Dream Of Me Maker 1 Quinn Loftis
Yeah, reviewing a ebook Dream Of Me Maker 1 Quinn Loftis could mount up your close links listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, talent does
not recommend that you have wonderful points.
Comprehending as well as arrangement even more than other will have enough money each success. next-door to, the proclamation as competently as perception of this Dream Of Me
Maker 1 Quinn Loftis can be taken as well as picked to act.

De dame Daniel O'Malley 2013-08-14 `Het lichaam dat je draagt was ooit van mij. Zo begint de brief aan een vrouw die bijkomt in een Londens park, omringd door dode mensen met witte
handschoenen. Zonder enige herinnering is ze aangewezen op instructies van haar voormalige zelf om haar identiteit te ontdekken en degenen op te sporen die haar willen
vernietigen.Daniel O Malley debuteert met een briljante mix van spionagethriller, fantasy en onderkoelde Britse humor vol verwijzingen naar literatuur, popcultuur, occultisme en
geschiedenis.
Dream So Dark Quinn Loftis 2017-11-07 He was created to be a messenger and guider of dreams. He has traveled the earth for centuries upon centuries fulfilling his purpose. Until her.
Serenity crept into his existence as seamlessly as the dreams he wove and just as effortlessly, she stole his heart. Their future is still unclear, but Dair knows he doesn't want to spend
even another hour without her. Meanwhile Emma Whitmore, a brilliant young girl whose overcome so much at her tender young age was dropped in both their laps, but for what purpose
neither is certain. Taken from the people she's grown to love and put in a home with a man who has no love to give, she fights to survive. She just has to hang on until she can be returned
to the adoptive family who has already claimed her. Three lives, unsure of what is to come, fighting the darkness that is closing in all around them. If they are to have any future together,
then evil cannot prevail. But at what cost to them?
Onverschrokken Lesley Livingston 2017-02-16 Onverschrokken van Lesley Livingston The Gladiator & Spartacus meets Katniss & Tris Fallon is de dochter van een Germaanse koning, de
zus van de legendarische strijder Sorcha en lid van de Cantii-stam, de gezworen vijand van Julius Caesar. Toen Fallon jong was vielen Caesars troepen haar land binnen en stierf haar
zus op het slagveld. Op de avond van haar zeventiende verjaardag wil Fallon niets liever dan in Sorcha’s voetstappen treden door een plek te verdienen in het Cantii-leger. Maar daar
krijgt ze de kans niet voor… Ze wordt gevangengenomen door een slavenhandelaar en verscheept naar Rome, waar ze terechtkomt op een school voor vrouwelijke gladiatoren. Ze zal
moeten vechten voor haar eer en haar leven en haar lot ligt vanaf dan in de handen van niemand minder dan Julius Caesar. Een stoer, spannend verhaal vol verrassende wendingen en
levendige actiescènes, dat zich afspeelt in het oude Rome. strongLees ook deel 2: Onoverwinnelijk!
Mermaid Louise O'Neill 2018-10-10 The Little Mermaid in een YA-roman: meeslepend, betoverend en adembenemend! Ik kijk omhoog. Ik kijk naar de donkere zee, de woeste golven, en
doe mijn best om een glimp op te vangen van het zwakke licht in de verte. Dat is waar mijn moeder naartoe is gegaan, naar boven. En daar moet ook ik naartoe als ik de antwoorden wil
vinden waarnaar ik op zoek ben. Diep in de zee, aan de koude Ierse kust, droomt zeemeermin Gaia van een leven zonder haar tirannieke vader. Wanneer ze eindelijk voor het eerst naar
de oppervlakte mag zwemmen, wordt ze verliefd op een mensenjongen. Ze verlangt naar een leven boven water. Hoe hoog is de prijs die ze daarvoor moet betalen?
Vurige adem Maya Banks 2017-01-17 Een verrukkelijk sexy verhaal over een sterke vrouw en de enige man die haar volledig van haar stuk kan brengen. Wade Sterling is nogal op
zichzelf. Hij hoeft geen good guyte zijn, en zeker geen held. Maar één vrouw daagt hem uit, Eliza Cummings. Wade heeft een kogel voor haar opgevangen, waardoor niet alleen een
stukje metaal, maar ook Eliza zelf onder zijn huid is gekropen. Zijzelf is aan het bijkomen van een duister verleden; een belager uit haar tienertijd zit eindelijk achter slot en grendel. Maar
als haar ergste vijand vrijkomt, zit er maar één ding op: rennen, en hopen dat ze hem voorblijft. En dat zij wegrent, vindt Wade des te opwindender... 'Houdt lezers tot de laatste bladzijde
geboeid.' - Romantic Times Magazine 'Maya Banks heeft me het hele spectrum van emoties laten zien.' - USA Today 'Een stoot aan entertainment dat lezers laat verlangen naar het
volgende boek.' - Publishers Weekly
Koud Vuur Kate Elliot 2012-08-17 Cat Barahal en haar nichtje Bee denken eindelijk een veilige plek te hebben gevonden om aan hun belagers te ontkomen, maar het tegenovergestelde is
waar: zowel de koude magiërs als generaal Camjiata zijn ervan overtuigd dat de twee meisjes een grote rol zullen spelen tijdens de dreigende oorlog in Europa, en ze doen er alles aan
om Cat en Bee te pakken te krijgen. Als de nacht van Allerzielen zich aandient en duistere krachten in de geestenwereld worden gewekt, gaat Cat op zoek naar bondgenoten om deze
nieuwe dreigingen af te wenden. Wie kan ze nog vertrouwen? Zelfs Andevai, die zo verliefd is op Cat dat hij bereid is alles voor haar te doen, moet gehoorzamen aan het magiërshuis dat
op Cat jaagt. De toekomst is onzeker, slechts één ding staat vast: in de nacht van Allerzielen wordt traditioneel de Wilde Jacht geopend, en die eist altijd bloed... mensenbloed!
Klok zonder wijzers Carson McCullers 2018-01-20 Het is 1953. In een stadje in Georgia, in het zuiden van de Verenigde Staten, volgen we vier mannen. De negenendertigjarige J.T.
Malone, drogist en apotheker, hoort dat hij ongeneeslijk ziek is en probeert in het reine te komen met zijn geweten vanwege zijn ‘verspilde leven’. Fox Clane, een oude rechter, verzet zich

tegen integratie van de zwarte bevolking en verlangt naar de oude waarden van het Zuiden. Zijn dwarse, idealistische kleinzoon Jester koestert heimelijk gevoelens voor Sherman, een
zwarte weesjongen met blauwe ogen. Sherman, die te vondeling is gelegd in de kerk, worstelt met zijn identiteit. Gaandeweg blijkt dat hun levens onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
In deze laatste roman van Carson McCullers komen al haar thema’s samen: eenzaamheid, onbeantwoorde liefde, intolerantie en vooroordelen, geheimen en verlossing.
Een Prinses Van De Mars/ a Princess of Mars Edgar Rice Burroughs 2015-11-09
De laatste afspraak Tana French 2011-05-17 Als Frank hoort dat de koffer van Rosie Daley is gevonden, staat zijn wereld stil. Twintig jaar geleden zouden Rosie en hij samen weglopen
om in Londen een nieuw leven te beginnen, maar op het afgesproken tijdstip kwam ze niet opdagen. Was ze alleen vertrokken? Had ze een ander? Hij is er nooit achter gekomen. Frank
keert terug naar de arbeidersbuurt in Dublin waar ze destijds woonden, en waar zijn in zijn ogen nog altijd even verschrikkelijke ouders, broers en zussen en Rosies familie nog steeds
wonen. Kort daarop wordt Rosies lijk gevonden. In de maanden die volgen komt Frank ontstellende dingen te weten over zijn familie, wat er destijds gebeurd is, en uiteindelijk over
zichzelf. Er ontrolt zich een familiedrama vol ellende waarbij iedereen betrokken lijkt te zijn.
Losing It Cora Carmack 2015-07-07 Deel 1 in de populaire romantische trilogie van bestsellerauteur Cora Carmack. Bliss Edwards is bijna afgestudeerd en heeft ‘het’ als enige in haar
vriendenkring nog niet gedaan. Ze vindt dat daar maar eens een eind aan moet komen en de simpelste methode lijkt haar een onenightstand. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Eindelijk
met een aantrekkelijke jongen in bed beland, raakt Bliss in paniek en gaat ze ervandoor. Alsof dat nog niet gênant genoeg is: als ze het lokaal van de nieuwe docent drama inloopt,
herkent ze de man die ze acht uur eerder naakt achterliet in haar bed... Losing it is het eerste deel van een zeer succesvolle trilogie. Het stond hoog op de New York Times- en de USA
Today-bestsellerlijsten. De vervolgdelen heten Faking it en Finding it. Reviews: 'Een boek dat je niet weg kan leggen.' - hebban.nl 'Plotseling komen er zinnen in voor die echt zó grappig
zijn dat je spontaan hardop begint te lachen. Hierdoor krijgt het boek zijn eigen stukje originaliteit en is hij wat mij betreft anders dan de andere boeken rondom dit onderwerp.' - Adorable
Books
De schaduwvriend Alex North 2020-10-23 De Schaduwvriend van Alex North is een spannende en duistere thriller, waarmee North de hooggespannen verwachtingen na De Fluisterman
inlost. Voor de fans van Stephen King en Thomas Harris. De schaduwvriend is de nieuwe thriller van Alex North, die eerder de bestseller De Fluisterman schreef. In De schaduwvriend
herinnert Paul Adams zich nog goed die vreselijke dag waarop de jonge Charlie Crabtree een van zijn klasgenoten vermoordde. Paul was zowel bevriend met Charlie als met het
slachtoffer. Diezelfde dag verdween Charlie spoorloos en de wildste complottheorieën doen nog steeds de ronde op internet. Vijfentwintig jaar later verwerkt Paul stukje bij beetje zijn
jeugd. Maar wanneer zijn dementerende moeder een terugval krijgt, kan hij er niet meer omheen: hij moet terug naar zijn ouderlijk huis. Het duurt niet lang voordat alles uit de hand begint
te lopen: zijn moeder is ervan overtuigd dat er een indringer in huis is, en Paul realiseert zich dat hij wordt gevolgd. Het zet hem aan het denken: wat is er daadwerkelijk gebeurd op de dag
van de moord? Waar zou Charlie nu zijn? De schaduwvriend is een spannende en duistere thriller, waarmee North de hooggespannen verwachtingen na De Fluisterman inlost. Over De
Fluisterman: **** ‘Een geraffineerde constructie.’ – VN Detective & Thrillergids ‘Atmosferisch en griezelig spannend.’ – Alex Michaelides, auteur van De stille patiënt
De twaalf stammen van Hattie Ayana Mathis 2013-10-09 Hattie Shepherd is vijftien jaar als zij voor het eerst moeder wordt. Met een hart vol hoop op een betere toekomst is zij naar
Philadelphia gekomen. Haar Amerikaanse droom wordt echter keer op keer stukgeslagen in het gesegregeerde Amerika van de twintigste eeuw. In deze keiharde wereld brengt zij haar
kinderen groot door pure wilskracht, maar zonder de liefde die zij ook zo nodig hebben. Ayana Mathis creëerde een intiem en hartverscheurend portret van Hattie Shepherd in
verschillende fasen van haar leven en door de ogen van haar kinderen, die stuk voor stuk de gevolgen dragen van hun opvoeding. Het is een psychologisch trefzeker, prachtig geschreven
boek over een ongelofelijk sterke vrouw.
Fluister M. Stiefvater 2010-10-15 Een paar maanden geleden was Sam het mythische wezen. Híj had de aandoening die niemand beter kon maken. Van hém was het lichaam dat een
mysterie was, te vreemd en mooi, en onbegrijpelijk. Maar terwijl het lente wordt en de anderen zichzelf blijven, ben ik de enige die niet lekker in mijn vel zit. Met de naderende warmte
zullen de overblijvende wolven snel hun vacht verliezen en terugkeren in hun menselijke lichamen... Sam is mens in de zomer en wolf in de winter. Grace is menselijk, maar ze heeft haar
hart verloren aan de knappe Sam. Hun liefde voor elkaar is sterk, maar de natuur is sterker. Sam en Grace moeten vechten om bij elkaar te blijven, waarbij Grace een riskant geheim moet
bewaren, en Sam worstelt met zijn verleden...
Daisy Miller Henry James 2016-02-17 Het dubbelzinnige portret van de innemende Daisy Miller is nog even intrigerend als een eeuw geleden. De Amerikaanse expat Frederick
Winterbourne maakt in Zwitserland kennis met een beeldschone Amerikaanse jonge vrouw die met haar moeder door Europa toert. Haar gedrag brengt hem in verwarring: nu eens toont
deze Daisy Miller zich naïef, dan weer doortrapt, en ze laveert tussen vulgair en onbevangen. Winterbourne valt als een blok voor haar en probeert haar – tevergeefs – te doorgronden. Is
de stijve Winterbourne, al jaren woonachtig in het puriteinse Genève, de Amerikaanse manieren verleerd? Of weet Daisy Miller, dochter van nouveaux riches, gewoon niet hoe het hoort?
Met lichte pen schetst Henry James de omgang tussen mannen en vrouwen aan het einde van de negentiende eeuw in een samenleving in beweging. Met Daisy Miller brak Henry James
door bij het grote publiek. De novelle zorgde voor een ware rage – in Amerika werden zelfs Daisy Miller-hoeden verkocht – en het succes inspireerde de auteur tot het schrijven van zijn
grote meesterwerk The Portrait of a Lady.
The Publishers Weekly 1977
Weerzien in Virgin River Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 3 – Weerzien in Virgin River De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix In het plaatsje Virgin River, idyllisch
gelegen in de Californische natuur, spelen de verhalen van Robyn Carr zich af. De tijd lijkt er soms stil te staan; het leven is er goed, en de mensen hebben nog tijd voor elkaar. Maar wat
gebeurt er als een buitenstaander zich in dit verborgen paradijs begeeft? Politieagent Mike Valenzuela kiest ervoor om in Virgin River te revalideren van de zware verwondingen die hij
heeft opgelopen tijdens zijn werk in LA. Een beetje vissen, eten in het café van zijn vriend Jack en genieten van de mooie omgeving - zo hoopt hij weer de oude te worden. Eén ding wil hij

echter voorgoed veranderen: na vele avontuurtjes is hij klaar voor een serieuze relatie. Brie Sheridan weet wat er in de wereld te koop is. Ze is gescheiden, en ook in haar werk als
hulpofficier van justitie komt ze regelmatig met de harde werkelijkheid in aanraking. Ze besluit dan ook de kat uit de boom te kijken als blijkt dat Mike, die ze kent als een versierder, graag
een relatie met haar wil. Dan overkomt Brie iets vreselijks, en is het juist Mike die haar als enige kan helpen. Langzaam maar zeker komen ze steeds nader tot elkaar en ontdekken beiden
wat het betekent om echt van iemand te houden.
De eigenzinnige gouvernante Courtney Milan 2015-06-15 Zij geeft niet op... Drie maanden geleden is Serena Barton haar baan als gouvernante kwijtgeraakt. Aangezien ze geen kans
heeft op een nieuwe positie, eist ze compensatie van de man die haar heeft ontslagen: een verachtelijke egoïstische hertog zonder scrupules. Maar voor die hertog is ze niet bang. Wel
voor zijn genadeloze zaakwaarnemer, de man die bekend staat als Clermonts wolf. Deze formidabele vuistvechter met zijn inktzwarte reputatie knapt alle vuile zaakjes van de hertog op.
En als de hertog zijn probleem met haar aan hem doorspeelt, maakt ze geen schijn van kans. Toch moet ze het blijven proberen, haar hele toekomst staat immers op het spel... Hij kan
niet zwichten... Hugo Marshall wordt gedreven door blinde ambitie, en dankzij die karaktertrek heeft deze mijnwerkerszoon het gebracht tot rechterhand van een hertog. Als zijn werkgever
hem opdracht geeft zich, goedschiks dan wel kwaadschiks, te ontdoen van die hinderlijke gouvernante, hoort dat gewoon bij zijn werk. Helaas is Serena niet gevoelig voor goedschiks, en
naarmate hij haar beter leert kennen, kan hij het steeds minder over zijn hart verkrijgen kwaadschiks tegen haar op te treden. Toch zal hij ervoor moeten zorgen dat ze vertrekt, anders
verliest hij zelf alles waarvoor hij heeft gewerkt. Hij zal moeten kiezen: of voor het leven dat hij zo graag wilde, of voor de vrouw van wie hij is gaan houden...
Onder de maan Patricia Briggs 2015-07-10 'New York Times'-bestsellerauteur Patricia Briggs schreef met ‘Onder de maan’ het eerste deel in de Mercy Thompson-serie, die onder het
nieuwe label URBAN verschijnt. Voor de liefhebbers van ‘Buffy The Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘True Blood’, ‘Once Upon A Time’ en de boeken en serie ‘Twilight’. Mercy Thompson wil
gewoon een normaal leven leiden, met haar eigen garagebedrijf, haar kat en haar vrienden om haar heen. Maar als je zelf de vorm van een coyote kunt aannemen, je buurman een
weerwolf is, en je onder je vrienden ook vampieren en fae kunt rekenen, is ‘normaal’ soms ver te zoeken. Dus als een van haar vrienden bedreigd wordt door een groep schimmige figuren
die uit lijken te zijn op geweld, steekt Mercy daar een stokje voor – maar de situatie blijkt een stuk explosiever dan ze had gedacht... ‘Een fantastisch boek met veel plotwendingen. Ik
voelde mee met haar sterke personages en keek meteen uit naar het volgende deel.’ Kim Harrison, auteur van de ‘Heksen’-serie ‘Ik ben dol op deze serie!’ Charlaine Harris, auteur van de
‘True Blood’-serie
De profeten Robert Jones jr. 2021-06-30 Zinderend debuut over de verboden liefde tussen twee jongens en de allesverwoestende invloed van de slavernij 'Uit De profeten spreekt een
poëtisch, hartstochtelijk humanisme.' De Groene Amsterdammer Isaiah was van Samuel en Samuel was van Isaiah. Dat was altijd zo geweest, en zou ook altijd zo blijven. In elkaars
aanwezigheid waren hun lichamen niet langer een lege huls en vonden ze een reden voor hun bestaan. Maar wanneer de plantage zich tegen hen keert, wordt hun liefde ineens gezien
als een gevaar voor de harmonie onder hun lotgenoten. In deze hartverscheurende roman roept Robert Jones jr. de stem op van zowel de onderdrukten als de onderdrukkers, en legt zo
de ziel van de slavernij bloot. De profeten is een verhaal over de pijn van de slavernij, maar ook over de hoop en de schoonheid van de liefde. De pers over De profeten: 'Met De profeten
heeft Robert Jones jr. een roman geschreven die een waardige plaats verdient tussen de verhalen van Baldwin, Morrison, Colson Whitehead, Alice Walker, Ralph Ellison en vele andere
schrijvers die de Amerikaanse literatuur veelstemmiger hebben gemaakt en de Amerikaanse geschiedenis veelzijdiger.' De Groene Amsterdammer 'Een poëtisch […] slavernijepos, dat
tegelijk een loflied op de tijdloze kracht van de liefde is; óók de liefde tussen twee zwarte mannen.' Het Parool 'Jones bewijst dat hij een buitengewone schrijver is, die poëzie haalt uit elk
beeld en elke weerkaatsing van het licht.' The New York Times 'De profeten […] roept het beste van Toni Morrison op, maar is tegelijkertijd een uniek en virtuoos werk.' The Guardian 'Een
schitterend portret van black queerness en een somber verslag van slavernij in het vooroorlogse Zuiden, opgeschreven in Jones’ lyrische maar indringende proza.' TIME
Dilemma van de liefde Stephanie Laurens 2017-11-21 Voor de 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...
10 truths en een dare Ashley Elston 2021-05-20 De nachtmerrie van elke laatstejaars: toch níét afstuderen? Olivia staat op het punt om als beste van haar klas af te studeren, wanneer ze
tot haar schrik ontdekt dat ze een onderdeel van haar studie nog niet heeft afgerond en nog maar één week heeft om dit voor elkaar te krijgen. En dat allemaal door een niet ondertekend
formulier... Vrijwilligerswerk bij een plaatselijk golftoernooi zou haar uit de brand moeten helpen, maar dan moet ze er wel voor zorgen dat haar grote nieuwsgierige familie er niet achter
komt. Dat blijkt nog een hele uitdaging, want haar moeder kan iedere stap volgen met een tracking app op haar telefoon. Gelukkig kunnen haar vrienden Sophie, Charlie en Wes haar
helpen dit geheim te bewaren. Nu kan er niets meer misgaan, toch? Of schoppen de golfers en die knappe, maar vooral onbereikbare jongen toch haar hele plan in de war? ‘Cheesy?
Jazeker. Heerlijk? Absoluut.’ De Leesclub van Alles over 10 blind dates
AB Bookman's Weekly 1994
Spelregels Cora Carmack 2018-08-21 Deel 3 in de populaire Rusk University-serie van bestsellerauteur Cora Carmack. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Wanneer haar afstuderen in
zicht komt, vraagt Nell DeLuca zich af of ze wel alles uit haar studententijd heeft gehaald, omdat ze altijd alleen maar met haar studie bezig is geweest. Ze maakt een bucketlist van dingen
waarvan ze denkt dat ze bij studeren horen, zoals zoenen met een populaire jongen uit het footballteam en feesten tot de zon opkomt. Ze hoopt zo veel mogelijk van de lijst te kunnen
doen voor ze haar diploma krijgt. Footballspeler Mateo Torres is altijd op alle feestjes te vinden. Zijn hart is ooit gebroken en hij is niet van plan ooit nog iemand dichtbij te laten komen.
Wanneer hij achter het plan van Nell komt, besluit hij haar te helpen met haar checklist. Ze brengen steeds meer tijd met elkaar door om alle wilde (en minder wilde) dingen van het lijstje

te kunnen strepen, en voelen zich steeds sterker tot elkaar aangetrokken. Wordt wildebras Mateo meer dan alleen een vinkje op de lijst van studiebol Nell? En is hij bereid om echt eerlijk
te zijn tegen zichzelf en tegen haar? Spelregels is het derde deel in de Rusk University-serie van Cora Carmack. Alle delen spelen zich af op de fictieve Rusk University, en zijn allemaal
los van elkaar te lezen. Het eerste deel van de serie heet Op het spel. Cora Carmack brak door met haar debuut Losing it. In Nederland en Vlaanderen zijn haar boeken en verhalen al
meer dan 100.000 keer geluisterd en gelezen. Reviews: ‘Een vrolijke, sexy, coming of age-romance’Library Journal
Een fijne neus voor liefde Stacey Lee 2017-07-11 `De meeste mensen weten niet dat liefdesverdriet naar bosbessen ruikt.' Mimosa en haar moeder zijn de laatste aromateurs op aarde.
Met behulp van hun uitzonderlijke reukvermogen kunnen ze liefdesdrankjes maken waarmee ze verliefde mensen helpen, en dus is Mimosa voorbestemd voor een leven lang plukken,
wieden en brouwen. Maar bovenal moet ze zorgen dat ze zelf nooit verliefd wordt, want dat zou haar sublieme reukvermogen schaden. Als ze per ongeluk een elixer aan de verkeerde
vrouw geeft - een onvergeeflijke fout die ze beslist niet aan haar moeder durft op te biechten! - loopt alles al snel uit de hand. Er is maar één manier om het goed te maken, en de enige
die haar daarbij kan helpen is Court, een van de populairste jongens van school. En dan gebeurt net datgene wat absoluut niet mag: ze wordt verliefd!
De duivelsdief Lisa Maxwell 2019-09-04 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 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
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...
De doodsvogel Samuel Bjork 2016-02-11 Voordelige Midprice-editie van De doodsvogel. Het tweede boek van de Scandinavische schrijver Samuel Bjørk. In De doodsvogel van de
Scandinavische schrijver Samuel Bjørk (van de bestsellerIk reis alleen) keert het politieduo Holger Munch en Mia Krüger terug in een psychologisch indringende thriller. Een tienermeisje
lijkt ritueel vermoord te zijn en het onderzoeksteam van Munch wordt op de zaak gezet. De bijdrage van superrechercheur Krüger is cruciaal, maar ze worstelt met zelfmoordneigingen en
verslaving. Dan duikt er een verontrustend filmpje op dat nieuwe details prijsgeeft. Ondertussen zit Munchs dochter midden in een emotionele crisis en komt ze in contact met een zeer
zieke geest.... ‘Zuurstofflessen paraat houden!’ Theo Hakkert, Wegener Dagbladen
Het Sindone complot Julia Navarro 2007 Een brand in de kathedraal van Turijn is het begin van een zoektocht naar de oorsprong en overlevering van de lijkwade van Christus.
Arts & Humanities Citation Index 1979
Dream of Me Quinn Loftis 2015-02-28 From the author who brought you the award-winning Grey Wolves and Elfin Series, now brings you a new series based on the human legend, the
Sandman. The truth of who and what he is lies between these pages and he is so much more than anyone could have ever imagined. “In the evening... [he] blows softly upon their necks,
till their heads begin to droop... Under each arm he carries an umbrella; one of them, with pictures on the inside, he spreads over the good children, and then they dream the most beautiful
stories the whole night.” ~Hans Christian Anderson Since the dawn of time, Brudair, otherwise known as the Sandman to the world, has faithfully lived out his purpose, faithfully performed
his duties. He has never questioned his lot among the immortals, until now, until her. Sarah Serenity Tillman, a consummate beauty both inside and out, is a high school senior five months
from her graduation. She has great plans, dreams of leaving the small town of her childhood behind her forever. But destiny has other plans, and it’s the Sandman’s job to make sure those
plans are fulfilled. The tall muscular Sandman, known as Dair to his friends, dressed in black, wrapped in shadows, is more than a myth. And he has a job to do. His very existence makes
him a creature of the night, because dreams, (yes the legends got that part right), were indeed his specialty. But his purpose was more than just weaving dreams for sleeping children. No,
his dreams were made to influence, made to ensure that certain special individuals, those individuals who would change the course of history, actually accepted their chosen destiny. Little
does Serenity know that she is Dair’s next assignment. And the dream that he weaves for her, if she follows its influence, will change the course of, not only her life but possibly the whole
of history as well. But she isn’t the only one being influenced. The beauty inside of her was weighing on the Sandman, lighting up the darkness that was his constant companion. Her light
was warmth, it was life, and he didn’t understand how he had survived the previous millennia without it. The Sandman was indeed greater than anything humans had ever imagined, and
his purpose was vital to the course of history. So what happens when the weaver of dreams gets so distracted by a mere human that he ignores his own duties in the immortal realm? How
can an immortal who was never meant to have a mate, join a young woman in her destiny without irrevocably changing the lives of millions and potentially altering history in a way the
Creator never intended? “Dream of me, Princess,” Dair whispered into her ear. “Then weave me a dream, Sandman,” she said softly. “And we can dream together.” As her eyes grew

heavy, she heard Dair’s voice telling her to sleep, to open her mind to him and let him in. I’m all yours, she thought as sleep finally claimed her.
Passie Audrey Carlan 2020-11-10 Van de internationale bestsellerauteur van Calendar Girl Parker, Bo en Royce zijn echte vrouwenmagneten. Ze zijn er zelfs zo goed in dat ze er hun
beroep van hebben gemaakt. Samen runnen ze het bedrijf Mannen van de Wereld en vliegen ze de hele wereld over om kapitaalkrachtige vrouwen bij te staan bij allerhande klussen. In
Washington D.C. denkt Parker een simpel klusje dicht bij huis aan te nemen. Maar dat loopt heel anders, en hij moet de hulp van de bloedmooie politiek adviseur Kendra inroepen. Een
vrouw met wie zijn zakenpartner Roye een turbulent verleden heeft... In het hete Madrid schiet Parker een zangeres te hulp die ondanks haar gouden stem kampt met plankenkoorts, en
krijgt hij te maken met een stalker die niet zomaar opgeeft. Lezersreacties ‘Vol humor, spanning, verrassingen en natuurlijk met de zinderende hitte die ik bij Carlan zo waardeer.’ ‘Wat een
geweldige rollercoaster!’ ‘Ik kan niet wachten op de volgende. Schiet op, Audrey!’ ‘Ik heb gelachen, gehuild en zo veel gevoeld tijdens het lezen van dit geweldige boek, dat het wel leek
alsof ik er deel van uitmaakte!’
Vlinders in Central Park Sarah Morgan 2017-08-29 Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk luchtige en romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich afspeelt in New York! De
Manhattan-serie 2 – Vlinders in Central Park Alles in New York is groot… ook de liefde! Bloemstylist Frankie Cole gelooft na de desastreuze scheiding van haar ouders niet meer in
sprookjesachtige liefde. Mannen houdt ze daarom het liefst veilig op een afstand. De enige man voor wie ze een uitzondering maakt is haar beste vriend Matt – maar dat is zuiver
platonisch. Wat ze niet weet is dat Matt al jaren verliefd op haar is. Hij durft alleen niets te laten merken, aangezien hij weet dat ze allergisch is voor alles wat met liefde te maken heeft.
Maar ondertussen broedt hij op een plannetje om haar opnieuw te laten geloven in de liefde. Zal hij het erop wagen en haar kussen terwijl de zon ondergaat in Manhattan? Dit boek is
eerder verschenen en is ook verkrijgbaar in een 3-in-1 e-bundel
Riders Veronica Rossi 2016-05-04 De achttienjarige Gideon Blake is commando in opleiding. Bij een van zijn eerste oefeningen valt hij uit een helikopter. Hij overleeft de val op
wonderbaarlijke wijze, maar vanaf dat moment is alles anders. Gideon ontdekt dat hij een incarnatie is van een van de legendarische vier ruiters van de Apocalyps. De ruiters worden bij
elkaar gebracht door het mooie maar vreemde meisje Daryn, omdat zij weet dat de wereld in groot gevaar is. Samen kunnen ze de wereld redden, maar zal iemand hen geloven? Riders is
het eerste deel uit de gelijknamige fantasy-serie.
In hechtenis Nicci French 2020-04-06 In hechtenis van schrijversduo Nicci French, bekend van de Frieda Klein-reeks, gaat over een vrouw die vanuit de gevangenis haar onschuld
probeert te bewijzen. Een thriller vol onverwachte wendingen. In hechtenis is de spannende literaire thriller van het wereldberoemde schrijversduo Nicci French, bekend van onder andere
de Frieda Klein-serie. Tabitha zit vast in een huis van bewaring, beschuldigd van moord op buurman Stuart Rees. Van de bewuste dag kan ze zich echter haast niets herinneren, ze leed
aan een depressie. Toch denkt ze dat ze onschuldig is. Wanneer ze merkt dat haar beoogde advocaat hieraan twijfelt, besluit ze zelf haar verdediging op zich te nemen. Maar dat blijkt
lastig vanuit de cel. Diverse kennissen uit het dorp en haar ex bezoeken haar in de gevangenis, waardoor ze erachter komt dat Stuart weinig vrienden had en dat zij zelf vanaf het moment
dat ze weer in het dorp was komen wonen met argusogen wordt bekeken. Zou iemand haar de schuld in de schoenen proberen te schuiven of heeft ze het misschien toch zelf gedaan?
Nicci French heeft weer een spannende thriller geschreven, vol onverwachte plotwendingen.
Nacht in Noorwegen Derek Miller 2013-03-14 Vijf sterren in de VN Thrillergids ***** Sheldon Horowitz tweeëntachtig jaar, ongeduldig en onredelijk voelt zich nog altijd schuldig over de
dood van zijn zoon in Vietnam. Nu is hij net weduwnaar, en wordt hij achtervolgd door geesten uit zijn verleden. Tijdens een verblijf bij zijn familie in Noorwegen is Sheldon getuige van de
moord op een vrouw en redt hij haar zoontje. Hij is vastberaden het jongetje te beschermen tegen de moordenaar en diens Balkanbende en samen slaan ze op de vlucht. Voor de Noorse
politie is Sheldon gewoon een verwarde oude man. Maar in zijn hoofd is Sheldon helder. Door een combinatie van handigheid en durf weet Sheldon iedereen een stap voor te blijven in
een hem onbekende omgeving. Maar wat hij niet doorheeft is dat de politie en ook de gangsters weten waar hij naar op weg is. Derek B. Miller is geboren in Boston en woonde in Israël,
Engeland, Hongarije en Zwitserland. Nu woont hij met zijn gezin in Noorwegen. `Een briljante, serieuze literaire thriller, scandi-noir, maar met een twist. The Times `Derek B. Millers mooie
eerste roman is op het eerste gezicht een Scandinavische thriller, maar laat zich ook vergelijken met de meer literaire creaties van Saul Bellow en Philip Roth. Donny is, als eigenwijze,
grofgebekte, wrokkige Jood, eigenlijk een Bellow-held die in een Noorse pageturner verzeild is geraakt. Een opmerkelijk zelfverzekerd debuut dat zowel een rijke psychologische studie is
als een politieke parabel over de Amerikaanse neiging zich met het buitenland te bemoeien, en een ontroerend verhaal over de laatste kans van een oude man om met zijn verleden in het
reine te komen. The Sunday Times `Een schitterende roman: bedachtzaam, complex, ontroerend en heel erg grappig. Sydney Morning Herald `Millers aangrijpende debuut is een
ongewone, hybride roman, deels politie thriller, deels sociaal-politieke verhandeling en deels existentiële beschouwing. Kirkus
Huiver M. Stiefvater 2010-12-20 En toen opende ik mijn ogen en waren alleen Grace en ik er nog ¿ helemaal niets behalve Grace en ik ¿ en drukte ze haar lippen op elkaar alsof ze mijn
kus binnen in zich wilde houden, terwijl ik dit moment vasthield dat zo kwetsbaar was als een vogel in mijn handen. Al jaren doet Grace niets liever dan de wolven in het bos achter haar
huis observeren. Er is één wolf met goudkleurige ogen ¿ haar wolf ¿ die haar hart sneller doet kloppen. Maar elk jaar verdwijnt hij bij het aanbreken van de zomer, om pas bij de eerste
vorst weer tevoorschijn te komen. Die zomer ontmoet Grace Sam, een jongen met goudkleurige ogen die haar direct de adem beneemt. Hij is haar wolf, ze weet het, ze voelt het. Als de
winter nadert moet Sam vechten omdat hij de wolf in hem voelt groeien, maar de liefde van Grace niet wil verliezen¿
Het Leger van de Duisternis Morgan Rhodes 2015-02-25 De duisternis is gevallen in Mytica, de Gouden Prinses is niet langer een prinses. Cleo’s gedwongen huwelijk met prins Magnus
resulteerde in de bloedige uitroeiing van Jonas’ rebellenleger. Vastbesloten haar eigen lot in handen te nemen, besluit ze alles te doen wat in haar macht ligt om de begerige koning Gaius,
de man die haar vaders troon afpakte, uit te schakelen. Zelfs als dat betekent dat ze net zo sluw en bedrieglijk moet worden als hij. Ondertussen nemen prinses Lucia’s krachten tot Gaius’
genoegen met de dag toe. De magie van het Verwantschap lijkt dichterbij dan ooit. Totdat uit het niets Alexius, de knappe vreemdeling uit Lucia’s dromen, opduikt. Hij beweert dat hij het
geheim van haar krachten kent. Gaius is ervan overtuigd dat Alexius de sleutel vormt tot deze bijna goddelijke krachten, maar Magnus vertrouwt de indringer voor geen moment. De

Bloedkoning is echter niet de enige die uit is op alleenheerschappij. Twee beeldschone en uiterst geslepen leden van de koninklijke familie voorbij de Zilveren Zee zijn naar Mytica
gekomen met een geheel eigen plan voor het koninkrijk. Het is een race op leven en dood om het Verwantschap te vinden. Diegene die de kristallen vindt, heeft het lot van heel Mytica in
handen... maar het lot kan wispelturig zijn als er magie in het spel is. Morgan Rhodes wilde altijd al prinses worden – maar dan wel het type dat kan zwaardvechten en prinsen redt van
vuurspuwende draken en duistere tovenaars. Gelukkig koos ze voor een veiliger beroep - ze werd schrijver. Naast haar werk is Morgan dol op fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het
pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al enkele paranormale bestsellers. Rhodes woont en werkt in Ontario, Canada. Het Leger van de Duisternis is haar derde fantasy-roman na De
Rebellen van de Koning en De Wraak van de Kroonprinses.
De waker David Baldacci 2016-09-27 Vrijheid begint met overleven Vega Jane had altijd te horen gekregen dat niemand Bitterbos, waar zij is opgegroeid, kon verlaten. Haar was verteld
dat daarbuiten niets te vinden was, behalve het Moeras: een levensgevaarlijke wildernis waar de dood altijd en overal op de loer lag. En Vega geloofde dit ook, totdat ze op een nacht op
een geheim stuitte dat haar hele wereld op zijn kop zette: alles was gelogen... Nu is er nog maar één ding dat Vega Jane scheidt van de vrijheid: het Moeras. Om te ontsnappen uit
Bitterbos, moet Vega met haar beste vriend Delph een weg zien te vinden door een afschrikwekkend gebied vol bloeddorstige wezens en duistere magie. Maar het Moeras is erger dan ze
ooit had kunnen bevroeden. Het Moeras gooit alles in de strijd om Vega tegen te houden. Om haar wil te breken. Om haar te doden. En Vega zal, om te overleven, een prijs moeten
betalen die zelfs voor haar misschien te hoog is...
Eclips Stephenie Meyer 2013-09-12 Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite
hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. `Bella? Achter me hoorde ik Edwards zachte stem. Hij trok me
meteen in zijn armen en kuste me opnieuw. Deze kus maakte me bang. Er zat te veel spanning in, zijn lippen drukten te vurig tegen de mijne alsof hij bang was dat we nog maar weinig tijd
hadden. Seattle wordt geplaagd door een serie mysterieuze moorden. Vampier Victoria zint nog steeds op wraak. Ze lijkt niet te stoppen. Bella is in groot gevaar. Daarnaast kampt Bella
met een levensgroot dilemma. Ze moet kiezen tussen haar liefde voor Edward en haar vriendschap met Jacob. Door deze beslissing dreigt de eeuwenlange strijd tussen vampiers en
weerwolven weer op te laaien. Na haar eindexamen staat ze voor nóg een keuze, de belangrijkste in haar leven: die voor het leven, of voor de dood. Eclips is het langverwachte vervolg
op de wereldwijde bestsellers Twilight en Nieuwe maan en is het derde deel in het passionele en meeslepende liefdesverhaal van Bella en Edward.
Ankerplaats Irene Hannon 2020-06-04 'Ankerplaats': een meeslepend verhaal over de onwaarschijnlijke liefde tussen een ex-crimineel en een politieagente. In ‘Ankerplaats’, het derde
deel in de serie ‘Hope Harbor’, neemt Irene Hannon de lezer weer mee naar het gelijknamige idyllische kustplaatsje. Daar bloeit een onwaarschijnlijke liefde op tussen politieagente Lexie
en ex-crimineel Adam. Lexie Graham voedt in haar eentje een kind op en is elke seconde van de dag druk bezig. Zij heeft geen tijd voor de liefde. Adam Stone probeert als ex-crimineel
een eerlijk bestaan op te bouwen. Wie had gedacht dat uitgerekend deze twee mensen als een blok voor elkaar zouden vallen? En toch gebeurt het, want in Hope Harbor komen uitersten
bij elkaar en is alles mogelijk.
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