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Lev is op weg naar Groot-Brittannië om werk te vinden, zodat hij zijn moeder en dochter in Oost-Europa geld kan sturen. Door de ogen van de economische migrant kunnen we een blik
werpen op Engeland, Londen, de typische ‘Engelsheid’ en de mysterieuze rituelen die daarbij horen. Lev vindt werk in een restaurant. Eerst als bordenwasser, maar later weet hij op te
klimmen. Zijn onverwachte talent levert hem nieuwe vriendschappen op, stelt hem voor dilemma’s en zal hem ook de mogelijkheid bieden de weg naar huis terug te vinden.
?De klassieker van Ford Madox Ford, waarop de gelijknamige BBC/HBO-reeks Parade's End gebaseerd is, is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.Dit e-boek bevat deel 4 van het
volledige boek. De overige 4 delen van het boek zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als e-boek.Parade's End vertelt het epische verhaal van een driehoeksverhouding tegen de achtergrond van
de Eerste Wereldoorlog en een maatschappij waarin de waarden en normen op een keerpunt staan. Centraal staan de Engelse aristocraat Christopher Tietjens, diens mooie, maar wrede
vrouw Sylvia en Valentine Wallop, een jonge suffragette op wie hij hopeloos verliefd wordt.
Let your imagination soar with this stunning gift edition of Hans Christian Andersen's classic fairy tales! "The Fairy Tales and Stories of Hans Christian Andersen" is the next edition in the
Knickerbocker Classic series, featuring works from the famous Danish poet. His classic works include fairy-tale favorites such as, "The Little Mermaid," "The Ugly Duckling," "The Princess and
the Pea," "Thumbelina," and "The Emperor's New Clothes." Perfect for adults and children alike, The Fairy Tales of Hans Christian Andersen includes a ribbon marker to insure you'll never
lose your place at bedtime. This stunning gift edition also has a full cloth binding, foil blocking on the spine, and is packaged neatly in an elegant slipcase.
Filmrechten verkocht aan Sony Pictures en SK Global Als Lucie Churchill op de eerste ochtend van haar vakantie op het eiland Capri oog in oog komt te staan met George Zao, weet ze
onmiddellijk dat ze een hekel aan hem heeft. Ze walgt van zijn galante aanbod om van hotelkamer te wisselen zodat zij uit kan kijken over de Tyrreense Zee, ze haat het dat hij meer over
kunst weet dan zij en ze kan het werkelijk niet uitstaan dat hij haar heeft gekust in de schaduw van een Romeinse ruïne. Als dochter van een in Amerika geboren Chinese moeder en een New
Yorkse vader met blauw bloed, is Lucie altijd van plan geweest een westerse man te trouwen. Er zit niets anders op dan George af te wijzen. Maar als ze hem jaren later weer tegen het lijf
loopt – nota bene tijdens een weekendje weg met haar verloofde – is hun aantrekkingskracht nog net zo sterk. Hoelang kan ze hem de toegang tot haar wereld en hart ontzeggen? In de pers
‘Sex & Vanity scoort hoog op alle fronten: een zonovergoten eiland, een oogverblindende bruiloft en een hartveroverend liefdesverhaal.’ The Guardian ‘Bruisend, speels en hilarisch. Kwan
schrijft een heerlijk vileine parodie op de superrijken, maar verstopt daaronder een scherpzinnige analyse van hedendaags racisme.’ Metro ‘Alleen Kwan kan onweerstaanbare humor en
verrukkelijke personages zo soepel combineren met een satire op snobisme en racisme. Chapeau.’ Kirkus Reviews
Amanda Hocking, Watersong 2 - Slaaplied Kan Gemma ontsnappen aan de greep van de Sirenen? 'Heel even, een kort en zalig moment lang, vergat ze wat er de avond ervoor was gebeurd,
de avond dat haar zusje was aangevallen en in een soort zeemeermin was veranderd, waarna ze in zee was verdwenen.' Getroffen door een eeuwenoude vloek is Gemma mooier en
krachtiger dan ooit. Ze is veranderd in een Sirene... Haar zus Harper zweert dat ze Gemma terug naar huis zal halen. Samen met haar vriend Daniel gaat ze op zoek in de gevaarlijke wereld
van de Sirenen. Ook Gemma wil niets liever dan terugkeren naar haar familie en haar vriend Alex. Maar kan dat nog wel nu ze is veranderd? Amanda Hocking (1984) haalde het internationale
nieuws door meer dan een miljoen exemplaren van haar zelf uitgegeven boeken te verkopen. Slaaplied is het tweede deel in de vierdelige Watersong-serie. Over Watersong 1 Lokroep: `Een
ontzettend mysterieus en spannend boek. Kom maar op met deel 2!' Chicklit.nl ****
Opposites attract in 'Elle & Darcy', een hartverwarmende queer rom-com van Alexandria Bellefleur. Alexandria Bellefleur bewijst zich met 'Elle & Darcy' de nieuwe ster in romcomland! Na een
verschrikkelijke date besluiten Elle en Darcy dat ze nooit meer afspreken. Ze zijn te verschillend: Elle is een dromerige Twitter-astrologe die op zoek is naar haar soulmate, Darcy is een nononsense actuaris die niet van verrassingen houdt. Ze nemen afscheid, maar niet voor lang. Darcy wordt gek van haar bemoeizuchtige broer die matchmaker speelt en doet Elle een voorstel:
tot oudejaarsavond doen ze alsof ze een relatie hebben. Daarna hoeven ze niets meer met elkaar te maken te hebben. Maar hoe eindigt het toneelstukje als de gevoelens echt worden? Een
heerlijk verhaal over twee vrouwen die mijlenver van elkaar afstaan, maar langzaam voor elkaar vallen. 'Elle & Darcy' is de debuutroman van Alexandria Bellefleur.
Lucia Vijf jaar geleden tekenden hij en ik een contract. De machtige DeMarco’s waren verslagen. Mijn vader schonk zijn dochter aan de monsters van de Benedetti-familie. Ik deed wat er van
me gevraagd werd. Ik zette mijn naam op de stippellijn en tekende daarmee mijn leven weg. Nu is het moment gekomen dat hij me komt claimen. Salvatore Benedetti eist me op. Ik heb
gezworen dat ik wraak zou nemen. Ik heb geleerd om hem te haten. Maar op de werkelijkheid heeft niemand me kunnen voorbereiden. Ik verwachtte een monster. Een man die ik kon
vernietigen. Maar niets is enkel zwart of wit. Niets is enkel goed of kwaad. Omringd door duisternis, zie ik zijn licht. Salvatore De oorlog is beslecht. Wij hebben gewonnen. De prijs die onze
rivaliserende familie moet betalen? Degene die hen het meest dierbaar is. Lucia, de prinses van de DeMarco-familie. Er is geen betere manier om de vijand kapot te maken dan hem afnemen
waar hij het meest om geeft. Ik was de jongen die later koning zou zijn. De toekomstige leider van het Benedetti-imperium. Lucia DeMarco was mijn oorlogsbuit. En ik mocht met haar doen
wat ik wilde. Ik zou haar moeten breken. Het is mijn taak om haar leven tot een ware hel te maken. Er is geen enkele manier om aan ons duistere lot te ontkomen. De Benedetti’s verliezen
immers nooit. We verwoesten alles en iedereen in ons pad op weg naar de top. Zo ben ik opgevoed. Zo is het altijd geweest en zo zou het altijd zijn. Tot Lucia.

Diep in de oceaan leven de zeemeerminnen. Op de ochtend van haar verloving ontwaakt Serafina, een zeemeermin van de Middellandse Zee, met vreemde dromen in haar
hoofd. Die voorspellen de terugkeer van een eeuwenoud kwaad. Wanneer de pijl van een moordenaar Sera’s moeder vergiftigt, moet Sera op zoek naar het brein achter de
moord om een oorlog te voorkomen. Geleid door haar schimmige dromen, zoekt Sera vijf andere zeemeerminheldinnen van de zes zeeën. Samen vormen zij een onverbrekelijke
zusterband en ontdekken ze een samenzwering die het bestaan van hun wereld bedreigt. • Internationale bestsellerauteur
Als bevrijding geen vrijheid brengt 'Meesterlijke roman over de relatie tussen twee sterke vrouwen die niet mét en niet zonder elkaar kunnen: de zwarte slavin July en de blanke
plantagehoudster Caroline. July is een slaaf die op de suikerplantage Amity leeft. Caroline Mortimer is een blanke vrouw die de plantage bezit. Het lange lied is hun verhaal,
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maar ook een verhaal over de negers die op het land van de plantage werken, en over de afschaffing van de slavernij, die wel bevrijding, maar geen vrijheid bracht. Dit is een
indringende roman die geen lezer onberoerd zal laten. Levys unieke stijl trekt de lezer direct in het leven op de broeierige plantages van Jamaica. Prachtig geschreven, humor
een juweel. FINANCIAL TIMES Tegelijkertijd een verhaal over de strijd van één vrouw om te overleven in verschrikkelijke omstandigheden, en een lofzang op de talloze slaven
die meer deden dan alleen maar lijden en sterven, maar ook in staat waren om alles uit hun bestaan te halen wat ze maar konden. Buitengewoon goed en vlot geschreven. THE
INDEPENDENT Andrea Levy is geboren in Engeland als dochter van Jamaicaanse immigranten. Haar internationale doorbraak kwam met de roman Small Island, die gelauwerd
werd met een keur aan prijzen, met als hoogtepunt de Orange Prize for Fiction: Best of the Best. Otto Biersma vertaalde eerder onder andere Marisha Pessl, Calamiteitenleer
voor gevorderden, Mitch Cullin en Claire Messud. www.mouria.nl '
CMJ New Music Monthly, the first consumer magazine to include a bound-in CD sampler, is the leading publication for the emerging music enthusiast. NMM is a monthly
magazine with interviews, reviews, and special features. Each magazine comes with a CD of 15-24 songs by well-established bands, unsigned bands and everything in between.
It is published by CMJ Network, Inc.
'Jij bent dus echt de Dievenkoning,' zei de vreemdeling op gedempte toon. 'Nou, vooruit dan, hou je masker maar op, als je je gezicht niet wilt laten zien. Ik zie zo ook wel dat je
nog erg jong bent.' Prosper en zijn jongere broertje Bo zijn weggelopen naar Venetië. Samen met een groep straatkinderen, die moeten stelen om te overleven, slapen ze in een
verlaten bioscoop. Hun leider is Scipio, die de Dievenkoning wordt genoemd. Een onbekende man vraagt hun een mysterieus voorwerp te stelen. Hij wil er veel geld voor
betalen, dus dat wil de dievenbende wel doen. Zo zetten ze een avontuur in gang dat niet meer te stoppen is.
Kamp Halfbloed is zich al een jaar aan het voorbereiden op de strijd tegen de Titanen, terwijl ze weten dat de kans op een overwinning erg klein is. Het leger van Kronos is
sterker dan ooit en met elke god en Halfbloed die hij voor zijn leger rekruteert wordt het alleen maar sterker. Terwijl de Olympiërs vechten tegen het monster Typhon begint
Kronos met zijn opmars naar New York, waar de berg Olympus onbeschermd is achtergelaten. Percy en zijn leger van jonge halfgoden moeten alles op alles zetten om hem
tegen te houden. Eindelijk wordt de profetie over de zestiende verjaardag van Percy uit de doeken gedaan. Terwijl de strijd voor de westerse beschaving door de straten van
Manhattan raast, begint Percy langzaam het angstaanjagende vermoeden te krijgen dat hij aan het vechten is tegen zijn eigen lot.
Een hartverscheurend LHBT-verhaal over identiteit, vriendschap en liefde. Boyhood meets De zon is ook een ster. Eén dag uit het leven van twee beste vrienden. Zes jaar op rij.
Eric en zijn beste vriend Morgan zijn geboren op dezelfde dag, op hetzelfde tijdstip, op dezelfde plaats. Ze hebben deze ene dag altijd samen gevierd, maar hoe ouder ze worden
hoe meer hun vriendschap verandert. Morgan voelt zich volkomen alleen en gevangen in haar lichaam. Terwijl ze worstelt met de moeilijke keuze om als haar ware zelf te leven,
lijkt Eric een perfect bestaan te hebben als populaire footballspeler. Toch heeft ook Eric zo zijn problemen. Langzaam maar zeker groeien Eric en Morgan uit elkaar. Maar de
enige bij wie je echt jezelf kan zijn is je beste vriend… toch? Meredith Russo wilde graag over een transpersonage schrijven, omdat ze zelf transgender is. 'Wanneer ik verhalen
las over mensen zoals ik, werden ze door een niet-transgender verteld. Ik kan echt niet genoeg benadrukken hoe belangrijk fatsoenlijke representatie is.' 'Schitterend
geschreven. Birthday is een unieke bijdrage aan de langzaam groeiende transgenderliteratuur.' Booklist 'Teder, mooi… Een gevoelig, opbeurend verhaal, dat broodnodig is.'
Nylon 'Een prachtig en hartverscheurend verhaal over liefde, vriendschap, seksualiteit en gender.' Bustle 'Birthday schetst een realistisch beeld van de uitdagingen waar tieners
tegenaan lopen tijdens de zoektocht naar hun eigen identiteit.' Publishers Weekly
Taren Laxley n’a jamais connu d’autre vie que celle d’esclave. Lorsqu’un vigoureux pirate l’enlève et le retient prisonnier sur son navire, Taren embrasse cette occasion de
réaliser son rêve d’une vie en haute mer. Non seulement le capitaine pirate lui offre sa liberté en échange de trois ans de labeur et de services sexuels, mais les plaisirs que
Taren découvre lorsqu’il rejoint le capitaine et son second au lit surpassent ses plus grands fantasmes. Mais, alors qu’une tempête éclate, Taren saute à la mer pour sauver un
autre marin et disparaît. Il est sauvé par Ian Dunaidh, l’énigmatique et semble-t-il éternellement jeune capitaine d’un bateau ennemi, le Fantôme, et Taren ressent une attirance
irrésistible envers Ian que ce dernier semble partager. Bientôt, Taren apprend un secret qui changera sa vie à jamais : Ian et le reste de son peuple sont des ondins changeurs
de formes appelés Ea... et Taren en fait partie lui aussi. Liés l’un à l’autre par une passion dévorante qu’aucun d’eux ne peut expliquer ni renier, Taren et Ian se retrouvent
bien vite entraînés dans une guerre et forcés de se battre pour l’avenir... pas seulement le leur, mais celui de leur espèce tout entière.
Een Dans met Draken is het zesde deel uit George R.R. Martins Game of Thrones – in vertaling Het Lied van Ijs en Vuur. Van de serie werden wereldwijd inmiddels 16 miljoen
boeken verkocht. In het zesde televisieseizoen zijn er, naast grote sterren als Peter Dinklage (Tyrion), wederom glansrollen weggelegd voor Michiel Huisman (Daario Naharis) en
Carice van Houten (Melisandre). In het oosten regeert Daenerys Targaryen met haar drie draken over een stad van stof en bloed. Maar Daenerys heeft vele vijanden die niets
liever willen dan haar zo snel mogelijk onttronen. Wanneer de vijandelijke legermachten optrekken, is er evenwel één jongeman die met een heel speciale reden op zoek gaat
naar de drakenkoningin. Is hij de verlosser waar zo reikhalzend naar wordt uitgezien? In het hoge noorden, machtig en onaantastbaar, verrijst de Muur. Daar wacht Jon Sneeuw,
998ste opperbevelhebber van de Nachtwacht, de grootste uitdaging van zijn loopbaan als hij zowel binnen als buiten de Muur vijanden het hoofd moet bieden. ‘De enige fantasyreeks die zich mijns inziens kan meten met J.R.R. Tolkiens In de Ban van de Ring.’ Chicago Tribune ‘Een aangrijpende combinatie van mythische, meeslepend historische en
intens persoonlijke elementen.’ Chicago Sun-Times ‘Kolossaal, verbijsterend...’ SFX ‘Fantasy-literatoren schrokken nimmer terug voor de nodige grandeur, maar de
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duizelingwekkende omvang van dit epos heeft collega-auteurs al doen hoofdschudden.’ The Guardian
The stories in this groundbreaking collection - including the Nebula Award-winning 'Rachel in Love' - effortlessly cross the boundaries between the real and the imaginary,
blending visionary storytelling with uncompromising realism. They reveal the extraordinary range, depth, and insight that imbue all of Murphy's work, confirming her as one of the
most gifted authors of short fiction writing today.
Prentvertelling met een bewerking van het verhaal over vier kinderen die via de kleerkast in het toverland Narnia komen. Vanaf ca. 10 jaar.
‘A heartbreaking story that you can’t put down. I was reading it every spare second I got until I finished it!… I’m in awe of this compelling, powerful story… A magnificent 5 star
read!’ Rachel Bustin, ????? There was some dark secret in this western edge of Ireland that her husband never wanted her to find out. She might never be able to lay his body to
rest, but she could gain some kind of closure by finding out who the man she married was. When Lily married her soulmate Connor, buffeted by the sea spray and wild winds of
her coastal homeland in Maine, she never imagined she’d be planning his memorial just three years later. Connor has been lost at sea, leaving Lily heartbroken. But as she
prepares to say goodbye to Connor for the last time, she is shocked to discover a message to him that he never told her about: Does your wife know who you really are, Connor
Fitzgerald? Don’t ever think you can come home. Because if you do, I swear I’ll kill you. Unable to bear living in the home she and Connor shared, Lily decides to find out her
husband’s secret. She flies to Connor’s home town of Mullaghmore on the west coast of Ireland, a harbour town hugged by golden beaches. But when doors are slammed in
her face, she begins to realise that she knows nothing about her husband’s past. Will Lily risk everything to find out the truth about the man she married? A completely
heartbreaking story about the lies we tell to protect the ones we love. Fans of The Light Between Oceans, Lisa Wingate and Susanne O’Leary will lose their hearts to The
Boatman’s Wife. Praise for The Boatman’s Wife: ‘Make sure you have the tissues handy when reading this book as you will need them! What an emotional journey… I could not
put it down until I had read that final page… had me captivated… a heartbreaking tale’ Once Upon a Time Book Blog, ????? ‘What a totally fantastic book, totally captivating from
the very first page… I can't praise this book enough.’ Goodreads Reviewer, ????? ‘I read this wonderful book in a single sitting, only reluctantly putting it down when absolutely
necessary.’ Books ‘n Banter, ????? ‘I devoured every page… Noelle Harrison is a new author for me and I am eager to read more. I enjoyed the way her characters developed
through the chapters and the way the book is set between present day and Ireland in the early nineties. It covers some tough subjects but they were handled with sensitivity. I
can highly recommend this book.’ NetGalley Reviewer, ????? ‘You will be captivated… This story of redemption will pull at your heartstrings and leave you with the biggest smile
when you realize the lengths some women will go to find the truth… You’ll love this epic journey.’ Goodreads Reviewer ‘Harrison is a gifted writer. Her vivid descriptions of
ocean, nature, flora and fauna were brought to life… this is a heart-touching and breaking story about families torn apart, and how they build lives again. Beautiful story suffused
with resilience, bereavement, family bonds, finding joy, and love.’ BluePink Books
In de huiveringwekkende thriller Overlevingslied toont Paul Tremblay, de favoriete schrijver van Stephen King, zijn meesterlijke vertelkunst. Overlevingslied is een griezelig
horrorverhaal van Paul Tremblay, een van de favoriete schrijvers van Stephen King en winnaar van de Bram Stoker award voor Superior Fiction in 2018. Massachusetts wordt
geteisterd door een verraderlijk virus met de symptomen van hondsdolheid en dat wordt verspreid door speeksel. Maar in tegenstelling tot hondsdolheid, heeft deze ongekende
ziekte een angstaanjagend korte incubatietijd van een uur. Besmette patiënten worden knettergek en ervaren een drang om zoveel mogelijk andere mensen te bijten en
infecteren, vooraleer hen een onvermijdelijke dood wacht. De ziekenhuis zijn overvol, de hysterie is uitgebroken, mensen leven in quarantaine en een avondklok is ingesteld. En
toch lijken de noodprotocollen van de regering te haperen. Dokter Ramola "Rams" Sherman, een zachtaardige kinderarts krijgt een hysterische oproep van haar hoogzwangere
vriendin, Nathalie. Nathalie’s man is vermoord, nadat hij venijnig aangevallen werd door een besmette buur. In een poging haar man te redden, werd ook Nathalie gebeten.
Zullen Nathalie en Rams de huiveringwekkende, en soms dodelijke uitdagingen op hun pad overwinnen en zullen ze het leven van Nathalie en haar ongeboren kind kunnen
redden? “Paul Tremblay scared the living hell out of me, and I'm pretty hard to scare.” Stephen King
Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit de directe omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
In dit eerste deel van de nieuwe Scholomance-trilogie van Ontworteld-auteur Naomi Novik, maken we kennis met El, en de magische school die je maar op twee manieren kunt
verlaten: dood of met diploma. Ik besloot dat Orion Lake moest sterven nadat hij mijn leven voor de tweede keer redde. Iedereen houdt van hem, behalve ik. Wat mij betreft
houdt hij zijn opzichtige magische kunstjes voor hemzelf. Ik heb geen hulp nodig om deze school te overleven. Vergeet al die dodelijke monsters en vervloekte artefacten, ik ben
waarschijnlijk het gevaarlijkste wezen dat hier rondloopt. Geef me een minuutje en ik breek hele bergketens af, vermoord miljoenen mensen. Ik zou mezelf zonder tegenspraak
kunnen uitroepen tot de Koningin der Duisternis. Tenminste, dat is wat iedereen van mij verwacht. De meeste studenten hier zouden juichen als Orion mij ombrengt, net als een
van de vele andere duistere wezens die uit de afvoer omhoogkruipen. Soms denk ik dat ze gewoon willen dat ik in de kwaadaardige heks verander waarvoor ze mij houden. De
school zelf wil dat zeker. Maar ze krijgen niet wat ze willen. Zeker Orion Lake niet. Ik mag dan niet zijn droomvoorbeeld zijn van een held, maar ik ga deze plek levend verlaten,
en ik ga geen duizenden mensen afslachten om dat doel te bereiken. Hoewel ik toch serieus overweeg om er tenminste één te vermoorden.
Tara Sue Me, Onderworpen Abby King heeft een geheime fantasie... Voor de liefhebbers van de Vijftig tinten grijs-trilogie is er nu een nieuwe, sexy sensatie: Onderworpen van Tara Sue Me. Onderworpen
vertelt het verhaal van de verlegen bibliothecaresse Abby King. Abby heeft een geheime fantasie en hunkert naar wat meer spanning en passie in haar leven. Dan ontmoet ze Nathaniel West, de
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aantrekkelijke en succesvolle eigenaar van West Industries. Hij is een sexy en ervaren Dominant, op zoek naar een nieuwe onderdanige. Abby biedt zich aan Nathaniel aan, hopend dat hij tegemoet kan
komen aan haar geheime fantasie. Na een weekend met de Meester weet Abby dat ze naar meer verlangt en ze geeft zich volledig over aan Nathaniels spelregels. Maar ondanks het waanzinnige genot dat
hij haar geeft, blijft Nathaniel zich kil en afstandelijk verschuilen achter zijn regels. Naarmate Abby dieper verstrikt raakt in zijn wereld van seksuele macht en passie, vreest ze dat Nathaniëls hart
onbereikbaar is, terwijl ze zelf haar hart volledig aan hem heeft verloren... Tara Sue Me schreef haar eerste boek op haar twaalfde. Pas twintig jaar later pakte ze de pen weer op. Na enkele romans besloot
ze wat gewaagder en sexyer te gaan schrijven en zo ontstond Onderworpen. Online verkocht ze meer dan acht miljoen boeken en inspireerde zij velen tot het nieuwe, erotische genre, waar ook de Vijftig
tinten grijs (E.L. James) en Crossfire (Sylvia Day) trilogieën toe behoren.
George R. R. Martin, Game of Thrones 4 - Storm van Zwaarden - Bloed en Goud In het vierde televisieseizoen van Game of Thrones is naast Peter Dinklage (Tyrion) en Carice van Houten (Melisandre) ook
een glansrol weggelegd voor Michiel Huisman als Daario Naharis, een nieuwe bondgenoot van Daenerys. Onverminderd geselen kleine en grote veldslagen het continent Westeros. Het Huis Lannister heeft
zijn greep op de IJzeren Troon verstevigd, maar het zwarte schaap van de familie, Tyrion Lannister, verzet zich in stilte tegen zijn zuster, die zowel zijn vader als zijn verwende neef manipuleert. Robb Stark
heeft andere problemen. Hij is gedwongen zijn jonge koninkrijk te verdedigen tegen de plunderingen van de verraderlijke Grauwvreugd-clan, die het noorden wil opeisen. Ook Jon Sneeuw staat voor een
moeilijke keuze: vertrekken van de Muur of het hoofd bieden aan de strijdmacht die aan de andere kant optrekt? Een continent verderop nemen de krachten van Daenerys Stormgeboren en haar draken met
de dag toe.
Donker getij is het voorlaatste deel in de Waterfire Saga. Boordevol politieke intriges en huiveringwekkende spanning! Eens was ze een verloren prinses, maar nu is Serafina de zelfverzekerde leider van de
Black Fin Resistance. Terwijl ze werkt aan het saboteren van haar vijand en het werven van bondgenoten, worden haar vrienden geconfronteerd met hun eigen uitdagingen. Ling wordt gedeporteerd naar
een gevangeniskamp; Becca ontdekt een beschamend geheim. Ava kan niet terug naar huis, omdat de doodrijders wachten op haar komst. En het wordt steeds moeilijker voor Serafina’s verloofde Mahdi
om de schijn op te houden dat hij verliefd is op Lucia Volerno. Als Lucia’s ouders achterdochtig worden, is zijn leven – en alle hoop voor Serafina – voorbij. • Internationale bestsellerauteur • Derde boek in
een reeks van vier epische verhalen
Taren Laxley has never known anything but life as a slave. When a lusty pirate kidnaps him and holds him prisoner on his ship, Taren embraces the chance to realize his dream of a seagoing life. Not only
does the pirate captain offer him freedom in exchange for three years of labor and sexual servitude, but the pleasures Taren finds when he joins the captain and first mate in bed far surpass his greatest
fantasies. Then, during a storm, Taren dives overboard to save another sailor and is lost at sea. He’s rescued by Ian Dunaidh, the enigmatic and seemingly ageless captain of a rival ship, the Phantom, and
Taren feels an overwhelming attraction to Ian that Ian appears to share. Soon Taren learns a secret that will change his life forever: Ian and his people are Ea, shape-shifting merfolk... and Taren is one of
them too. Bound to each other by a fierce passion neither can explain or deny, Taren and Ian are soon embroiled in a war and forced to fight for a future—not only for themselves but for all their kind.
Tory Bodeen groeide op in een armoedig huisje waar haar vader met ijzeren vuist heerste. Er was geen plaats voor haar talent en dromen. Gelukkig had ze haar vriendin, Hope, die in een groot huis vlakbij
woonde; alleen daar kon ze kind zijn. Na de brute moord op de jonge Hope, die tot op de dag van vandaag niet is opgelost, raakt Tory op drift. Had zij Hopes dood kunnen voorkomen? Als Tory jaren later
terugkeert naar haar geboorteplaats om er een winkel te beginnen, is ze vastbesloten om het verleden voorgoed te begraven. Haar ontmoeting met Cade Lavell, Hopes broer en de erfgenaam van het
familiekapitaal, doorkruist dat voornemen. Het leven zo dicht bij die ongelukkige herinneringen blijkt moeilijker dan Tory dacht - en heel gevaarlijk.
Details the mythic life of King Arthur, the history of Arthurian legend, and the popular themes and characters associated with the legends.
Eighteen exotic tales of the sea•s most seductive mystery. _The Prevalence of MermaidsÓ by Avram Davidson _Nothing in the RulesÓ by L. Sprague de Camp _She Sells Sea ShellsÓ by Paul Darcy Boles
_The Soul CagesÓ by Thomas Crofton Croker _Sweetly the Waves Call to MeÓ by Pat Murphy _DriftglassÓ by Samuel R. Delany _Mrs. Pigafetta Swims WellÓ by Reginald Bretnor _The Nebraskan and the
NereidÓ by Gene Wolfe _The Lady and the MeremanÓ by Jane Yolen _The Fisherman•s WifeÓ by Jane Yolen _Till Human Voices Wake UsÓ by Lewis Shiner _A Touch of StrangeÓ by Randall Garrett and
Avram Davidson _The Crest of Thirty-sixÓ by Davis Grubb _The Shannon MerrowÓ by Cooper McLauglin _Fish StoryÓ by Leslie Charteris _In the IslandsÓ by Pat Murphy At the publisher's request, this title
is sold without DRM (Digital Rights Management).

Slechts één nacht heeft Hannah Nichols de hemel op aarde ervaren – met Marco, haar grote jeugdliefde. De volgende ochtend wordt ze alleen wakker. Vijf jaar lang laat Marco niets van zich
horen en Hannah weet een ding zeker: dit zal ze hem nooit vergeven. Zijn vertrek uit Edinburgh waarbij hij Hannah achterliet, was de grootste fout van Marco’s leven. Nog elke dag heeft hij
er spijt van. Vijf jaar later komt hij Hannah weer tegen. Maar kan hij haar terugwinnen? Zeker wanneer de fouten uit zijn verleden zwaarder lijken te wegen dan verwacht... Is er een tweede
kans voor een eerste liefde?
Every culture has in its folklore and mythology beings of immense size and strength, as well as other preternatural humanoids great or small who walk among us, serving the divine or fulfilling
their own agendas. This book catalogs the lore and legends of more than 1,000 different humanoid species and individual beings, including the Titans, Valkyries, Jotnar, ykai, biblical giants,
elves, ogres, trolls and many more.
Avonturier en minnaar, vluchteling en jager, in elk opzicht een rechtvaardig mens, dit alles is Richard Cypher, de Zoeker. Over hem en zijn geliefde Kahlan gaat dit epos de Wetten van de
Magie dat, spannend en aangrijpend tegelijk, over de hele wereld miljoenen aan zich wist te binden. Richard Cypher, de Zoeker, gaat een haast onmogelijke strijd aan met de anti-magie, het
kwaad dat drieduizend jaar lang verzegeld lag en dat nu de wereld aantast met een verschrikkelijke toverplaag. Allereerst moet hij de Tempel der Winden zien te vinden. Als de slagschaduw
van verraad eenmaal over zijn taak valt, kunnen Richard en zijn geliefde Kahlan niet anders dan de afschuwelijke waarheid onder ogen zien `Complexe, epische fantasy, die zindert van kracht
en magische overmoed. - Publishers Weekly
Taren dives overboard and is saved by a pirate captain—his people are Ea, shape-shifting merfolk... and Taren is one of them too.
Stealing the Wind : Mermen of Ea Series
Volume 6 - A Demon Venerable's Eternal Life A story of a villain, Fang Yuan who was reborn 500 years into the past with the Spring Autumn Cicada he painstakingly refined. With his profound
wisdom, battle and life experiences, he seeks to overcome his foes with skill and wit! Ruthless and amoral, he has no need to hold back as he pursues his ultimate goals. In a world of cruelty
where one cultivates using Gu - magical creatures of the world - Fang Yuan must rise up above all with his own power. Humans are clever in tens of thousands of ways, Gu are the true refined
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essences of Heaven and Earth. The Three Temples are unrighteous, the demon is reborn. Former days are but an old dream, an identical name is made anew. A story of a time traveler who
keeps on being reborn. A unique world that grows, cultivates, and uses Gu. The Spring and Autumn Cicada, the Venomous Moonlight Gu, the Wine Insect, All-Encompassing Golden Light
Insect, Slender Black Hair Gu, Gu of Hope… And a great demon of the world that does exactly as his heart pleases!
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