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bedenker van de ongekend populaire online strip MonsterZee. Daar voelt ze zich veilig in haar
online wereld. Wallace is nieuw op school. Hij schrijft fanfictie over MonsterZee en heeft geen
idee dat Eliza de maker is van de strip die zo veel voor hem betekent. Eliza laat Wallace
voorzichtig dichterbij komen. Wat zou er gebeuren als ze haar ware identiteit onthult?
Schaduwzielen L.J. Smith 2012-09-18 Elena Gilberts liefde, de vampier Stefan Salvatore, is
gevangengenomen door de demonische geesten die in Fells Church een ravage aanrichten. Om
haar geliefde te vinden, moet Elena vertrouwen op Stefans broer Damon, de knappe maar uiterst
dodelijke vampier die het feit dat hij Elena voor zichzelf wil niet onder stoelen of banken steekt.
En ook Elena kan niet ontkennen dat de spanning tussen haar en Damon met de dag groter
wordt. Voor welke broer zal ze uiteindelijk kiezen? Ondertussen onderzoeken Bonnie en
Meredith het kwaad dat bezit heeft genomen van Fells Church. Hun onderzoek leidt tot een
aantal verschrikkelijke ontdekkingen, en al snel maken ze deel uit van een van de gevaarlijkste
avonturen van Elena tot nu toe
De hoogste eer Danielle Steel 2019-03-14 De hoogste eer, de nieuwe roman van Danielle Steel,
vertelt het aangrijpende verhaal van een verzetsheldin die ten onrechte wordt beschuldigd van
collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gaëlle is zestien wanneer Duitsland in 1940
Frankrijk binnenvalt en de verschrikkingen van de oorlog hun intrede doen. Gaëlle gaat in het
verzet en doet heldhaftig werk, onder de ogen van de Gestapo en de Franse collaborateurs. Maar
wanneer de oorlog eindigt, wordt ze ten onrechte beschuldigd van collaboratie. In Parijs en later
in New York bouwt zij een nieuw leven op, maar het stempel van verraad blijft aan haar kleven.
Tot haar kleindochter, een gerespecteerd journaliste, besluit haar reputatie in ere te herstellen.
Wordt de moed van een vrouw in oorlogstijd eindelijk erkend?
De mus Jason Mott 2013-08-06 Heather is vastbesloten de tien jaar oude Tatiana, die plotseling
in haar leven opduikt, te herenigen met haar vader in Sierra Leone. Maar hoeveel is ze bereid op
het spel te zetten voor het redden van een teruggekeerd meisje, een meisje dat ze niet eens
kent?
Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07 Even intrigerend als zijn naam, even gevaarlijk en
meeslepend als zijn foto's. Zo wordt oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het tijdschrift
waarvoor Bryan Mitchell de glamour-foto's levert. Maar wanneer ze samen een reportage
moeten maken, wordt haar al gauw duidelijk dat de samenwerking geen feest zal worden. De
man is gewoon te arrogant voor woorden. Shane staat evenmin te trappelen om op stap te gaan
met een tenger popje dat de kost verdient met het fotograferen van de jetset. Afstand houden
lijkt hun allebei verreweg het beste. Helaas staan daarbij twee dingen in de weg: de zinderend
hete zomer en de fysieke nabijheid van de ander...
Gevangene van de nacht Anne Blankman 2014-08-07 München is in 1933 een broeinest van
onrust en gevaarlijke geheimen. Gretchen Müller groeit op tussen de leden van de
nationaalsocialistische partij, onder de hoede van haar oom Dolf. Gretchen is zijn favoriet en hij
beschermt haar sinds de dood van haar vader. Maar Dolf is niemand anders dan Adolf Hitler. En
Gretchen gehoorzaamt hem te allen tijde. Dan wordt ze verliefd op de jonge joodse journalist
Daniel. Hij beweert dat haar vader is vermoord door een nazikameraad. Gretchen zoekt naar
antwoorden bij haar familie, die ze altijd zonder meer vertrouwde. Durft ze in de zoektocht naar
de waarheid haar hart te volgen ook als het leven van haar en Daniel op het spel staat? Anne
Blankman is opgegroeid in een klein stadje in de buurt van New York, en woont inmiddels met
haar man in Virginia. Toen ze twaalf was las ze het dagboek van Anne Frank en haar fascinatie
voor Annes leven en de Tweede Wereldoorlog leidde uiteindelijk tot het idee voor Gevangene van
de nacht.
Night Seeker Yasmine Galenorn 2018 Eons ago, vampires tried to turn the dark Fae to harness
their magic, only to create a demonic enemy more powerful than they could have imagined.
Now, the Vampiric Fae are on the move, hunting anyone in their path. As the war with the
vampires ratchets up, Myst, Queen of the Indigo Court, enshrouds New Forest in her chilling
grasp. Cicely Waters, owl shifter and Wind Witch, has rescued the Fae Prince Grieve at a great
cost. Their reunion has lost them the allegiance of the Summer Queen--and the tolerance of the
vampires. In desperation they turn to the Consortium for help. Now, to regain the good will of
Lainule, they must dare to enter the heart of Myst's realm. But as Cicely and Grieve embark on
their search for the heartstone of Summer, Winter is already wreaking her terrifying
revenge.Book 1: Night Myst ; Book 2: Night Veil ; Book 3: Night Seeker ; Book 4: Night Vision ;
Book 5: Night's End ; Book 6: Night Shivers.
Voorbij de horizon Jody Hedlund 2017-03-24 ‘Voorbij de horizon’ is het vierde en laatste deel van
Jody Hedlunds serie rond vuurtorens. Race Point, Massachusetts, 1876. Victoria Cole heeft alles
wat haar hartje begeert: ze heeft een fortuin geërfd en een charmante verloofde. Ze heeft al
twee verloofdes versleten, maar nu is ze er zeker van dat ze ware liefde heeft gevonden. Als de
bruiloft nadert, wordt Victoria bedreigd. Haar vader huurt haar vader een man in om haar te
beschermen. Lijfwacht Tom Cushman heeft één gouden regel: nooit emotioneel betrokken raken
bij je cliënten. Maar hij heeft nog nooit iemand beschermd die zo aantrekkelijk en innemend is
als Victoria. Na een poging tot ontvoering, wordt de bruiloft uitgesteld en houden Tom en
Victoria zich schuil in een vuurtoren totdat de dader is gevonden. Tom assisteert de
vuurtorenwachter en Victoria moet doen alsof ze zijn vrouw is. En dat alles zonder de luxe van
haar gebruikelijke leven. Als ze Tom beter leert kennen en hem helpt om zijn verleden achter
zich te laten, moet ze ook haar eigen angsten onder ogen zien. Ondertussen komt de ontvoerder
hen op het spoor. Zullen ze ooit beiden stoppen met vluchten en de geborgenheid vinden waar ze
zo naar verlangen?
De vondeling Stacey Halls 2020-10-20 1754. Zes jaar nadat Bess haar onwettige dochter Clara
achterliet in een kindertehuis in Londen, wil ze de dochter die ze nooit heeft gekend terughalen.
Ze is geschokt wanneer ze ontdekt dat Clara al eerder werd opgeëist, door haarzelf. Haar leven
komt op zijn kop te staan terwijl ze probeert te achterhalen wie haar dochtertje heeft
meegenomen en waarom. Aan de rand van Londen worstelt een jonge weduwe die haar huis al
tien jaar niet heeft verlaten met het verwelkomen van een nieuw kindermeisje. Haar verleden
dreigt haar in te halen en haar zorgvuldig geconstrueerde wereld uit elkaar te scheuren.
Het weerzien Nicci Gerrard 2011-07-12 Na een stukgelopen relatie in Italië woont Marnie weer
in Londen, waar ze in een piepklein poppenmuseum werkt. Als ze op een ochtend onverwacht
een telefoontje krijgt van Oliver, haar grote jeugdliefde, is dat het begin van Marnies terugkeer
naar het verleden. Ralph, de gezamenlijke jeugdvriend van Marnie en Oliver, blijkt ernstig ziek.
Om bij hem te kunnen zijn in deze zware periode, vertrekt Marnie naar Ralphs buitenhuis in
Schotland. Hier komen de herinneringen aan haar jeugdjaren in alle hevigheid naar boven:
Marnies gevoelens voor Oliver en Ralphs onbeantwoorde liefde voor Marnie. Wat is er al die
jaren geleden precies gebeurd, waarom is het contact tussen de drie ooit verbroken – en kunnen
ze het verleden achter zich laten? Het weerzien is een prachtig verhaal over vriendschap, liefde,
loyaliteit en de kracht van herinneringen. Een psychologische roman met de suspense van een
thriller.
Liefs van Aubrey Suzanne LaFleur 2011-05-31 Na een tragisch auto-ongeluk staat het leven van
de elfjarige Aubrey op zijn kop. Terwijl ze een nieuw leven begint, denkt Aubrey alles te hebben
wat ze nodig heeft: spaghetti en Sammy, haar nieuwe vis. Ze kan niet praten over wat er is
gebeurd. Ze kan er alleen over schrijven, ook al leest niemand de brieven. Met de hulp van haar
fantastische oma en nieuwe vrienden leert Aubrey dat ze niet alleen is, en gaandeweg vindt ze
de woorden om haar gevoelens te uiten. Liefs van Aubrey is hartverscheurend, dapper, eerlijk,
grappig en hoopvol.
Vers bloed Stuart MacBride 2010-11-12 Een verkrachter teistert de gure straten van Aberdeen.
Agent Jackie Watson, de vriendin van inspecteur Logan McRae, biedt zich aan als lokaas. Na een

De gezelschapsdame van Willowgrove Sarah E. Ladd 2016-02-28 In deze historische roman
van Sarah Ladd ontmoet een gezelschapsdame een man die haar geheim kent. Kan ze hem
vertrouwen? De rentmeester van Willowgrove Hall, Nathaniel Stanton, houdt iedereen in de
gaten. Ook de nieuwe, beeldschone gezelschapsdame ontsnapt niet aan zijn aandacht. Hij
vermoedt dat Cecily Faire iets verbergt en hij voelt zich verplicht om dat boven water te krijgen.
Maar hij heeft zelf ook een geheim: hij is de bastaardzoon van de vorige heer van Willowgrove.
Cecily en Nathaniel voelen zich steeds meer tot elkaar aangetrokken, maar dan overlijdt de
vrouwe van het landgoed en verandert alles. Sarah Ladd schrijft net als Julie Klassen romans die
zich afspelen in de Regency-periode in Engeland. Eerder verschenen van haar hand ‘De
erfgename van Winterwood’ en ‘De directrice van Rosemere’.
Bloed op het Zand Bradley P. Beaulieu 2018-04-19 Bloed op het Zand is het tweede deel van
Bradley P. Beaulieu’s fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Çeda, nu een van de
Klingmaagden in dienst van de koningen van Sharakhai, traint mee met de dodelijkste krijgers
van het koninkrijk. Terwijl ze op missies wordt gestuurd om het bewind van de koningen te
versterken, verzamelt ze ondertussen steeds meer informatie om ze te ondermijnen. Ze kent de
duistere geschiedenis van de asirim – die honderden jaren geleden tot slaven werden gemaakt
door de koningen – maar nu ze als Klingmaagd aan ze is verbonden, voelt ze hun pijn even hevig
als die van haarzelf. De asirim verlangen naar vrijheid, eisen die zelfs, maar met de krachten van
de goden in het spel, lijken hun ketenen onverbreekbaar. Çeda kan de redder in nood zijn
waarop de asirim hebben zitten wachten, maar nu is niet het moment om risico’s te nemen. Na
de overwinning van de Maanloze Horde op het paleis van de Zwerfkoning zijn de resterende
koningen uit op bloed. Systematisch kammen ze de stad uit, meedogenloos in hun wraak. Emre
en zijn nieuwe kameraden van de Maanloze Horde hopen gebruik te maken van de onrust, maar
met de koningen en hun door de goden gegeven krachten en de Klingmaagden met hun
ebonieten zwaarden, is er weinig hoop dat ze dat gaat lukken Als Çeda en Emre vervolgens een
complot ontdekken van de bloedmagiër Hamzakiir, en de woestijn overzeilen om achter de
waarheid te komen, openbaart zich een verschrikkelijk geheim, een die de macht van de gehate
koningen misschien kan overwinnen. Maar dan moet Çeda wel eerst leren omgaan met de
alsmaar schuivende machten binnen Sharakhai, en de groeiende razernij van de asirim zien te
bedwingen voordat ze daaronder bedolven raakt. ‘Dit is epische fantasy zoals het moet:
vernieuwend en toch herkenbaar, spannend en meeslepend.’ Martijn Lindeboom, Hebban.nl over
De Twaalf Koningen van Sharakhai
Een ander klimaat Robin Pilcher 2021-10-12 De dot-com-zeepbel is gebarsten en Dan Porter is
een van de slachtoffers. Hij raakt zijn baan kwijt, kijkt thuis eens goed om zich heen en stelt vast
dat hij vervreemd is van zijn vrouw en kinderen. Dan dient zich een nieuwe kans aan: een bedrijf
in Schotland. Porter verhuist, alleen vergezeld van zijn zoon Josh. Schrijver Robin Pilcher
ontwortelt zijn personages, dropt hen in een nieuwe omgeving, met onverwachte ontmoetingen
en vriendschappen. Een ander klimaat is een meeslepende roman over de momenten in het leven
waarop je alles anders gaat bekijken. Een vlotte roman over de grote thema’s. Robin Pilcher
(1950, zoon van Rosamunde Pilcher, schrijfster van romantische boeken) begon pas op zijn 50ste
te schrijven. Daarvoor was hij onder andere songwriter, fotograaf, boer, tenniscoach en cowboy.
Hij is eigenaar geweest van een postorderbedrijf, heeft een website opgezet om schrijvers en
lezers van korte verhalen samen te brengen (Shortbread), en denkt momenteel na over een
Pilcher Foundation of Creative Writing. Robin Pilcher is, kortom, een woelwater, en dat is te
merken aan zijn boeken.
Het recht op terugkeer Leon de Winter 2012-05-29 Het jaar is 2024, de plaats is Tel Aviv.
Israël is gekrompen tot een zwaarbeveiligde stadstaat. Daar, op dat desolate strookje land, runt
Bram Mannheim een bureautje dat ouders helpt hun verdwenen kinderen op te sporen. Zijn
eigen zoontje verdween zestien jaar eerder. In zijn vrije tijd werkt hij als vrijwilliger bij de
ambulancedienst. Na een bloedige aanslag op een grenspost doet Bram een ontdekking die zijn
leven opnieuw ingrijpend zal veranderen. Een zinderende roman van een internationale
bestsellerauteur over hoop en wanhoop, waanzin en zelfbedrog, op de puinhopen van een
mensenleven.
Indigo Court Books, 4-6: Night Vision, Night’s End, Night Shivers Boxed Set Yasmine
Galenorn 2021-11-07 For the first time, here are the last three books in the New York Times
bestselling Indigo Court urban fantasy series, collected together into one volume. Book Four —
Night Vision: Destined to become the Fae Queens of Winter and Summer, Wind Witch Cicely and
her cousin, Rhiannon, are eager to assume their roles and marry the loves of their lives. But
while Myst hides in the shadows, seeking to regroup her forces, another danger is lurking closer.
Renegade vampires Geoffrey and Leo manage to free the Blood Oracle and set him upon New
Forest, Washington. Not satisfied with wreaking havoc on the town, Leo ups the ante by
kidnapping Rhiannon. Now, Cicely must lead her forces in a bloody battle to save her cousin
before everything they’ve worked for crumbles to dust. Book 5 — Night’s End: Newly crowned
Fae Queens Cicely and Rhiannon have embraced their destinies and claimed their thrones. But
Myst is rising once more, and now, at the helm of her armies, she begins her final assault on the
Golden Wood. As Fae, vampires, and magic-born alike fall under the tide of blood, Cicely and her
friends must discover a way to destroy the spidery queen before they—and their people—face
total annihilation. Book 6 — Night Shivers: Cicely, Queen of Snow and Ice, is slowly getting used
to her new role in life as Queen of Winter. The Vampiric Fae have been conquered and Myst is
gone, but now something new is unsettling her kingdom. A ship sails across the Crashing Sea
from the Golden Isle with new members for her kingdom, but all of the Sidhe aboard are
missing. And the Wilding Fae are appealing to the Fae Queen. It seems that several of their
members have vanished, and a large shadowy wolf has been seen on the outskirts of their
village. Something from the depths of Hel is on the loose, trying to usurp control of the Realm of
Snow and Ice. Now, Cicely and her friends must face down the monster before he can marshal
the ice giants, and destroy the new Queen and her rule. Additional books in the series that are
not included in this set: Night Myst (book 1) Night Veil (book 2) Night Seeker (book 3)
Een engel in Rome Amy Harmon 2017-10-12 Eva Rosselli en Angelo Bianco groeien op als broer
en zus, maar het is niet de bloedband die hen verbindt... Italië, 1933. Als Angelo Bianco op zijn
negende naar Italië wordt gestuurd, is hij een geschenk uit de hemel voor Eva Rosselli. Eindelijk
het broertje waar ze al zo lang op hoopte! Terwijl ze samen opgroeien, ontstaat een hechte ban
tussen de twee, die ernstig op de proef wordt gesteld als Angelo besluit zijn roeping tot priester
te volgen. Tien jaar later is Angelo tot priester gewijd, en is Eva op de vlucht voor de Gestapo. In
een uiterste wanhoopsdaad klopt ze aan bij Angelo, die Eva verstopt in een klooster. Daar komt
ze tot de ontdekking dat ze slechts een van de vele Joden is die door de Katholieke Kerk
verborgen worden gehouden. Terwijl de wereld in oorlog is en op verlossing wacht, staan Eva en
Angelo beproeving na beproeving te wachten, keuze na hartverscheurende keuze - tot er geen
weg terug meer is.
U staat voor Ultimatum Sue Grafton 2014-09-24 Eenentwintig jaar geleden is er een kleuter
verdwenen en Michael Sutton denkt getuige te zijn geweest van haar ‘begrafenis’ toen hij als
zesjarig jongentje buiten speelde.Hij vraagt Kinsey of ze wil helpen het graf van het meisje te
vinden. Maar tijdens haar onderzoek merkt Kinsey dat Michaels verhaal aan alle kanten
rammelt. Heeft hij er toch meer mee te maken dan zij dacht?
Zoek me tussen de sterren Francesca Zappia 2018-06-07 Indringende, eigentijdse YA-roman
over fandom, online vriendschap, depressie en de grote invloed van internet. Ik zal hem moeten
vertellen wie ik ben. Maar wat moet ik doen als ik daarmee alles verpest? Op school ziet
niemand Eliza staan. Op internet is ze echter wereldberoemd als Lady Astronomia, de anonieme
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paar koude nachten hebben ze een verdachte te pakken: de mateloos populaire aanvaller van FC
Aberdeen. De arrestatie zet veel kwaad bloed onder de aanhang van de club en de politie moet
hem al snel weer vrijlaten: de voetballer heeft voor elk incident een alibi.Terwijl bijna alle
aandacht van de politie en de media uitgaat naar de verkrachtingen onderzoekt Logan een
tweede zaak. In een loods bij de haven wordt het verminkte lichaam van een onbekende man
gevonden. Als Logan ontdekt dat de man te zien is in een aantal illegale pornofilms lijkt het erop
dat een plaatselijke liefhebber van bondage zijn hobby misschien iets te serieus neemt... In hun
zoektocht naar antwoorden raken Logan en Jackie verstrikt in een obscure wereld van
pornografen, seksshops, sm en voetbal.
Eeuwig samen - novelle Sophie Jackson 2017-02-14 Sophie Jackson – Eeuwig samen Ondertitel:
Kat en Carter gaan verder Eeuwig samen van Sophie Jackson is een meeslepende must-read voor
de fans van Stuk van jou en Stil van jou. Kat en Carter zijn getrouwd en genieten van een
geweldige huwelijksreis. Voor Kat is dit het moment om te beginnen over kinderen. Carter
schrikt hiervan. Na zijn ellendige jeugd weet hij helemaal niet zeker of hij kinderen wil, en of hij
twijfelt of hij wel een goede vader zal zijn. Terwijl steeds meer van hun vrienden ouders worden,
loopt de spanning tussen Kat en Carter verder op. En dan vertelt Kat opeens dat ze een
zwangerschapstest moet doen...
Echt eten Pascale Naessens 2020-08-29 Echt Eten. Maak jezelf sterker, gezonder en gelukkiger.
Deze titel geeft de visie op voeding van Pascale Naessens weer en vat meteen samen hoe
krachtig voeding is voor ons leven en welzijn. Met 75 eenvoudige lowcarbgerechten maakt
Pascale Naessens dit statement helemaal waar. Lekker en gezond eten klaarmaken is leuk en
simpel. Wie op deze manier kookt, neemt zijn lot in eigen handen om zichzelf en zijn of haar
familieleden sterk en gezond te maken. Het boek staat ook boordevol lifestyle-ideeën, tips voor
mooi en romantisch tafelen en bruikbare informatie over voeding en gezondheid. Na het recente
boek Ketokuur, waarin Pascale Naessens het ketogeen dieet onder de loep nam, is de auteur er
weer met een nieuw boek. Het staat boordevol gerechten volgens haar bekende, typische en
favoriete methode: gematigd low carb met heel veel verse en pure ingrediënten. En, lekker
meegenomen: het boek bevat veel heerlijke gezonde desserts.
Nachtjagers Jeaniene Frost 2014-02-13 Half-vampier Cat Crawfield werkt nu als geheime agent
voor de overheid om de wereld te ontdoen van de ondoden en ze gebruikt alle skills die ze van
Bones, haar sexy en uiterst gevaarlijke ex, geleerd heeft. Als Cat zelf op de lijst staat om
uitgeschakeld te worden is Bones de enige die haar kan helpen. In dit tweede deel van de
Nachtjagers-serie ziet Cat zich wederom genoodzaakt om met Bones samen te werken en dit
maakt van alles in haar los. Cat probeert om hun relatie zakelijk te houden, maar ze kan haar
verlangens voor Bones niet eeuwig onderdrukken... De magische sensatie van het moment.
Godin bij vergissing P.C. Cast 2013-01-22 Al heeft Shannon Parker als lerares Engels voor heel
wat hete vuren gestaan, zelfs voor haar is het wat bizar om eerst op mysterieuze wijze te worden
aangetrokken door een Keltische pot, dan met haar auto in een heftige storm verzeild te raken
en door haar spiegelbeeld een vuurbal in gelokt te worden, om uiteindelijk geradbraakt wakker
te worden in een andere wereld. Een mythische wereld zonder auto's, computers of opstandige
pubers, waarin ze van identiteit heeft geruild met ene Rhiannon incarnatie van de godin Epona
die op het punt staat in het huwelijk te treden met... een centaur. Shannon mag dan altijd een
paardenmeisje zijn geweest en, toegegeven, de centaur in kwestie is een zeer aantrekkelijk
exemplaar, maar wat moet een simpel meisje uit Oklahoma nu met een half paard als
echtgenoot? Dat Rhiannon meer goede redenen had om met haar van wereld te wisselen beseft
Shannon niet lang daarna, wanneer ze ontdekt dat haar nieuwe wereld, het rijk Partholon, door
een leger bloeddorstige gevleugelde monsters wordt bedreigd. Terwijl deze Fomorianen
gruwelijk huishouden in Partholon, trekt Shannon samen met haar centaur met wie ze het
inmiddels méér dan goed kan vinden ten strijde. Zal het haar lukken te overleven en een manier
te vinden om naar huis terug te keren?
Een miljoen werelden met jou Claudia Gray 2017-05-16 Sinds haar ouders de Vuurvogel
hebben uitgevonden, een apparaatje waarmee je door verschillende dimensies kunt reizen, heeft
Marguerite al heel wat gevaren getrotseerd. Inmiddels heeft ze ontdekt dat haar oude vijand
Wyatt Conley erop uit is honderden universums te vernietigen, met iedereen die daarin leeft. Om
dit te bereiken gebruikt Conley zijn ultieme wapen: de boosaardige en gestoorde Marguerite uit
een andere dimensie, die de echte Marguerite altijd een stap voor lijkt te zijn. Het wordt een
strijd tussen de Marguerites... en er kan er maar één winnen!
DE FILOSOFIE VAN GOTTFRIED BENN Prof. Freddy Verbruggen
In spiegelbeeld Emma Darcy 2014-07-01 Onderweg naar Zwitserland, waar Kristy hoopt nog
enkele familieleden te vinden, brengt ze een nachtje door in Parijs. In het hotel wordt ze tot haar
verbazing doorgestuurd naar de mooiste suite - met een tussendeur naar de aangrenzende
kamer. Daarachter, ontdekt ze, staat een woeste, zeer aantrekkelijke Fransman die haar
beschuldigend toeroept dat ze hem in de steek heeft gelaten!
Antlered Crown Yasmine Galenorn 2021-12-14 Herne and I have a new home in Annwn, a castle
overlooking a sea. We’re about to get married, and I’m learning what it means to be a goddess.
I’m also learning what I have to leave behind. But secrets come to light, bringing hope for my
homeland. I thought I was done with the dragons forever, but things aren’t always simple, and
happily ever after doesn’t mean worry-free. Reading Order for the Wild Hunt Series: Book 1: The
Silver Stag Book 2: Oak & Thorns Book 3: Iron Bones Book 4: A Shadow of Crows Book 5: The
Hallowed Hunt Book 6: The Silver Mist Book 7: Witching Hour Book 8: Witching Bones Book 9: A
Sacred Magic Book 10: The Eternal Return Book 11: Sun Broken Book 12: Witching Moon Book
13: Autumn’s Bane Book 14: Witching Time Book 15: Hunter’s Moon Book 16: Witching Fire
Book 17: Veil of Stars Book 18: Antlered Crown Genres: Fae, Gods and Goddesses, Demigods,
witches, vampires, romance, urban fantasy, fantasy, magic, shapeshifters, weres, coyote shifter,
stag shifter, ghosts, psychic, elemental magic, wolf shifters, strong women, kickass heroine,
steamy, gargoyle, cats, mystery, demigod romance, fae romance, steamy, dwarves, amazons,
elementals, mythic fantasy, surprising allies, other realms, changes in life, challenging foes,
fantastic friendships, Pacific North West, spells, magical creatures, shifters, Norse mythology,
Celtic mythology, Greek mythology, Finnish mythology fated mates
De twaalf koningen van Sharakhai Bradley P. Beaulieu 2017-05-22 De Twaalf Koningen van
Sharakhai is het eerste deel van Bradley P. Beaulieus fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken
Zand. Sharakhai, de grote stad van de woestijn, het middelpunt van commercie en cultuur, wordt
al eeuwenlang geregeerd door twaalf koningen – wreed, meedogenloos, machtig en onsterfelijk.
Met hun leger van Zilversperen, hun elitegroep Klingmaagden en hun heilige beschermers, de
angstaanjagende asirim, behouden de koningen hun positie als onbetwiste, onverslaanbare
heren van de woestijn. Er is geen hoop op vrijheid voor wie onder hun juk leven. Zo lijkt het
althans, totdat Çeda, een dappere, jonge vrouw uit de westelijke sloppenwijken, de wet van de
koningen negeert door naar buiten te gaan op de heilige nacht van Beth Zha’ir. Die nacht leert
ze niet alleen meer over haar eigen afkomst, maar ontdekt ze ook de verschrikkelijke waarheid
achter de geschiedenis van de koningen. Samen kunnen die geheimen wellicht eindelijk de
ijzeren greep van de koningen breken... dat is als ze haar niet eerst vinden. Bradley P. Beaulieu
werd verliefd op fantasy vanaf het moment dat hij Tolkiens De Hobbit begon te lezen op de
lagere school. Hij begon zijn eerste fantasy-roman te schrijven op de universiteit. De Twaalf
Koningen van Sharakhai is zijn vierde grote boek. ‘Verstandige lezers springen nu op deze trein,
want de rit belooft adembenemend te worden.’ Robin Hobb, auteur van De Boeken van de
Zieners ‘Exotisch, weelderig en ongelofelijk vermakelijk. Beaulieu heeft gedenkwaardige
personages gecreëerd in zijn rijke fantasiewereld.’ Michael J. Sullivan, auteur van De
Openbaringen van Riyria
De Teruggekeerden Jason Mott 2013-08-26 VERFILMD ALS 'RESURRECTION' BINNENKORT
OP NEDERLANDSE TV. Op een mooie augustusmiddag, bijna vijftig jaar geleden, verdronk de
achtjarige Jacob Hargrave in de rivier achter zijn huis. Voor zijn ouders, Lucille en Harold, was
zijn dood een bijna onoverkomelijke ramp. Inmiddels hebben ze leren leven met het verdriet, en
nu leiden ze een rustig bestaan. Tot op een dag Jacob, blakend van gezondheid en nog steeds
acht jaar, voor de deur staat. Jacob is niet de enige die is teruggekeerd. Overal in het stadje,
overal in de wereld, duiken Teruggekeerden op. Ze hebben allemaal voedsel en onderdak nodig,
en algauw zijn het er zo veel dat steeds meer mensen zich bedreigd voelen. Ook in het stadje
waar Lucille en Harold samen met Jacob verder willen leven als herenigd gezin, wordt de
gemeenschap ernstig ontwricht. Oude vrienden worden vijanden, en een confrontatie kan niet
lang uitblijven. Niemand begrijpt waarom de doden zijn teruggekeerd, en hoe dit mogelijk is.
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Maar één ding is zeker: in de chaos kiest iedereen voor zichzelf en voor zijn geliefden - dood of
levend. Om Jacob te beschermen worden Lucille en Harold tot keuzes gedwongen die
verstrekkende en dramatische gevolgen hebben.
The Original Heartbreakers (3-in-1) Gena Showalter 2016-10-18 Moeders, hou uw dochters
binnen... Want één ding staat vast: de drie nieuwste inwoners van Strawberry Valley gaan voor
heel wat problemen zorgen! (1) Flirt vol gevaar - Nu hij net vrij is, heeft bad boy Jase Hollister
maar één doel: uit de problemen blijven. En Strawberry Valley lijkt hem een prima plek om een
rustig, fijn leven op te bouwen. Toch is hij niet bepaald een brave burger - en al helemaal niet
wanneer hij in de buurt is van de temperamentvolle schoonheid Brook Lynn. Serveerster Brook
Lynn Dillon staat ook wel bekend als Miss Verantwoordelijk. Niet dat dat haar nu zoveel heeft
opgeleverd: ze is blut, single, en ze heeft al veel te lang geen pleziertje meer beleefd. Totdat ze
Jase ontmoet. Hij is ruig en adembenemend sexy, en er valt niet te ontkomen aan de vonken die
tussen hen overspringen. Toch durft ze haar hart niet aan hem te geven... want is hij niet veel te
gevaarlijk voor haar? (2) Hartstocht op herhaling - Beck Ockley is genadeloos in de
bestuurskamer... en in de slaapkamer. Betekenisloze seks helpt hem om de demonen uit zijn
verleden op afstand te houden, en hij is vastbesloten om nooit vaker dan één keer met dezelfde
vrouw het bed te delen. Maar wanneer hij de beeldschone Harlow in zijn huis aantreft, begint
zijn voornemen te wankelen. Harlow Glass is de meest gehate persoon van Strawberry Valley.
Bovendien is ze blut, werkloos en dakloos. Wanhopig verschaft ze zich toegang tot Becks
woning... en ze wordt door hem betrapt. Ze schrikt zich rot - niet zozeer door zijn vroege
thuiskomst, maar vooral door de zinderende aantrekkingskracht tussen hen. Ze is echter niet
van plan een van zijn vele veroveringen te worden. Maar hoelang kan ze weerstand bieden aan
deze onmogelijk sexy man? (3) Voor altijd feest - West mag nu succesvol en steenrijk zijn dankzij
zijn computergames, maar dat is wel eens anders geweest. Hij heeft moeten knokken om de top
te bereiken. En om daar te blijven, leeft hij volgens een strak regime. Een van zijn regels: nooit
langer dan twee maanden een romantische relatie aangaan. Maar met de mooie flirterige Jessie
Kay hoeft hij zich daar geen zorgen over te maken; zij is vast wel in voor een paar weken lol!
Jessie Kay heeft haar feestverleden achter zich gelaten. Vanaf nu wil ze alleen nog maar
langdurige, betekenisvolle relaties. En dus moet ze ver uit de buurt blijven van West met zijn
relatiefobie! Toch wordt ze steeds als een magneet naar hem toe getrokken. Zal ze hem kunnen
verleiden om een uitzondering te maken op zijn regeltjes? Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Gouden Zoon Pierce Brown 2017-03-22 Gouden Zoon is het tweede deel van de Mars Trilogie
van bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op Rood. Gouden Zoon is het tweede deel van
de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op Rood, de meedogenloos
spannende sensatie die doet denken aan De Hongerspelen van Suzanne Collins en Enders Game
van Orson Scott Card. Als Rode groeide Darrow op in de mijnen diep onder de oppervlakte van
Mars, waar hij elke dag slopend werk deed om aan een toekomst te bouwen voor zijn
nakomelingen. Maar de Gemeenschap waarvoor hij zo trouw werkte was gebouwd op leugens.
Darrows mensen zijn verraden door hun eigen meesters, de Gouden – en hun enige weg naar
vrijheid is een revolutie. En dus offerde Darrow zichzelf op in naam van het grote goed voor wie
Eo, zijn ware liefde en inspiratie, haar eigen leven gaf. Hij werd een Gouden, en infiltreerde in
hun bevoorrechte rijk om het van binnenuit te vernietigen. Als een lam tussen de wolven vindt
Darrow vriendschap, respect en zelfs liefde – maar ook de toorn van machtige tegenstanders.
Om een oorlog te voeren én te winnen die het lot van de complete mensheid kan veranderen,
moet Darrow verraders confronteren, zijn honger naar wraak onderdrukken – en streven naar
een hoopvolle wederopleving in plaats van een gewelddadige opstand. Hoewel de reis vooruit vol
gevaar en misleiding is, moet Darrow ervoor kiezen Eo’s principes van liefde en gerechtigheid te
volgen om zijn volk te kunnen bevrijden. Hij moet voor iets hogers leven. 'Ga naar huis Katniss!
Er is een nieuwe ster aan de hemel verschenen!’ Monique Manshanden van boekhandel Plukker
‘Dit is een veel beter vervolg, sterker nog: een van die zeldzame boeken die alles van zijn
voorganger verbetert... In een woord, Gouden Zoon is: opwindend.’ Tor.com ‘Pierce Brown is een
wonderkind. Hoe goed het eerste boek van de Mars Trilogie ook is, Gouden Zoon is nog beter.
Een wilde rit vol spanning, intrige, en serieuze, ruige gevechten. Ik wil meer! ’ Christopher
Golden, auteur van Tinnen soldaten en Sneeuwblind
V staat voor Vergelding Sue Grafton 2012-03-15 Een vrouw met een schimmig verleden pleegt
zelfmoord – of was het toch moord? Een stervende oude man wordt verzorgd door de zoon die hij
altijd meedogenloos mishandelde. Een professionele bende winkeldieven harkt miljoenen aan
gestolen goederen bij elkaar. Een verwende puber zit tot over zijn oren in de gokschulden , maar
denkt het systeem te kunnen verslaan. Een eenzame weduwnaar treurt om de dood van zijn
geliefde en zoekt naar antwoorden die erger zouden kunnen zijn dan de pijn van zijn verlies. De
spin in dit bizarre web: een elegante zakenman zonder scrupules, wiens deals zonder
uitzondering illegaal zijn. En Kinsey Millhone wil er het fijne van weten.
Als alles is gezegd Anne Griffin 2019-04-09 Vijf drankjes, één nacht: Maurice Hannigan heft
nog vijf keer het glas op zijn leven Op een avond in juni bestelt de vierentachtigjarige Maurice
Hannigan vijf drankjes aan de bar van een hotel. Met elk drankje heft hij het glas op iemand die
belangrijk is geweest in zijn leven. Zijn jong gestorven broer, zijn ingewikkelde schoonzus, zijn
dochtertje dat slechts vijftien minuten oud werd, zijn zoon in het verre Amerika en zijn geliefde
vrouw. Door deze mensen, die hem inmiddels allemaal hebben verlaten, vertelt hij zijn
levensverhaal, met alle spijt, ruzies, vreugde en liefde die erbij horen. Als je vijf mensen zou
moeten opnoemen die het belangrijkst zijn geweest in je leven, wie zou je dan kiezen? Als je op
elk van hen een toost zou uitbrengen, wat zou je dan zeggen? En wat zou je over jezelf te weten
komen als alles is gezegd en gedaan? Over Als alles is gezegd 'Meesterlijk en met veel gevoel
voor sfeer en humor geschreven roman.' - Zin
Oranje in revolutie en oorlog. Een Europese geschiedenis, 1772-1890 Jeroen Koch 2018 Drie
vorsten uit het Huis Oranje-Nassau regeerden tussen 1813 en 1890 over het Koninkrijk der
Nederlanden, maar hun koningschap was weinig vanzelfsprekend. Willem I (1772-1843) was bij
geboorte voorbestemd om stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te
worden, als opvolger van zijn vader, erfstadhouder Willem V. De Oranjefamilie werd echter uit
de Republiek verjaagd en zwierf bijna twee decennia door Europa, dat door de Franse Revolutie
en de napoleontische oorlogen in chaos verkeerde. In 'Oranje in revolutie en oorlog' bekijkt
historicus Jeroen Koch de geschiedenis van de Oranjevorsten vanaf de nadagen van de Republiek
tot aan het begin van het moderne Nederland, en plaatst voor het eerst het wedervaren van de
Oranjedynastie in een Europese context.
Meneertje jarig Roger Hargreaves 2013-09-04 Meneertje Jarig heeft altijd zijn feestmuts op en
geeft partijtjes voor iedereen. Maar het lijkt erop alsof hij één hele belangrijke verjaardag
vergeet Meneertje Jarig is het zevende deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze
allemaal!
Een Sluier van Speren Bradley P. Beaulieu 2019-05-22 Een Sluier van Speren is het derde deel
van Bradley P. Beaulieu’s fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Een Sluier van
Speren is het derde deel van Bradley P. Beaulieu’s fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken
Zand. Sinds de Nacht van Ontelbare Zwaarden, een bloedige strijd die de heersers van
Sharakhai amper wisten te overleven, jagen de koningen op de rebellen van de Maanloze Horde.
Velen zijn gedwongen de stad te ontvluchten, onder wie ook Çeda, die erachter is gekomen dat
de Feestkoning een leger aan het verzamelen is om de heerschappij van de andere koningen te
betwisten. Als Çeda de overgebleven leden van de Maanloze Horde vindt, nu bekend als de
dertiende stam, heeft ze niet veel vertrouwen in hun overlevingskansen. Ze broedt op een plan
om terug te keren naar Sharakhai en de asirim te bevrijden, de krachtige, onsterfelijke slaven
van de koningen. De koningen daarentegen hebben hun grootste tacticus, de Zwaardkoning, op
stap gestuurd om Çeda voor het gerecht te slepen. Maar de eens zo hecht verenigde
heerschappij van de koningen is aan het afbrokkelen. Ze wedijveren in het geheim met elkaar om
de controle over Sharakhai te winnen. Çeda hoopt dat in haar voordeel te gebruiken, maar wie
kan ze vertrouwen? Elk van hen zou haar kunnen verraden. Terwijl Çeda werkt om de asirim uit
hun ketenen te bevrijden, en de dertiende stam te redden, bereiden de koningen van Sharakhai,
de sluwe koningin van Qaimir, de meedogenloze bloedmagiër Hamzakiir en de Zwaardkoning,
zich allemaal voor op een groot gevecht dat het lot van allen kan bepalen.
De Romeinse lusthof David Hewson 2013-09-12 In een verborgen studio in een afgelegen
Romeinse wijk, waar het Vaticaan de prostitutie vroeger oogluikend toeliet, worden een man en
een vrouw dood aangetroffen voor een van de mooiste schilderijen die rechercheur Nic Costa in
zijn leven ooit heeft gezien: een tot dan toe onbekend erotisch schilderij van de grote meester
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suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en fantasy
dan is dit jouw boek. Viva
Prins der wrake Mark Lawrence 2012-03-01 Op negenjarige leeftijd moet prins Jorg van
Ancrath hulpeloos toezien hoe zijn moeder en broertje op gruwelijke wijze worden vermoord. De
dader is bekend. Als Jorg zijn vader opzoekt met een verzoek om hulp bij een wraakexpeditie,
blijkt deze nauwelijks geraakt door de moord op zijn vrouw en kind. Voor hem tellen alleen de
handelsroutes tussen zijn grondgebied en de streek waar de moordenaar, graaf Renar, heer en
meester is. Jorg neemt het heft in eigen hand en bevrijdt een bont gezelschap meedogenloze
wetsovertreders uit de kerkers van zijn vader. In ruil verlangt hij maar één ding: hun loyaliteit
voor hun vrijheid. Eenmaal onderweg dwingen Jorgs genadeloze krijgskunsten meteen respect af
bij de rauwe vechtersbazen, die maar al te bereid zijn om samen met hem graaf Renar aan te
vallen en deze voorgoed uit te schakelen. Dat betekent evenwel niet dat Jorg en de zijnen het
gemakkelijk krijgen - de wrede graaf blijkt een geducht tegenstander.
How to be a woman Caitlin Moran 2013-06-26 Vrouwen hebben het nog nooit zo goed gehad. Ze
mogen stemmen, hebben de pil en sinds 1727 worden ze niet meer als heksen verbrand. Maar
een paar vragen blijven knagen. Waarom worden we geacht brazilians te hebben? Moet je botox
gebruiken? Haten mannen ons stiekem? En hoe moet je je vagina eigenlijk noemen? In How to
be a woman verlost Moran ons uit onze onzekerheid en gaat ze ons voor in het labyrint van
puberteit, werk, stripclubs, liefde, abortus, winkelen en moederschap, waarin elke vrouw op de
een of andere manier haar weg zal moeten vinden.

Caravaggio. Uit het onderzoek van de patholoog-anatoom blijkt dat de vrouw vlak voor haar
dood seks heeft gehad. Haar dij is zodanig bewerkt met een mes dat het patroon lijkt op de
kenmerkende inkerving die Caravaggio op zijn schilderijen zette. Aanwijzingen leiden Nic Costa
naar een groep aristocratische en invloedrijke Romeinen, die zich de `extasisten noemen. Het is
echter vrijwel onmogelijk hun gangen na te gaan, omdat ze van hogerhand worden beschermd
tegen onderzoek naar hun duistere praktijken. Costa krijgt hulp in de gedaante van Zuster
Agata, een expert op het gebied van 17de-eeuwse schilderkunst. Maar juist zij wordt de spil, de
getuige én het doelwit in een zaak die hen beiden terugvoert naar het verleden van Caravaggio
en de redenen waarom die destijds Rome moest ontvluchten `De spanning is
bloeddrukverhogend en de elegante schrijfstijl van Hewson maakt deze thriller weer helemaal
af. Anne Jongeling op Nu.nl, vijf sterren David Hewson brak in Nederland door met De
Vaticaanse moorden, het eerste boek rond rechercheur Nic Costa. De Romeinse lusthof is het
zesde boek in deze verslavende reeks, die zich afspeelt in Rome.
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 Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor en
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