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Wat heeft God te maken met post van een overleden moeder, Kafka die vegetariër is geworden en honden die hun penning verliezen? Deze zeer korte verhalen zijn een
verkenningstocht van onze dagelijkse interactie met God. Williams’ personages komen God op de meest onverwachte plaatsen tegen: bij een hotdogeetwedstrijd, een chic gala
en in de apotheek. Ook God heeft namelijk soms last van gordelroos.
Holly is een hardwerkende serveerster, Casper een arrogante prins. Zij is de onschuld zelve, hij heeft nooit onschuld gekend. Al bij hun eerste ontmoeting is de
aantrekkingskracht tussen deze twee tegenpolen zo groot, dat ze elkaar niet kunnen weerstaan. Holly denkt dat ze de ware liefde heeft gevonden, maar als ze zwanger blijkt,
slaat Caspers hartstocht om in argwaan. Hij verdenkt haar ervan op zijn fortuin uit te zijn. Zijn eer gebiedt echter dat hij met haar trouwt, en ze krijgt de koninklijke bruiloft
waarvan ze altijd heeft gedroomd. Maar of haar huwelijk ook zo sprookjesachtig zal zijn...
In ‘De vierde wand’ van Sorj Chalandon belooft Georges, regisseur en ex-militant in extreemlinkse kringen, op het ziekbed van zijn vriend Samuel diens droom te
verwezenlijken: de Antigone van Jean Anouilh opvoeren in het door de burgeroorlog verscheurde Libanon, met acteurs uit alle strijdende partijen. Ondanks bedenkingen van zijn
vrouw vertrekt Georges naar Beiroet, weet daar alle acteurs samen te brengen terwijl hun broers, vaders, vrienden elkaar naar het leven staan. Even lijkt het erop dat het gaat
lukken om het toneelstuk echt op te voeren. Maar bij een aanval raakt Georges ernstig gewond en komt in het ziekenhuis terecht – dat vervolgens gebombardeerd wordt.
Eenmaal terug in Parijs slaagt hij er niet in om weer vader en echtgenoot te zijn. De oorlog zit in hem en hij kan die niet meer buitensluiten. Winnaar van de Prix Goncourt des
Lycéens 2014
Douce folie : Arrivée depuis moins de quarante-huit heures dans sa villa de location – où elle espérait passer sereinement les premières vacances qu'elle s'accorde depuis un an
–, Tonya découvre une fuite d'eau sous l'évier de la cuisine. Oui, seulement c'est dimanche et toutes les entreprises de réparation lui rient au nez... toutes sauf une. C'est ainsi
que Dominic Duval, viril et charismatique spécimen masculin en puissance, passe sa porte pour s'occuper de sa plomberie. La stagiaire : Sandra est en retard pour le premier
jour de son stage dans une entreprise. Miguel est irrité par sa récente rupture amoureuse et l'absence de sa secrétaire. Ils se heurtent dans le couloir et tous deux sont sous le
charme. Mais la demoiselle n'est pas au bon endroit et il le sait. Qu'importe, après tout ? Miguel décide donc de séduire la jolie stagiaire et de réaliser ses fantasmes... dans son
bureau. Soins à domicile : Ludovic Jourdain, trente-sept ans, divorcé et père d'une ado de douze ans, est kinésithérapeute dans un cabinet réputé. Un matin, il est assigné
comme remplaçant pour des soins à domicile. Mais en arrivant chez sa patiente – qui a été victime d'un grave accident de voiture et qui réapprend à mobiliser son dos et ses
jambes – il perd tout professionnalisme et se met à fantasmer sur le corps voluptueux de la belle Sarah Mitchel. Sarah qui n'est autre que la prof de dessin dont sa fille ne cesse
de chanter les louanges.
Liz en Jonathan hebben niet één maar twee hypotheken, een berg schulden en een mopperende puberdochter. Tot makelaar Marcus in hun leven verschijnt - en al hun
problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Marcus regelt de perfecte huurders voor hun oude huis. Harten en dromen slaan op tilt. En spoedig zijn de levens van alle
betrokkenen aan een grondige renovatie toe. Zou Marcus daar ook raad op weten?
Fool’s Gold 4 - Helemaal de mijne Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Het nieuws van het mannentekort in Fool’s
Gold heeft inmiddels ook Hollywood bereikt. Tot afschuw van de inwoners is er een realityshow in het stadje neergestreken. Dakota Hendrix is gevraagd een oogje in het zeil te
houden. Haar grootste uitdaging dient zich al snel aan, in de vorm van een grote, boze piloot uit Alaska. Deze Finn Andersson is het er totaal niet mee eens dat zijn twee
broertjes meedoen aan de show - waar ze hun studie nota bene voor hebben afgebroken - en is van plan ze zo nodig hoogstpersoonlijk terug de collegebanken in te sleuren.
Dakota laat zich echter niet intimideren door de aantrekkelijke vreemdeling. Of ze zich door hem zal laten verleiden, is een heel ander verhaal... Deel 4 van de serie Fool’s Gold.
Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Graaf Francesco da Luca is diepgeschokt als zijn kersverse bruid het huwelijksbed ontvlucht. Alicia durft hem niet te vertellen dat ze tot haar vlucht is gedwongen door zijn
moeder, die vindt dat ze niet thuishoort in hun adellijke wereld. Jaren later komen ze elkaar weer tegen, en Francesco eist dat ze onmiddellijk bij hem terugkeert. Hoewel ze zich
nog steeds tot hem aangetrokken voelt, heeft ze intussen een eigen carrière en vindt ze dat de graaf nu niet in háár wereld past. Blijven hun levens voor altijd gescheiden, of is
hun hartstocht sterk genoeg om alle grenzen te vervagen?
Le Journal de Lucie : Lucie, mère attentive et épouse fidèle, regarde son mari s’en aller Il est militaire de carrière et part à Bagdad pour au moins un an. Ils n'auront qu'internet
pour communiquer. Par-delà le danger d'une telle mission, Lucie a bien conscience que cette absence sera décisive pour leur couple. Sur les conseils de sa meilleure amie, la
jeune femme décide donc d'écrire un journal intime où elle évoquera ses fantasmes et ses désirs... et d'en transmettre régulièrement le contenu à son mari par e-mail. Les
Fantasmes d'Angélique : Après qu’Angélique ait aidé Lucie à reconquérir son mari, en la guidant pour raconter des scènes croustillantes dans son « Journal de Lucie », dans ce
nouveau texte c’est au tour de Lucie de faire quelque chose pour Angélique. Connaissant les fantasmes de son amie, Lucie va organiser une soirée pendant laquelle Angélique
aura pour chevaliers servants deux magnifiques amants. En effet, être prise par deux hommes, voilà le souhait secret de la belle Angélique, qui va connaître une nuit d’une
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volupté torride. Mais attention à la règle du jeu, ou sinon les sentiments pourraient s’en mêler... Le Feu de la passion : Stéphane Benneth, 43 ans, vit dans un hôtel particulier
depuis la mort de sa femme, huit ans plus tôt. Il n'a jamais voulu refaire sa vie, ni pu se lier d'amitié, même courtoise, avec aucun de ses voisins. Sa rencontre avec Kelly, la
nouvelle employée assignée au service d'étage, va tout changer. Inexorablement attiré par la très jeune, très fraîche et très discrète jeune femme, Stéphane va se faire violence
pour s'obliger à la sagesse et refouler cette attirance qu'il estime déplacée...
Tara Sue Me, Onderworpen Abby King heeft een geheime fantasie... Voor de liefhebbers van de Vijftig tinten grijs-trilogie is er nu een nieuwe, sexy sensatie: Onderworpen van Tara Sue Me. Onderworpen
vertelt het verhaal van de verlegen bibliothecaresse Abby King. Abby heeft een geheime fantasie en hunkert naar wat meer spanning en passie in haar leven. Dan ontmoet ze Nathaniel West, de
aantrekkelijke en succesvolle eigenaar van West Industries. Hij is een sexy en ervaren Dominant, op zoek naar een nieuwe onderdanige. Abby biedt zich aan Nathaniel aan, hopend dat hij tegemoet kan
komen aan haar geheime fantasie. Na een weekend met de Meester weet Abby dat ze naar meer verlangt en ze geeft zich volledig over aan Nathaniels spelregels. Maar ondanks het waanzinnige genot dat
hij haar geeft, blijft Nathaniel zich kil en afstandelijk verschuilen achter zijn regels. Naarmate Abby dieper verstrikt raakt in zijn wereld van seksuele macht en passie, vreest ze dat Nathaniëls hart
onbereikbaar is, terwijl ze zelf haar hart volledig aan hem heeft verloren... Tara Sue Me schreef haar eerste boek op haar twaalfde. Pas twintig jaar later pakte ze de pen weer op. Na enkele romans besloot
ze wat gewaagder en sexyer te gaan schrijven en zo ontstond Onderworpen. Online verkocht ze meer dan acht miljoen boeken en inspireerde zij velen tot het nieuwe, erotische genre, waar ook de Vijftig
tinten grijs (E.L. James) en Crossfire (Sylvia Day) trilogieën toe behoren.
Ik weet hoe het is om geen vader te hebben.Of een moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt. Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar dat kan ik niet.Ik hou te veel van hem.Net als ik denk
dat alles goed gaat, gebeurt het onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de schaduw toont zich eindelijk.En het was niet degene die ik verwachtte.
Deel 2 van de nieuwe, meeslepende erotische trilogie Gabe, Jace en Ash – drie van de rijkste, machtigste mannen van het land. Ze zijn gewend alles te krijgen wat ze willen. Geld. Vrouwen. ALLES. Jace
Crestwell, Ash McIntyre en Gabe Hamilton zijn al hun hele leven beste vrienden en al jaren succesvolle zakenpartners. Ze zijn machtig, rijk en onweerstaanbaar. En Jace en Ash delen alles – zelfs hun
vrouwen. Maar dan ontmoeten ze Bethany, en Jace begint iets te voelen wat hij nog nooit heeft ondervonden: jaloezie, en een obsessie die zo krachtig is dat hij er geen controle over heeft. Jace is niet bereid
om Bethany te delen. Met niemand. Hij is vastbesloten de enige man in haar leven te worden, en dat brengt zijn levenslange vriendschap met Ash in gevaar. Maar Bethany heeft haar eigen geheimen. En ze
is niet bereid zich bloot te geven aan een man met de reputatie van Jace...
Best of Christy Saubesty, Vol. 3Le Prince égyptien, Crazy in love, L'Amant sans visageNumeriklivres
De Deense politieman Niels Bentzon en astrofysicus Hannah Lund zitten een moordenaar op de hielen die systematisch goede en rechtschapen mensen over de hele wereld doodt. De moorden lijken hun
oorsprong te hebben in een oude, religieuze mythe. Om de volgende moord – waarschijnlijk in Kopenhagen – te voorkomen moet Niels Bentzon één goed persoon in de stad vinden. Maar wie is dat?
Scharlaken kust van Preston & Child is de vijftiende thriller in de serie over FBI-agent Aloysius Pendergast. Hier moet hij het opnemen tegen geesten uit het verleden. Pendergast accepteert een
privéopdracht in Exmouth, Massachusetts om de diefstal van een waardevolle wijnkelder te onderzoeken. Samen met zijn pupil Constance Greene reist hij af naar de badplaats, waar ze al snel iets sinisters
ontdekken: een dichtgemetselde nis in de wijnkelder die de resten van een man bevat, gemarteld en vervolgens levend begraven, 150 jaar geleden. Maar waarom? De puzzel wordt bemoeilijkt wanneer ze
nog een lijk ontdekken – bedekt met mysterieuze symbolen – in de zoutmijnen achter Exmouth. De plaats waar, zo wil de legende, de echte heksen van Salem hun toevlucht zochten na de heksenjachten van
1692... Douglas Preston & Lincoln Child zijn de #1-bestsellerauteurs van de Pendergast-thrillers en de thrillers over Gideon Crew. De vloek van het oerwoud en De gruwelkamer worden gerekend tot de
honderd beste thrillers aller tijden. ‘Superspannende thriller.’ De Telegraaf
Claudia s leven lijkt perfect. Ze is hoogzwanger, heeft een liefhebbende man en een prachtig huis.En dan komt Zoe in haar leven. Zoe zal Claudia helpen als de baby er is. Maar er is iets met Zoe. Iets wat
Claudia onprettig vindt. Iets wat ze niet vertrouwt.En als ze Zoe in haar slaapkamer aantreft, staat Claudia s onrust om in angst...
Facebookpagina
Een heerlijke roman in acht delen Als kunstenares Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar stuk. Hij wil haar
dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het begin van een stormachtige en sensuele verhouding.Francesca Arno heeft de opdracht gekregen een bijzonder schilderij te maken als blikvanger
voor de foyer van Ian Noble s nieuwe gebouw. Op een cocktailfeestje om dit te vieren ontmoet ze hem voor het eerst, en is er direct een grote aantrekkingskracht. Zo n seksuele reactie op een vreemde
verrast haar. Met zijn dominante aanwezigheid en zijn mysterieuze intensiteit brengt Ian haar compleet van haar stuk. En dat is precies wat ze wil...
Sarah Wells lijkt een alledaagse vrouw; ze is getrouwd en werkt als lerares Engels. Maar ze koestert ook een grote droom en om die te bereiken verdient ze s nachts bij als juwelendief. Tot het op een nacht
misgaat en de vrouw van een beroemd acteur wordt vermoord. Brigadier Lindsay Boxer wordt op de zaak gezet, maar tast in het duister. Haar vriendinnen Cindy Thomas en Yuki Castellano volgen het
onderzoek nauwlettend, beiden om een eigen reden. Dan worden een moeder en haar baby neergeschoten bij hun auto, maar er is niets gestolen en er worden geen sporen gevonden. Al snel blijkt er een
seriemoordenaar aan het werk te zijn. The Womens Murder Club gaat de strijd aan voordat er nog meer onschuldige slachtoffers vallen.
Blaadjes ritselen in een donker woud. Twee vrouwen van middelbare leeftijd keren terug naar het bos waar ze in hun jeugd speelden, eindelijk bereid om de confrontatie aan te gaan met hun angsten en
herinneringen aan het vreemde dat ze toen zagen. In een ander verhaal ontmoet een man de geest van zijn overleden vrouw. En in weer een ander verhaal verandert een vrouw langzamerhand in steen.
Klein zwart verhalenboek bevat geheimzinnige, soms schokkende en altijd verrassende verhalen van een van de grootste Britse schrijvers. In deze vijf lange verhalen weet A.S. Byatt op magistrale wijze
folklore en sprookjes met het alledaagse bestaan te verbinden.
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, 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...
De next big thing na The Hunger Games en Divergent! Quin, Shinobu en John ondergaan in Schotland al jaren een intensieve training om een Zoeker te worden. In tegenstelling tot John ronden Quin en
Shinobu die succesvol af. Wanneer de twee echter de eed hebben afgelegd die hen tot een echte Zoeker maakt, komen ze erachter dat het nobele doel dat ze dachten na te streven, niet meer bestaat. Quin
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en Shinobu besluiten te vluchten om hun lot te ontlopen en kiezen allebei hun eigen pad. John is echter op zoek naar hen en de waardevolle athame die de Zoekers gebruiken, om recht te zetten wat er in het
verleden met zijn familie is gebeurd. De allesbeslissende strijd om gerechtigheid barst los en Quin zal haar pad voor de toekomst moeten kiezen.
In het appartementencomplex van Leo Junker, politieagent op non-actief, is een jonge vrouw vermoord. Leo is er zeker van dat er iets niet klopt aan deze zaak en gaat zelf op onderzoek uit. Ondertussen
krijgt hij mysterieuze sms’jes van iemand die hem in de gaten lijkt te houden. Leo komt erachter dat het verleden niet vergeten is ... Is iemand uit op wraak?
De Britse Niall Stella is een razend slimme ingenieur, maar hopeloos als het op vrouwen aankomt. Maar dan ontmoet hij tijdens een zakenreis naar New York studente Ruby Miller, die stage loopt bij het
bedrijf waar Niall werkt. Hij valt als een blok voor de ambitieuze stagiaire. Zo ver van huis is het makkelijk om de echte wereld te vergeten, maar hoe zal het het kersverse koppel vergaan wanneer ze weer
terug zijn in Londen?
Annie is nooit echt verliefd geweest. Door haar drukke baan heeft ze ook geen tijd om te daten. Maar als ze tijdens het uitgaan de mysterieuze Jack ontmoet, voelt ze hun onweerstaanbare
aantrekkingskracht. En als ze kort daarna samen moeten werken, lijkt het lot een spelletje met ze te spelen. Kunnen ze werk en privé wel gescheiden houden? Of is het allemaal niet zo toevallig?

Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek
volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven. Voor wie is dit boek
bedoeld? Dit boek is bedoeld voor beginners of personen met een halfgevorderde kennis van het Frans die gemotiveerd zijn en bereid zijn om dagelijks 15 tot 20 minuten te besteden aan het
leren van woordenschat. De eenvoudige structuur van dit vocabulaireboek kwam tot stand door alle onnodige zaken te elimineren, waardoor de leerinspanning zich uitsluitend toespitst op de
onderdelen waarmee u de grootste vooruitgang in de kortst mogelijke tijd kunt boeken. Als u bereid bent om elke dag 20 minuten te studeren, dan is dit boek waarschijnlijk de beste
investering die u kunt doen als beginner of als iemand met een halfgevorderde kennis van het Frans. U zult verrast zijn over hoe snel u vooruit gaat na amper een paar weken dagelijks
oefenen. Voor wie is dit boek niet bedoeld? Dit boek is niet bedoeld voor personen met een gevorderde kennis van het Frans. Ga in dat geval naar onze website of zoek naar ons Frans
vocabulaireboek met meer woordenlijsten gesorteerd op onderwerp, ideaal voor gevorderden die hun taalvaardigheden op bepaalde vakgebieden willen verbeteren. Mocht u op zoek zijn naar
een allesomvattend Frans taalleerboek dat u bij de verschillende stappen om Frans te leren begeleidt, dan is dit boek waarschijnlijk ook niet wat u zoekt. Dit boek bevat alleen woordenschat
en we verwachten dat de kopers ervan zaken als grammatica en uitspraak met behulp van andere bronnen of via taalcursussen leren. De kracht van dit boek ligt in zijn focus op het snel
verwerven van de belangrijkste woordenschat, ten koste van informatie die veel mensen waarschijnlijk in een traditioneel taalleerboek verwachten. Houd hier rekening mee als u het boek
koopt. Hoe dit boek te gebruiken? U gebruikt dit boek idealiter elke dag, waarbij u een vast aantal pagina's in elke sessie herhaalt. Het boek is opgesplitst in lijsten van 50 woorden die u
helpen om stap voor stap vooruitgang te boeken via het boek. Neem bijvoorbeeld aan dat u op dit moment woorden 101 tot 200 herhaalt. Zodra u de woorden 101 tot 150 goed kent, kunt u
beginnen aan de woorden 201 tot 250. De volgende dag kunt u 101-150 overslaan en verdergaan met het herhalen van de woorden 151 tot 250. Op die manier werkt u stap voor stap door het
boek en nemen met elke pagina die u beheerst uw taalvaardigheden toe.
Nu compleet in één e-bundel: de miniserie Madrigal Court van LYNNE GRAHAM. Madrigal Court: een landgoed vol geheimen. Als die onthuld worden, verandert dat het leven van drie trotse
mannen en drie eigenzinnige vrouwen voorgoed... Deze e-bundel bevat de volgende boeken: (1) ONVERBIDDELIJKE MINNAAR (2) AAN VERLANGEN TEN PROOI en (3) SPAANS, TROTS
EN ARROGANT. Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Wat als de geschiedenis zoals wij die kennen nooit heeft plaatsgevonden? In deze nachtmerrieachtige dystopie hebben Duitsland en Japan de Tweede Wereldoorlog gewonnen. NoordAmerika is opgedeeld in verschillende territoria: de westkust is Japans grondgebied, de oostkust maakt deel uit van het enorme nazirijk. In een neutrale bufferzone tussen beide
wereldmachten woont de mysterieuze schrijver van een underground bestseller op een bewaakt landgoed, Het Hoge Kasteel. Zijn immens populaire boek, dat verboden is door de Duitsers, is
een herschrijving van de geschiedenis, waarin de asmogendheden wél verslagen zijn. Maar bestaat hij wel echt? En is hij wel wie hij zegt dat hij is? De man in het hoge kasteel biedt een
verontrustende inkijk in een alternatieve wereld. Onze 'echte' geschiedenis is in een duister verleden veranderd en de vraag rijst of de werkelijkheid er eigenlijk wel toe doet.
Tien jaar geleden raakte Nell Anslowe ernstig gewond door een val van haar paard. Nu loopt ze mank en heeft nog steeds nachtmerries. Haar aanstaande verbrak destijds de verloving en
Nell gelooft dat ze nooit meer zal trouwen. Julian, graaf van Wyndham denkt ook dat hij niet geschikt is voor het huwelijksleven nadat hij door zijn echtgenote abrupt in de steek is gelaten tot
hij Nell ontmoet. Beiden schuilen voor een zware zomerstorm in een hut. Daar worden ze betrapt door Nells familie. Een haastige trouwpartij is de enige manier om Nell voor een schandaal te
behoeden. Zal er ooit sprake zijn van enige hartstocht in hun beleefdheidshuwelijk?
Le Prince égyptien : Un mariage arrangé avec un prince héritier égyptien, pour Camille, jeune femme encore vierge, et qui par rancœur se laisse entraîner dans une nuit divine où elle offrira
son précieux trésor à un amant qu’elle croit de passage. Mais le jour de ses noces lui réservera une belle surprise, et Camille pourra exercer des talents nouvellement acquis pour accéder
sans culpabilité à des corps-à-corps sulfureusement délicieux. Crazy in love : Pour clouer le bec à tous ceux qui la considèrent encore comme la sage petite Manue, Emmanuelle Tosca va
ouvrir son propre sex-shop. La jeune femme a tout prévu pour que la soirée d'inauguration soit parfaite, et délicieusement sexy. Tout... sauf de revoir Josh, le frère de sa meilleure amie. Celui
qui a bercé ses nuits de fantasmes inavouables depuis l'année de ses seize ans et qui la fait toujours autant craquer. Ce qu'elle ignore, c'est que Josh, lui non plus, ne l'a pas oubliée. L'Amant
sans visage : Lui : Un ancien Casque bleu fait prisonnier au Koweït. Torturé durant plusieurs mois, c'est un homme brisé et assoiffé de vengeance qui s'évade de sa geôle. Elle : Jeune
nigérienne vendue au propriétaire d'un harem à Marrakech. Contrainte de satisfaire les désirs les plus abjects de son maître, elle se résigne à la soumission. Lorsque leurs destins se croisent,
leur vie bascule pour la seconde fois. La belle Nélia saura-t-elle amadouer celui que tout le monde nomme la Bête ? Et Shayne acceptera-t-il de laisser tomber le masque pour elle ?
George R.R. Martin, De Fevre Dream Winter 1857. Abner Marsh heeft grote moeite werk te vinden als kapitein van een rivierstomer op de Mississippi. Als een rijke aristocraat hem
onverwacht een lucratief aanbod doet, is Abner meteen op zijn hoede. De reden? De spookachtig bleke Joshua York met zijn kille blik gaat er volledig aan voorbij dat Abners vloot op één boot
na compleet is vergaan tijdens een ongewoon strenge winter. Het laat hem bovendien onverschillig dat hij zijn investering de komende tien jaar niet zal terugverdienen. Wat wel zijn redenen
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zijn om de gevaarlijke Mississippi op te gaan, vertelt hij niet en de enige voorwaarde die hij stelt, is dat Marsh zijn afwijkende gedrag zonder vragen te stellen accepteert, hoe bizar, willekeurig
of bevreemdend dat gedrag ook mag zijn. Abner gaat aarzelend akkoord, misschien tegen beter weten in. Pas tijdens de eerste reis met de Fevre Dream dringt het langzaam maar zeker tot
hem door dat hij een overeenkomst is aangegaan waarvan de afloop heel onzeker is. `Dit boek kan zich meten met Anne Rice Dagboek van een onsterfelijke. Dit is revolutionair werk.' Rocky
Mountain News
Deel 5 van de Verleiding-serie Zij is een popster die leeft voor de spotlights en de aanbidding van haar fans. Hij is een nuchtere bodyguard die gaat voor onvoorwaardelijke trouw.
Popzangeres Lyric Jones is een wilde meid die snel en intens leeft – altijd op de vlucht voor haar verleden en de nachtmerries die haar achtervolgen. Ze is gewend te krijgen wat ze wil, ook
groupies. Hoe meer zielen in bed, hoe meer vreugd; maar diep in haar hart is ze vooral doodsbang om alleen te zijn. Er zijn weinig dingen waar bodyguard Connor Malone minder zin in heeft
dan oppas spelen voor een verwende zangeres op vakantie. Maar een deel van hem droomt ervan Lyric te temmen en haar te laten voelen hoe het is om bezeten te worden – lichaam en ziel
– door één man. En hoewel Lyrics grillen hem bijna tot waanzin drijven, weet hij met zijn kalme intensiteit voorbij haar verdedigingslinies te komen. Maar kan zij het wel aan om kwetsbaar te
zijn?
In de Londonse wijk Pimlico, wonen de rijke, chique mensen, met hun mooie witte huizen, hun blinkende auto’s en hun veelal inwonende personeel. Het is een bont gezelschap van au pairs,
chauffeurs en schoonmakers dat regelmatig bijeenkomt in de plaatselijke pub om hun frustraties te uiten. De jonge Dex is in dienst als tuinman en ook hij wordt uitgenodigd om deel te nemen
aan de bijeenkomsten van dit genootschap. Maar er is iets vreemds aan Dex. Hij lijkt zich niet goed aan te kunnen en willen passen aan anderen, loopt soms zomaar weg en hij zondert zich
af. Dan komen ze erachter dat hij in een psychiatrische kliniek heeft gezeten, vanwege een poging tot moord... op zijn moeder.
Onder het lieve uiterlijk van Faith Malone gaat een vrouw schuil die precies weet wat ze wil: een man die haar neemt zonder het te vragen en aan wie ze zich helemaal kan geven. Wanneer ze agent Gray
Montgomery leert kennen, herkent ze in hem onmiddellijk de sterke man op wie ze heeft gewacht. Maar hij houdt haar op afstand; zijn partner is onlangs vermoord en nu is hij volkomen bezeten van wraak.
Faith heeft alles wat Gray verlangt in een vrouw, maar Gray wil eerst de moordenaar vinden. Pas als Faith in gevaar komt, beseft hij dat hij alles wil doen om haar te beschermen.
Het is nu twaalf jaar geleden dat Sheridan Kohl het slachtoffer was van een schietpartij in haar oude woonplaats Whiterock. Bij die schietpartij, waarvan de dader nooit werd opgespoord, raakte zijzelf
zwaargewond en kwam haar schoolvriend Jason om het leven. Hoewel ze elders een nieuw leven heeft opgebouwd en zich met hart en ziel inzet voor De Laatste Linie, heeft ze de gebeurtenissen van die
fatale dag nooit echt achter zich kunnen laten. Dan wordt het moordwapen gevonden en besluit Sheridan naar Whiterock terug te keren om te proberen de zaak alsnog op te lossen. Het is een beslissing die
haar duur komt te staan, want kort nadat ze is gearriveerd wordt ze ontvoerd, mishandeld en voor dood in een bos achtergelaten. Het is aan Cain Granger, de stiefbroer van Jason, te danken dat ze deze
tweede aanslag overleeft door zijn komst slaat de dader op de vlucht. Toch heeft ze moeite om hem te vertrouwen: het wapen is in zíjn blokhut gevonden, en dat zou kunnen betekenen dat hij iets met de
aanslagen te maken heeft...
Reed Brennan kwam naar de elitaire Easton Academy om een nieuw leven te beginnen. Haar droom leek uit te komen: ze woonde in het exclusieve Billings House, was vrienden met de populaire Billings
Girls en had een relatie met superhottie Thomas. Maar Thomas bleek anders te zijn dan hij zich voordeed, verdween en werd gevonden dood. Alsof dat nog niet verwarrend genoeg was, werd Reeds nieuwe
vriendje Josh gearresteerd voor de moord op Thomas. Nu is iedereen weer druk met de dagelijkse dingen: stiekeme dates in het jongenshuis s nachts, of kasjmier warm genoeg is voor de herfst en of je naar
Londen of Barcelona gaat met Thanksgiving. Iedereen, behalve Reed. Zij is er heilig van overtuigd dat Josh onschuldig is, wat betekent dat Thomas moordenaar nog vrij rondloopt. Het is aan Reed zelf om de
waarheid te ontdekken. Maar hoe dieper ze graaft, hoe meer geheimen ze opdiept en hoe dichter ze in de buurt komt van die ene, alles onthullende bekentenis. Als ze dan nog in leven is
Een goede vriendin vermoord. Een vastgelopen huwelijk. Een dodelijke obsessie. Nicky heeft meer dan haar portie ellende op haar bordje liggen. Dus wanneer ze een jonge, aantrekkelijke man ontmoet,
gaat ze in op zijn geflirt. Ze houdt zichzelf voor dat het onschuldig is; ze is immers getrouwd. Maar wat leuk begint, leidt tot een vreselijke ervaring, en de ontdekking van een duister geheim. Nicky ondervindt
dat de littekens die liefde achterlaat een leven lang mee gaan.
Kies voor mij van Jennifer L. Armentrout is het vijfde deel in haar waanzinnige Wacht op mij-serie. In deze New Adult-roman spelen Stephanie en Nick de hoofdrol. Allebei hebben zij een gezonde relatie
hebben met casual sex – vinden zij althans. En dat is ook niet zo moeilijk zolang er geen gevoelens bij komen kijken. Maar laten Steph en Nick die nu juist wél voor elkaar ontwikkelen... ja, dan wordt het een
stuk ingewikkelder. Kies voor mij is een New Adult vol vaart, humor en natuurlijk ook het nodige drama. Laat dat maar aan Jennifer L. Armentrout over!
Net toen Faith Holland voor het altaar stond om haar jawoord te geven, vond Levi Cooper, de beste vriend van haar verloofde, het tijd. Tijd voor haar aanstaande om op te biechten dat hij weliswaar gek op
haar was, maar dat hij op cruciale momenten aan Justin Timberlake moest denken om iets voor elkaar te krijgen. En dat het hem dus verstandig leek om maar niet te trouwen. Faith kon destijds maar één
ding bedenken: vluchten naar de grote stad! Maar nu, drie jaar later, heeft haar familie haar nodig, en gaat ze terug naar Blue Heron. Moet kunnen, want de wonden zijn inmiddels wel geheeld... denkt ze.
Maar dan ontdekt ze dat uitgerekend Levi - de man die destijds haar bruiloft ruïneerde - haar nieuwe buurman is! Kristan Higgins heeft meer dan twintig romans op haar naam staan, waarvan vele op de
bestsellerlijsten van onder andere de New York Times en USA Today prijkten. Wat haar boeken zo geweldig maakt? Het feit dat haar heldinnen net zo neurotisch, onzeker en stoer zijn als iedereen, en dat
haar boeken zowel hilarisch als ontroerend zijn...
De zeventienjarige Wren Connolly werd vijf jaar geleden neergeschoten. Na 178 minuten kwam ze weer tot leven – als Reboot. Reboots zijn ongekend sterk, snel en onkwetsbaar, maar hoe langer ze dood
zijn geweest hoe minder menselijk ze terugkeren. Wren is met haar 178 minuten de dodelijkste Reboot die er is. Callum Tweeëntwintig daarentegen is nog praktisch menselijk. Wren moet hem opleiden tot
soldaat, maar Callum is langzaam, stelt te veel vragen en heeft altijd een glimlach op zijn gezicht. De training verloopt moeizaam, maar Callum maakt iets in haar los. Als ze in zijn buurt is, voelt ze zich
menselijker dan ooit. Wren heeft nog nooit een bevel genegeerd, maar wanneer ze het bevel krijgt om Callum te elimineren besluit ze alles op alles te zetten om hem te redden. Lissa Price, auteur van
Starters - Een bottenbrekende heldin vecht voor haar leven, haar liefde en voor wat er nog over is van haar mensel?kheid in deze frisse k?k op een wereld waarin alles mis is gegaan. Veronica Rossi, auteur
van Een wereld zonder hemel - Vol vaart en aangr?pend… Ik heb dit boek verslonden!
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