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Carter en Evie ontmoeten elkaar op een
Halloweenfeestje en hebben meteen een klik. Dat ze
bij twee concurrerende bedrijven in Hollywood
werken, schrikt ze niet af. Maar wanneer die twee
bedrijven gaan fuseren en er maar één baan
overblijft, slaat de sfeer om. Carter en Evie moeten
strijden om dezelfde positie. Wat een mooie nieuwe
liefde had kunnen zijn, verandert in een oorlog op de
werkvloer. Ze halen alles uit de kast om elkaar te
overtreffen. Welke emotie gaat het winnen in deze
explosieve haat-liefdeverhouding? 'Ik wil niet voor je
vallen' is een hilarische, oprechte en opwindende
roman die je in één ruk uit wilt lezen.
Ik. Herinner. Me. Alles. Alleen nu wilde ik dat dat niet
zo was. Als de mist die mijn herinneringen heeft
beneveld, opklaart, komt de waarheid die maanden
buiten mijn bereik lag, eindelijk naar voren. Maar de
verlossing die ik verwacht had te voelen, blijft uit. Ik
ben nu banger dan ik was toen ik geboeid aan Kings
bed wakker werd. Want de waarheid brengt duistere
geheimen aan het licht. Geheimen die ik nooit had
mogen ontrafelen. Als ze erachter komen dat ik me
alles herinner of als ik hulp zoek bij de getatoeëerde
crimineel die me met lichaam en ziel bezit, breng ik
degene van wie ik het meest hou, in gevaar. Ik weet
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niet of ik sterk genoeg ben om de aantrekkingskracht
tussen King en mij, die elke dat groter wordt, te
weerstaan. Hij heeft me al eens gered, op meer dan
één manier. Nu is het mijn beurt om te doen wat er
nodig is om hem te redden. Zelfs als dat betekent,
dat ik moet trouwen met iemand anders... *
WAARSCHUWING * Dit boek bevat scènes met
misbruik en geweld die door sommige mensen als
schokkend kunnen worden ervaren.*
Zenumagiër speelt zich af in een verstedelijkte
samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar
anarchie, misdaad en geavanceerde
computertechnologie de sfeer bepalen. De
hoofdpersoon, Case, een zogenaamde
computercowboy, is een van de uitzonderlijk
begaafden die via hun zenuwstelsel en brein
toegang hebben tot de matrixruimte, de
elektronische wereld van bestanden en
programma’s. Dankzij Molly, een samoerai van de
straat die hem uit de onderwereld van Tokio plukt,
kan hij weliswaar opnieuw aan het werk, maar het is
illegaal en levensgevaarlijk. Al gauw is hij pion in een
onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen
ontworstelen aan dit web, dat allerlei mensen en
zaken met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft er dan
van hem over?
‘Olifantenmeisje’ van Ellen Marie Wiseman vertelt
het verhaal van Lily, die in de jaren ’30 op tienjarige
leeftijd aan het circus verkocht wordt. Op een
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zomeravond in 1931 mag de tienjarige Lily
Blackwood voor het eerst naar buiten. Haar moeder
neemt haar mee naar het circus. Maar wat Lily niet
weet, is dat ze nooit meer thuis zal komen. Meer dan
twintig jaar later erft de jonge Julia Blackwood het
huis van haar ouders. Voor het eerst komt ze op de
zolder, waar ze mysterieuze foto’s aantreft van een
albino circusmeisje. Ze begint te vermoeden dat
haar ouders een donker geheim hadden. Ellen Marie
Wiseman schrijft indringende historische romans,
waarin ze graag een nieuw licht werpt op de
geschiedenis. Eerder schreef ze ‘De
pruimenboom’, ‘Wat ze achterliet’ en ‘De
brekerjongens’.
Falling in love could expose a woman in hiding, in
the fourth Ace Security novel from New York Times
bestselling author Susan Stoker. Former mercenary
Ryder Sinclair's stunning discovery that he has three
half brothers in Castle Rock, Colorado, is giving
them all the chance to color in the spaces of their
tragic pasts. For Ryder, establishing roots is made
all the more desirable by Felicity Jones. But if
Ryder's instincts are correct, this breathtaking beauty
is in trouble. Castle Rock isn't Felicity's home. Like
her false identity, it's just a cover. All she wants is
enough cash to keep moving to another temporary
hideaway--to stay on the run from a secret that's
haunted her for years. As safe as Ryder's strong
embrace makes her feel, she fears that falling for
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him, and staying in Colorado, will put everyone she's
come to love in danger. The more Ryder learns
about Felicity, the more determined he is not to let
her go. It's time for her to stop running--even as a
relentless danger closes in, threatening their love
and their lives.
Voor de liefhebbers van Kristin Hannah en Jenna
Blum: ‘Wat ze achterliet’ van Ellen Marie Wiseman
is een ontroerende roman over een moeder die zich
opoffert voor haar dochter. Tien jaar geleden schoot
Izzy Stones moeder haar vader dood in zijn slaap.
De inmiddels zeventienjarige Izzy weigert haar
moeder op te zoeken in de gevangenis en laat haar
brieven ongeopend. Haar pleegouders werken in
een lokaal museum en vragen haar hulp bij het
catalogiseren van voorwerpen die gevonden zijn op
de zolder van een al lang geleden gesloten
staatsinrichting. Daar, te midden van stapels
achtergelaten bezittingen, vindt Izzy een oud
dagboek. In 1929 voelt de achttienjarige Clara
Cartwright zich gevangen tussen haar strenge
ouders en haar liefde voor een Italiaanse immigrant.
Ze wijst een gearrangeerd huwelijk af en haar
woedende vader stuurt haar naar een deftig tehuis
voor psychische patiënten. Maar als hij zijn fortuin
verliest in de Beurskrach, wordt Clara overgeplaatst
naar een eenvoudige staatsinrichting. Clara’s
levensverhaal opent Izzy’s hart: wat is de werkelijke
reden achter de bizarre daad van haar moeder?
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Naast haar parttime baan als boekhouder besloot
Ellen Marie Wiseman haar hart te volgen en met
schrijven te beginnen. Haar droom kwam uit met het
verschijnen van ‘De pruimenboom’, dat in
Nederland lovend werd ontvangen.
Ook zonder te weten wat een antioxidant is, heeft de
mensheid de afgelopen duizenden jaren prima
gegeten. Mensen zijn er over het algemeen ook
zonder de hulp van voedingsdeskundigen in
geslaagd om goed gezond te blijven. Dus welke van
al die honderden regels die tegenwoordig zo in
zwang zijn hebben we nu echt nodig? Eet echt eten.
Niet te veel. Vooral planten. Acht woorden die het
uitgangspunt vormen voor deze handzame, kleine
gids. Of je je nu in de supermarkt bevindt of voor een
zelfbedieningsbuffet staat, Echt eten van Michael
Pollan kan je ter plekke helpen bewuster om te gaan
met voeding en betere keuzes te maken. Gezond
eten hoeft niet ingewikkeld te zijn!
Roddelen is een favoriet tijdverdrijf in Rosemary
Beach maar Bethy en Tripp hebben hun grote
geheim voor zich kunnen houden. Acht jaar geleden
had Tripp Newark een relatie met een rijk meisje van
wie hij niet hield en was hij op weg naar Yale - een
toekomst waar hij geen deel van wilde uitmaken. De
enige manier waarop hij dat voorspelbare leven kon
ontvluchten, was door het geld en de macht
waarmee hij geboren was, op te geven. En dat was
precies zijn plan: aan het eind van de zomer zou hij
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op zijn Harley stappen en nooit meer omkijken. Dat
was voordat hij Beth Lowry leerde kennen. Het
begon als een onschuldige verliefdheid: ze was een
zestien jaar oud trailerpark-meisje dat achter de bar
stond bij de Kerrington Country Club. Ze verkeerden
niet in dezelfde sociale kringen. Niemand wist zelfs
maar dat ze vrienden waren, laat staan lovers. Maar
gedurende een zomer werd Bethy het belangrijkste
op de wereld voor Tripp. Zijn plan kon hij echter niet
opgeven. Hij moest wel uit Rosemary Beach
vertrekken, maar hij nam zich voor om terug te
komen voor haar. Als hij jaren later terugkeert, veel
later dan hij beloofd had, is het te laat. Zijn neef Jace
heeft de vrouw van zijn dromen ingepalmd...
Joyce Maynard, de auteur van de internationale bestseller
Een lang weekend, heeft met Dochters van het land een
aangrijpende roman geschreven over vriendschap,
familiegeheimen en de vreemde wendingen van het lot die
ons leven bepalen. Dochters van het land is een onvergetelijk
verhaal over de band met je geboortegrond en met je familie,
over de verwoestende kracht van de liefde, het helende
vermogen van vergeving en het verlangen te ontdekken wie
je bent. Dochters van het land volgt de levens van twee
meisjes, geboren op dezelfde dag, in hetzelfde ziekenhuis in
New Hampshire, die opgroeien in twee heel verschillende
gezinnen. Hun levens lijken helemaal niet op elkaar, maar
wat de jonge vrouwen gemeen hebben is het gevoel er nooit
echt bij te horen. Soms humoristisch, soms hartverscheurend,
laat deze roman zien wat het betekent om deel uit te maken
van een gezin.
De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven,
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actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Vikingdochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet anders
dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt
tegen hun grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar
eenvoudig: vechten en overleven. Totdat ze op het slagveld
het onmogelijke ziet: haar broer die meevecht met de Riki. De
broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn wordt
gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de
bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint te herkennen in
de mensen die ze altijd heeft geleerd te haten, brokkelt de
wereld die ze zo goed dacht te kennen langzaam af.
Wanneer het dorp wordt aangevallen door een
meedogenloze derde clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de
vriend van haar broer die haar meerdere keren heeft
geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een einde
maken aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders
zullen ze moeten toekijken hoe hun mensen worden
afgeslacht. De hemel in het ijs is een meeslepend historisch
avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over
loyaliteit, vergeving en de definitie van familie. 'Zo nu en dan
staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een
heerlijk "donkere dagen"-boek.' Dagblad De Limburger
'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog
voeren met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is
als de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie
Garber, auteur van Caraval 'Adrienne Young heeft
fascinerende, multidimensionale personages tot leven
gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en
suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je
hart raakt. Dit is een aangrijpend verhaal, beeldend verteld.'
Renée Ahdieh, auteur van The Flame in the Mist
Het maken van verre reizen zit de Zuid-Afrikaan Damon in het
bloed. In Griekenland ontmoet hij een jonge Duitser die hij als
zielsverwant herkent. Hij is bereid hem in alles te volgen,
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totdat de prijs te hoog wordt. In Afrika raakt hij in de ban van
een Zwitserse rugzaktoerist, die zijn gevoelens misschien
wel, maar misschien ook niet beantwoordt. Tot slot wordt hij
in India overvallen door de wanhoopsdaad van zijn vriendin
Anna. Waar hij ook is, en wie hij onderweg ook ontmoet,
steeds wordt hij geconfronteerd met de vraag hoeveel je van
jezelf op wilt geven om bij een ander te kunnen horen. In een
vreemde kamer stond op de shortlist van de Man Booker
Prize 2010.
Hoewel Chloe Underwood het naar haar zin heeft in Parijs,
heeft ze inmiddels wel een beetje genoeg van haar saaie
baantje als vertaalster. Zo langzamerhand snakt ze naar wat
spanning, passie, misschien zelfs een beetje gevaar in haar
leven. Wanneer ze de kans krijgt een weekend naar een
luxueus chateau te gaan om te vertalen bij een
businessmeeting, grijpt ze die kans dan ook met beide
handen aan. Bastien Toussaint verkeert in dubio. Die
zogenaamde vertaalster móét wel een geheim agente zijn,
maar wie stuurt er in vredesnaam een type als Chloe? Ze is
óf ongelooflijk goed, óf juist helemaal niet. Of ze spreekt de
waarheid... en dan is ze echt alleen maar een onschuldige
vertaalster die op de verkeerde tijd op de verkeerde plek is.
Feit is dat ze op het punt staat vermoord te worden, maar als
hij besluit haar te redden, moet hij zijn dekmantel opgeven en dan lopen ze beiden gevaar...
Deel 1 uit de Ademloos serie Gabe Hamilton zou hiervoor
branden in de hel, maar het kon hem niet schelen. Vanaf het
moment dat Mia Crestwell de balzaal van het Bentley Hotel in
liep, kon hij zijn blik niet van haar afhouden. Maar Mia was
een verboden vrucht. Het kleine zusje van zijn beste vriend.
Alleen was ze nu volwassen geworden, en dat was hem niet
ontgaan. Hij had jaren geprobeerd om haar verleiding te
weerstaan. Maar dat was nu afgelopen. Als Gabe Mia zijn
gevaarlijke, uitdagende wereld in trekt, beseft ze dat er veel is
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dat ze niet van hem weet. Hoe ver gaan zijn wensen? Hun
relatie is intens en gepassioneerd, maar dan dreigt hun
geheime affaire onthuld te worden, en blijken ze
kwetsbaarder voor verraad dan ze ooit konden denken.
Antwoorden van de Amerikaanse rabbijn op religieuze vragen
van kinderen tot circa 12 jaar, die gekenmerkt worden door
optimisme en vooruitgangsgeloof.
'Spoiler Alert' van Olivia Dade is het (h)eerlijke eerste deel
van een indringende rom-comserie. 'Spoiler Alert' van Olivia
Dade is een heerlijke rom-com over April, die haar fan fiction
en cosplay-hobby voor iedereen verborgen houdt. Als ze
besluit een foto te posten waarop ze verkleed is als een
personage uit een populaire tv-serie, gaat ze viral, zowel bij
supporters als bij haters die reageren op haar plus-size. Maar
als Marcus, de hoofdrolspeler uit de serie en stiekem ook een
anonieme fan fiction-schrijver, haar foto en de negatieve
reacties ziet, besluit hij haar op date te vragen. De date
verloopt rampzalig, maar dan blijkt dat ze elkaar al beter
kennen dan gedacht. Olivia Dade schreef met 'Spoiler Alert'
een aangrijpende romance over hoe je blij kunt zijn met jezelf.
‘Witte kaarten’ van Anne Bishop is het vijfde, afrondende
boek van Anne Bishop in de serie ‘De Anderen’ over Meg
Corbyn en Simon Wolfgard, die begon met ‘Rode letters’,
‘Zwarte veren’, ‘Zilveren zicht’ en ‘Grijze ogen’. Na de
mislukte opstand zijn er nog maar weinig menselijke steden
over in Thaisia. Simon, Meg, Monty en de anderen (en
Anderen) die onderdeel uitmaken van het Stadspark van
Lakeside, werken hard om de broze vrede tussen mensen en
Anderen te bewaren. Maar dan komt Jimmy, Monty’s louche
broer, naar het Stadspark met het plan zich te verrijken ten
koste van zijn familie – zoals altijd. Terwijl de Anderen vol
interesse toekijken en hun klauwen scherp houden, lopen de
spanningen binnen het Stadspark op. Jimmy lijkt ongevaarlijk,
maar alleen Meg weet wat er echt op het spel staat: zij heeft
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gezien hoe het afloopt, met zichzelf aan de rand van een
graf...
'Zilveren zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de serie
De Anderen. 'Zilveren zicht' is een Urban Fantasy titel, een
genre voor de liefhebbers van Buffy, Charmed en Twilight.
Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze nu in
het Stadspark woont dat het haar soms duizelt – letterlijk.
Haar vrienden, zowel mens als Ander, zijn geschokt als ze
ontdekken hoe zwaar deze maanden voor Meg eigenlijk zijn
geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs
vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar
hij is vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty
en zijn collega’s bij de politie geconfronteerd met de
gevolgen van het voortdurende stoken door de aanhangers
van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen
en Anderen, maar ook tussen mensen onderling, zoals Monty
ontdekt... De toekomst van de mensheid hangt aan een
zijden draadje, en alle ogen, van mensen en Anderen, zijn
gericht op Monty, Simon en Meg – altijd Meg... De Anderen,
Urban Fantasy, Ilona Andrews, Jaye Wells
Na twee jaar spoorloos te zijn geweest, keert Judith terug
naar Roswell Station. Beschadigd als ze is kan ze niemand
vertellen wat zij heeft doorstaan. De mensen in het broeierige
kolonistenstadje onder wie haar eigen moeder lijken trouwens
niet eens te wíllen horen wat er met haar is gebeurd.
Opgesloten in haar stilte en door iedereen gemeden, leeft
Judith haar treurige leven, terwijl ze haar zielenroerselen in
een interne monoloog toevertrouwt aan haar onbereikbare
jeugdliefde Lucas. Dan breekt het onvermijdelijke moment
aan waarop Judith besluit voor zichzelf op te komen en de
waarheid boven tafel te krijgen. Wat ik weet is een echte
pageturner, maar dan wel een die alle ruimte biedt aan
prachtig, verstild proza. Het mysterie van Judiths verdwijning
ontrafelt zich op ingenieuze wijze, terwijl de lezer ondertussen
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wordt meegesleept in een liefdesverklaring die zijn weerga
niet kent. Een boek om je met huid en haar aan over te
geven!
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...
Winnaar van de Booker Prize 2020 - Meer dan 50.000 exx
verkocht in Nederland! Hugh 'Shuggie' Bain brengt in de jaren
tachtig zijn jeugd door in een vervallen sociale huurwoning in
Glasgow. Agnes, zijn moeder, is alles voor Shuggie. Zij
behoudt haar trots door er altijd goed uit te zien. Toch zoekt
ze steeds vaker troost in drank. Shuggie probeert intussen uit
alle macht normaal te zijn, ook al ziet iedereen dat hij 'anders'
is dan de andere jongens. Agnes steunt haar zoon, maar
haar verslaving begint alles te overschaduwen, zelfs de liefde
voor haar Shuggie. 'Intens, goed geschreven en tragisch.'
NRC 'Ook heel fijn: Shuggie Bain is de enige van de zes
genomineerde boeken waarin humor een plek van betekenis
heeft.' de Volkskrant 'Het debuut dat leest als een
meesterwerk.' Washington Post 'Dit boek vervult je met
verbijstering en verwondering.' The New York Times Book
Review 'Deze roman breekt je hart, en is even meedogenloos
als prachtig.' The Times 'Laat een wereld zien die zelden
wordt geportretteerd in literaire fictie, en is daarom
bewonderingswaardig en van belang.' The Guardian 'Deze
roman verdient de Booker Prize.' Daily Telegraph 'De rauwe
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emoties in deze roman komen keihard binnen. Shuggie Bain
zal je nog lang bijblijven. Elke scène in dit boek is even
meesterlijk.' Kirkus Reviews
Tanner Scott is drie jaar geleden met zijn familie verhuisd van
Californië naar Provo in Utah. De meeste mensen in Provo
zijn strenggelovig, dus samen met zijn familie heeft de
biseksuele Tanner besloten niet openlijk voor zijn geaardheid
uit te komen. Zodra hij zijn diploma heeft, wil hij gaan
studeren aan een universiteit buiten het religieuze Utah.
Tijdens zijn laatste semester worden Tanner en zijn beste
vriendin Autumn toegelaten tot een speciale werkgroep
waarin alle leerlingen een boek moeten schrijven. Bij de
eerste bijeenkomst wordt bekend dat de klas dit jaar een
speciale mentor krijgt: Sebastian Brother. Hij heeft afgelopen
jaar de werkgroep gevolgd en zijn debuut wordt binnenkort
uitgegeven. Sebastian is de zoon van bisschop en erg geliefd
in Provo. Tanner heeft vier maanden om een boek te
schrijven. Dat lijkt hem een makkie. Maar nog voor zijn eerste
zin op papier staat, is hij stapelverliefd op Sebastian...
Verslagen in brieven en gedichten van reizen door IJsland,
hoofdzakelijk van de hand van de Engelse dichter
W.H.Auden (1907-1973).
Het tweede deel van de nieuwe trilogie van de koningin van
de romantic suspense Meermin Annika komt uit de zee en
daar zal ze naar moeten terugkeren na haar queeste om de
sterren te vinden. Haar haast onwereldse schoonheid,
puurheid en atletische gratie zijn adembenemend. Reiziger
Sawyer King heeft de Wachters door ruimte en tijd naar het
eiland Capri gebracht, waar de Ster van Water zich bevindt.
En als hij Annika in haar element ziet, merkt hij dat hij wordt
aangetrokken door haar vrolijke, optimistische geest. Maar
Sawyer weet dat als hij haar toelaat in zijn hart, hij de vaste
grond onder zijn voeten zal verliezen. Intussen loert in het
duister nog altijd hun vijand... Lezers over de Sterren-trilogie
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‘Nora Roberts, dank je wel voor weer een heerlijke trilogie
vol liefde, romantiek en avontuur.’ Goodreads ‘De Sterrentrilogie is weer Nora op haar best: grappig, romantisch,
spannend. Ik heb weer van elk woord genoten.’ Goodreads
'Geen enkele fan van Nora Roberts zou deze nieuwe trilogie
willen missen!’ Goodreads
Het sluitstuk in de trilogie is meer dan ooit een pageturner Het
geduld van de fans is lang genoeg op de proef gesteld:
eindelijk volgt de ontknoping van deze New York
Timesbestsellerreeks. Carthya is in staat van oorlog.
Niemand is nog veilig. En wanneer Jaron verneemt dat
Koning Vargan van Avenia Imogen heeft ontvoerd om
Carthya te onderwerpen, weet Jaron wat hem te doen staat.
Hij vertrekt op missie. Maar alles wat fout kan gaan, gaat fout.
Zal hij alles wat hij liefheeft verliezen? Of zal hij het tij kunnen
keren?

Onverschrokken van Lesley Livingston The Gladiator &
Spartacus meets Katniss & Tris Fallon is de dochter van
een Germaanse koning, de zus van de legendarische
strijder Sorcha en lid van de Cantii-stam, de gezworen
vijand van Julius Caesar. Toen Fallon jong was vielen
Caesars troepen haar land binnen en stierf haar zus op
het slagveld. Op de avond van haar zeventiende
verjaardag wil Fallon niets liever dan in Sorcha’s
voetstappen treden door een plek te verdienen in het
Cantii-leger. Maar daar krijgt ze de kans niet voor… Ze
wordt gevangengenomen door een slavenhandelaar en
verscheept naar Rome, waar ze terechtkomt op een
school voor vrouwelijke gladiatoren. Ze zal moeten
vechten voor haar eer en haar leven en haar lot ligt
vanaf dan in de handen van niemand minder dan Julius
Caesar. Een stoer, spannend verhaal vol verrassende
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wendingen en levendige actiescènes, dat zich afspeelt in
het oude Rome. strongLees ook deel 2: Onoverwinnelijk!
Een nieuwe thriller van bestsellerauteur Karen Rose, de
koningin van Romantic Suspense. ‘Het kwaad in jou’
(Monster in the Closet) is wederom doorspekt met
spanning, erotiek, intriges, moord en bedrog.
Rechercheur Clay Maynard spoort vermiste kinderen op,
maar zijn eigen dochter Taylor is door haar moeder
jarenlang bij hem weggehouden. Al sinds haar jeugd
heeft haar moeder Taylor verteld dat haar vader een
monster is, maar nu ze hem eindelijk ontmoet kan ze dat
beeld bijstellen. Terwijl Taylor werkt als therapeut en
eindelijk nieuwe vriendschappen en familiebanden durft
aan te gaan, ligt er een gevaar op de loer. Een gevaar
dat duisterder en bedreigender is dan iedereen kan
vermoeden... Karen Rose schrijft thrillers die wereldwijde
bestsellers zijn. Voor haar boeken werd zij meermaals
bekroond. Karen Rose woont en werkt in Florida.
Een tiener wordt door haar stiefvader seksueel misbruikt
en vindt bij haar moeder geen steun. Samen met haar
vrienden probeert ze hulp buitenshuis te zoeken. Bevat
adressen van hulpverlenende instanties in Nederland en
België. Vanaf ca. 14 jaar.
Deel 3 in de populaire Rusk University-serie van
bestsellerauteur Cora Carmack. Alle delen zijn los van
elkaar te lezen. Wanneer haar afstuderen in zicht komt,
vraagt Nell DeLuca zich af of ze wel alles uit haar
studententijd heeft gehaald, omdat ze altijd alleen maar
met haar studie bezig is geweest. Ze maakt een
bucketlist van dingen waarvan ze denkt dat ze bij
studeren horen, zoals zoenen met een populaire jongen
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uit het footballteam en feesten tot de zon opkomt. Ze
hoopt zo veel mogelijk van de lijst te kunnen doen voor
ze haar diploma krijgt. Footballspeler Mateo Torres is
altijd op alle feestjes te vinden. Zijn hart is ooit gebroken
en hij is niet van plan ooit nog iemand dichtbij te laten
komen. Wanneer hij achter het plan van Nell komt,
besluit hij haar te helpen met haar checklist. Ze brengen
steeds meer tijd met elkaar door om alle wilde (en
minder wilde) dingen van het lijstje te kunnen strepen, en
voelen zich steeds sterker tot elkaar aangetrokken.
Wordt wildebras Mateo meer dan alleen een vinkje op de
lijst van studiebol Nell? En is hij bereid om echt eerlijk te
zijn tegen zichzelf en tegen haar? Spelregels is het
derde deel in de Rusk University-serie van Cora
Carmack. Alle delen spelen zich af op de fictieve Rusk
University, en zijn allemaal los van elkaar te lezen. Het
eerste deel van de serie heet Op het spel. Cora Carmack
brak door met haar debuut Losing it. In Nederland en
Vlaanderen zijn haar boeken en verhalen al meer dan
100.000 keer geluisterd en gelezen. Reviews: ‘Een
vrolijke, sexy, coming of age-romance’Library Journal
Virgin River 2 – Welkom in Virgin River De bekende
Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix Net tegen
sluitingstijd loopt Paige Lassiter de bar van John
‘Preacher’ Middleton in Virgin River binnen. Samen met
haar zoontje is ze op de vlucht voor haar echtgenoot. Ze
zit onder de blauwe plekken, is doodsbang en aan het
eind van haar latijn. Preacher ziet meteen dat Paige en
haar zoontje in grote moeilijkheden verkeren. Zonder
aarzelen biedt hij hun een slaapplaats aan, en ter plekke
besluit hij dat hij alles zal doen om hen te beschermen.
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Langzaam maar zeker kruipt Paige uit haar schulp, en
Preacher ontdekt dat ze gevoelens in hem losmaakt
waarvan hij dacht dat hij ze voorgoed had begraven.
Maar dan duikt op een kwade dag haar echtgenoot op in
Virgin River...
How far will a man go to protect the love of his life and all
they’ve built together? Rear Admiral Dag Creasy has
enjoyed a long, successful naval career. It’s not all been
smooth sailing, but his beautiful and generous wife,
Brenae, has been at his side for nearly three decades,
helping him weather every storm. He loves her more
than words can express, their relationship only growing
stronger with every year. Now, they’re both excited and
anxious for the completion of their dream home, where
they’ll start the next chapter of their lives together… If an
unexpected menace doesn’t cut their storybook
romance short. ** Securing Brenae is a short story in the
SEAL of Protection: Legacy Series. Each book is a standalone, with no cliffhanger endings. --- Read what others
are saying about New York Times bestselling author,
Susan Stoker: “Susan Stoker never disappoints. She
delivers alpha males with heart and heroines with
moxie.” Jana Aston, NYT Bestselling Author No one
does military romance like Susan Stoker!” Corinne
Michaels, NYT Bestselling Author “Susan Stoker knows
what women want. A hot hero who needs to save a
damsel in distress…even if she can save herself!” CD
Reiss, NYT Bestselling Author “When you pick up a
Susan Stoker book you know exactly what you’re going
to get…a hot alpha hero and a smart, sassy heroine. I
can’t get enough!” Jessica Hawkins, USAT Bestselling
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Author “I love reading about men in uniform and Susan
always delivers…the full package!” Kayti McGee “Susan
writes the perfect blend of tough, alpha heroes and
strong yet vulnerable heroines. I always feel emotionally
satisfied at the end of one of her stories!” Meghan
March, NYT Bestselling Author “One thing I love about
Susan Stoker’s books is that she knows how to deliver a
perfect HEA while still making sure the villain gets what
he/she deserves!” T.M. Frazier, NYT Bestselling Author
--- Read the entire SEAL of Protection: Legacy romance
series, starting with the USA Today bestselling start!
Securing Caite Securing Brenae Securing Sidney
Securing Piper Securing Zoey Securing Avery Securing
Kalee Topics: contemporary romance, military romance,
series, romantic suspense series, mystery, bbw
romance, funny romance, modern romance, urban
romance, California romance, wealthy, USA today, USA
today bestseller, homeless romance, city romance, smart
romance, mystery, dogs in romance, lighthearted
romance, hot romance, susan stoker, susan stoker
romance, proposal, proposal romance, engagement,
engagement romance, new york times bestseller
romance, NYT romance, new york times romance, sexy,
heartwarming, heart-warming, family, love, love books,
kissing books, emotional journey, contemporary,
contemporary romance, romance series, long series,
long romance series, army, army series, former military,
cop, police officer, policeman, cop romance, firefighter,
sassy, strong heroine, captivating romance, hot, hot
romance, forbidden love, sparks, loyalty, swoon,
contemporary, rescue, kidnap, handicap, justice, Officer,
Page 17/21

File Type PDF Claiming Felicity Ace Security
Book 4
enlisted, daughter, shelter, claiming, defending, securing,
protect, Bahrain, government contractor, secret, damsel
in distress, kidnap, ocean, Navy, Navy SEAL, San Diego,
Navy base, hospital, doctor, drama, action and
adventure, action romance, Delta Force, Navy romance,
veteran, disabled veteran, former soldier, soldier,
romantic, rescue, HEA, seasoned romance, silver fox,
older characters, Other readers of Stoker's books
enjoyed books by: Riley Edwards, Caitlyn O'Leary,
Maryann Jordan, Dale Mayer, Lynn Raye Harris, Cat
Johnson, Alexis Abbott, Meli Raine, Nicole Elliot, Lori
Ryan, Meghan March, Kristin Ashley, Kris Michaels,
Brittney Sahin, Sharon Hamilton, Catherine Cowles, Lexi
Blake, Piper Davenport, Abbie Zanders, Lani Lynn Vale,
and Kristen Proby.
Een herkenbaar, hartveroverend boek dat de lezer diep
raakt Een jaar lang leefde Stella Sweeney een New
Yorkse droom: ze promootte haar succesvolle zelf
hulpboek, deed mee aan talkshows in heel Amerika en
leidde met haar kinderen een luxeleventje in een
prachtig tienkamerappartement in de Upper West Side.
Maar haar glamoureuze, opwindende leven was van
korte duur. Nu zit ze weer op een zolderkamertje in
Dublin, met een writer’s block en een doos vol roze
koeken. Ze doet alles om haar oude leven terug te
krijgen. Maar kan dat wel? En wil ze het eigenlijk wel
echt De pers over de boeken van Marian Keyes ‘Binnen
het genre van pageturners die een glimlach op je gezicht
toveren, is Keyes een klasse apart.’ Daily Express
‘Glorieus grappig.’ Sunday Times ‘Marian Keyes: wat
een genie!’ Daily Mail
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Edvard Behrens, een hooggeplaatste diplomaat, wordt
gewaardeerd om zijn gewetensvolle bijdrage aan
internationale vredesbesprekingen. Onder zijn arbitrage
worden grote conflicten en onvoorstelbare gruweldaden
systematisch ontleed – en beëindigd. Voor zijn nieuwste
opdracht verblijft Edvard in een non-descript hotel in
Tirol. Hoog in de bergen is de lucht helder en fris, en als
hij niet aan het werk is, leest en wandelt hij en luistert hij
naar muziek. Hij neemt alleen zijn vrouw Anna in
vertrouwen over de onderhandelingen die hij voert.
Anna, van wie hij zielsveel houdt. Anna, die steeds bij
hem is, maar ook voor altijd afwezig.
Vredesbesprekingen, een onvergetelijke roman over
verlies en het verlangen naar vrede, brengt de duisterste
én de tederste gebieden van het hart in kaart.
De Zeven Koninkrijken 1 - De Demonenkoning Als het
zestienjarige straatschoffie Han en zijn vriend Vuurdanser
drie jonge magiërs tegen het lijf lopen, heeft hij geen idee dat
zijn leven op het punt staat voorgoed te veranderen. Het
magische amulet dat Han van een van hen afneemt, draagt
namelijk het teken van de gevreesde demonenkoning, de
magiër die duizend jaar geleden bijna de hele wereld
vernietigde. En er zijn meerdere partijen die het heel graag
willen hebben. Han komt er al snel achter dat er een
verwantschap bestaat tussen het amulet en de twee zilveren
armbanden die sinds zijn jeugd met zijn huid zijn vergroeid.
En dat betekent dat hij in één klap de meest gezochte
persoon van de Zeven Koninkrijken is geworden... 'De
Demonenkoning is een pageturner voor elke lezer, ongeacht
de leeftijd.' - Robin Hobb
In de zomer van 1915 wordt in een kleinburgerlijk stadje aan
de Rijn Trudi Montag geboren. Doordat ze gevangen zit in
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een lichaam dat ze verafschuwt, voelt ze zich een
buitenstaander, iemand die geen deel heeft aan de
maatschappij. Haar ogen registeren echter alles, al die kleine,
subtiele veranderingen in de samenleving die haar vertellen
dat Duitsland aan het begin van een grote catastrofe staat.
Een indrukwekkende roman over de coming of age van een
meisje in de woeligste periode in Duitslands geschiedenis.
Er gebeuren vreemde dingen in Sasha’s leven, in ‘Een
tweede kans’ van Jennifer L. Armentrout. Ze heeft het gevoel
dat iemand haar bespioneert. Ze hoort geregeld geritsel. Ze
ontvangt bedreigingen. Ze krijgt een ringvinger in een doosje
bezorgd. Alle reden om heel hard weg te rennen, maar ze
heeft een nóg grotere reden om te blijven: Cole. In deze
heerlijke romantische thriller verweeft Jennifer L. Armentrout
een horrorverhaal op subtiele wijze met een liefdesverhaal.
The Washington Post verkoos ‘Een tweede kans’tot een van
de vijf beste romantische boeken van 2017!
Berlijn 1930. Egon Loeser is een egoïst. Als set designer wil
hij de fameuze zeventiende-eeuwse decorontwerper Lavicini
overtreffen en diens teleportatiemachine verbeteren die bij de
eerste vertoning explodeerde en vele dodelijke slachtoffers
maakte. Intussen probeert hij de mooie Adele Hitler geen
familie van voor zich te winnen. Zijn omzwervingen voeren
hem van de experimentele theaters in Berlijn via de
absintcafés van Parijs naar de filmsets in Los Angeles. Twee
levensvragen drijven hem: wat ging er mis bij Lavicinis truc en
waarom moet hij zo veel moeite doen om Adele in zijn bed te
krijgen? In deze historischfuturistische roman slaagt Loeser
erin niet één van de wereldschokkende gebeurtenissen van
zijn tijd mee te krijgen. `Een absurd boek: WOII als decor
voor hipster-kritiek. **** Vrij Nederland `Een intellectueel
bravourestukje vol bruisende levenskracht. Schrijver Adam
Foulds `Zowel het meest politiek incorrecte als het grappigste
boek van dit decennium. Sunday Telegraph `Onthutsend
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brutaal, origineel, hilarisch en vreselijk spannend. Sunday
Times `Duizelingwekkend, knap en inventief. Een boek waar
je energie van krijgt. Independent
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