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Treoir Dragon Chronicles of the Belador World: Book 2 Dianna Love 2020-10-13 Book 2 in New York
Times Bestseller Dianna Love’s brand-new Belador™ series for first-time readers as well as current fans
continues with new reveals and unexpected twists. Daegan is running out of time to find the destructive
dragon impersonating him and the woman who claims to be the Treoir family squire, but Casidhe has no
intention of being caught. She’s racing to find her best friend believed captured by a deadly being. With
Atlanta reeling from supernaturals being revealed, the Beladors are battling to protect humans while
losing their own to Imortiks possessing any warm body, human or nonhuman. Hunting answers in Ireland
lands Tristan somewhere he quickly realizes epitomizes a fate worse than death. Cathbad visits Queen
Maeve to gain access to her resources, but the meeting turns explosive and costs him more than he
could have imagined. Imortiks drawn to the venom in Daegan’s body are draining his powers when he
needs them most. With Beladors awaiting execution in Atlanta and Tristan still to be found, Daegan goes
all in to gain information. Choosing the lesser of two evils means still ending up with one. *This is a 9book spinoff series for first-time readers as well as current Belador fans. All 9 books will release within a
year and be available in e-book, print, and audiobooks. "...a fresh concept, complex world and unique
characters ... emotionally engaging story full of twists." Publisher's Weekly (on Belador series) "... an
exciting, pulse pounding thriller ... I love Dianna Love’s writing, her wonderful imagination, and her ability
to grab us from the start of each book she writes, and keep us there until the end.” The Reading Cafe "I
may have exclaimed aloud more than once. Bottom line: I really kind of loved it." Top 500 Amazon
reviewer (on Belador series)
WITCHLOCK: Belador Book 6 Dianna Love 2015-07-07 The Beladors are back in WITCHLOCK, Book 6
of the bestselling urban fantasy series by New York Times bestseller Dianna Love. Witchlock vanished in
the 13th century… or did it? If Atlanta falls, Witchlock will sweep the country in a bloodbath. After finally
earning her place among the Beladors, Evalle is navigating the ups and downs of her new life with Storm
when she’s sucked into a power play between her Belador tribe and the Medb coven. Both groups claim
possession of the Alterants-turned-gryphons, especially Evalle, the gryphon leader. But an influx of
demons and dark witches into Atlanta threatens to unleash war between covens, pitting allies against
each other as a legendary majik known as Witchlock invades the city and attacks powerful beings. Evalle
has one hope for stopping the invasion, but the cost may be her sanity and having to choose which friend
to save. Get ready for another exciting urban fantasy in the unusual world of Beladors.
Treoir Dragon Chronicles of the Belador World: Book 5 Dianna Love 2021-02-16 Book 5 in New York
Times Bestseller Dianna Love’s new Treoir Dragon Chronicles of the Belador™ World continues an epic
fantasy adventure with shocking surprises and twists. Faced with losing the only grimoire volume Daegan
has or turning his back on Casidhe, he makes a surprising choice. Time is literally running out of an
hourglass for Casidhe to prove her value to Queen Maeve or face never leaving TÅ?r Medb, but to hand
the crazy queen a grimoire volume would destroy humans and nonhumans. Reese finds a place to stay
away from those she cares for in Atlanta while hunting the origin of demons flooding the city, but she’s
not as adept at hiding as she thinks. Brynhild made a tactical mistake in underestimating humans with
weapons and will not do so again. To destroy the red dragon, she needs a partner who understands this
world and the one she selects has his own agenda. In a bid to free Casidhe, Daegan agrees to enter a
ghost castle where every step is a deadly trap set specifically to kill him. *This is a 9-book spinoff series
for first-time readers as well as current Belador fans. All 9 books will release within a year and be

available in e-book, print, and audiobooks. "...a fresh concept, complex world and unique characters ...
emotionally engaging story full of twists." Publishers Weekly (Beladors) "... an exciting, pulse pounding
thriller ... I love Dianna Love’s writing, her wonderful imagination, and her ability to grab us from the start
of each book she writes, and keep us there until the end.” The Reading Café "HOLY COW! This is epic
fantasy at its best! I’m exhausted. This is an incredibly complex world with characters that are heroic yet
relatable. I am so loving this tale…." In My Humble Opinion
Valse hoop Clare Mackintosh 2018-08-07 Een kaart op de sterfdag van haar moeder zet een reeks
gebeurtenissen in gang die Anna doet vermoeden dat er meer achter de dood van haar moeder zit dan
waar de politie vanuit ging... Clare Mackintosh is de auteur van psychologische thrillers als 'Mea culpa'
en 'Ik zie jou'. 'Valse hoop' (Let Me Lie) is opnieuw een boek met verbijsterende twists. Een kaart op de
sterfdag van haar moeder zet een reeks gebeurtenissen in gang die Anna doet vermoeden dat er meer
achter de dood van haar moeder zit dan waar de politie vanuit ging...
Belador Box Set: Books 5, 6 and 6.5 Dianna Love 2018-10-30 More great Belador urban fantasy books
from New York Times Bestseller Dianna Love and all in one box set. Demon Storm: Book 5 With the
Beladors reeling from a devastating Medb attack, Evalle must quickly locate Storm, a Skinwalker and her
mate, before their power fades completely. But Storm has vanished. Mankind will fall to preternatural
predators if Evalle fails to save her mate and her Beladors, the last line of defense for humans. “There is
so much action in this book I feel like I’ve burned calories just reading it.” ~~D Antonio, Goodreads
Witchlock: Book 6 Witchlock vanished in the 13th century… or did it? Evalle is pulled into a war between
covens when an ancient power rises, threatening all humans and nonhumans. There is one hope of
stopping the deadly force, but it means choosing which friend lives and which one dies. "Every scene in
WITCHLOCK is absolutely spellbinding...” ~~ Single Titles Tristan’s Escape: Novella 6.5 If Tristan
exposes his preternatural abilities while he’s sneaking around Atlanta, he’ll forfeit his freedom forever this
time. If he doesn’t, he’ll have to watch the one woman he’s never forgotten suffer at the hands of a
powerful being. “Even though it is a novella, it has the excitement and surprises of a full-length novel.” ~~
Heathercm, Goodreads Plus bonus material – Deadly Fixation short story “I adore the city of Savannah . .
. but this story reveals a side of it I’ve never explored! With incredible imagery, Love has created not just
another Savannah, but another world.” ~~ #1 New York Times bestseller Sandra Brown on Deadly
Fixation
Treoir Dragon Chronicles of the Belador™ World: Volume III, Books 7-9 Dianna Love 2021-09-19
“OMG!!! What a mind-blowing rollercoaster ride full of intrigue, danger, action, twists that you don't see
coming it grabs you from beginning to end.” Goodreads Volume III of New York Times best-selling author
Dianna Love’s Treoir Dragon Chronicles of the Belador World races to the conclusion with nonstop action
and gripping emotion with the world at stake. Casidhe followed her conscience. It cost her everything,
and Herrick will punish her for deceiving him. After a disastrous mission to the Caucasus Mountains,
Daegan is out of mercy for any enemy but discovers important information about his past from an unlikely
source. He’s running out of days to locate the second grimoire volume on his own and enters a hostile
Tribunal where Loki threatens all the Belador lives if Sen is not found in one day. Reese is given a
chance to save everyone, including Quinn, from a demon invasion if she’s willing to do the unthinkable.
Adrianna believes she’s found a way to save her and Sen, but nothing is ever as it appears when dealing
with monsters. Daegan is forced to make a gut-wrenching decision, setting changes into motion which
can’t be reversed. Atlanta is pulling apart at the seams, and Imortiks are breaking through rifts in other
countries. Nonhumans are fighting on all fronts to protect humans and their own, but more predatory
supernaturals pour into the city, including a goddess bent on revenge. “An awe-inspiring finale by a
masterful storyteller.” Goodreads
Aan het hof van Eden Joelle Charbonneau 2017-08-19 Een tweeling met een geheim Een koning zonder
erfgenaam. Een strijd op leven en dood. De tweeling Carys en Andreus was nooit voorbestemd om het
koninkrijk Eden te regeren. Hun vader was in de kracht van zijn leven en hun oudste broer was zijn
gedroomde opvolger; jong, sterk en onoverwinnelijk. De toekomst van het koninkrijk leek veilig. Maar de
toekomst kan misleidend zijn. Als de koning en kroonprins van Eden worden gedood op de terugweg van
hun veldtocht, en de moordenaars niet langer oeroude vijanden zijn, maar uit hun eigen midden lijken te
komen, heeft Eden dringend behoefte aan een nieuwe monarch. Doordat Carys en Andreus een tweeling
zijn en niet duidelijk is wie van hen als eerste is geboren en dus het recht op de troon kan opeisen, is de
opvolgingslijn niet langer duidelijk. Als de Raad van Ouderen zijn kans grijpt om de macht over Eden in
handen te krijgen, zit er voor Carys en Andreus maar een ding op: ze moeten de strijd om de troon
aangaan - tegen elkaar. De winnaar van de serie duels zal waardig over het koninkrijk Eden mogen

regeren. De ban tussen de broer en zus is altijd warm en hecht geweest. Niet in de laatste plaats
vanwege het verschrikkelijke geheim waaronder Andreus gebukt gaat en dat voor de rest van het hof
verhuld moet blijven. Jarenlang waren ze elkaars trouwste bondgenoot, maar nu staan ze ineens lijnrecht
tegenover elkaar en weten ze niet wie ze in hun ooit zo veilige omgeving nog kunnen vertrouwen. Met
hun land en hun hart verdeeld, zullen Carys en Andreus ontdekken hoe ver de ander zal gaan om de
kroon voor zicht te winnen. Hoe lang zal het duren voordat achterdocht de overhand krijgt en de dorst
naar macht tot het ultieme verraad leidt?
Treoir Dragon Chronicles of the Belador World: Book 7 Dianna Love 2021-05-11 Book 7 in New York
Times Bestseller Dianna Love’s explosive Treoir Dragon Chronicles of the Belador™ World series
continues with more surprises, fast action, and unexpected reveals. Casidhe followed her conscience. It
cost her everything and she now faces Herrick’s wrath for deceiving him. After a disastrous trip to the
Caucasus Mountains, Daegan has no mercy for another enemy, then discovers important information
about his past from an unlikely source. He’s running out of days to locate the second grimoire volume on
his own and enters a hostile Tribunal where Loki demands the return of Sen in one day or Beladors will
pay. Reese has to choose between saving millions, including Quinn, from a demon invasion and giving
up her baby. Adrianna sees an opening to save herself and Sen, but nothing is ever as it appears when
dealing with monsters. Locked away by the Imortik master, Renata discovers friends imprisoned with her,
who need her to escape, but she doesn’t trust the dangerous plan. Daegan is forced to make an
agonizing decision to find the next grimoire volume, setting changes into motion which can’t be reversed.
Atlanta is pulling apart at the seams and Imortiks are breaking through rifts in other countries.
Nonhumans in the alliance are fighting on all fronts to protect humans and their own as more predatory
supernaturals pour into the city, including a goddess bent on revenge. “Dianna Love is a master at urban
fantasy.” ~~ Always Reviewing "Excellent storytelling that is as breathtaking as it is enchanting!" ~~Clare
and Lou’s Mad About Books “If you are new and love paranormal, urban fantasy, suspense, romance,
great characters, you should be reading Dianna Love.” ~~ The Reading Café *All 9 books in this series
will be released within one year
Treoir Dragon Chronicles of the Belador World: Book 8 Dianna Love 2021-06-15 Book 8 in New York
Times Bestseller Dianna Love’s explosive Treoir Dragon Chronicles of the Belador™ World series brings
new reveals and races toward the last book. Daegan and Casidhe are tested at every turn by angry
immortals when they appear uninvited in a place with no exits. An expected change of events devastates
Daegan’s hope of gaining the second grimoire volume and shatters Casidhe’s trust. Faced with becoming
a monster, Adrianna gambles with the ancient Witchlock power capable of cataclysmic results and
becomes collateral damage. Possessed by an Imortik, Reese runs to keep Quinn safe and finds a way to
save others even though she can’t save herself. Renata’s two imprisoned Belador friends convince her to
attempt escaping, which draws the Imortik master’s unwanted attention and an order to commit murder.
Macha is shocked to discover firsthand just how crazy, and deadly, Queen Maeve has become. In spite
of every effort by the dragon king, Beladors, and their allies to fight on, they are losing ground as the
Imortiks continue to escape from more rifts. “It takes a special kind of writer to be able to take a series to
nine books, and still have it going strong.” Goodreads review “Excellent storytelling that is as breathtaking
as it is enchanting!" Clare and Lou’s Mad About Books “The non-stop action of this series continues.”
BookBub review “I am loving every moment and don't want it to end.” Goodreads
Het weerzien Nicci Gerrard 2011-07-12 Na een stukgelopen relatie in Italië woont Marnie weer in
Londen, waar ze in een piepklein poppenmuseum werkt. Als ze op een ochtend onverwacht een
telefoontje krijgt van Oliver, haar grote jeugdliefde, is dat het begin van Marnies terugkeer naar het
verleden. Ralph, de gezamenlijke jeugdvriend van Marnie en Oliver, blijkt ernstig ziek. Om bij hem te
kunnen zijn in deze zware periode, vertrekt Marnie naar Ralphs buitenhuis in Schotland. Hier komen de
herinneringen aan haar jeugdjaren in alle hevigheid naar boven: Marnies gevoelens voor Oliver en
Ralphs onbeantwoorde liefde voor Marnie. Wat is er al die jaren geleden precies gebeurd, waarom is het
contact tussen de drie ooit verbroken – en kunnen ze het verleden achter zich laten? Het weerzien is een
prachtig verhaal over vriendschap, liefde, loyaliteit en de kracht van herinneringen. Een psychologische
roman met de suspense van een thriller.
Zilveren zicht Anne Bishop 2016-03-11 Als het geweld oplaait tussen mensen en Anderen, staat Meg
voor een moeilijke keuze. Wie kan ze nog vertrouwen? Het derde boek over Meg, Simon en de Anderen.
'Zilveren zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de serie De Anderen. De boeken van Anne Bishop
zijn een aanrader voor alle lezers die zijn opgegroeid met ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Charmed’,
‘Twilight’ en de ‘Mortal Instruments’-serie Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze nu in

het Stadspark woont dat het haar soms duizelt – letterlijk. Haar vrienden, zowel mens als Ander, zijn
geschokt als ze ontdekken hoe zwaar deze maanden voor Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider
van het Stadspark en Megs vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar hij is
vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty en zijn collega’s bij de politie geconfronteerd met
de gevolgen van het voortdurende stoken door de aanhangers van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait
op, tussen mensen en Anderen, maar ook tussen mensen onderling, zoals Monty ontdekt... De toekomst
van de mensheid hangt aan een zijden draadje, en alle ogen, van mensen en Anderen, zijn gericht op
Monty, Simon en Meg – altijd Meg...
Witte kaarten Anne Bishop 2017-07-18 De aankomst van Monty’s broer in Lakeside lijkt niet zo belangrijk
– maar alleen Meg weet wat er echt op het spel staat... Het vijfde en afsluitende boek over Meg, Simon
en de Anderen. ‘Witte kaarten’ van Anne Bishop is het vijfde, afrondende boek van Anne Bishop in de
serie ‘De Anderen’ over Meg Corbyn en Simon Wolfgard, die begon met ‘Rode letters’, ‘Zwarte veren’,
‘Zilveren zicht’ en ‘Grijze ogen’. Na de mislukte opstand zijn er nog maar weinig menselijke steden over
in Thaisia. Simon, Meg, Monty en de anderen (en Anderen) die onderdeel uitmaken van het Stadspark
van Lakeside, werken hard om de broze vrede tussen mensen en Anderen te bewaren. Maar dan komt
Jimmy, Monty’s louche broer, naar het Stadspark met het plan zich te verrijken ten koste van zijn familie
– zoals altijd. Terwijl de Anderen vol interesse toekijken en hun klauwen scherp houden, lopen de
spanningen binnen het Stadspark op. Jimmy lijkt ongevaarlijk, maar alleen Meg weet wat er echt op het
spel staat: zij heeft gezien hoe het afloopt, met zichzelf aan de rand van een graf...
Belador Box Set Dianna Love 2018 More great Belador urban fantasy books from New York Times
Bestseller Dianna Love and all in one box set. Demon Storm: Book 5 With the Beladors reeling from a
devastating Medb attack, Evalle must quickly locate Storm, a Skinwalker and her mate, before their
power fades completely. But Storm has vanished. Mankind will fall to preternatural predators if Evalle
fails to save her mate and her Beladors, the last line of defense for humans.
Treoir Dragon Chronicles of the Belador(TM) World: Volume II, Books 4-6 Dianna Love 2021-06-11 The
second Treoir Dragon Chronicles of the Belador World box set (Books 4-6) in New York Times Bestseller
Dianna Love’s new series continues with explosive changes. In TÅ?r Medb’s library, Casidhe discovers
she doesn’t know Daegan at all. While Daegan battles to survive a satyr attack, a preternatural being
offers him a chance to live, but at a price only a dying man would take. Reese is blindsided by the one
person she thought she could depend upon at her worst moment. Atlanta is overrun by demons being
created by an unknown supernatural with a hidden agenda and Daegan’s time to save three Beladors
facing execution by a VIPER Tribunal runs out. All 9 books will release in e-book, print, and audiobooks.
"...a fresh concept, complex world and unique characters ... emotionally engaging story full of twists."
Publishers Weekly (on Belador series) "... an exciting, pulse pounding thriller ... I love Dianna Love’s
writing, her wonderful imagination, and her ability to grab us from the start of each book she writes, and
keep us there until the end.” The Reading Café "I may have exclaimed aloud more than once. Bottom
line: I really kind of loved it." Top 500 Amazon reviewer (on Belador series)
Treoir Dragon Chronicles of the Belador world: Book 1 Dianna Love 2020-09-22 New York Times
Bestseller Dianna Love has a brand new series from the Belador world for first time readers as well as
current Belador fans and it’s full of explosive reveals. Dragons didn’t just show up out of thin air centuries
ago and not all of them died in the Dragani war. Atlanta hovers on the edge of chaos and pandemonium
as rumors fly about supernatural beings living among humans. Deadly preternaturals predators have
been held in check for many years by the most formidable pantheons. One angry being has had enough
and accesses majik of an ancient grimoire to release abominations capable of taking down the most
powerful of humanity’s supernatural protectors. As the dragon-shifter king over Beladors living secretly
among humans, Daegan is tortured by having failed to save his loved ones two millennia ago when a
vindictive goddess captured him. With a second chance at life, he’s vowed to protect his new family and
destroy anyone who harms them. He’ll have to find all the parts of a grimoire divided up and hidden
thousands of years ago for any hope of saving his captured people and a world ready to launch high-tech
weapons to wipe out unnatural beings. The entire human race has one hope of surviving what’s coming
for them, but only if fear of the unknown does not drive the humans to kill their greatest protector first.
*This is book 1 of a 9-book spinoff series for first time readers as well as current Belador fans. All 9 books
will release within a year and be available in e-book, print, and audiobooks. "...a fresh concept, complex
world and unique characters ... emotionally engaging story full of twists." Publisher's Weekly (on Belador
series) "I may have exclaimed aloud more than once. Bottom line: I really kind of loved it." Goodreads (on

Belador series)
TREOIR DRAGON CHRONICLES of the Belador World: Book 6 Dianna Love 2021-03-23 Book 6 in New
York Times Bestseller Dianna Love’s explosive Treoir Dragon Chronicles of the Belador™ World series
continues as the dragon clans face off and Imortiks are gaining strength. Trapped waist-deep in a flooded
tunnel, Casidhe faces a new threat when Cathbad finds her, forcing her to gamble with her unpredictable
sword. After Skarde attacked the gryphon village, a furious Daegan is no longer willing to show mercy to
ice dragon shifters. Quinn, Reese, and the Beladors go after the demon-maker flooding Atlanta with
predators, which backfires when Reese is faced with an unimaginable choice. Adrianna tries to work with
Sen to escape their imprisonment, but he snubs her offer a moment before he shouldn’t have. Herrick’s
seer discovers the secret he hides in his lair and that a major problem he doesn’t realize. Daegan’s hunt
for the other half of his sister’s ring takes an encouraging turn until he discovers where Casidhe is and his
world turns upside down. "Excellent storytelling that is as breathtaking as it is enchanting!" ~~Clare and
Lou’s Mad About Books “If you are new and love paranormal, urban fantasy, suspense, romance, great
characters, you should be reading Dianna Love.” ~~ The Reading Café “Dianna Love is a master at
urban fantasy.” ~~ Always Reviewing
Treoir Dragon Chronicles of the Belador World: Book 3 Dianna Love 2020-11-10 Book 3 in New York
Times Bestseller Dianna Love’s brand-new Belador™ series for first-time readers as well as current fans
continues with new reveals and unexpected twists. Daegan and his people race across different
continents to battle deadly Imortiks while a Tribunal issues kill-on-sight orders for Beladors. In Ireland,
Daegan comes face-to-face with a dragon from his past who has waited a long time to kill him. Casidhe
and Daegan take a leap of faith for a chance to find a hidden grimoire and everything changes between
them. *This is a 9-book spinoff series for first-time readers as well as current Belador fans. All 9 books
will release within a year and be available in e-book, print, and audiobooks. "...a fresh concept, complex
world and unique characters ... emotionally engaging story full of twists." Publishers Weekly (on Belador
series) "... an exciting, pulse pounding thriller ... I love Dianna Love’s writing, her wonderful imagination,
and her ability to grab us from the start of each book she writes, and keep us there until the end.” The
Reading Café "I may have exclaimed aloud more than once. Bottom line: I really kind of loved it."
Goodreads reviewer (on Belador series)
Op het randje Katie McGarry 2015-09-22 Beth kan niet zeggen wat er bij haar thuis gebeurt. Als zij haar
mond opendoet tegenover de politie, zal haar moeder sneller worden opgepakt dan zij het woord
‘gevangenis’ kan uitspreken. En dus blijft ze zwijgen, zelfs als ze uit huis wordt geplaatst en een nieuwe
start moet maken op een nieuwe school. Ze voelt zich er totaal niet op haar gemak, tot ze Ryan Stone
ontmoet, een jongen die in alles haar tegenpool is, maar haar toch beter lijkt te begrijpen dan alle
anderen. Maar ook Ryan heeft geheimen, dingen die hij met niemand kan bespreken, ook niet met
Beth... ‘Alles aan dit boek klopt.’ - Kirkus Reviews ‘De ongelooflijke Katie McGarry schittert weer met een
spannende emotionele, goed geschreven roman.’ - RT Book Reviews
Vers bloed Stuart MacBride 2010-11-12 Een verkrachter teistert de gure straten van Aberdeen. Agent
Jackie Watson, de vriendin van inspecteur Logan McRae, biedt zich aan als lokaas. Na een paar koude
nachten hebben ze een verdachte te pakken: de mateloos populaire aanvaller van FC Aberdeen. De
arrestatie zet veel kwaad bloed onder de aanhang van de club en de politie moet hem al snel weer
vrijlaten: de voetballer heeft voor elk incident een alibi.Terwijl bijna alle aandacht van de politie en de
media uitgaat naar de verkrachtingen onderzoekt Logan een tweede zaak. In een loods bij de haven
wordt het verminkte lichaam van een onbekende man gevonden. Als Logan ontdekt dat de man te zien is
in een aantal illegale pornofilms lijkt het erop dat een plaatselijke liefhebber van bondage zijn hobby
misschien iets te serieus neemt... In hun zoektocht naar antwoorden raken Logan en Jackie verstrikt in
een obscure wereld van pornografen, seksshops, sm en voetbal.
Truth or dare Wieke van Oordt 2013-07-18 `Ik ben nog maar vijftien. Dat is alles wat ik eruit krijg. Hij knikt
langzaam, alsof hij me goed begrijpt. `I know. Maar we hebben nog maar 72 uur en jij bent de enige die
dit kan. Weten wanneer iemand liegt. Jessie ontdekt dat zij dat feilloos kan. Maar er zijn ook anderen die
van haar gave weten. Een geheime organisatie van Truth Wizards heeft Jessie op het oog voor een
gevaarlijke missie. Een dodelijk griepvirus waart door de straten. Er is maar één bedrijf dat een
virusremmer in handen heeft. Maar spreken de makers wel de waarheid? Alleen Jessie kan hen
ontmaskeren. En wat heeft haar vader met Het Virus te maken?
Biografisch woordenboek Gelderland 1998
De vroedvrouw van Venetië Roberta Rich 2013-10-03 ” In de aandacht: de nieuwe homiletiek van prof.
dr. Kees de Ruijter.Roberta Rich De vroedvrouw van Venetië 330 pagina's | Paperback | ISBN:

9789023994466Venetië, 1575. Vroedvrouw Hannah Levi heeft al heel wat babys gered met haar
geheime kraamtechniek.Venetië, 1575. Vroedvrouw Hannah Levi heeft al heel wat babys gered met haar
geheime kraamtechniek. Op een nacht wordt ze te hulp geroepen door de graaf van Padovani. Zijn
vrouw en kind dreigen tijdens de bevalling te bezwijken. Het is een gevaarlijk verzoek, want het is Joden
bij pauselijk edict verboden christenen medische hulp te verlenen. Hannah stemt toe en vraagt een
astronomisch bedrag voor haar diensten met het geld hoopt ze haar man Isaak vrij te kunnen kopen, die
op Malta gevangen zit. Hannahs beslissing heeft grote gevolgen. Ze raakt verstrikt in een web van
familievetes, verraad en hebzucht. Niet alleen haar eigen leven loopt gevaar, ook dat van de baby die
zonder haar hulp dood geboren zou zijn. De schuwe Hannah komt tot daden die ze niet voor mogelijk
had gehouden.
Het sanatorium Sarah Pearse 2021-08-09 In Het sanatorium van Sarah Pearse heeft rechercheur Elin
een slecht voorgevoel over het hotel waar het verlovingsfeest van haar broer gehouden wordt. Als ze
insneeuwen, wordt haar gevoel bevestigd... Het sanatorium van Sarah Pearse is een ijskoude
atmosferische thriller en The New York Times-bestseller voor de fans van Ruth Ware. Je wilt er niet meer
weg... Totdat je er niet meer weg kunt. Een imposant hotel, geïsoleerd gelegen midden in de Zwitserse
Alpen. Elin, rechercheur, wordt door haar broer uitgenodigd om zijn verloving te vieren in het hotel. Het
hotel is prachtig, maar zodra Elin over de drempel stapt heeft ze het gevoel dat er iets niet pluis is en dit
idee wordt versterkt wanneer ze hoort dat het hotel voor de verbouwing een vervallen sanatorium was.
Wanneer Isaacs verloofde de volgende ochtend spoorloos verdwenen lijkt, wordt Elin pas echt ongerust.
Een sneeuwstorm heeft het hotel afgesloten van de buitenwereld en de hotelgasten beginnen in paniek
te raken. Niemand heeft door dat er nog een vrouw is verdwenen: de enige die hen had kunnen
waarschuwen voor het naderende gevaar... ‘Een onheilspellende thriller die ik op het puntje van mijn
stoel las.’ – Reese Witherspoon ‘Het sanatorium bevat een knipoog naar het klassieke locked-room
mystery, maar is tegelijkertijd vernieuwend. Pearse schrijft snijdend als de Zwitserse sneeuw, en de
personages blijven fascineren.’ – A.J. Finn ‘Pearse’s debuut heeft een zeer atmosferische setting. Deze
thriller zal zeker omarmd worden door thrillerfans.’ – Publishers Weekly ‘Een heerlijke mix van whodunit
en psychologische thriller.’ – The Sunday Times Enthousiaste lezersreacties op Goodreads: *****
‘Onderhoudend, bloedstollend spannend – de rillingen liepen over mijn rug.’ ***** ‘Als Agatha Christie en
Stephen King samen een boek zouden schrijven, zou dit het resultaat zijn.’
Eeuwig avontuur Nora Roberts 2020-10-27 Zodra Jacob Hornblower ontdekt wat er met zijn verdwenen
broer is gebeurd, reist hij naar het verleden om hem bij zinnen te brengen en terug te halen. Maar bij
Calebs berghut stuit hij op Libby’s mooie, temperamentvolle zusje, Sunny - die blijkbaar niet weet dat
Caleb en hij uit de toekomst komen. En die totaal niet van hem onder de indruk lijkt te zijn... Dit verhaal is
eerder verschenen
Demon Storm: Belador book 5 Dianna Love 2014-10-21 In the fifth book of this bestselling paranormal
series, Evalle faces her greatest battle that may cost her Storm and the Beladors before it’s over. With
Treoir Island in shambles after a Medb attack that left the survival of the missing Belador warrior queen in
question and Belador powers compromised, there is one hope for her return and their future – Evalle
Kincaid, whose recent transformation has turned her into an even more formidable warrior. First she has
to locate Storm, the Skinwalker she’s bonded with who she believes can find the Belador queen, but
Storm stalks the witch doctor who’s threatening Evalle’s life. When he finally corners the witch doctor,
she throws Storm a curve that may cost him everything, including Evalle. The hunter becomes the
hunted, and Evalle must face her greatest nightmare to save Storm and the Beladors or watch the future
of mankind fall to deadly preternatural predators. Read RISE OF THE GRYPHON (book 4) reviews for a
recommendation on this series!
De wolf De beschermer De echtgenoot Penelope Sky 2020-05-07 Totdat de dood ons scheidt. Mijn vader
huwelijkte me uit aan een van de machtigste mannen van Italië: Maverick DeVille. Maar ik noem hem ‘De
Wolf’. Hij noemt mij ‘zijn schaap’. We verafschuwden allebei het gearrangeerde huwelijk, maar we
hadden zo onze redenen om een offer brengen. Hij moest zijn moeder wreken en ik had bescherming
nodig tegen de bendes die me wilden martelen. Hij is niet wie ik me had voorgesteld als echtgenoot. Hij
is meedogenloos, ongevoelig en kil. De muren die hij rondom zich heeft opgetrokken, zijn hoger dan de
mijne. Hij is zo wreed dat iedereen bang voor hem is. Maar het duurt niet lang voordat ik hem begin te
respecteren ... en hem zelfs aardig vind. Ik vertrouw meer op mijn echtgenoot dan op wie dan ook ter
wereld. Hij zorgt voor me, beschermt me en verjaagt alles en iedereen waar ik bang voor ben. Hij laat me
in de wei grazen ... volkomen zorgeloos. Omdat de wolf altijd waakt. "Als mensen in de duisternis kijken,
zien ze schaduwen. Ik zie monsters. En ik dood de monsters die op mijn schaap jagen." In het begin

haatte ik dit huwelijk, maar nu realiseer ik me wat een geluk ik heb. Ik besef dat ik geluk heb dat ik het
schaap ben dat door de wolf wordt beschermd ... in plaats van opgegeten.
Het kwaad in jou Karen Rose 2019-02-19 Een nieuwe thriller van bestsellerauteur Karen Rose, de
koningin van Romantic Suspense. ‘Het kwaad in jou’ (Monster in the Closet) is wederom doorspekt met
spanning, erotiek, intriges, moord en bedrog. Rechercheur Clay Maynard spoort vermiste kinderen op,
maar zijn eigen dochter Taylor is door haar moeder jarenlang bij hem weggehouden. Al sinds haar jeugd
heeft haar moeder Taylor verteld dat haar vader een monster is, maar nu ze hem eindelijk ontmoet kan
ze dat beeld bijstellen. Terwijl Taylor werkt als therapeut en eindelijk nieuwe vriendschappen en
familiebanden durft aan te gaan, ligt er een gevaar op de loer. Een gevaar dat duisterder en
bedreigender is dan iedereen kan vermoeden... Karen Rose schrijft thrillers die wereldwijde bestsellers
zijn. Voor haar boeken werd zij meermaals bekroond. Karen Rose woont en werkt in Florida.
Op Jacht in Brugge E.J. Stevens 2017-04-08 Het enige dat erger is dan een Jager te zijn in de stad
Harborsmouth, zo vol Fea, is het jagen op vampieren in Brugge. Naar Belgie gestuurd worden is erg. De
Middeleeuwse stad Brugge is raar maar het plaatselijke Jagersgilde heeft niet genoeg personeel, de
grachten zitten vol dode lichamen en er is geen gebrek aan supernatuurlijke roofdieren als mogelijke
verdachten. Maar dan, Brugge is misschien helemaal zo slecht nog niet.. Met een verlangen zichzelf te
bewijzen, de onschuldigen te beschermen en vooruit te komen binnen de rangen van het Jagersgilde,
komt Jenna Dehane in de straten van Brugge terecht met het zwaard in de hand. Iemand of iets is
toeristen aan het vermoorden en gooit de lijken in de kanalen van de stad. Met de hulp van een
misterieuze vreemdeling begint Jenna de puzzlestukken in elkaar te passen die door de stad verspreidt
te vinden zijn, als bloedspetters.. Vastberaden het moorden te stoppen duikt Jenna in de bloedige
plaatselijke geschiedenis die alleen maar meer vragen oproept. Maar sommige geheimen kunnen beter
begraven blijven. Jenna moet haar gevechtstraining testen terwjl ze probeert de waarheid van een oude
vijand boven water te halen.
De kraamhulp Esther Verhoef 2014-02-25 'De kraamhulp' van Esther Verhoef: haar engste thriller ooit.
Als Didi na een zware bevalling van haar eerste kindje aan bed is gekluisterd, is ze dolgelukkig met de
hulp van de kraamverzorgster. De baby is lief en gezond, maar Didi's herstel gaat langzaam. Miriam de
Moor, werkzaam bij de politie Rotterdam, kan de plotselinge dood van haar broer niet verwerken. Ze
vermoedt kwade opzet van zijn mooie weduwe Hennequin. Tijdens haar zoektocht naar Hennequins
verleden groeit bij haar steeds meer de overtuiging dat ze te maken heeft met een levensgevaarlijke
psychopate. En juist deze vrouw heeft zich onmisbaar gemaakt in het jonge, kwetsbare gezin... 'De
kraamhulp' beschrijft tien beslissende dagen uit het leven van drie jonge vrouwen. Kwetsbaarheid,
wilskracht en moordlust komen bij elkaar in een beklemmende, ontroerende pageturner.
De wolf en zijn vrouw Penelope Sky 2020-05-28 De spanningen lopen op en nu heb ik twee vijanden die
me dood willen. Maar ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld. Mijn wolf beschermt me. Hij koestert me. En
ik denk dat hij van me houdt. Aanvankelijk verafschuwden we dit gearrangeerde huwelijk allebei, maar nu
zie ik hem op een geheel nieuwe manier. Mijn man is sterk, slim en erg knap. Wanneer zijn koffiekleurige
ogen op me gevestigd zijn, word ik helemaal warm van binnen. Deze man neemt langzamerhand een
plek in mijn hart in en ik word alsmaar verliefder op hem. Ik word verliefd op mijn man.
Tristan's Escape: A Belador NOVELLA Dianna Love 2015-12-15 TRISTAN’S ESCAPE is a Novella from
the bestselling Belador series. Holidays rate just above Tristan having his fingernails ripped off. He was a
fool once over a woman, a human no less, and that little moment of insanity got him imprisoned for four
long years. He’s never had someone special to share s with and doubts he ever will, but December does
matter to the other half-blood-Belador Alterants stuck alongside him on Treoir Island. To help his friends,
Tristan has been secretly teleporting them to Atlanta for short visits. Sure, the Belador goddess warned
him not to teleport in and out of Treoir’s hidden realm without her permission, but she ranks below
holidays for Tristan. Screw her. His secret trips are going great until Elaine “Mac” Mackenzie, the five-footsix, red-haired genius Tristan vowed to pay back for the four years he lost, steps between Tristan and a
powerful sorcerer with a deadly agenda. If Tristan exposes his preternatural abilities in the human world,
he’ll forfeit his freedom forever. Saving her may destroy his world, but once he has Mac back in his arms,
no one else is going to touch her. *This Novella timeline falls between WITCHLOCK (available now) and
ROGUE BELADOR (April 2016) ... and there is a short story included as a bonus! Raves on Beladors:
"Thank you, Dianna. You've done it again! This book was just what was needed after Rise of the
Gryphon. I love all of the characters, twists, turns and surprises. For those that wonder if the series is
worth it...I say HELL YEAH! ~~Spring, TX reader on Demon Storm "There is so much action in this book I

feel like I’ve burned calories just reading it." ~~D Antonio
Niet zonder elkaar Jill Shalvis 2019-01-15 Chef-kok Quinn Weller heeft eindelijk haar leven weer op orde,
nadat ze haar zus verloor bij een auto-ongeluk. Op het eerste gezicht heeft ze alles wat ze wil: een
liefhebbende familie, een droombaan in een van de beste restaurants in LA en een leuke vriend. Dus
waarom voelt ze zich dan zo leeg, alsof er een deel van haar ontbreekt? Quinn krijgt deels antwoord op
die vraag wanneer een advocaat haar opspoort en een heftig geheim onthult - plus een mysterieuze
erfenis die alleen zij kan claimen. De schokkende waarheid spoelt als een vloedgolf over haar heen.
Haar hele leven was een leugen. Ze besluit haar leven in LA achter zich te laten en naar Wildstone,
Californië, te vertrekken. Het bevalt haar meteen in het rustige, mooie stadje - niet in het minst vanwege
de knappe, donkerharige vreemdeling die ze steeds tegen het lijf loopt. Daar staat haar nóg een grote
verrassing te wachten. Haar erfenis is namelijk geen geldbedrag of huis - maar iets wat haar hele leven
en alles wat ze over zichzelf en haar familie wist, op zijn kop zet...
Rogue Belador: Belador Book 7 Dianna Love 2016-04-12 All of your favorite characters are back in
ROGUE BELADOR, book 7 of the bestselling Belador urban fantasy series by New York Times
Bestseller Dianna Love. Immortals fear little … except a secret in the wrong hands. While searching for a
way to save Brina of Treoir’s failing memories, Tzader Burke discovers someone who can help her if
Tzader is willing to sneak into the heart of his enemy’s stronghold—TÅ?r Medb. He’ll do anything to
protect the woman he loves from becoming a mindless empty shell, but his decision could be the catalyst
for an apocalyptic war. The deeper he digs for the truth, the more lies he uncovers that shake the very
foundation of being a Belador and the future of his clan. Tzader’s ready to execute his mission. Alone.
But the minute his best friends Quinn and Evalle, plus her Skinwalker mate Storm, find out about his
suicidal plan they organize a black ops team around him. While battling on every front, one secret
surfaces that two immortal powers have spent thousands of years keeping buried. Tzader and his team
have no choice but to fight for what they believe in, because the world as they know it is never going to
be the same again. "... an exciting, pulse pounding … I love Dianna Love’s writing, her wonderful
imagination, and her ability to grab us from the start of each book she writes, and keep us there until the
end… Every time." ~~Barb, The Reading Café on WITCHLOCK
Evalle and Storm: Belador book 10.5 Dianna Love 2019-04-30 New York Times bestseller Dianna Love’s
Beladors are back with a special story for Evalle and Storm! To bond or not to bond should be a simple
question, but nothing is ever easy in the life of this particular Skinwalker and Belador couple.
Investigating a strange death in unfamiliar territory threatens to rip them apart forever as Storm tracks a
predatory majik killing in the cruelest ways and Evalle makes a dangerous gamble to save what’s left of
her disappearing preternatural powers … and herself. Until he completes the mating bond with Evalle,
Storm has no way to find her if she's kidnapped again and preternaturals are actively hunting her in a
chaotic Atlanta. Word hasn't gotten out that she can no longer shift into a powerful gryphon. When
Storm’s estranged uncle in Arizona pleads for help in finding the cause behind a strange death on his
tribe’s reservation, Storm agrees to go just to get Evalle out of the city and somewhere safe. A good idea
on paper, not so much when he confronts a predatory majik that attacks his. Prior to surviving a brutal
imprisonment, Evalle wanted nothing more than to bond with her Skinwalker mate to share their lives and
energy. She cheated death upon escape only to discover she’s lost he ability to shift into a gryphon and
her powers are failing. Opening a connection with her Storm could destroy his as she discovers her body
is going through new insurmountable changes. When she’s offered a chance to bring her gryphon back,
Evalle jumps at it, determined to heal herself and save her life with Storm. Too late, Storm realizes he’s
made a deadly mistake by bringing his mate with him. “As always, Dianna Love delivers another
sensational story that will blow your mind.” ~~ The Reading Café on the Beladors
Het huis van mijn moeder Lynn Austin 2013-08-16 Nieuwe roman in de stijl van bestseller Eva's
dochters. Vier generaties vrouwen, elk op zoek naar een beter bestaan dan dat van hun moeder.
Vijfendertig jaar geleden verbrak Kathleen het contact met haar familie - net als haar moeder en
grootmoeder vóór haar deden, liet ze alles achter zich en bouwde ze elders een nieuw bestaan op.
Ogenschijnlijk heeft Kathleen alles gekregen waarnaar ze verlangde: ze is gtrouwd met een zorgzame
man, heeft een geweldige dochter en komt in materieel opzicht niets te kort. Maar onder de oppervlakte
vertoont haar leven barsten en scheuren. De wonden van Kathleens jeugd zijn nooit geheeld. Haar
relatie met haar dochter staat onder druk, omdat Kathleen niet weet hoe ze haar liefde moet tonen.
Wanneer ze onverwacht wordt uitgenodigd om haar familie te bezoeken, besluit ze het verleden onder
ogen te zien en eindelijk te spreken over alles wat ze al die jaren verzwegen heeft. Misschien kan ze in
de keuzes van haar moeder en grootmoeder de antwoorden vinden op haar vragen... en misschien ligt

daar ook de weg naar haar dochters hart.
Vogelvrij Robyn Young 2012-08-30 In dit spannende vervolg op Opstand gaat de strijd van Robert Bruce
voor een onafhankelijk Schotland verder. Robert reist af naar Ierland om de kostbare staf van Sint
Malachus te vinden, een heilig reliek waar de koning van Engeland zijn zinnen op heeft gezet. Tijdens
zijn tocht wordt hij echter gevangengenomen en is hij overgeleverd aan de genade van koning Edward.
Robert slaagt erin te ontsnappen en wordt koning van Schotland. Maar de prijs van zijn verzet is hoog.
Vogelvrij verklaard is Robert gedwongen zijn toevlucht te zoeken in de onherbergzame Schotse
Hooglanden, waar hij de ene nacht in een fort slaapt, de andere in een kille grot. Wetend dat zijn familie
elk moment kan worden opgepakt en geëxecuteerd door de Engelsen moet Robert alles op alles zetten
om trouw te blijven aan zijn idealen en te vechten voor de Schotse onafhankelijkheid...
Seeker Arwen Elys Dayton 2015-05-29 De next big thing na The Hunger Games en Divergent! Quin,
Shinobu en John ondergaan in Schotland al jaren een intensieve training om een Zoeker te worden. In
tegenstelling tot John ronden Quin en Shinobu die succesvol af. Wanneer de twee echter de eed hebben
afgelegd die hen tot een echte Zoeker maakt, komen ze erachter dat het nobele doel dat ze dachten na
te streven, niet meer bestaat. Quin en Shinobu besluiten te vluchten om hun lot te ontlopen en kiezen
allebei hun eigen pad. John is echter op zoek naar hen en de waardevolle athame die de Zoekers
gebruiken, om recht te zetten wat er in het verleden met zijn familie is gebeurd. De allesbeslissende strijd
om gerechtigheid barst los en Quin zal haar pad voor de toekomst moeten kiezen.
Demon Storm Dianna Love 2014-10-21 Series previously co-authored by Sherrilyn Kenyon.
Dragon King Of Treoir: Belador Book 8 Dianna Love 2017-01-10 We all have demons... some are more
real than others. In the fifth book of this bestselling paranormal series, Evalle faces her greatest
nightmare - losing Storm - and without his help the Beladors will fall to their most dangerous enemy. With
Treoir Island in shambles after a Medb attack that left the survival of the missing Belador warrior queen in
question and Belador powers compromised, there is one hope for her return and their future – Evalle
Kincaid, whose recent transformation has turned her into an even more formidable warrior. First she has
to locate Storm, the Skinwalker she’s bonded with who she believes can find the Belador queen, but
Storm stalks the witch doctor who’s threatening Evalle’s life. When he finally corners the witch doctor,
she throws Storm a curve that may cost him everything, including Evalle. The hunter becomes the
hunted, and Evalle must face her greatest nightmare to save Storm and the Beladors or watch the future
of mankind fall to deadly preternatural predators. (*DEMON STORM includes bonus short story - Deadly
Fixation - from the Belador world) "So many questions were answered: Why is Evalle so wanted by the
Medb? Does Kizira really care about Quinn? What kind of powers does Lanna have? Will Storm and
Evalle finally come together? Will we ever stop loving Feenix, our cute lovable gargoyle…….nah forget
that, never happen. I want more Feenix. I loved this book so much…If you have not read this series, once
again, what are you waiting for?" ~~~~Barb, The Reading Cafe on RISE OF THE GRYPHON “...Its been
a very long time since I've felt this passionate about getting the next installment in a series. Even J. K.
Rowling's Harry Potter books. Its a story you don't want to end and when it does, you can't help but
scream out "No! NO THEY DID NOT JUST DO THIS TO ME!! NO!!!!" ~~~~Bryonna Nobles, Demons,
Dreams and Dragon Wings on RISE OF THE GRYPHON
Treoir Dragon Chronicles of the Belador(TM) World: Volume I, Books 1-3 Dianna Love 2021-03-08 Treoir
Dragon Chronicles of the Belador (TM) World urban fantasy series by New York Times Bestseller Dianna
Love brings a fresh new look to this genre. Dragons didn’t just appear two thousand years ago and not all
died in the Dragani War. In today’s world, rumors are flying that nonhumans live among humans with
Atlanta at the epicenter. Supernatural predators are rising to take advantage of the impending chaos.
One in particular has opened a rift allowing deadly Imortiks to slip out. Once two more parts of an ancient
grimoire are found, the death wall between humanity and Imortiks will fall. Beladors ruled by an immortal
dragon shifter are the last hope for humans and nonhumans, but only if he can find those grimoire
volumes. Who is to say other dragon shifters no longer live since he is here? Dive into an urban fantasy
that will play out across the world unlike any other fantasy you’ve read. "HOLY COW! This is epic fantasy
at its best!” In My Humble Opinion "Excellent storytelling that is as breathtaking as it is enchanting!" Clare
and Lou’s Mad About Books 9 book series released in E-book and Audiobook box sets of 3 books each,
as well as print books with 3 books each. *All 9 books released in one year.
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