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100 of literature's sexiest stories, chosen by Mariella
Frostrup and the Erotic Review. Strict mistresses,
naughty maids, handsome gardners and disarming
strangers; literature is awash with love, sex and
desire. This collection brings together 100 of the best
examples, hand-picked by Mariella Frostrup and the
Erotic Review. From romance and seduction to
downright dirty deeds, here are prize-winners,
bestsellers and rising stars, each of whom prove that
when it comes to the bedroom, a little fiction goes a
long way. So whether you're looking for love, lust or
something in between, this gorgeous anthology is
the perfect gift... or bedside companion.
Deel 1 van de Schemering-trilogie V.E. Schwab is
een meester in het oproepen van nieuwe werelden
en doet denken aan J.K. Rowling en J.R.R. Tolkien
De Schemering-trilogie werd door The Guardian en
Waterstones uitgeroepen tot een van de beste
fantasyboeken van het jaar De meeste mensen
kennen maar één Londen. Wat bijna niemand weet,
is dat er vier verschillende Londens zijn. Grijs
Londen: vies, saai en zonder magie. Rood Londen,
waar magie wordt vereerd en de Maresh-dynastie
heerst over een welvarend rijk. Wit Londen, waar
men vecht om controle over de magie. En ooit was
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er Zwart Londen – maar daar heeft niemand het
meer over. Kell is een zeldzame magiër die tussen
de verschillende versies van Londen kan reizen. Als
hij in Grijs Londen zakkenroller Lila ontmoet, is dat
het begin van een avontuur dat ze naar alle
uithoeken van de stad brengt. Maar gevaarlijke
magie ligt op de loer en het verraad achtervolgt hen.
Om alle werelden te kunnen redden moeten Kell en
Lila in de eerste plaats in leven zien te blijven, en dat
blijkt lastiger dan gedacht. De pers over V.E.
Schwab ‘Het mag Schemering heten, maar de
magie schittert van licht en leven.’ Brian Staveley
‘Een ingenieus en intelligent verhaal.’ Booklist ‘De
kleuren van magie is een juweel van een boek,
onbetaalbaar en helemaal zijn eigen, onovertroffen
categorie fantasy.’ io9 ‘Iedereen zal genieten van
dit wervelende avontuur met zijn slimme held en
brutale heldin.’ Kirkus Reviews 'Fenomenaal.’ SF
Signal ‘Betoverend.’ Starburst
Volg Verslaafd aan jou op Facebook
Kunnen je favoriete hockeyers hun eerste seizoen
ongeslagen samen laten beëindigen? Vijf maanden
samen, NHL aanvaller Ryan Wesley beleeft een
recordbrekende beginnersseizoen. Hij maakt zijn
droom waar om professioneel hockey te spelen en
elke avond thuis te komen bij de man van wie hij
houdt: Jamie Canning, zijn beste vriend die nu zijn
vriendje is. Er is slechts een probleem: de
belangrijkste relatie van zijn leven is er een die hij
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verborgen moet houden. Anders wordt hij
geconfronteerd met een mediastorm die zijn succes
op het ijs zal overschaduwen. Jamie houdt van Wes.
Dat doet hij werkelijk. Maar het moeten verstoppen
is klote. Het is niet het leven dat Jamie voor zichzelf
voor ogen had en de druk om hun geheim te
bewaren eist zijn tol. Ook zijn nieuwe baan loopt niet
zo soepel als dat hij gehoopt had, maar hij weet dat
hij het aankan zolang hij Wes heeft. Appartement
10B is in ieder geval hun toevluchtsoord, waar ze
altijd zichzelf kunnen zijn. Of kunnen ze dat wel?
Wanneer Wes' meest nieuwsgierige teamgenoot
vlak boven hen komt wonen, beginnen hun
zorgvuldig uitgelijnde leugen te ontrafelen. Als de
buitenwereld vastbesloten is om hun het vuur aan de
schenen te leggen, kan de relatie van Wes en Jamie
dat overleven? Waarschuwing: bevat seksuele
situaties, een vibrerende stoel, lange-afstands, sexy
tijden en het bewijs dat hockeyspelers in elke tint
groen er hot uitzien.
Hij is een arrogante en geslaagde zakenman die
alles krijgt wat hij wil. Wat hij nu wil is dat Genevieve
aan zijn duistere verlangens toegeeft... negentig
dagen lang. Een sensueel verhaal van liefde,
obsessie en zelfontdekking. Voor de lezers van
Speel met mij en Vijftig tinten grijs.
‘Als wij schurken waren’ van M. L. Rio vertelt het
verhaal van Oliver Marks. Tien jaar heeft hij in de
gevangenis gezeten – voor een moord die hij wel of
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niet heeft gepleegd. Dát is wat detective Colborne zo
graag nog van hem zou horen nu hij met pensioen
gaat. Tien jaar eerder: zeven jonge, briljante en
gepassioneerde studenten op een arts college,
spelen en bestuderen Shakespeare’s werk. Ze zijn
vol van Shakespeare, vol van zijn personages, en
zetten hun rol ook buiten het toneel voort. Totdat de
vaste rolverdeling volledig wordt omgegooid en het
verbroken evenwicht zijn consequenties krijgt in het
echte leven. Een van hen wordt dood aangetroffen,
de andere zes zien zich voor de uitdaging gesteld de
politie, en met name zichzelf, te overtuigen van hun
onschuld.
Het is een simpel verhaal: liefde gevonden, liefde
verloren, liefde weer gevonden - misschien. De
naamloze verteller wordt verliefd op een getrouwde
vrouw genaamd Louise. Louise verlaat haar man
voor de verteller, maar als ze erachter komt dat ze
kanker heeft, verlaat ze ook haar nieuwe liefde. Op
het lichaam geschreven gaat over het ontdekken van
je identiteit, over verdriet en over verlangen.
Desire100 of Literature's Sexiest Stories
Geestig, intelligent, empatisch en onvoorwaardelijk eerlijk Het
leven kan hard zijn: je wordt bedrogen door je geliefde, je
verliest een vriend of familielid of je zit diep in de schulden.
Maar het kan ook fantastisch zijn: je vindt de liefde van je
leven, hebt de kracht om van baan te switchen of raapt
eindelijk de moed bij elkaar om je eerste roman te schrijven.
Tienduizenden mensen met grote en kleine problemen
vroegen bestsellerauteur Cheryl Strayed om raad. En ze
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werden geholpen. Haar adviezen zijn humoristisch,
empathisch, wijs en onvoorwaardelijk eerlijk.
Een prachtig full colour boek over de geschiedenis van
kleuren – iedere kunstliefhebber In Het geheime leven van
kleuren heeft Kassia St Clair haar levenslange obsessie met
kleuren gegoten in een uniek boek, waarin ze betoverende
verhalen vertelt over de 75 bekendste tinten en
kleurschakeringen. Waarom wordt de maagd Maria in de
Renaissance bijna altijd in het blauw afgebeeld? Waarom zijn
worteltjes oranje? En waarom zie je groen van jaloezie? Het
geheime leven van kleuren gaat over mode en politiek, kunst
en oorlog, over het geel van Van Goghs zonnebloemen, over
Picasso’s blauwe periode, over het rood in de grottekeningen
van Lascaux en over de fluorescerende kleuren van punk.
Het geheime leven van kleuren is een levendige
geschiedenis van kleuren en de onvergetelijke verhalen die
erachter schuilgaan. Het geeft een geheel nieuwe blik op
onze geschiedenis en cultuur; na het lezen van dit boek zal
kijken naar kleur nooit meer hetzelfde zijn. Over Het geheime
leven van kleuren ‘Een geestverruimende reis rond de
wereld zonder van je schildersezel te hoeven wijken. Elke
kleur heeft een verhaal en in dit boek zijn de meest
betoverende, schokkende en tot nadenken stemmende
verzameld. Het wordt nog lastig je gang zomaar magnoliawit
te schilderen na het lezen van dit inspirerende palet aan
verhalen.’ Simon Garfield, auteur van Precies mijn type, Op
de kaart en Mauve
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar
veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’. In
‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney de
liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden
groeien op in hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar hun
verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten
elkaar alleen wanneer de moeder van Connell het huis van
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Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze
Trinity College in Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat zich
door de jaren heen een diepe band heeft gevormd. ‘Normale
mensen’ van Sally Rooney is een verhaal over de
diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven hebben,
en het groeiende besef daarvan naarmate de jaren
verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes laat
herbeleven. ‘De stem van de nieuwe generatie.’ The
Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991)
debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken met vrienden’. De
BBC heeft de rechten voor een televisieserie van ‘Normale
mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script schrijft.
A comprehensive guide that defines the literature and the
outlines the best-selling genre of all time: romance fiction. • A
core collection list in chronological order • An exhaustive
bibliographic listing of romance titles • Research materials
and a brief history of the genre • Indexes organized by
author, title, and subject
Zinderend debuut over de verboden liefde tussen twee
jongens en de allesverwoestende invloed van de slavernij
'Jones bewijst dat hij een buitengewone schrijver is, die
poëzie haalt uit elk beeld en elke weerkaatsing van het licht.'
The New York Times Isaiah was van Samuel en Samuel was
van Isaiah. Dat was altijd zo geweest, en zou ook altijd zo
blijven. In elkaars aanwezigheid waren hun lichamen niet
langer een lege huls en vonden ze een reden voor hun
bestaan. Maar wanneer de plantage zich tegen hen keert,
wordt hun liefde ineens gezien als een gevaar voor de
harmonie onder hun lotgenoten. In deze hartverscheurende
roman roept Robert Jones jr. de stem op van zowel de
onderdrukten als de onderdrukkers, en legt zo de ziel van de
slavernij bloot. De profeten is een verhaal over de pijn van de
slavernij, maar ook over de hoop en de schoonheid van de
liefde. 'Een poëtisch […] slavernijepos, dat tegelijk een loflied
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op de tijdloze kracht van de liefde is; óók de liefde tussen
twee zwarte mannen.' Het Parool 'De profeten […] roept het
beste van Toni Morrison op, maar is tegelijkertijd een uniek
en virtuoos werk.' The Guardian 'Een schitterend portret van
black queerness en een somber verslag van slavernij in het
vooroorlogse Zuiden, opgeschreven in Jones’ lyrische maar
indringende proza.' TIME
‘Opwindende tijden’ van Naoise Dolan gaat over liefde, geld
en het gevoelsleven van drie cynische millennials. De
Dublinse Ava is onlangs in Hongkong komen wonen en vult
haar dagen met Engelse les geven aan rijke kinderen. Julian
is een bankier die graag geld uitgeeft aan Ava, met haar naar
bed gaat en fluctuerende valuta met haar bespreekt. Maar als
ze hem vraagt of hij van haar houdt, komt hij niet verder dan:
‘Ik mag je heel erg graag.’ Dan komt de stijlvolle advocate
Edith in het spel die Ava meeneemt naar het theater en
trakteert op verse bloemen. Ava wil Edith zijn – en ze wil de
hare zijn. Maar dan schrijft Julian aan Ava dat hij na een paar
maanden in het buitenland terugkomt naar Hongkong... Moet
Ava de draad van haar gemoedelijke leventje met Julian weer
oppakken, of een sprong in het diepe wagen met Edith?
‘Kostelijk, scherpzinnig en onbevreesd. Een innemend
debuut.’ – Hilary Mantel
Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor de prins? Je
leest het in 'Rood, wit en koningsblauw' van Casey
McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om mee te maken hoe
Alex voor Henry valt zonder zelf verliefd op hem te worden –
op hen allebei, én op dit briljante, geweldige boek." Dat
schreef de New York Times Book Review bij verschijning van
'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. Deze
heerlijke romcom gaat over Alex, zoon van de Amerikaanse
president, en Henry, Britse prins. Meteen zodra zijn moeder
wordt verkozen tot president, wordt Alex Claremont-Diaz
gebombardeerd tot Amerikaanse royalty: hij is knap,
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charismatisch en nog intelligent ook. Het publiek vreet hem
op. Eén probleempje: Alex ligt in de clinch met een échte
prins, Henry, aan de andere kant van de grote plas. En als de
tabloids daar lucht van krijgen, worden Alex en Henry
gedwongen om te doen alsof ze het goed hebben gemaakt.
Maar wat begint als een nepvriendschap, groeit uit tot iets
diepers en veel gevaarlijkers. Kan liefde de wereld redden?
Ook als die liefde er anders uitziet dan verwacht? Casey
McQuiston sleept je met 'Rood, wit en koningsblauw' mee in
een verhaal vol humor en liefde.
Draws upon multi-disciplinary frameworks of analysis to
provide an account of the making of sexual cultures in
modern India.

Eigenlijk zou onze hoofdpersoon gelukkig moeten zijn:
ze is jong, slank, mooi, net afgestudeerd aan Columbia,
heeft een eenvoudige baan bij een trendy kunstgalerij en
woont in een appartement aan de Upper East Side van
Manhattan dat ze - net als alles in haar leven - betaalt
van een erfenis. Desondanks is er een donker, luchtledig
gat in haar hart dat niet enkel te verklaren is door het
verlies van haar ouders, de manier waarop haar geliefde
haar behandelt of haar sadomasochistische relatie met
haar beste vriendin Reva. Het is het jaar 2000 in een
stad die glinstert van rijkdom en onuitputtelijke
mogelijkheden. Wat zou er dan toch zo vreselijk
verkeerd kunnen voelen? Mijn jaar van rust en kalmte is
een krachtig antwoord op die vraag. In dit verhaal over
een jaar doorgebracht onder de invloed van een
waanzinnige combinatie van drugs die de hoofdpersoon
zouden moeten genezen van haar vervreemding van
deze wereld, toont Moshfegh de lezer hoe redelijk en
zelfs noodzakelijk precies die vervreemding kan zijn.
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Zowel fijnzinnig als zwartgallig grappig, genadeloos en
barmhartig: dit boek toont ons een jonge, veelbelovende
schrijfster op de toppen van haar kunnen.
Weeskind Sue Trinder groeit op onder de liefdevolle
vleugels van mevrouw Sucksby, in een toevluchtsoord
voor zakkenrollers en andere kruimeldieven. Door de
charmante oplichter Richard Rivers, beter bekend als
Genteman, wordt Sue betrokken bij een duivels plan. Ze
moet vriendschap sluiten met het naïeve rijkeluismeisje
Maud, zodat Richard haar kan verleiden. Als hij met
Maud trouwt, krijgt Sue een deel van de enorme erfenis
die Maud en Richard dan bekomt. Sue gaat akkoord,
maar als ze erachter komt dat Richard Maud, met wie ze
vriendinnen wordt, wil laten opsluiten in een gekkenhuis.
Vingervlug is een thriller die de lezer meevoert naar de
Londense onderwereld van de negentiende eeuw, vol
verraad, bedrog en opportunisme. Het is de wereld van
Oliver Twist `met een twist . Maar het is ook een
ontroerende liefdesgeschiedenis, een zoektocht naar
identiteit, familie en vriendschap.
Drie broertjes worstelen zich door hun kinderjaren. Ze
zijn elkaars beste vriend maar ook elkaars grootste
vijand. Ze houden tomatengevechten in de keuken,
bouwen vliegers van afval en spelen verstoppertje
wanneer hun ouders ruzie maken. Het is niet eenvoudig
in deze familie te overleven. De liefde tussen hun Puerto
Ricaanse vader en blanke moeder is hevig en bij vlagen
destructief. Er heerst altijd chaos en het leven is wreed
en fascinerend tegelijk. Het jongste broertje neemt de
lezer moeiteloos mee in hun turbulente bestaan. Maar
gaandeweg verliest hij zijn onbevangenheid en komt tot
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het besef dat hij zijn leven een radicale wending moet
geven.
It’s time for us to start talking about the menopause.
Cracking the Menopause, from straight-talking
broadcaster Mariella Frostrup and award-winning health
journalist Alice Smellie, has all the information you need
- with a generous side order of humour. Designed to
equip you with the knowledge you need to manage your
symptoms from perimenopause onwards, this essential
book separates the myths from the reality and offers
expertise, hope and advice. Featuring case studies from
women in every walk of life and all stages of their
menopause journey, Cracking the Menopause opens up
the conversation about an urgent topic that half the
population will experience, but barely anyone is talking
about. Why has the menopause been overlooked in
medical research? Why is it ignored by society (except
as the butt of bad jokes)? What are the symptoms, when
will it happen, and what does it really mean? Answering
all these questions and more, Mariella shares her own
journey through the menopause – along with the latest
science and funny illustrations – to provide an
informative source of wisdom, humour and
enlightenment. Drawing on cutting-edge research and
featuring interviews with a wide range of experts, from
leading gynaecologists to psychologists, sleep
specialists, nutritionists and more, this book provides
advice and recommendations you can trust.
Voor de fans van TIJAN & Colleen Hoover We leken
voor elkaar geschapen. Tot we elkaar ontmoetten. Misha
'Waar je ook gaat, ik mis wat je achterlaat. Het lijkt wel
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alsof je al eeuwen weg bent.' In groep zeven kregen we
een penvriend toegewezen. De lerares van de andere
school dacht dat ik meisje was, omdat ik 'Misha' heet, en
wees me toe aan een van haar leerlingen, Ryen. Mijn
docent dacht dat Ryen een jongen was en vond het een
goede match. Het duurde niet lang voordat we erachter
kwamen dat er een foutje was gemaakt. En al heel snel
waren we het oneens over van alles. Wat de lekkerste
pizza was. Android vs. iPhone. Of Eminem echt de beste
rapper aller tijden was… Zo begon het en de
daaropvolgende zeven jaar, hadden we elkaar. We
hadden drie regels: Geen social media. Geen
telefoonnummers. Geen foto's. We hadden het goed, zo.
Waarom zouden we dat dan verpesten? Tot ik online op
een foto van een meisje stuitte. Ze heette Ryen, zat in de
laatste klas van de middelbare school, hield van Gallo's
pizza en was verslaafd aan haar iPhone. Toeval bestaat
niet... Ik moest haar ontmoeten. Ik verwachtte alleen niet
dat ik zou haten, wat ik aantrof. Ryen Hij heeft me al in
geen drie maanden geschreven. Er is iets mis. Is hij
overleden? Opgepakt? Misha kennende zijn beide een
reële mogelijkheid. Zonder hem word ik langzaam gek. Ik
moet weten dat er iemand is die naar me luistert. Het is
mijn eigen schuld. Ik had toch zijn telefoonnummer
moeten achterhalen, of een foto van hem. Hij kan wel
voorgoed zijn verdwenen. Of hij blijkt, zonder dat ik het
doorheb, ineens recht voor mijn neus te staan...
Gelijk oversteken is afkomstig uit de bundel Gelijk
oversteken, die nog drie andere spannende korte
verhalen over alle hoogte- en dieptepunten van seks
bevat.Twee echtgenoten beleven de nacht van hun
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dromen dankzij een ingenieuze wisseltruc. Roald Dahl,
de alom geprezen schrijver van Sjakie en de
chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere
klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte
verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend
angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op
de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met
recht de grootmeester van het korte verhaal worden
genoemd.
Sal Cupertine is een beruchte maffiamoordenaar in
Chicago. De politie weet nooit ook maar bij hem in de
buurt te komen. Totdat hij zichzelf een keer verliest en
drie undercover FBI-agenten vermoordt. Sal stemt in met
een wild plan om zijn huid te redden. Wat plastische
chirurgie en een flinke studie later bestaat Sal Cupertine
bestaat niet meer. Hij is rabbijn David Cohen geworden,
voorganger van een grote synagoge in Las Vegas. Hij
geniet van zijn nieuwe rol en citeert naar hartenlust uit de
Thora, al slipt er wel eens een tekst van Bruce
Springsteen tussendoor. Maar de maffia van Las Vegas
heeft grote plannen met de rabbijn. En de FBI-agent die
op eigen houtje achter hem aan zit, lijkt evenmin van
plan Sal met rust te laten...
Je weet dat je dit wil is een prikkelende verhalenbundel
over seks, daten en het moderne leven. Roupenians
verhalen gaan over vrouwen thuis, op het werk, op een
date, bij de dokter, met hun gezin en met hun vrienden.
Vrouwen die worstelen met lust, boetedoening, schuld
en woede. De verhalen fascineren maar wekken ook
afkeer op, angst en verrukking, weerzin en opwinding. Je
weet dat je dit wil toont aan dat Kristen Roupenian een
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gedurfde nieuwe stem is in de Amerikaanse literatuur. In
een geestige, bijtende, ironische en expliciete stijl
verkent ze de verstoorde machtsverhouding tussen
mannen en vrouwen – en doet er nog een schepje
bovenop.
Het langverwachte vervolg op Percy Jackson en Helden van
Olympus! Hoe straf je een onsterfelijke? Door hem menselijk
te maken. Nadat hij zijn vader Zeus boos heeft gemaakt,
wordt de god Apollo uit Olympus verbannen. Hij belandt als
tiener in New York, zonder zijn goddelijke krachten. Daar
moet de 4000 jaar oude godheid zien te overleven in de
moderne wereld totdat hij een manier weet te vinden om weer
in de gunst te komen bij Zeus. Maar Apollo heeft vele
vijanden — goden, monsters en stervelingen die niets liever
willen dan dat hij permanent wordt vernietigd. Apollo heeft
vrienden nodig om te overleven in de sterfelijke wereld en,
hopelijk, op een dag zijn goddelijke krachten terug te krijgen.
Wie anders dan de halfgoden van Kamp Halfbloed zouden
hem kunnen helpen bij die missie?
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.
Buy the Paperback Version of this Book and get the Kindle
Book version for FREE Do you feel excited and curious? Are
you looking for true sex stories? Do you want new hot ideas
for your bedroom, or any where you desire? Keep reading,
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here! The truth is... We all have forbidden thoughts; But if
people give into these pleasures... someone may welcome
and indulge with them deeply ... What do you think about
pleasure? What are you looking for in an erotic book? In
these pages, you will discover some of our lives, our crazy
trips and pieces of our forbidden pleasures. You will find: 100% Unreleased stories - Pure pleasure - Dirty ideas Forbidden desires - Strong passions- Taboo secrets - Our
true experiences - Real swingers games - and more ... In this
book you will read a selection of hot short sex stories, that
you can read at home, work, on the train or wherever you
want to feel excited. This collection is inspired directly by our
true adventures. I've changes names and cities for privacy...
We provide true explicit stories, true passions, true desires...
to invite people to free their sexual appetite over the average
thought; To be free of the guilt and truly push their sexual
desires to the limits. What are you waiting for?! Download
now and liberate yourself! Explore different worlds and dream
together... Scroll Up and click the Buy Now button! Advisory:
This Book contains adult themes 18+. It is intended for
mature readers who love erotica readings. All characters are
over eighteen, and no characters are related by blood! Read
at your own discretion and enjoy, life is beautiful!
In ‘Grote boze seks’ van Arlene Heyman bedrijft een vrouw
van in de zestig, na de nodige logistieke voorbereidingen, de
liefde met haar tweede man. Een mooie jonge kunststudente
knoopt een affaire aan met een veel oudere, getrouwde,
beroemde man. Een man komt erachter dat zijn vader is
overleden tijdens de – buitenechtelijke – seks en vraagt zich
af wat hij met het stoffelijk overschot aan moet. Een
schooljongen fantaseert tijdens de wiskundeles over de
borsten van een klasgenoot, terwijl zijn vader op sterven ligt,
en in de verte de eerste Twin Tower in brand vliegt. In deze
aangrijpende verhalen over seks, dood en tweede kansen
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dringt Arlene Heyman door tot de mooie, soms pijnlijke kern
van menselijke relaties: de liefde.
De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het
antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1814. Rijkdom, lust en
verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan.
Anthony Bridgerton maakt volgens Lady Whistledown nog
geen aanstalten om zich te verloven. Maar dit keer zit het
roddelblad ernaast. Anthony heeft niet alleen besloten te
trouwen, hij weet zelfs al met wie! Het enige obstakel is zijn
aanstaande schoonzus, Kate Sheffield, de meest
bemoeizieke vrouw die zich ooit in een Londense balzaal
heeft gewaagd. Wat de societydames ook mogen zeggen,
Kate is ervan overtuigd dat Anthony een verschrikkelijke
echtgenoot zal zijn. Ze is vastbesloten om haar zus te
beschermen. Maar hoe beschermt ze haar eigen hart tegen
de invloed van deze verleidelijke graaf? De pers over de
Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend bingemateriaal gebaseerd de populaire historische romans van
Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken
van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de
moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
This volume examines the concerns of Asian American
literature from 1996 to the present. This period was not only
marked by civil unrest, terror and militarization, economic
depression, and environmental abuse, but also
unprecedented growth and visibility of Asian American
literature. This volume is divided into four sections that plots
the trajectories of, and tensions between, social challenges
and literary advances. Part One tracks how Asian American
literary productions of this period reckon with the effects of
structures and networks of violence. Part Two tracks modes
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of intimacy – desires, loves, close friendships, romances,
sexual relations, erotic contacts – that emerge in the face of
neoimperialism, neoliberalism, and necropolitics. Part Three
traces the proliferation of genres in Asian American writing of
the past quarter century in new and in well-worn terrains. Part
Four surveys literary projects that speculate on future states
of Asian America in domestic and global contexts.
There are almost 200,000 new cases of breast cancer
diagnosed in the United States every year. Virtually all of the
women who undergo treatment are plagued by questions of
intimacy, sexuality, and personal and professional
relationships. 100 Questions and Answers About Breast
Cancer: Sensuality, Sexuality and Intimacy provides
authoritative answers to the most common questions asked
by women and their partners when coping with intimacy after
the trauma of breast cancer. Written by renowned female
sexuality and breast cancer physicians, this book offers
encouragement and reassurance to those struggling to
strengthen and rebuild relationships during and after breast
cancer treatment. It is an invaluable guide for anyone dealing
with the physical and emotional repercussions of this disease.
Een vaste relatie geeft zekerheid, maar hoe houd je het
spannend? De meeste mensen zoeken zekerheid in hun
relatie. Ze willen een betrouwbare, monogame partner die ze
door en door kennen. Maar een intieme en gelijkwaardige
relatie leidt niet noodzakelijk tot een goed seksleven. En juist
het ontbreken van erotiek kan een relatie onder druk zetten.
In onze huidige maatschappij zijn de belangrijkste waarden
die we nastreven in een relatie: gelijkwaardigheid, vertrouwen
en eerlijkheid. Deze waarden zijn echter dodelijk voor een
opwindend seksleven, dat juist gebaat is bij machtspelletjes,
oneerlijke voordelen en verleidelijke manipulaties. Perel
neemt ons mee in deze paradox tussen liefde en lust en toont
aan dat intimiteit en erotiek goed samen kunnen gaan in een
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sterke relatie. Als psychotherapeut heeft ze veel stellen met
deze problematiek behandeld. In dit heldere, soms
provocerende boek, dat werelijk oplossingen biedt voor een
probleem waar veel mensen tegenaan lopen, put ze uit de
rijke ervaring die ze in haar praktijk heeft opgedaan. Esther
Perel woont in New York en heeft een eigen praktijk als
psychotherapeut. Ze is geboren in België en spreekt vloeiend
Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Hebreeuws en
Nederlands.

Bekijk de wereld van Vijftig tinten grijs opnieuw, door
de ogen van Christian Grey. In Christians eigen
woorden, en door zijn gedachten, overpeinzingen en
dromen, geeft E L James een verfrissend ander
perspectief op de liefdesgeschiedenis die wereldwijd
miljoenen lezers betoverde. Christian Grey lijkt een
man van totale controle; zijn wereld is duidelijk,
gedisciplineerd en volstrekt leeg - tot de dag dat de
jonge literatuurstudente Anastasia Steele zijn
kantoor binnen valt. Hij probeert haar uit zijn hoofd te
zetten, maar raakt meer en meer bevangen door
gevoelens waar hij maar geen vat op krijgt. In
tegenstelling tot andere vrouwen lijkt Ana dwars door
zijn afstandelijke houding heen te kunnen kijken,
voorbij zijn zakelijke successen en luxe levensstijl,
recht in zijn gehavende ziel. Zal zijn samenzijn met
Ana hem verlossen van de gruwelijke
jeugdherinneringen die Christian elke nacht wakker
houden? Of zullen zijn duistere seksuele verlangens,
zijn dwangmatige behoefte tot controle en zijn
zelfhaat deze jonge vrouw van hem wegdrijven en
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de broze hoop vernietigen die zij hem biedt?
Een ontroerend en hilarisch relaas van een
kostschoolmeisje in een rijk en bevoorrecht milieu.
Lee Fiora is veertien als haar vader haar voor de
deur van de prestigieuze Ault-school afzet. Tot dat
moment kende Lee de kostschool alleen uit de
brochure, met foto's van jongens in sweaters en
meisjes in geruite rokken die lacrosse spelen op
keurig gemaaide sportvelden. Gaandeweg ontdekt
Lee hoe de wereld van rijk en bevoorrecht Amerika
eruitziet en raakt ze beurtelings aangetrokken en
afgestoten door deze jongens en meisjes met hun
eigen codes en mores. Haar relaas omsluit de
pijnlijke maar opwindende weg naar volwassenheid.
Prep is het humoristische, ontroerende, pijnlijk
herkenbare en vooral universele verhaal van een
tiener die vriendschap en waardering zoekt maar
tegelijkertijd probeert haar identiteit en
onafhankelijkheid te bewaren.
LobsterShorts, 21 Atleet. Stiekem een
wetenschapsgek. Verdomd sexy. LobsterShorts:
Dus. Hier gaan we dan. Mijn vriendin wil voor haar
verjaardag... een triootje. SinnerThree: Je hebt de
juiste app gedownload voor een seksdate.
LobsterShorts: Heb je dit soort dingen al eens eerder
gedaan? Met een andere man? SinnerThree: Heel
vaak. Ik ben een gelijke kansen speler. Jij?
LobsterShorts: [krekels!] SinnerThree, 21 Student
bedrijfsmanagement. In het geheim een mannelijke
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danser. Verdomd sexy. SinnerThree: Nou, ik ben
ertoe bereid als jij dat bent. Mijn leven is een beetje
een puinhoop op dit moment. School, werk,
familiestress. Oh, en ik woon naast de meest
vervelende kerel ter wereld. Ik heb de afleiding
nodig. Weet je zeker dat je dit wilt? LobsterShorts: Ik
wil het misschien een beetje meer dan ik wil
toegeven. SinnerThree: Hey, niets mis met het
verleggen van je grenzen... LobsterShorts: Vertel dat
maar aan mijn controle-freak vader. Hoe dan ook.
Wat als dit trio vreemd is? SinnerThree: Dan is het
vreemd. Het is niet zo dat we elkaar ooit nog moeten
zien. Toch? Beloof me gewoon dat je niet verliefd op
me wordt. LobsterShorts: Nu zou dat niet
levensveranderend zijn... Lezers over Elle Kennedy
& Sarina Bowen: Sarina Bowen en Elle Kennedy
hebben een heerlijk liefdesverhaal afgeleverd, dat
een beetje buiten de standaard paden wandelt. Ik
hou daarvan. Een grappig en mooi verhaal over
omgaan met je geaardheid en vriendschap. Vlotte
schrijfstijl waardoor je het boek heel snel uitgelezen
hebt. Een aanrader voor wie houdt van feelgood.
Londen, 2019. Het leven is Maxim Trevelyan goed
afgegaan. Dankzij zijn looks, goede connecties en
geld heeft hij nooit hoeven werken en slaapt hij
zelden alleen. Maar zijn leven staat op zijn kop
wanneer zijn familie wordt getroffen door een
tragedie en hij de adellijke titel, het vermogen en de
landgoederen van zijn familie erft - inclusief alle
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bijkomende verantwoordelijkheden. Maxim is hier
niet op voorbereid en worstelt met zijn nieuwe rol.
Uiteindelijk blijkt zijn grootste uitdaging de
lustgevoelens die hij koestert voor een
raadselachtige jonge vrouw die onlangs in Engeland
is aangekomen en niet veel meer bezit dan een
ingewikkeld en gevaarlijk verleden. Gesloten,
beeldschoon en muzikaal getalenteerd; Maxims
hunkering naar deze verleidelijke, mysterieuze
vrouw groeit uit tot een passie die hij niet herkent en
niet durft te benoemen. Wie is Alessia Demachi
eigenlijk? Kan Maxim haar beschermen tegen het
kwaad dat haar bedreigt? En wat als zij erachter
komt dat hij geheimen voor haar verborgen houdt?
Van hartje Londen via het wilde, landelijke Cornwall
naar de gure, dreigende schoonheid van het oosten
van Europa - De Mister is een achtbaan van gevaar
en verlangen die je tot aan de allerlaatste pagina
naar adem doet happen.
Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren
verkocht Wanneer literatuurstudente Anastasia
Steele de jonge ondernemer Christian Grey moet
interviewen, ziet ze een mooie, intelligente en
intimiderende man. De onbevangen, onschuldige
Ana realiseert zich tot haar grote schok dat ze hem
wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare
terughoudendheid wanhopig tot hem aangetrokken
voelt. Niet in staat om Anas pure schoonheid, humor
en onafhankelijke geest te weerstaan, geeft Grey toe
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dat hij ook naar haar verlangt - maar wel op zijn
eigen voorwaarden. Gechoqueerd maar ook
gefascineerd door Greys opmerkelijke erotische
voorkeuren, is Ana in eerste instantie terughoudend.
Hoewel alle ingrediënten voor een succesvol leven zijn internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal,
zijn liefhebbende familie - aanwezig zijn, is Grey een
man die gekweld wordt door demonen en die wordt
opgeslokt door zijn dwingende behoefte aan
controle. Terwijl het duo aan een gewaagde,
hartstochtelijk fysieke affaire begint, ontdekt Ana de
geheimen van Christian Grey, en verkent ze haar
eigen duistere verlangens.
www.uitgeverijprometheus.nl www.fiftyshadesofgreyfilm.nl www.eljamesauthor.com Motion Picture
Artwork (c) Universal Studios. All Rights Reserved.
Ze spelen niet voor hetzelfde team. Of wel? Jamie
Canning heeft er nooit achter kunnen komen hoe hij
zijn beste vriend verloor. Vier jaar geleden verbrak
zijn getatoeëerde, grappenmakende, regelbrekende
kamergenoot alle contact zonder enige verklaring.
En wat dan nog dat het een beetje raar werd op de
laatste nacht van het hockeykamp in de zomer dat
ze achttien waren? Het was gewoon een beetje
dronken dwaasheid. Niemand stierf. Als er een ding
is waar Ryan Wesley spijt van heeft, dan is het zijn
hetero vriend overhalen tot een weddenschap die de
grenzen van hun relatie heeft verlegd. Nu ze met
hun college teams het tegen elkaar moeten
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opnemen op het nationale kampioenschap, zal hij
eindelijk de kans krijgen om zich te
verontschuldigen. Maar een blik op de man waar hij
altijd een zwak voor had is genoeg om het verlangen
naar hem sterker te maken dan ooit tevoren. Jamie
heeft lang gewacht op antwoorden, maar in plaats
daarvan komen er steeds meer vragen. Kan een
nacht vol seks een vriendschap verpesten? En hoe
gaan we dan de komende zes weken te werk? Als
Wesley tijdens de zomer naast Jamie komt coachen
op het kamp, heeft Jamie nog een paar dingen te
ontdekken over zijn oude vriend... en nog veel meer
over zichzelf. Waarschuwing: bevat seksuele
situaties, hotties op hockeyschaatsen, skinnydipping,
flirten in een SUV en het bewijs dat het gevaarlijk is
om uit de kast te komen voor je familie op sociale
media.
What Are You looking for here? True Explicit Sex
Stories? True Sex Taboos? Keep reading here!... I
don't know you... I don't know what your
unspeakable fantasies are, but I know they exist ...
Let me introduce myself: my stage name is Jenika
and I am a pretty ... Lively woman! In my spare time,
I love to get mixed up with "normal" people and then
imagine what their innermost sexual desires are ... I
know it may sound crazy, but I'm sure you happened
to do the same ... What are your hottest dreams?
What sexual appetites would you feed if there were
no guilt or morals? Who would you go to bed with
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tonight if you could choose ?! In this book you will
find: 13 unreleased true stories True first times Pure
adults pleasure A Real Mistress Story Cute lesbians
tales Strong passions Inconceivable secrets Stories
of Gang bangs Real Swingers Adventures and lots
of others things ... This book is a collection of dirty
sex stories, that you can read where and when you
want ... By yourself or in company ... In bed ... By
train ... Or by plane ... Wherever you want to get
excited. Unlike many other authors I really live my
sexuality freely - not pulling back on practically
anything ... Just like my husband and our friends do.
I wrote 13 compelling and crazy stories for you.
Stories that in many cases must have been written
with one hand ... (Believe me...) In this book I have
condensed my sweetest dreams, my unspeakable
fantasies and my most perverse evenings with other
couples... What are you waiting for?! Download now
to get inspired and get to know my secrets, to give
voice to that part of you that wants to go out ... Scroll
Up and click the Buy Now button! Advisory: This
Book contains adult themes 18+. It is intended for
mature readers who love erotica readings. All
characters are over eighteen, and no characters are
related by blood! Read at your own discretion and
enjoy, life is beautiful!
Judith Rashleigh werkt overdag als assistent in een
gerenommeerd Londens veilinghuis en om rond te
kunnen komen is ze 's nachts hostess in een chique
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club in de West End-buurt. Als ze een vervalsing
ontdekt, wordt ze bij het veilinghuis ontslagen en
vlucht ze met een welwillende en rijke klant van de
nachtclub naar de Franse Rivièra. Als ze daar, zich
lavend tussen de rich and famous, op de fraudezaak
stuit die haar uit Londen heeft doen vluchten, zint ze
op zoete wraak...
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