alle bewoners in de
vlammen omkomen. Behalve Yumeko. Zij kan
nog net op tijd ontsnappen, mét de grootste
schat van de tempel: een stuk van de
eeuwenoude perkamentrol. Yumeko weet nu wat
haar te doen staat. Tegen iedere prijs moet ze de
rol in veiligheid brengen, zelfs als ze daarvoor
haar leven op het spel moet zetten.
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Rage and Ruin Jennifer L. Armentrout
2021-04-28 Geheimen en verboden verlangens
hebben spannende gevolgen... Je leest het in
Jennifer L. Armentrouts ‘Rage and Ruin’, het
tweede deel in de Harbinger-serie. ‘Rage and
Ruin’ is het tweede deel van de spannende
fantasy-serie Harbinger van Jennifer L.
Armentrout. Trinity moet alles op alles zetten om
de Harbinger te vinden, een wezen dat Wachters
en demonen zonder reden vermoord.
Ondertussen ontstaan er gevoelens tussen
Trinity en Zayne, maar als zij erachter komen
dat ze niet samen kunnen zijn, probeert Trinity
haar gevoelens voor Zayne te vergeten. Als de
spanning oploopt merken ze pas hoe erg ze
elkaar eigenlijk nodig hebben. Zal het hen
samen lukken om hun krachten te bundelen en
de kwade, duistere krachten van de Harbinger te
verslaan? Jennifer L. Armentrouts ‘Rage and
Ruin’ is het spannende tweede deel in de
Harbinger-serie en het vervolg op 'Storm and
Fury'. Deze serie is een spin-off van Armentrouts
elixir-covenant-35-jennifer-l-armentrout

eerder verschenen Dark Elements-serie.
Armentrout is verder bekend van haar populaire
Lux-serie.
Nooit verliefd Abbi Glines 2014-09-19 `Ik hou
van Rush! Wat een heerlijk boek. Goodreads.com
Rush hield een geheim voor haar verborgen dat
haar hele wereld verwoestte, haar hele leven
was één grote leugen. Blaire bleef desondanks
van hem houden en wist dat ze hem nooit zou
kunnen vergeten. Nu is ze weer thuis en moet ze
opnieuw beginnen, doorgaan met haar leven
totdat er iets gebeurt wat haar leven opnieuw op
zijn kop zet. Wat zou je doen als de persoon die
je eigenlijk niet meer kan vertrouwen degene is
bij wie je gedwongen wordt steun te zoeken? Je
liegt, verstopt je, ontwijkt en bidt dat je zonden
nooit geopenbaard zullen worden. Nooit verliefd
is het zinderende tweede deel in de populaire
Verboden vrucht-serie van de Amerikaanse
bestsellerauteur Abbi Glines. Blaire en Rush
stoten elkaar af als twee magnetische polen,
maar de aantrekkingskracht tussen hen is
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tegelijkertijd onweerstaanbaar. Ze kunnen niet
zonder elkaar, maar of ze ooit samen zullen
eindigen? `Fantastische serie. Ik heb gelachen
en gehuild, een geweldig boek. Amazon.com
The Brightest Night Jennifer L. Armentrout
2020-11-03 'The Brightest Night' van Jennifer L.
Armentrout is het superspannende slot van de
Origin-serie. Evie moet in 'The Brightest Night'
van Jennifer L. Armentrout leren accepteren dat
haar leven nooit meer hetzelfde wordt. Een jaar
geleden was Evie een heel normaal meisje met
een heel normaal leven. Dat bleek een grote
leugen nu ze eindelijk weet wie ze was en wat ze
is. Evie weet dat ze haar krachten onder
controle moet houden zodat ze niemand in
gevaar brengt, ook Luc niet. Hij kent haar als de
beste en zal alles doen om haar te beschermen:
liegen, bedriegen én doden. Maar dan blijkt dat
zelfs Luc niet alles weet... 'The Brightest Night'
is het laatste deel van de populaire Origin-serie
van Jennifer L. Armentrout. Eerder verschenen
'The Darkest Star' en 'The Burning Shadow'.
elixir-covenant-35-jennifer-l-armentrout

Het sanatorium Sarah Pearse 2021-08-09 In
Het sanatorium van Sarah Pearse heeft
rechercheur Elin een slecht voorgevoel over het
hotel waar het verlovingsfeest van haar broer
gehouden wordt. Als ze insneeuwen, wordt haar
gevoel bevestigd... Het sanatorium van Sarah
Pearse is een ijskoude atmosferische thriller en
The New York Times-bestseller voor de fans van
Ruth Ware. Je wilt er niet meer weg... Totdat je
er niet meer weg kunt. Een imposant hotel,
geïsoleerd gelegen midden in de Zwitserse
Alpen. Elin, rechercheur, wordt door haar broer
uitgenodigd om zijn verloving te vieren in het
hotel. Het hotel is prachtig, maar zodra Elin over
de drempel stapt heeft ze het gevoel dat er iets
niet pluis is en dit idee wordt versterkt wanneer
ze hoort dat het hotel voor de verbouwing een
vervallen sanatorium was. Wanneer Isaacs
verloofde de volgende ochtend spoorloos
verdwenen lijkt, wordt Elin pas echt ongerust.
Een sneeuwstorm heeft het hotel afgesloten van
de buitenwereld en de hotelgasten beginnen in
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paniek te raken. Niemand heeft door dat er nog
een vrouw is verdwenen: de enige die hen had
kunnen waarschuwen voor het naderende
gevaar... ‘Een onheilspellende thriller die ik op
het puntje van mijn stoel las.’ – Reese
Witherspoon ‘Het sanatorium bevat een knipoog
naar het klassieke locked-room mystery, maar is
tegelijkertijd vernieuwend. Pearse schrijft
snijdend als de Zwitserse sneeuw, en de
personages blijven fascineren.’ – A.J. Finn
‘Pearse’s debuut heeft een zeer atmosferische
setting. Deze thriller zal zeker omarmd worden
door thrillerfans.’ – Publishers Weekly ‘Een
heerlijke mix van whodunit en psychologische
thriller.’ – The Sunday Times Enthousiaste
lezersreacties op Goodreads: *****
‘Onderhoudend, bloedstollend spannend – de
rillingen liepen over mijn rug.’ ***** ‘Als Agatha
Christie en Stephen King samen een boek
zouden schrijven, zou dit het resultaat zijn.’
De godinnentest Aimee Carter 2013-01-22 Het
is een test die nog geen enkel meisje overleefd
elixir-covenant-35-jennifer-l-armentrout

heeft. En nu is de beurt aan Kate! Omdat Kates
ernstig zieke moeder zo graag terug wil naar
haar geboorteplaats, verhuizen ze van New York
naar het piepkleine Eden, waar Kate op een
nieuwe school moet beginnen - zonder vrienden,
zonder familie en met de angst dat haar moeder
de herfst niet eens meer haalt. Tot overmaat van
ramp toont de plaatselijke hunk belangstelling
voor haar, wat de woede van zijn vriendinnetje
Ava wekt. Het had Kate dus eigenlijk niet
moeten verbazen dat het feestje in het bos waar
Ava haar voor uitnodigt, er helemaal niet blijkt
te zijn. Wat ze alleen nooit had kunnen voorzien,
is dat Ava uitglijdt, met haar hoofd op een steen
terechtkomt en doodstil blijft liggen. Maar dan
écht dood. Kate heeft nog niet eens tijd gehad
om hysterisch te worden wanneer er uit het
niets een jongen opduikt - donker en
adembenemend knap. Hoe hij het doet, is haar
een raadsel, maar hij wekt Ava tot leven en
verdwijnt. Maar niet voordat hij Kate een
voorstel heeft gedaan: als zij naar zijn landgoed
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Eden komt en een reeks van zeven testen aflegt,
kan ze niet alleen onsterfelijk worden, maar ook
een heuse godin en... zijn bruid. En o ja, hij is
Henry, de god van de onderwereld, ook wel
Hades genoemd. Kate is ervan overtuigd dat hij
getikt is, maar toch... Ze heeft met eigen ogen
gezien wat hij met Ava deed. Zou hij haar
moeder ook kunnen redden? Want in dat geval is
ze tot élke test bereid! Alleen... wat als het haar
niet lukt? 'Een aanwinst voor de Young Adult
Fantasy.' - NBD Biblion
Blijf bij mij Jennifer L. Armentrout 2015-10-01
Blijf bij mij van Jennifer L. Armentrout is het
derde deel in de waanzinnige Wacht op mijserie. In dit boek valt Calla voor barman Jax – en
als lezeres val je al bij de eerste ontmoeting met
haar mee. Calla krijgt helaas niet meteen de
kans om leuke en spannende dingen met hem te
doen, want ze heeft behoorlijk wat shit uit de
weg te ruimen. Met dank aan haar
drugsverslaafde moeder. Gelukkig wil Jax haar
daarbij helpen. Sterker nog: hij staat niet toe dat
elixir-covenant-35-jennifer-l-armentrout

ze het alleen doet. Blijf bij mij (Engelse titel:
Stay with me) is het derde deel in de New Adultserie van Jennifer L. Armentrout, na Wacht op
mij en Ga voor mij. De koppels uit de vorige
boeken spelen bijrollen in dit boek, maar Calla
en Jax stelen de show!
Duistere troon Kendare Blake 2019-04-23 Drie
koninklijke zusjes en één troon: de strijd om de
macht is begonnen... Deel 2 De zusjes Katharine,
Arsinoe en Mirabella zijn alle drie erfgenaam
van de troon, maar moeten, zoals elke generatie
drielingen voor hen, uitvechten wie uiteindelijk
koningin wordt. Het is een gevecht op leven en
dood. Wie van de koninklijke zusjes zal als
overwinnaar uit de bus komen en de troon
mogen bestijgen? Katharine, eens de zwakste
van de drieling, voelt zich sterker dan ooit
tevoren. Arsinoe heeft de waarheid over haar
krachten ontdekt en beseft dat haar geheim
weleens in haar voordeel zou kunnen werken. En
Mirabella, altijd de sterkste en de gedoodverfde
koningin, raakt niet alleen zelf in groot gevaar:
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ook de mensen om haar heen lopen gevaar en ze
lijkt het niet te kunnen voorkomen. Er is niets en
niemand die de zusjes tegenhoudt op weg naar
de troon, behalve zijzelf...
Godinnenwraak Aimée Carter 2014-03-04
Goddess Test Wat als onsterfelijkheid niet voor
eeuwig is? Deel 2 Kate heeft als enig meisje de
Godinnentest doorstaan, waarna ze door de
goden onsterfelijk is gemaakt. Nu is ze er
helemaal klaar voor om zich bij Henry, de
machtige koning van de onderwereld te voegen.
Helaas is het leven samen met Henry in zijn
paleis niet helemaal wat ze ervan had verwacht.
Hij heeft haar zelfs nog niet één keer gekust
sinds ze terug is uit de bovenwereld! Houdt hij
eigenlijk wel van haar? Dan wordt Henry het
slachtoffer van Calliopes wraakzucht en wordt
hij door haar toedoen ontvoerd door het enige
wezen dat machtig genoeg is om hem te doden:
Kronos, de koning van de Titanen. Terwijl de
andere goden zich opmaken voor een strijd die
het einde van alles kan betekenen, gaat Kate op
elixir-covenant-35-jennifer-l-armentrout

zoek naar de Tartarus om Henry te redden. Al
snel beseft ze dat ze het niet in haar eentje kan
en dat ze hulp nodig heeft. Hulp van de enige
vrouw die ze nooit had willen ontmoeten:
Persephone, Henry's grote liefde... 'Meiden die
van romantiek houden, zullen smullen van dit
verhaal, dat eindigt met een enorme cliffhanger.'
- NBD Biblion
Losing It Cora Carmack 2015-07-07 Deel 1 in de
populaire romantische trilogie van
bestsellerauteur Cora Carmack. Bliss Edwards is
bijna afgestudeerd en heeft ‘het’ als enige in
haar vriendenkring nog niet gedaan. Ze vindt
dat daar maar eens een eind aan moet komen en
de simpelste methode lijkt haar een
onenightstand. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig.
Eindelijk met een aantrekkelijke jongen in bed
beland, raakt Bliss in paniek en gaat ze
ervandoor. Alsof dat nog niet gênant genoeg is:
als ze het lokaal van de nieuwe docent drama
inloopt, herkent ze de man die ze acht uur
eerder naakt achterliet in haar bed... Losing it is
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het eerste deel van een zeer succesvolle trilogie.
Het stond hoog op de New York Times- en de
USA Today-bestsellerlijsten. De vervolgdelen
heten Faking it en Finding it. Reviews: 'Een boek
dat je niet weg kan leggen.' - hebban.nl
'Plotseling komen er zinnen in voor die echt zó
grappig zijn dat je spontaan hardop begint te
lachen. Hierdoor krijgt het boek zijn eigen stukje
originaliteit en is hij wat mij betreft anders dan
de andere boeken rondom dit onderwerp.' Adorable Books
Hemel Alexandra Adornetto 2013-02-15 Bethany
en Xavier hebben hun tijd in de hel overleefd,
maar hun verboden liefde zal nog meer tests
moeten doorstaan. Ze besluiten alle goede raad
te negeren en te trouwen. Hoewel ze het geheim
proberen te houden voor Bethany's broer en zus
komen die twee er al snel genoeg achter - en
met hen nog veel angstaanjagender engelen.
Bethany en Xavier worden op de hielen gezeten
door de Zeven, een militaire engelenorde die
koste wat het kost de balans in het universum
elixir-covenant-35-jennifer-l-armentrout

wil bewaren. Nu hebben ze maar één doel:
Bethany moet terug naar de hemel, en Gabriel
en Ivy moeten hun rebellie met de dood
bekopen. De prijs die Bethany moet betalen voor
haar vrijheid is hoger dan ze zich ooit had
kunnen voorstellen, maar als ze overleeft, heeft
ze voor eens en voor altijd bewezen dat er niets
sterker is dan de kracht van de liefde
Opal Jennifer L. Armentrout 2018-09-11 'Opal' is
het derde deel in de Lux-serie van Jennifer L.
Armentrout. Zelfs nu Katy en Daemon eindelijk
helemaal voor hun liefde gaan, kunnen ze niet
vrijuit gaan daten. Er komen allerlei andere
obstakels op hun pad. Vrienden blijken ineens
vijanden, en hoewel ze ook hulp krijgen uit
onverwachte hoek, zijn ze hun leven verre van
zeker. Maar ze houden stand. Ze moeten wel.
Met 'Opal' zit je midden in het verhaal van
Jennifer L. Armentrouts verslavende Lux-serie,
de hotste fantasyserie van het moment.
Blood of eden Julie Kagawa 2013-11-19 Blood
of Eden Deel 1 Allie doet het onmogelijke: ze
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sterft om te kunnen overleven. De
zeventienjarige Allie moet zien te overleven in
een verwoeste wereld waarin vampiers de macht
hebben. Nadat een van haar
voedselstrooptochten haar bijna fataal is
geworden, laat meestervampier Kanin haar
kiezen: sterven of een vampier worden. Ze kiest
voor het laatste, en dat brengt weer heel andere
problemen met zich mee. Wat het betekent om
een vampier te zijn, merkt ze pas echt als ze
verliefd wordt op de dappere, loyale en zéér
menselijke Zeke. Wat zal er gebeuren als hij
erachter komt wat ze werkelijk is? Haar hart
mag dan niet meer kloppen, maar dat wil niet
zeggen dat het niet gebroken kan worden...
IJskoud Jennifer L. Armentrout 2016-02-05
IJskoud van Jennifer Armentrout, een supersexy
boek! In IJskoud komen Sydney en Kyler samen
vast te zitten in een skioord. Ze kennen elkaar al
van jongs af aan en zijn stiekem verliefd op
elkaar. Dat willen ze alleen niet aan de ander
laten merken. Maar nu ze nergens heen kunnen,
elixir-covenant-35-jennifer-l-armentrout

kunnen ze ook niet meer vluchten voor hun
gevoelens. Die stijgen al gauw tot temperaturen
vér boven het vriespunt! Jennifer Armentrout is
een van de grootste New Adult-schrijfsters in de
VS. Haar specialiteit? Heerlijke
wegdroomhunks! Ook in IJskoud (Engelse titel:
Frigid), Jennifer Armentrouts tweede boek in
Nederland na het succesvolle Wacht op mij, is
het zwijmelen geblazen. We just can't get
enough...
Als morgen niet bestaat Jennifer L.
Armentrout 2019-04-02 Er was iets mis. Er was
iets heel erg mis.’ Alles kan in één klap voorbij
zijn. Leeftijd: 15+ De zeventienjarige Lena is de
hoofdpersoon in ‘Als morgen niet bestaat’ van
Jennifer L. Armentrout. Het ene moment heeft zij
nog een vriendengroep, een wederzijdse
verliefdheid en grootse plannen voor haar
studententijd. Dat verandert als ze na een feestje
met vier vrienden betrokken raakt bij een autoongeval. Lena is de enige die het overleeft. Ze
wordt verteerd door schuldgevoel, kruipt in haar

16/18

Downloaded from besteblogs.nl on
August 11, 2022 by guest

schulp en duwt iedereen van zich af. Deze young
adult-roman van bestsellerauteur Jennifer L.
Armentrout, ook bekend van de Lux-serie, stelt
de vraag: kun je ooit weten wanneer je op het
punt staat een enorme fout te maken? ‘Als
morgen niet bestaat’ is aangrijpend van begin
tot eind.
Eerste steen rechts Darynda Jones 2012-07-09
De stoere en sexy Charley Davidson is een
privédetective met een bijzondere gave: ze kan
doden zien. Daarom wordt ze regelmatig
ingeschakeld om moorden op te lossen. Maar de
laatste tijd is er nog iets anders aan de hand:
regelmatig krijgt Charley in haar dromen bezoek
van een knappe, mysterieuze jongen. Wat hij met
haar doet is met geen pen te beschrijven. Wie is
hij? En leeft hij echt of is hij ook een dolende
geest? Charley weet niet wat ze op het spel zet
als ze zich aan hem overgeeft, maar hem
weerstaan kan ze ook niet! Darynda Jones won
met Eerste steen rechts de Golden Heart® voor
de Beste Paranormale Roman. Haar debuut
elixir-covenant-35-jennifer-l-armentrout

vormt de start van een driedelige serie, waarin
Charley Davidson de hoofdrol speelt. Tweede
steen links is het volgende deel en verschijnt in
2013 in Nederland. Darynda woont in New
Mexico, samen met haar man en hun zoontjes.
Fangirl Rainbow Rowell 2014-06-04 Cath is fan
van Simon Snow, maar zo zijn er wel meer. Het
enige verschil is dat een Simon Snow-fan zijn
voor Cath net zo veel betekent als kunnen
ademen voor de rest van de mensheid. Als Cath
niet over Simon Snow leest, in boeken waarin hij
de hoofdpersoon is of op forums, dan schrijft ze
fanfictie of verkleedt ze zich als een van de
personages uit de films.Tot nu toe was haar
tweelingzus Wren net zo gek op Simon Snow,
maar nu ze gaan studeren is het fangirlen er
voor Wren wel een beetje af. Cath zal nu dus
alleen door haar veelal fictieve leven moeten
gaan. Maar is ze daar wel klaar voor? Haar
nieuwe kamergenoot Reagan is in ieder geval
vastbesloten om Cath een handje te helpen.
Samen trekken ze ten strijde tegen veeleisende

17/18

Downloaded from besteblogs.nl on
August 11, 2022 by guest

docenten, manische ouders en sluimerende
verliefdheden en komt Cath erachter dat nerd
zijn eigenlijk wel heel cool is.
Onyx Jennifer L. Armentrout 2018-06-26 ‘Onyx’
is het tweede deel van de vijfdelige fantasyserie
‘Lux’ van Jennifer L. Armentrout. Katy valt in dit
boek tegen beter weten in steeds meer voor
Daemon, terwijl het juist van het grootste belang
is dat niemand weet dat zij met elkaar
verbonden zijn. Dat zou namelijk haar dood
worden. En die van Daemon net zo goed,
trouwens. Ze moet tegen hem liegen om bij hem
uit de buurt te blijven, hoe zwaar haar dat ook
valt. ‘Onyx’ gaat meteen verder waar het vorige
deel van Jennifer L. Armentrouts ‘Lux’-serie
‘Obsidian’ ophield. Hierna volgen nog drie delen.
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The Darkest Star Jennifer L. Armentrout
2019-07-09 ‘The Darkest Star’ is het eerste deel
in de Origin-serie van Jennifer L. Armentrout,
die zich afspeelt in hetzelfde universum als de
Lux-serie. In ‘The Darkest Star’ komt de jonge
Evie in contact met de buitenaards knappe Luc.
Bij die ontmoeting denkt Evie in eerste instantie
dat Luc ‘gewoon’ een Luxen is. Maar al snel
komt ze erachter dat hij nog veel machtiger,
invloedrijker en gevaarlijker is dan dat. En... ze
valt als een blok voor hem. ‘The Darkest Star’ is
een fantasyverhaal vol romance en suspense,
met ook nog die heerlijke Armentrout-humor.
‘Lux is absoluut een van mijn favo series aller
tijden! Stiekem zou het van mij nog wel een
vervolg mogen krijgen...’
KwanteinWonderland.com
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