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Het probleem was, we werden het nooit eens over
het precieze begin. Was het toen we voor het eerst
de krijtmannetjes tekenden, of toen ze opeens uit
zichzelf verschenen? Was het dat afschuwelijke
ongeluk? Of toen ze het eerste lichaam vonden?
Achteraf begon het allemaal op de dag dat het
verschrikkelijke ongeluk plaatsvond op de kermis.
Toen de twaalfjarige Eddie de Krijtman voor het
eerst ontmoette. Het was de Krijtman die Eddie op
het idee bracht van de tekeningen: een manier voor
hun vriendengroep om geheime boodschappen in
krijt voor elkaar achter te laten. En het was leuk, in
het begin, totdat de tekeningen hen leidden naar een
lichaam van een meisje. Het grootste deel ervan,
althans. Dat was dertig jaar geleden en Eddie dacht
dat het verleden achter hem lag. Dan ontvangt hij
post. In de envelop bevinden zich twee dingen: een
krijtje en een tekening van een stokmannetje. De
geschiedenis herhaalt zich, en Eddie realiseert zich
dat het spel nooit echt voorbij is geweest...
Mijn naam is Ethan Chase. En of ik ooit mijn
achttiende verjaardag zal halen, is nog maar de
vraag. Want ik zit dik in de problemen. Toen ik nog
maar een kleuter was, werd ik ontvoerd door de fae
en meegenomen naar hun magische wereld vol
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vreemde en wrede wezens. Ik werd gered door
Meghan, mijn zus, die nu koningin is van het
IJzerrijk. Sindsdien heb ik geprobeerd de fae te
negeren en nóóit te laten merken dat ik ze kan zien,
want hoe minder je opvalt, hoe veiliger het is. Stom
genoeg heb ik het verpest. Ik wíst gewoon dat ik me
niet had moeten bemoeien met de problemen van
Todd, een half-phoeka, die zich de woede van de
fae op de hals heeft gehaald. Nu kan ik me niet meer
afzijdig houden - helemaal niet nu een groot en lang
vergeten gevaar almaar dichterbij komt... Maar wat
pas echt stom is, is dat ik verliefd ben geworden op
Kenzie, het mooiste meisje van school, waardoor zij
nu ook groot gevaar loopt...
Voor fans van Veronica Roth en de film Fantastic
Beasts and Where to Find Them Het betoverende
vervolg op De laatste magiër Magie is bijna
uitgestorven. De laatsten die nog magische krachten
bezitten, leven in de schaduwen en verbergen wat
ze zijn. Onder hen bevindt zich Esta, een geoefende
dief met een aangeboren talent om de tijd te
manipuleren. Zij moet al haar krachten aanwenden
om magie voor de ondergang te behoeden. Esta’s
ouders zijn vermoord. Haar leven is gestolen. En
alles wat ze over magie wist, bleek een leugen. Ze
dacht dat het Boek der Mysteriën de sleutel zou zijn
om uit de greep van de Orde te ontsnappen, maar
het gevaar op de bladzijden bleek groter dan ze ooit
kon vermoeden. Nu moeten Esta en Harte vier
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elementaire stenen vinden om de geschiedenis te
kunnen herschrijven en de verschrikkelijke kracht
van het boek te beteugelen. Pers en boekverkopers
‘Spannend, uitdagend, romantisch en buitengewoon
origineel.’ **** Hebban.nl ‘Een aanrader voor elke
liefhebber van fantasie en tijdreizen. Het verhaal zit
steengoed in elkaar en de personages spatten van
de pagina’s.’ ***** Chicklit.nl ‘Tijdreizen (mooi
gedaan!) en New York, boeiende personages en vlot
geschreven. Een heerlijke serie!’ Mabel van Zijl,
Boekhandel Veenendaal, Amersfoort ‘Dit is er echt
eentje waar je per ongeluk honderd bladzijden meer
in leest dan je van plan was. Het is geweldig, en een
echte aanrader!’ Odette Knappers, Westerhof Boek
& Kantoor
Om zich te wreken op zijn harteloze vader, moet
miljardair Kassius Black snel een bruid vinden, die
bereid is voor een nakomeling te zorgen. Als hij met
zijn Lamborghini bijna een beeldschone vrouw
aanrijdt, denkt hij de perfecte kandidate voor een
verstandshuwelijk gevonden te hebben... Laney is
totaal overdonderd door de arrogante maar ook érg
knappe man die haar eerst bijna omverrijdt en
vervolgens een peperdure jurk op haar hotelkamer
laat bezorgen, met een uitnodiging voor een galabal.
Als hij haar dan ook nog tijdens het bal een
overrompelend voorstel doet, weet ze het echt niet
meer. Staat haar leven op het punt in een sprookje
te veranderen, of zit er een addertje onder het gras?
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Het betoverende vervolg op Zonderling. Sarai heeft
al heel wat nachtmerries gezien en dacht dat ze elke
verschrikking inmiddels wel kende. Ze had het fout.
Zij en Lazlo zijn niet langer wie ze waren – hij een
god, zij een geest. Terwijl Minya hen gevangenhoudt
om wraak te kunnen nemen op Ween, worstelt Lazlo
met een onmogelijk dilemma: redt hij de vrouw van
wie hij houdt, of alle anderen? Sarai voelt zich
machteloos, maar is ze dat ook? De muze van
nachtmerries heeft nog niet ontdekt waar ze toe in
staat is. Een nieuwe vijand verwoest het laatste
beetje hoop dat de inwoners van Ween nog hadden,
en de mysteries van de mesarthim worden weer
opgerakeld: waar komen de goden vandaan, en
waarom? Wat is er gebeurd met de duizenden
kinderen die in de citadel geboren werden? En terwijl
vergeten deuren worden geopend en nieuwe
werelden onthuld is de belangrijkste vraag van al:
horen helden monsters af te slachten, of is het
misschien mogelijk ze te redden? Liefde en haat,
wraak en verlossing, vernietiging en redding komen
samen in dit schitterende vervolg op Zonderling.
'Magisch.' Grazia 'Laini Taylor is zo ontzettend goed
en met niemand te vergelijken.' Leigh Bardugo,
auteur van de Grisha-trilogie 'De personages zijn
zorgvuldig en knap opgebouwd, de schrijfstijl is
pijnlijk mooi en de wereld volkomen echt… Een boek
om te koesteren.' Booklist
Een nieuw deel in de heerlijk hotte, verslavende
Page 4/29

Read PDF Royally Entangled A Reverse Harem
Fantasy Her Royal Harem Book 1
Onvoorwaardelijk-serie Tristan Pierce heeft het
familiebedrijf de rug toegekeerd om een eigen leven
op te bouwen. Maar hij kan nooit de gepassioneerde
liefdesaffaire vergeten die hij had met de veel
jongere, onervaren Sydney Green, of de pijnlijke
breuk die hen uit elkaar dreef. Als hij naar huis
terugkeert en weet dat hij haar weer onder ogen
moet komen, kijkt hij daar met gemengde gevoelens
naar uit. Sydney Green hield haar leven lang
zielsveel van Tristan, maar toen hij vertrok nam hij
niet alleen haar hart, maar ook haar vertrouwen in
de liefde met zich mee. Nu ze elkaar weer gaan
ontmoeten, is het de hoogste tijd dat ze al hun
geheimen laten varen. Lukt het ze om vooruit te
kijken en elkaar een nieuwe kans te geven, of is er
te veel gebeurd? De pers over de boeken van
Jennifer Probst ‘Perfect voor de liefhebbers van
romantische komedies die een tikkeltje verder
durven te gaan.’ Chicklit.nl ‘Een fantastisch, intens
verhaal.’ RT Book Reviews ‘Zal de harten van
romance-liefhebbers zeker veroveren.’ Harlequin
Junkie
Ze hebben mijn vader gevangengenomen. Hierna
zullen ze mij gevangen nemen, behalve als ik inga
op hun eisen. De machtigste man van Italië
neerschieten. Cato Marino. De man wordt overal
begeleid door zijn beveiligingsteam. Zijn fort in
Toscane is ondoordringbaar. Hij is de meest
paranoïde man van het land. En het was onmogelijk
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dat ik hem in mijn eentje zou kunnen uitschakelen.
Als ik mijn vader wil redden, heb ik maar één optie.
Ervoor zorgen dat ik in Cato's bed kom ... en daar te
blijven. **Dit verhaal gaat niet over de Barsetti’s,
maar speelt zich wel af in hetzelfde universum. Er
zijn gastoptredens van Crow Barsetti en Bones jr.**
Het is alweer vier jaar geleden dat prins Jorg van
Ancrath en zijn zootje ongeregeld met geweld het
kasteel van zijn oom innamen. Nu is hij koning en
staat hij op het punt in het huwelijk te treden. Maar
een enorme aanvalsmacht van de man die de
keizerstroon ambieert, slaat met steun van Jorgs
vader het beleg voor zijn kasteel om Jorgs koninkrijk
te veroveren. Duidelijk is dat Jorg over te weinig
manschappen beschikt om de aanval met succes af
te kunnen slaan. Hoewel alle ogen op hem zijn
gericht, is hij deze keer net zo onmachtig als zijn
volgelingen. Dan wordt hij s nachts overvallen door
een verschrikkelijke nachtmerrie, een helse droom
die echter uitzicht biedt op een oplossing. Wanneer
hij dit beseft, begint voor de jonge koning een reeks
van avonturen en nimmer aflatende confrontaties,
een queeste waarvan de afloop lang onzeker blijft
Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk luchtige
en romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich
afspeelt in New York! Veel liefs uit Manhattan In
New York is ware liefde moeilijk te vinden - al is die
soms dichterbij dan je denkt! Deel 2 Voor
bloemstylist Frankie Cole bestaan happy ends alleen
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in sprookjes; na de desastreuze scheiding van haar
ouders is ze haar geloof in de liefde verloren.
Mannen houdt ze daarom het liefst veilig op afstand.
De enige man bij wie ze zich op haar gemak voelt, is
haar vriend Matt - en dat is zuiver platonisch. Maar
sinds kort is er iets vreemds aan de hand: waarom
slaat haar hart telkens op hol als ze bij hem is? Matt
Walker is al jaren verliefd op Frankie, maar hij laat
niets merken. Hij weet immers dat ze allergisch is
voor alles wat met liefde te maken heeft. Toch heeft
hij de laatste tijd sterk de indruk dat ze hem met
andere ogen bekijkt. Als hij niet beter wist, zou hij
zelfs zeggen dat ze met hem flirt! Zal hij het erop
wagen en haar kussen terwijl de zon ondergaat in
Manhattan?
Gideon noemt me zijn engel, maar hij is het wonder
in mijn leven. Mijn prachtige, gehavende strijder –
vastberaden mijn demonen te verslaan, terwijl hij die
van zichzelf negeert. De geloften die we aflegden,
zouden ons meer dan alleen fysiek met elkaar
verbinden. Maar in plaats daarvan openden ze oude
wonden, legden ze onze pijn en gebreken bloot en
lokten ze onze vijanden tevoorschijn. Ik voelde hem
uit mijn vingers glijden. Mijn grootste angst leek
werkelijkheid te worden, terwijl mijn liefde sterker op
de proef werd gesteld dan ik ooit voor mogelijk had
gehouden. Op het lichtste moment in onze levens
waren we overvallen door het duister uit zijn
verleden, en werd alles waarvoor we hadden
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gevochten bedreigd. We stonden voor een
onmogelijke keuze: terug naar de bekende veiligheid
van onze levens voordat we elkaar kenden, of het
gevecht aangaan voor een toekomst die plotseling
op een onhaalbare en hopeloze droom leek... ‘Day
speelt op zo’n zintuiglijke manier met sensuele
thema’s dat haar broeierige romantiek ook diepte
krijgt. Alles wat lezers verwachten zit erin, en meer.’
– RT Book Reviews
KORT VERHAAL Geryon, poortwachter van de hel,
moet samen met de beeldschone godin Kadence
een groep opstandige demonen bedwingen.
Wanneer ze afdalen in Lucifers koninkrijk, laaien er
in de hitte van het vagevuur gevoelens op die hun
strijdlust omzetten in passie. Helaas wacht hun geen
idyllisch samenzijn, maar een bitter gevecht tegen
duivelse krachten.
De meester in verleiden. De God van de rock.
Frontman van 's werelds meest begeerde band,
Youth Gone Wild. Ik ben Rhett Ryan, en ik krijg wat
ik wil. Vrouwen? Ze stonden in de rij. Geld? Ik had
genoeg. Prijzen? Mijn planken stonden vol. Liefde?
Daar had ik geen tijd voor. Niet totdat ik geen andere
keuze had dan aandacht te schenken aan de laatste
vrouw waar ik verwachtte voor te vallen. Mijn mooie,
brutale publicist, Julia verdomde Speed. Ze was een
essentieel onderdeel van het succes van de band,
en ze was zo verboden terrein als het maar zijn kan.
Ik had nooit iets meer gewild in mijn leven. Maar
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Julia was niet zoals de rest, en mijn avances
duwden haar alleen maar verder weg. Ze was de
eerste vrouw die me er voor liet werken, en Jezus,
wilde ik er ineens voor werken! Zelfs als ik wist dat
het op een ramp zou uitdraaien. Zelfs als ik wist dat
er tranen zouden vallen. Ik was bereid om het vuil te
spelen om het te laten gebeuren. Ik had gewoon
geen idee hoeveel ik zou veranderen in het proces,
of hoe iets dat ooit mijn alles was geweest, al snel
niets zou worden omdat ik met haar in het
verbodene was gesprongen. Domme, Roekeloze
Rhett.
Legenden van de indianen aan de Canadese
westkust.
Mens, dier of onmens? Als het onduidelijk wordt, is
er een speciaal iemand nodig om klaarheid te
scheppen. FBI speciaal agent Dreya Love werkt
liefst alleen. Maar wanneer haar vriendin, de dochter
van een senator, vermoord wordt, is ze verplicht
samen te werken met rechercheur Rhys Morgan,
want anders moet ze in de diepste krochten van de
hel gaan werken. Wanneer meer doden vallen met
een lichaam dat lijkt op dat van het eerste slachtoffer
wordt Interpolagent Quinn Kingston aan het team
toegevoegd. De zaak wordt dodelijk wanneer hun
onderzoek een geheim genetisch
onderzoeksprogramma, een doofpotoperatie van de
overheid en een waarschuwing om het op te geven
aan het licht brengt. De jacht op een moordenaar,
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een medicijn en een buitenaards ingrediënt brengen
hen samen op een manier die ze zich nooit hadden
kunnen voorstellen. Ze zullen snel ontdekken dat de
waarheid naar een hel leidt waarvan ze het bestaan
niet afwisten. DREYA LOVE bijt zich vast ... als een
pitbull Dana Lyons comb Dreya Love Transformatie
is een aantrekkelijke thriller die de recentste
romantische trends combineert met de omgekeerde
harem, gedaanteverwisselingen, een
detectiveverhaal en een snuifje sciencefiction. FBI
speciaal agent Dreya Love werkt liefst alleen, ze
drinkt mescal en ze houdt van vrijblijvende seks.
Vraag haar telefoonnummer dus maar niet. Bij de
FBI heeft ze haar eigen, erg principiële manier van
werken, maar ze is bereid de regels te overtreden
als dat nodig is om een leven te redden of een
misdaad te voorkomen. Wanneer haar vriendin, de
dochter van een senator, vermoord wordt, is ze
verplicht samen te werken met rechercheur Rhys
Morgan, want anders moet ze in de diepste krochten
van de hel gaan werken. Ze worstelen om een spoor
te vinden terwijl meer doden vallen waarvan het
lichaam dezelfde afwijkingen vertoont als hun eerste
slachtoffer, dus wordt Interpolagent Quinn Kingston
aan het Europese team toegevoegd. Dankzij een
officieuze tactiek, zoals inbreken in het huis van de
senator, komt ze samen met Rhys een
doofpotoperatie van de overheid op het spoor rond
een geheim genetisch onderzoeksprogramma in een
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ruimtestation op de planeet Draco Prime. Ze worden
gewaarschuwd om ”het op te geven”; door dit
dreigement wordt de zaak dodelijk. De jacht op een
moordenaar en een dodelijke fancy drug, gemaakt
met een buitenaards ingrediënt, brengen hen samen
op een manier die ze zich nooit hadden kunnen
voorstellen. Ze zullen snel ontdekken dat de
waarheid naar een hel leidt waarvan ze het bestaan
niet afwisten. Ze sporen de chemicus, Gideon Smith,
op die de dodelijke drug verkocht. Smith voelt zich in
het nauw gedreven en geeft hen een dosis van de
Nobilityformule die Dr. Anthony Lazar gecreëerd
heeft in het geheime Dracoruimtestation. En hoewel
Nobility hen niet doodt, verandert de formule wel hun
DNA; ze zijn niet langer wat ze waren. Dreya heeft
een andere kleur ogen gekregen en haar zicht is
enorm sterk geworden. Ze kan micro-expressies op
iemands gezicht lezen en interpreteren, een talent
dat een tweesnijdend zwaard blijkt te zijn. Bovendien
heeft Nobility haar ook telepathische gaven gegeven
om in contact te blijven met Rhys en Quinn als ze
een dierlijke vorm aannemen. Rhys is een raaf;
Quinn een wolf. Ze zijn alle drie uitzonderlijk.
Onmenselijk. Uitzonderlijk. Nobel. Nadat ze Nobility
overleven, nemen ze Smith gevangen. Radeloos
neemt hij de drug en sterft. Maar de zaak is nog niet
gesloten. Een nieuw slachtoffer drijft Dreya, Rhys en
Quinn naar een buitenaardse opdracht - het
Dracoruimtestation in Boek 2. Het eerste wat ze
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willen doen, is Dr. Anthony Lazar, de schepper van
Nobility, ondervragen. Het is zijn droom om het
menselijk ras genetisch te veranderen en een
nobeler wezen te creëren met de positieve
kenmerken die in de natuur aanwezig zijn. Zijn doel
is alle negatieve menselijke kenmerken, zoals
hebzucht, afgunst, corruptie en jaloezie uit te
schakelen en ze te vervangen door aantrekkelijker
ke PUBLISHER: TEKTIME
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
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,
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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.
`Een opmerkelijk goede detective die zeer aan te
raden is. New York Times Hercule Poirot is nog
maar nauwelijks bekomen van de overtocht van
Calais naar Dover als hij een brief ontvangt die hem
dwingt dezelfde overtocht nog eens te maken, maar
nu in omgekeerde richting. Paul Renauld, de
bekende Zuid-Amerikaanse miljonair, voelt zich
bedreigd en vraagt Poirot naar zijn Franse villa te
komen. Poirot vertrekt meteen, maar hij is te laat. Als
hij bij de villa aankomt is Renauld al dood. Agatha
Christie (1890-1976) wordt vaak de `koningin van de
misdaad genoemd. Al even beroemd als zijzelf
werden haar scheppingen: de Belgische detective
Hercule Poirot, de slimme, oude Miss Marple en het
speurderspaar Tommy en Tuppence. Agatha
Christie is, met ruim 3,2 miljard verkochte
exemplaren, de bestverkopende auteur aller tijden.
De inquisitie van Taran Matharu Het tweede deel
van de Summoner-serie Een jaar na het toernooi
zitten Fletcher en Ignatius nog steeds opgesloten in
de kerkers van Pelt. Nu zullen ze worden berecht
door de Onderzoeksraad, een machtig instituut
waarvan het bestuur niet het beste met Fletcher voor
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heeft. Tijdens het proces worden er schokkende
onthullingen gedaan over Fletchers afkomst, maar
hij heeft weinig tijd om erbij stil te staan. De
afgestudeerden van de Vocans Academie worden
diep de jungle van de orks in gestuurd, om een
gevaarlijke missie te voltooien voor de koning en zijn
raad. Als ze falen, zullen de legers van de orks
machtiger worden dan ooit. Met zijn vrienden Othella
en Sylva aan zijn zijde, vecht Fletcher zich een weg
naar het hart van het orkenrijk om Hominum van de
ondergang te redden. Al wordt het zijn dood. 'Een
vlot verhaal met herkenbare thema's dat doet
denken aan de boeken van Tolkien en Pullman met
Pokémon-achtige elementen.' Kirkus Reviews Lees
de hele Summoner-serie: Summoner 1 - De
nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 De strijdmagiër Prequel - De outcast
De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd,
overleven, actie en romantiek De wereld van de
zeventienjarige Viking-dochter 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
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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
Een betoverend fantasyverhaal De droom kiest de
dromer, niet andersom. Wie is de blauwe godin uit
Lazlo’s dromen? Hoe kon hij over haar dromen
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voordat hij wist dat ze bestond? En als alle goden
dood zijn, waarom lijkt zij dan zo echt? Al sinds zijn
vijfde is junior bibliothecaris Lazlo Zonderling
geobsedeerd door de mythische stad Ween, die
tweehonderd jaar geleden gescheiden werd van de
rest van de wereld. Het vergt echter meer moed dan
Lazlo in zich heeft om zijn vertrouwde leven om te
gooien en naar de stad op zoek te gaan. Dan doet
zich een prachtige kans voor: een groep
legendarische krijgers uit Ween heeft zijn hulp nodig
bij het oplossen van een mysterieus probleem. Lazlo
moet deze kans grijpen of zijn droom voor altijd
verliezen. 'Schitterend geschreven in een
betoverende stijl. Lezers zullen niet kunnen wachten
tot het volgende deel.' Publishers Weekly 'De
personages zijn zorgvuldig en knap opgebouwd, de
schrijfstijl is pijnlijk mooi en de wereld volkomen
echt… Een boek om te koesteren.' Booklist 'Laini
Taylor heeft mijn verbeelding zo in vuur en vlam
gezet dat die spontaan explodeerde… Dit is het soort
verhaal dat dromen doet verbleken.' Roshani
Chokshi, auteur van Aru Shah en het einde van de
tijd
Arilyn Meadows is een expert in het helpen
ontstressen van anderen, maar zelf kan ze amper
stoppen met rennen. Naast haar baan als coach
voor singles op zoek naar een serieuze relatie is ze
ook nog yogalerares, vrijwilliger in een dierenasiel,
therapeut en mantelzorger voor haar geliefde opa.
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Geen tijd dus om de ware te vinden – maar sinds ze
haar yogavriend in een zeer compromitterende
positie aantrof met een dame, houdt ze haar hart
sowieso liever gesloten. Dus als politieagent Stone
Petty — het toonbeeld van mannelijkheid en
machogedrag — bij haar aanklopt voor verplichte
lessen in koel blijven als zijn baan te spannend
wordt, zweert Arilyn dat ze zijn verleidelijke blikken
en sexy grijns zal negeren. Maar wat ze ook
probeert, de stomende aantrekkingskracht tussen
hen valt gewoon niet te ontkennen, en voor ze het
weet wordt ze meegesleurd in een achtbaan van
gevoelens die ze nooit eerder heeft gekend.
Maak kennis met de wereld van de wachters en
demonen in 'Witheet' van Jennifer L. Armentrout, het
eerste deel van de populaire Dark Elements-serie.
De zeventienjarige Layla wil maar één ding: normaal
zijn. Maar ze is allesbehalve normaal. Layla is half
demon en half wachter, én ze heeft een bijzondere
gave. Ze kan namelijk met een kus iemand
vermoorden. Dit maakt haar anders dan de wachters
bij wie ze is opgegroeid, die de opdracht hebben om
de wereld demoonvrij te houden. Voor hen moet
Layla haar demonische kant verbergen. Vooral voor
Zayne, op wie Lyla al een eeuwigheid een crush
heeft. Dan ontmoet ze Roth, een knappe en
mysterieuze demon. Ze voelt een connectie met
hem en daarnaast is het hele niet-zoenengedoe
geen probleem met hem, want Roth heeft geen ziel.
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Lyla weet dat ze uit zijn buurt moet blijven, maar als
ze ontdekt dat zij het middelpunt vormt van een
duivels plan, moet ze Roth wel vertrouwen. Een deal
met de duivel, is dat nou zo slim? 'Witheet' van
Jennifer L. Armentrout is het eerste deel van de
superspannende Dark Elements-serie. Het verhaal
van Layla gaat verder in 'Steenkoud' en 'Ademloos'.
De nieuwe serie van internationale bestsellerauteur
Holly Black, van wie er wereldwijd al miljoenen
boeken over de toonbank gingen. Natuurlijk wil ik
zijn zoals zij. Ze zijn prachtig, als zwaarden
gesmeed in een hemels vuur. Cardan is nog mooier
dan de rest. Hem haat ik het allermeest. Ik haat hem
zo erg dat soms, als ik naar hem kijk, ik nauwelijks
kan ademhalen. Toen Jude zeven was, kwam er een
vreemde man langs: een man met gekke kleren,
puntige oren en een donderstem. Voor Jude wist wat
er gebeurde, haalde hij een zwaard tevoorschijn en
vermoordde daarmee haar ouders. Jude en haar
zusjes moesten met hem mee, ver weg naar het
elfenland Elfhame. Tien jaar later is Jude een
opstandige jonge vrouw. Ze heeft het zwaar in
Elfhame: ze wordt gediscrimineerd om haar
menselijke afkomst en soms zelfs bedreigd. De
arrogante prins Cardan is het ergst van allemaal,
dus waarom krijgt ze het altijd zo warm als hij in de
buurt is? Het tij keert als Jude door Cardans broer,
kroonprins Dain, wordt ingeschakeld als spion.
Naarmate haar spionnentraining vordert, krijgt ze
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meer zelfvertrouwen en maakt ze nieuwe vrienden.
Eindelijk lijkt ze haar plek te hebben gevonden. Maar
in Elfhame is niets wat het lijkt, en wie hoog vliegt,
kan diep vallen... De pers over De wrede prins ‘Wat
je als lezer ook zoekt – hartkloppingen
veroorzakende spanning, dodelijke romance, intrige
of morele complexiteit – dit boek heeft het allemaal.’
Booklist ‘De koningin van de duistere fantasy. Holly
Blacks razendspannende boek vol intrige en magie
is onmisbaar voor de fans van Sarah J. Maas.’
Buzzfeed UK ‘Er zijn veel verhalen over elfen, maar
geen zoals deze. Complexe, genuanceerde
personages, onderliggende sensualiteit en een
fantastische schrijfstijl werken samen om de lezer
volledig voor zich te winnen.’ The Guardian
Op negenjarige leeftijd moet prins Jorg van Ancrath
hulpeloos toezien hoe zijn moeder en broertje op
gruwelijke wijze worden vermoord. De dader is
bekend. Als Jorg zijn vader opzoekt met een verzoek
om hulp bij een wraakexpeditie, blijkt deze
nauwelijks geraakt door de moord op zijn vrouw en
kind. Voor hem tellen alleen de handelsroutes
tussen zijn grondgebied en de streek waar de
moordenaar, graaf Renar, heer en meester is. Jorg
neemt het heft in eigen hand en bevrijdt een bont
gezelschap meedogenloze wetsovertreders uit de
kerkers van zijn vader. In ruil verlangt hij maar één
ding: hun loyaliteit voor hun vrijheid. Eenmaal
onderweg dwingen Jorgs genadeloze krijgskunsten
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meteen respect af bij de rauwe vechtersbazen, die
maar al te bereid zijn om samen met hem graaf
Renar aan te vallen en deze voorgoed uit te
schakelen. Dat betekent evenwel niet dat Jorg en de
zijnen het gemakkelijk krijgen - de wrede graaf blijkt
een geducht tegenstander.
BETOVEREND EN ONWEERSTAANBAAR
SLOTDEEL VAN FENOMENALE FANTASYSERIE
Het gevaar ligt weer op de loer. Clary, Jace, Simon
en hun vrienden moeten vechten tegen het grootste
kwaad dat ze ooit hebben gezien: Clary's eigen
broer Sebastian. Niets of niemand in deze wereld
kan hem verslaan. De enige oplossing lijkt te vinden
in de onderwereld, waar nog nooit een schaduwjager
is geweest en waarvan niemand ooit is
teruggekeerd. Maar Clary, Jace en Simon hebben
weinig keus en beginnen aan de gevaarlijke tocht
naar de diepste krochten van de onderwereld.
Terwijl de wereld om hen heen uit elkaar valt, staan
ze voor de moeilijkste opdracht in hun leven... 'A
WORLD I WOULD LOVE TO LIVE IN. BEAUTIFUL!'
- STEPHENIE MEYER
Zij onderzoekt een cold case die niemand anders
aandurft. Ondanks alle schokkende gebeurtenissen
in haar verleden gaat Gwen Proctor door met haar
leven. Ze bijt zich vast in een nieuwe cold case. Een
jonge man is al drie jaar vermist en de politie heeft
geen enkele aanwijzing. Zijn gekwelde moeder Ruth
leidt sindsdien een teruggetrokken bestaan. Gwen
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weet zelf hoe het voelt om zo intens bezorgd te zijn
over je kinderen. Het onderzoek levert al snel
verdachten op... en nieuwe slachtoffers. Terwijl zij
elk duister spoor volgt, wordt duidelijk dat deze
vreemde zaak wel eens akelige gevolgen kan
hebben voor haarzelf. Want hoe dichter Gwen bij de
waarheid komt, hoe heviger de dreiging die haar - en
haar kinderen - thuis te wachten staat. In deze stad
die zich eerder als één blok tegen Gwen en haar
familie keerde, blijkt vooral één familie bijzonder
wraakzuchtig te zijn. Gwen bereidt zich voor om op
twee fronten te strijden. Maar wil zij de ultieme prijs
wel betalen?
Mijn voet bleef ergens aan hangen. Ik probeerde
hem los te trekken, maar iets klemde zich rond mijn
enkel. Ik ging gillend kopje-onder. Mijn mond vulde
zich met water toen het meer zich boven mijn hoofd
sloot. Ik vocht, schoppend en om me heen slaand,
en graaide naar wat het ook was dat me vasthield.
Mijn vingers streken langs iets zachts, en mijn
hersens krijsten: Serena! Maya Delaney woont in het
kleine onderzoeksdorpje Salmon Creek en voelt zich
sterk verbonden met de natuur. Maar dan beginnen
er vreemde dingen voor te vallen in het dorpje. Een
jong meisje verdrinkt op mysterieuze wijze in een
kalm meer, poema's verschijnen rond Maya's huis
en haar beste vriend Daniel voelt zich opeens niet
op zijn gemak bij bepaalde mensen en dingen. Een
van die mensen is Rafe, de nieuwe bad boy van het
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dorp, die wel heel geïnteresseerd is in een specifiek
detail van Maya: haar tatoeage in de vorm van een
pootafdruk. Samenzwering is het eerste deel in de
Darkness Rising-trilogie
Zijn gevoelens voor haar laten zich niet langer
temmen... In haar tienerjaren werd Eliza Cummings
achtervolgd en lastiggevallen door een psychopaat.
Tot ze de moed vond terug te vechten en de politie
hielp haar belager achter slot en grendel te zetten.
Nu, jaren later, ontvangt ze het verschrikkelijke
bericht dat hij is vrijgelaten. Het zal een kwestie van
tijd zijn voordat hij haar opspoort, en dus ziet ze
maar één uitweg: vluchten... Wade Sterling houdt
iedereen op een afstand en wordt het liefst met rust
gelaten. Maar als hij ontdekt dat Eliza, de enige
vrouw die hem ooit echt heeft weten te raken, in
nood is, laat hij zijn beheerste, degelijke façade
vallen. Zijn gevoelens voor haar laaien in alle
heftigheid op. Hij zal alles op alles zetten om haar te
beschermen, want ze hoort bij hem!
Gold Valley Sexy, ruig, onbeteugeld... de knapste
cowboys vind je in Gold Valley, Oregon! Deel 2 Van
sommige dingen moet je gewoon afblijven, vindt Bennett
Dodge. Zoals zijn vriendschap met Kaylee Capshaw. Ze
zijn al jaren beste vrienden en hebben samen zelfs een
dierenkliniek opgezet. Wanneer Bennett tot zijn
verbijstering ineens een zoon blijkt te hebben - een
puber bovendien! - heeft hij haar harder nodig dan ooit.
Maar net wanneer hij dacht dat zijn wereld niet nóg meer
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op zijn kop kon worden gezet, kust Kaylee hem... En wat
ze daarmee bij hem losmaakt, overtreft zijn stoutste
dromen!
De Beer en de Nachtegaal van Katherine Arden is een
magisch sprookje. In een dorp op het randje van de
wildernis in het noorden van Rusland, waar de ijskoude
wind blaast en het altijd lijkt te sneeuwen, vertelt een
oude min sprookjes over de Winterkoning. Verhalen over
oude magie verboden door de kerk. Maar voor het jonge,
wilde meisje Vasja zijn het meer dan alleen verhalen.
Alleen zij ziet de geesten rondom het huis die haar
beschermen. Alleen zij voelt de groeiende krachten van
een duistere vorm van magie in het bos... ‘Een prachtig
en winters sprookje vol magie en duistere wezens, over
de harde realiteit van opgroeien.’ Naomi Novik, auteur
van Ontworteld
Voor fans van Bridgerton Lady Mary Cynster is op zoek
naar een echte held. Maar waar vindt ze die…? Eindelijk
is het moment aangebroken waar Lady Mary Cynster
jaren op hee¬ gewacht. Nu haar zus Henrietta zich
verloofd heeft , is het háár beurt om de liefde van haar
leven te vinden. Ze weet precies wie ze wil – en dat is
zeker niet de wilde, ontembare en verleidelijke markies
van Raventhorne, Ryder Cavanaugh. Ryder zelf denkt
daar heel anders over. Nog nooit hee¬ hij een vrouw
ontmoet die zich niet voor zijn voeten wierp – of in zijn
bed... tot hij Lady Mary Cynster ontmoet. Maar Ryder wil
zijn leven veranderen en kan dat alleen met Mary aan
zijn zijde. Nu is het aan hem om Mary daarvan te
overtuigen en haar hart te veroveren..
‘Sex/Life’ van BB Easton is een hilarisch memoir over
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een man, een vrouw en een dagboek. 'Sex/Life' is de
inspiratie voor de gelijknamige Netflix-serie. De
getrouwde psychologe BB zit vast in een saai huwelijk
met accountant Ken. Ze probeert al jaren hun seksleven
te verbeteren, maar dat wil nog niet echt lukken. BB
besluit een dagboek bij te houden en daarin komen ook
haar vorige passionele relatie en haar ex-vriendjes aan
bod: een stoere tatoeëerder die bij een motorclub zit,
een knappe maar foute rocker en een zachtaardige
heavy-metal bassist. Ze lijken precies op de mannen uit
haar favoriete romanceboeken en in de verste verte niet
op Ken, maar zo heeft BB toch weer wat passie in haar
leven, ook al blijft het een geheim. Of dat dacht ze
tenminste. Want dan vindt Ken het dagboek, en hij leest
het niet alleen, hij leert er ook iets van... ‘Sex/Life’ van
BB Easton is een steamy, hilarische en unieke roman,
vanaf juni 2021 ook te zien als Netflix-serie!
De studie is het tweede deel van De Test-trilogie Voor
fans van De Hongerspelen en Inwijding! Malencia Vale
heeft in deel 1 van De Test-trilogie de spannende en
uitputtende testen van het Verenigde Gemenebest
overleefd en is nu een van de twintig uitverkorenen die
mogen studeren aan de universiteit. Hoewel haar
klasgenoten leven in een gelukzalige roes omdat hun
herinneringen aan de gruwelen van de Test zijn gewist,
knaagt aan Cia een onzekerheid over de toekomst. Wat
is er waar van het verhaal dat ze zichzelf hoorde
vertellen op de Transit Communicator? Achterdochtig
geworden, probeert Cia meer informatie te verzamelen
over de universiteit, het Test-comité en haar
medeleerlingen. Ondertussen moet ze er natuurlijk ook
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voor zorgen dat ze niet opvalt in de groep. Wanneer ze
tot de ontdekking komt dat de afluister- en
spionagepraktijken niet gestopt zijn na haar toetreden tot
de universiteit, en dat de selectie voor de verschillende
studierichtingen veel weg heeft van de Test is ze
vastberaden de waarheid te ontdekken. Zelfs als ze
daarmee haar vrienden én familie mogelijk in gevaar
brengt. Langzaam vervagen haar eigen grenzen op zoek
naar de waarheid, want falen is geen optie
Lezersreacties op het eerste deel in De Test-trilogie, De
Test: `De Test kruipt onder je huid en laat je niet meer
los. De spanning, angst en woede van Cia zijn
levensecht. Toen het boek uit was, kon ik nog maar aan
één ding denken: meer! `De Test is een heerlijk wil-nietmeer-stoppen-met-lezen-boek. `Fan van De
Hongerspelen? Dan is De Test zeker iets voor jou! Een
absolute mustread. `Het blijft spannend tot de laatste
bladzijde. De Test-trilogie heeft ook een eigen
Facebookpagina, www.facebook.com/detesttrilogie, en
een eigen website,
www.karakteruitgevers.nl/detesttrilogie/. Bekijk daar ook
de boektrailer op YouTube!
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 bijkomende verantwoordelijkheden. Maxim
is hier niet op voorbereid en worstelt met zijn nieuwe rol.
Uiteindelijk blijkt zijn grootste uitdaging de lustgevoelens
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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.
Deze zomer zal haar langgekoesterde droom in
vervulling gaan en zal de Franse Élise als chef-kok de
pollepel gaan zwaaien in haar 'eigen' restaurant. Helaas
gooit de eigenaar roet in het eten en dreigt de feestelijke
opening al meteen in het water te vallen. Terwijl Élise op
het punt staat om uit pure frustratie een sauspan door de
keuken te gooien, arriveert Sean, de man met wie ze
vorige zomer een nacht vol passie heeft gedeeld. Dat
zou wat haar betreft best voor herhaling vatbaar zijn,
maar juist nu kan ze niet afgeleid worden... Juist nu moet
ze zich concentreren op haar culinaire capaciteiten. Zal
ze haar temperament in bedwang kunnen houden? De
kennismaking met Sarah Morgan zal niet teleurstellen, in
Engeland is ze terecht al een bestsellerauteur. Ze schrijft
lekkere feelgoodromans die naar meer smaken. Een
nieuwe zomer is onweerstaanbaar als comfort food.
Tara Conklin – De huisbediende 1852: Josephine is een
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zeventienjarige huisslaaf op een plantage in Virgina. Ze
zorgt voor Lu Anne Bell, haar eigenaar, die
amateurschilder is. 2004: Lina Sparrow is een jonge
ambitieuze advocaat die schadevergoedingen voor de
nazaten van slaven probeert te regelen. Tijdens haar
onderzoek ontdekt ze bij toeval dat de schilderijen die
aan Lu Anne worden toegeschreven misschien wel door
Josephine gemaakt zijn. Linda’s ontdekkingen zetten
ook haar eigen wereld op zijn kop. ‘De huisbediende’
van Tara Conklin is krachtig en meeslepend; een good
read op z’n best. Het gaat over twee vrouwen die allebei
op zoek zijn naar waarheid en gerechtigheid.
Ik ben verliefd geworden op Cato en ik ben niet bang om
het te zeggen. Hij hoeft het niet terug te zeggen. Ik weet
wat hij voelt. Zelfs als hij niet de ballen heeft om het toe
te geven. Onze dochter zal binnenkort worden geboren
en onze levens zullen dan voor altijd veranderen. Zal
Cato het verleden loslaten? Zal hij zijn belofte kunnen
loslaten dat hij me zou executeren? Of had ik nooit meer
terug moeten komen?
De verloren prinsHarperCollins Young Adult
Val voor de man die je niet kunt krijgen... Als kapitein van een
rondvaartschip is Pru ruige wateren gewend; het leven op het
vasteland vindt ze een stuk lastiger. Hoewel ze erg gelukkig
is met haar nieuwe appartement en nieuwe buren, zit ze er
niet op te wachten verliefd te worden - en al helemaal niet op
Finn O'Riley, de sexy eigenaar van haar nieuwe stamkroeg!
val nog een beetje harder... Hoewel Finn keihard werkt,
maakt hij duidelijk altijd tijd voor zijn vrienden. Zodra Pru daar
een van wordt, moet ze erg haar best doen om niet in zijn
betoverende groene ogen te verdrinken. Maar na een
incident met een dartpijltje gaat hun vriendschap razendsnel
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over in meer. Véél meer... en vertel hem dan de waarheid...
Pru wil niets liever dan dat Finn gelukkig is - dat heeft ze zelfs
gewenst bij de wensfontein op het plein. Ze durft alleen niet
te wensen dat ze hem ooit helemaal voor zichzelf zal hebben.
Want ze heeft iets voor hem geheimgehouden wat alles zal
veranderen...
Deze roman speelt zich af omstreeks 1850 in Californië. De
om haar schoonheid geroemde Angel verwacht niets van
mannen dan leugens, bedrog en geweld. Als jong meisje
werd zij verkocht en misbruikt en later gedwongen als
publieke vrouw haar lichaam te exploiteren. De enige kracht
die Angel in staat stelt om te overleven is de diepe haat die zij
koestert. En het meest haat die zij de mannen die haar
hebben gebruikt en haar inwendig leeg en dood hebben
achtergelaten. Dan ontmoet zij Michael Hosea, een man die
god wil dienen en bij alles zoekt naar zijn wil. Michael Hosea
gehoorzaamt Gods roep om met Angel te trouwen en haar
onvoorwaardelijk lief te hebben. Langzaam trotseert Michaels
al Angels bittere verwachtingen en ondanks haar verzet
begint haar bevroren hart uiteindelijk te smelten. Bij een
naburig kolonistengezin vindt Angel een warmte die ze nooit
eerder gevoelt heeft. Maar niet iedereen wil de vrouw
vergeven die Angel was...als een ultieme beproeving van
haar respect voor Hosea en haar prille geloof in God doemt
er uit het verleden een demon op die zij onder ogen zal
moeten zien en... overwinnen.
Dakloos. Hongerig. Wanhopig. Doe herinnert zich niet meer
wie ze is of waar ze vandaan komt. King is een beruchte
beroepscrimineel die net is vrijgekomen uit de gevangenis.
Iemand bij wie je niet in het krijt wil staan, tenzij je bereid bent
hem terug te betalen met bloed, met zweet, met seks, of een
combinatie van deze drie. Kings toekomst staat op het spel.
Die van Doe ligt verankerd in het verleden. Wanneer hun
levens met een knal samenkomen, moeten ze leren dat je
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soms, om vast te kunnen houden, eerst los moet laten. *
WAARSCHUWING * Dit boek bevat scènes met misbruik en
geweld die door sommige mensen als schokkend kunnen
worden ervaren.*
Wat als de persoon voor wie je voorbestemd bent nooit de
JOUWE kan worden? Vanaf de allereerste schooldag trekt de
mysterieuze, onweerstaanbaar aantrekkelijke en afstandelijke
Daniël Grigori de aandacht van Luce Price. Hij komt haar
akelig bekend voor en is haar enige afleiding op een plek
waar mobieltjes verboden zijn en cameras elke beweging
waarnemen. Daniël laat heel duidelijk merken dat hij niets
met Luce te maken wil hebben, maar ze kan hem niet
negeren. Als een magneet wordt ze naar hem toe gezogen
en ze is vastberaden om te ontdekken wat Daniël wanhopig
geheim probeert te houden ook al betekent het haar dood.
Fallen is een gevaarlijke pageturner en het ultieme
liefdesverhaal.
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