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De plek van de verloren dingen Cecelia Ahern 2011-07-28 Betoverende nieuwe roman van bestsellerschrijfster Cecelia
Ahern Sins de verdwijning van haar klasgenote twinting jaar geleden, is Sandy Short geobsedeerd door alles wat
verdwijnt. Vinden is haar Levensdoel, of het nu gaat om de autosleutels, die ene sok die in de was verloren is gegaan of
om personen die spoorloos Lijken te zijn. Op haar zoektocht naar een van die mensen, verdwijnt Sandy zelf en komt
terecht op de plek van de verloren dingen. Maar al snel gaat Sandy weer op zoke, ditmaal naar de weg naar huis...
Cecelia Ahern (1981)is de dochter van de lerse minister-president Bertie Ahern. Op 21-jarige leeftijd debuteerde Cecelia
met PS: lk hou van je, een boek dat in meer dan veerting landen werd uitgegeven en wordt verfilmd met o.a. Hilary
Swank en Lisa Kudrow. De plek van de verloren dingen is Cecelia's vierde roman en stond in Amerika, Engeland en
lerland wekenlang in de bestsellerlijsten. Het boek werd bovendien genomineerd voor de lrish Book Award.
Rozen in de sneeuw Brenda Novak 2018-01-02 Zijn jeugdliefde, Olivia, trouwde met een ander, en zijn huwelijk met haar
jaloerse zus werd een ramp. Sindsdien is Kyle Houseman genezen van de liefde. Lourdes Bennett, die zijn vakantiehuis
huurt voor de winter, is dan wel beroemd, leuk én bloedmooi, maar is dat niet juist een heel gevaarlijke combinatie? Het
lijkt hem dan ook beter om uit de buurt te blijven van de countryzangeres. Helaas gooit een kapotte verwarming roet in
het eten... Als er íéts is waarvoor Lourdes niet naar Whiskey Creek is gekomen, is het een man. Ze wil in alle rust werken
aan haar comeback, want haar carrière zit, net zoals haar relatie, in een dal. In een ijskoud huis gaat dat niet, wat ook
echt de enige reden is dat ze Kyles aanbod aanneemt om bij hem te logeren. Alleen, die onverwachte kus!
De tweeling van Highgate Audrey Niffenegger 2011-10-07 De tweelingzusjes Julia en Valentina hebben een abnormaal
sterke onderlinge band. Op een dag krijgen ze een brief van een Engelse advocaat. Hun tante Elspeth Noblin, die ze
nooit ontmoet hebben, is overleden en laat haar Londense appartement na aan haar nichtjes. Nadat ze van hun
verbazing bekomen zijn, besluiten de meisjes deze kans op avontuur te grijpen en te verhuizen naar Elspeths prachtige
flat, die uitkijkt op de Highgate begraafplaats in Londen. Ze leren de andere bewoners van het gebouw kennen, onder wie
Robert, de minnaar van hun overleden tante Elspeth, die alles over de begraafplaats lijkt te weten. Gaandeweg
ontdekken de meisjes dat er nog veel leven is op Highgate. Vooral hun tante lijkt haar aardse leven niet goed achter zich
te kunnen laten... Een meeslepende roman over liefde en de kracht van het leven - zelfs na de dood.
Het zijden prooi Nora Roberts 2016-03-16 Rechercheur Phoebe MacNamara vond haar roeping al op jonge leeftijd, toen
een verwarde man haar familie urenlang gegijzeld hield. Nu is ze de beste onderhandelaar van de politie van Savannah.
Of het nu gaat om iemand die zelfmoord wil plegen, een man die zijn gezin wil ombrengen of een gijzeling door
nietsontziende criminelen, Phoebe weet de juiste toon te treffen. Duncan Swift heeft Phoebe aan het werk gezien toen zij
een van zijn werknemers wist te overreden niet naar beneden te springen. Hij vindt de combinatie van hardheid en
gevoeligheid zeer aantrekkelijk, en hij is vastbesloten deze bijzondere vrouw te veroveren. Dan wordt Phoebe in haar
eigen kantoor aangerand en ontvangt ze thuis dreigende berichten.
Achter de voordeur Alex Marwood 2017-08-02 Marwood is wereldwijd doorgebroken met de bestseller Waar is ze? Huis
nummer 23 herbergt een geheim. In deze bouwval, beheerd door een verdorven huurbaas, staat iets op het punt onthuld
te worden. En alle zes de bewoners van de appartementen hebben dingen te verbergen. Collette en Cher zijn op de
vlucht. Thomas is een onwillige einzelgänger. En de zeer aantrekkelijke Iraanse asielzoeker en een ‘stille’ man, die
niemand ooit heeft gezien, proberen zich verborgen te houden. Vesta, de lieve dame uit het souterrain, houdt ze allemaal
haarscherp in de gaten – of tenminste, dat denkt ze. In het holst van de nacht zorgt een verschrikkelijk ongeluk ervoor dat
de buren een ongemakkelijk verbond moeten sluiten. Maar één van hen is een moordenaar die alle zonden op een listige
manier verbergt. Ondertussen wordt het net rondom het volgende slachtoffer steeds verder gesloten... Over de boeken
van Alex Marwood ‘Verschrikkelijk spannend. Geweldige personages.’ Stephen King ‘Ik kan niet wachten om erachter te
komen wat Marwood hierna gaat doen.’ Jojo Moyes ‘Na Marwoods geweldige debuut maakt ze alle verwachtingen voor
haar tweede boek meer dan waar.’ The Guardian ‘Duister, intrigerend en verslavend, Marwood heeft weer indruk
gemaakt.’ The Sun
Dansen op lucht Nora Roberts 2013-10-10 Als Nell Channing een nieuw leven begint op een eiland voor de kust van
Massachusetts, denkt ze eindelijk veilig te zijn voor haar gewelddadige echtgenoot. Ze gaat werken bij Mia Devlin, wier
boekhandel annex café het bruisende centrum van het eiland vormt. Al snel is sheriff Zack Todd er niet meer weg te

slaan. Maar net als Nell hem een beetje begint te vertrouwen, wordt ze hardhandig geconfronteerd met haar verleden en
met het feit dat het eiland nog steeds zucht onder een vreselijke vloek
De eeuwige tijd Deborah Harkness 2019-03-19 Eindelijk een nieuw boek van de auteur van de internationale
bestsellertrilogie Allerzielen! Op het slagveld van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog ontmoet de jonge chirurg
Marcus MacNeil de mysterieuze Matthew Clairmont. Matthew doet Marcus een aanbod dat hij niet kan weigeren: een
kans op een nieuw leven, een eeuwig leven. Marcus grijpt zijn kans, maar het leven van een vampier is niet zo zorgeloos
als hij dacht. Driehonderd jaar later valt hij als een blok voor de jonge Phoebe Taylor. Het lijkt het beste als Phoebe ook
een vampier wordt, maar algauw blijkt dat het leven van een nieuwe vampier in het moderne Londen net zo zwaar is als
in het Amerika van de 18e eeuw. Marcus realiseert zich dat de schaduwen waar hij driehonderd jaar geleden aan dacht
te zijn ontsnapt, hen misschien wel eeuwig zullen achtervolgen. De pers over de boeken van Deborah Harkness
‘Harkness is een van de besten, vergelijkbaar met Diana Gabaldon en Stephenie Meyer.’ Algemeen Dagblad ‘Spanning,
magie, romantiek – een opwindende en betoverende pageturner.’ Marie Claire ‘Slim. Origineel. Kortom,
onweerstaanbaar!’ The Sunday Times ‘Harkness brengt de wereld van magie op kleurrijke wijze tot leven, met een einde
dat doet verlangen naar meer.’ Publishers Weekly
De studie Joelle Charbonneau 2014-02-19 De studie is het tweede deel van De Test-trilogie Voor fans van De
Hongerspelen en Inwijding! Malencia Vale heeft in deel 1 van De Test-trilogie de spannende en uitputtende testen van
het Verenigde Gemenebest overleefd en is nu een van de twintig uitverkorenen die mogen studeren aan de universiteit.
Hoewel haar klasgenoten leven in een gelukzalige roes omdat hun herinneringen aan de gruwelen van de Test zijn
gewist, knaagt aan Cia een onzekerheid over de toekomst. Wat is er waar van het verhaal dat ze zichzelf hoorde
vertellen op de Transit Communicator? Achterdochtig geworden, probeert Cia meer informatie te verzamelen over de
universiteit, het Test-comité en haar medeleerlingen. Ondertussen moet ze er natuurlijk ook voor zorgen dat ze niet
opvalt in de groep. Wanneer ze tot de ontdekking komt dat de afluister- en spionagepraktijken niet gestopt zijn na haar
toetreden tot de universiteit, en dat de selectie voor de verschillende studierichtingen veel weg heeft van de Test is ze
vastberaden de waarheid te ontdekken. Zelfs als ze daarmee haar vrienden én familie mogelijk in gevaar brengt.
Langzaam vervagen haar eigen grenzen op zoek naar de waarheid, want falen is geen optie Lezersreacties op het eerste
deel in De Test-trilogie, De Test: `De Test kruipt onder je huid en laat je niet meer los. De spanning, angst en woede van
Cia zijn levensecht. Toen het boek uit was, kon ik nog maar aan één ding denken: meer! `De Test is een heerlijk wil-nietmeer-stoppen-met-lezen-boek. `Fan van De Hongerspelen? Dan is De Test zeker iets voor jou! Een absolute mustread.
`Het blijft spannend tot de laatste bladzijde. De Test-trilogie heeft ook een eigen Facebookpagina,
www.facebook.com/detesttrilogie, en een eigen website, www.karakteruitgevers.nl/detesttrilogie/. Bekijk daar ook de
boektrailer op YouTube!
Royal Danielle Steel 2022-03-15 Over familie en royalty en de lotgevallen van een verloren prinses tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Royal is de fascinerende nieuwe roman van bestsellerauteur Danielle Steel. Engeland, 1943. Vanwege de
bombardementen op Londen besluit de koninklijke familie hun jongste dochter Charlotte voor haar veiligheid naar een
vertrouwde adellijke familie op het platteland te sturen. Omdat ze niet haar echte naam gebruikt, zijn alleen haar
gastouders op de hoogte van haar ware identiteit. Charlotte ontwikkelt zich als getalenteerd paardrijdster, maar niemand
kan voorspellen dat ze hevig verliefd wordt op de zoon van haar beschermheer. Ver weg van haar ouders zorgt een
tragische wending van het lot ervoor dat een baby wees wordt. Het meisje krijgt een eenvoudige opvoeding bij een
bescheiden stalmeester. Niemand weet iets van haar werkelijke afstamming. Tot een bundel brieven een twintig jaar oud
geheim onthult en een lang verloren prinses tevoorschijn komt.
Suzy en de kwallen Ali Benjamin 2016-07-05 Nadat haar voormalige beste vriendin verdrinkt, is Suzy Swanson ervan
overtuigd dat dit komt dooreen zeldzame kwallenbeet. Dingen gebeuren immers heus niet zomaar. Teruggetrokken in
haar eigen stille wereld, ontwikkelt ze een plan om haar theorie te bewijzen, zelfs als het betekent dat niemand haar
gelooft en ze de wereld over moet reizen in haar eentje. Winnaar van de Gouden Lijst 2017 'Suzy en de kwallen is helder
en vloeiend geschreven, erg toegankelijk, maar toch ook vol met mogelijkheden voor discussie. Een ongewoon fijne
eerste roman. Booklist Magazine 'Een boek dat je raakt.’ NRC
God is goed en ik niet W. Paul Young 2017-04-14 In ‘God is goed en ik niet’ gaat W. Paul Young in op 25 wijdverspreide
gedachten over God. Gedachten die ons, hoe onschuldig ze ook lijken, ervan weerhouden om een liefhebbende relatie
met God te hebben. Aan de hand van persoonlijke anekdotes daagt Paul Young ons uit om met een frisse blik te kijken
naar thema’s als zonde, religie, hel, politiek, identiteit, schepping en mensenrechten, en helpt hij ons om Gods diepe en
eeuwige liefde te ontdekken. W. Paul Young staat bekend om de levendige manier waarop hij Gods liefde neerzet in zijn
boeken. Zijn ontroerende roman ‘De uitnodiging’ (Engels: ‘The Shack’) rekende voorgoed afrekende met het beeld van
God als blanke man met een witte baard, en raakt nog steeds wereldwijd miljoenen mensen.
Een engel in Rome Amy Harmon 2017-10-12 Eva Rosselli en Angelo Bianco groeien op als broer en zus, maar het is niet
de bloedband die hen verbindt... Italië, 1933. Als Angelo Bianco op zijn negende naar Italië wordt gestuurd, is hij een
geschenk uit de hemel voor Eva Rosselli. Eindelijk het broertje waar ze al zo lang op hoopte! Terwijl ze samen opgroeien,
ontstaat een hechte ban tussen de twee, die ernstig op de proef wordt gesteld als Angelo besluit zijn roeping tot priester
te volgen. Tien jaar later is Angelo tot priester gewijd, en is Eva op de vlucht voor de Gestapo. In een uiterste
wanhoopsdaad klopt ze aan bij Angelo, die Eva verstopt in een klooster. Daar komt ze tot de ontdekking dat ze slechts
een van de vele Joden is die door de Katholieke Kerk verborgen worden gehouden. Terwijl de wereld in oorlog is en op
verlossing wacht, staan Eva en Angelo beproeving na beproeving te wachten, keuze na hartverscheurende keuze - tot er
geen weg terug meer is.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is
het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren

in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in
Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt
Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in
een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse
filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor
Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Pupil Julie Kagawa 2015-07-09 Lang geleden hebben de drakendoders van de Orde van St.-Joris de draken bijna
uitgeroeid. Maar ze zijn er nog steeds, en hun aantal neemt zelfs toe onder de ijzeren heerschappij van Talon. Ember en
haar broer Dante zijn jonge draken die voor het eerst worden losgelaten in de mensenmaatschappij. Eén zomer lang
mogen ze als gewone tieners van hun relatieve vrijheid genieten vóór Talon beslist over hun toekomst. Broer en zus
vermaken zich uitstekend met vrienden aan het strand, maar vooral de opstandige Ember wordt nauwlettend in de gaten
gehouden. Een van haar nieuwe vrienden is de knappe, serieuze Garret, van wie ze zeer menselijke kriebels in haar buik
krijgt. Wat ze niet weet, is dat Garret is opgevoed met maar één doel: hij moet draken die zich verborgen houden tussen
de mensen opsporen en vernietigen... 'Een spannend fantasyverhaal over een opstandige, nieuwsgierige jonge drakin
die op zoek is naar haar identiteit en de waarden en normen waar ze voor wil staan. Een echte pageturner vol actie,
geheimen en romantiek.' - NBD Biblion
Bezeten van jou Sylvia Day 2014-12-02 Gideon noemt me zijn engel, maar hij is het wonder in mijn leven. Mijn prachtige,
gehavende strijder – vastberaden mijn demonen te verslaan, terwijl hij die van zichzelf negeert. De geloften die we
aflegden, zouden ons meer dan alleen fysiek met elkaar verbinden. Maar in plaats daarvan openden ze oude wonden,
legden ze onze pijn en gebreken bloot en lokten ze onze vijanden tevoorschijn. Ik voelde hem uit mijn vingers glijden.
Mijn grootste angst leek werkelijkheid te worden, terwijl mijn liefde sterker op de proef werd gesteld dan ik ooit voor
mogelijk had gehouden. Op het lichtste moment in onze levens waren we overvallen door het duister uit zijn verleden, en
werd alles waarvoor we hadden gevochten bedreigd. We stonden voor een onmogelijke keuze: terug naar de bekende
veiligheid van onze levens voordat we elkaar kenden, of het gevecht aangaan voor een toekomst die plotseling op een
onhaalbare en hopeloze droom leek... ‘Day speelt op zo’n zintuiglijke manier met sensuele thema’s dat haar broeierige
romantiek ook diepte krijgt. Alles wat lezers verwachten zit erin, en meer.’ – RT Book Reviews
Hemel en aarde Nora Roberts 2013-11-11 Ripley Todd is de zus van de sheriff en tegelijk zijn assistent. Volgens Mia
Devlin bezit Ripley, net als zij en haar vriendin Nell, een mysterieuze gave die te maken heeft met het verre verleden, iets
waar Ripley zich heftig tegen verzet. Dan komt MacAlister Booke naar het eiland om onderzoek te doen naar de legende
dat het eiland behekst is. Zijn bemoeienis heeft dramatische gevolgen, niet alleen voor hem, maar ook voor het eiland dat
een eeuwenoud geheim verborgen houdt.
Tinnen soldaten Christopher Golden 2016-04-26 Volgens Stephen King is Christopher Golden ‘de real deal’ en Tinnen
soldaten werd door Scott Sigler al ‘een unieke mix van Terminator en Saving Private Ryan’ genoemd. Het is dan ook een
hoogst actuele sf-blockbusterthriller over drones, terrorisme en hypermoderne oorlogsvoering. De wereld staat aan de
afgrond en kan alleen gered worden door robotsoldaten die in oorlogsgebieden worden losgelaten en op duizenden
kilometers afstand worden bestuurd door elitesoldaten. Danny Kelso is zo’n ‘tinnen soldaat’, die vanuit een Duitse bunker
zijn machine door de verwoeste straten van Syrië leidt. Tijdens zijn shift zorgt een terroristische aanslag voor een
wereldwijde stroomstoring. Voor de soldaten begint er een race tegen de klok om de strijd te winnen – maar Danny’s
robot blijft actief, en zijn geest zit gevangen in deze machine...
Het erfgoed van Shannara Terry Brooks 1993
Sexy tycoons (3-in-1) Sarah Morgan 2016-08-09 Ze zijn rijk, machtig, afstandelijk - en genadeloos aantrekkelijk... (1)
VERSTRIKT IN VERLANGEN - Miljonair Rafael Cordeiro, die zijn buik vol heeft van alle golddiggers, leidt een
teruggetrokken bestaan. Wanneer de beeldschone Sophie hem om een lening komt vragen, wijst hij haar dan ook
resoluut af. Gelukkig is hij bestand tegen haar charmes. Maar als hij haar kust, blijkt oprechte hartstocht minder makkelijk
te weren... (2) ONMOGELIJK VERLANGEN - Lizzie krijgt de keus: trouwen of betalen. De steenrijke Ilios Manos eist dat
ze haar schuld inlost. Liefst door een huwelijk, want hij heeft een echtgenote nodig. Geld heeft Lizzie niet, dus ze móét
wel met hem trouwen. Gelukkig is het een verstandshuwelijk, want... zou ze hem kunnen weerstaan als hij haar probeert
te verleiden? (3) ONSTUIMIG VERLANGEN - De meedogenloze Jason Pollack doet er alles aan de mooie Leah toe te
voegen aan zijn lijst vijandige overnames. Leah is echter niet onder de indruk. Goed, hij zwemt in het geld en laat haar
zeker niet onberoerd - maar hij lijkt te veel op haar ex-geliefde. En in die val trapt ze niet nog een keer!
De kantlezer Brunonia Barry 2009-10-31 Towner Whitney keert na twintig jaar terug naar haar geboortestad Salem. Haar
geliefde oudtante Eva wordt vermist en blijkt onder mysterieuze omstandigheden te zijn verdronken. Als Towner op
onderzoek uit gaat wordt ze geconfronteerd met vergeten herinneringen uit haar jeugd en met een mystieke gave die ze
van haar moeder gekregen heeft. Wanneer er nog een vrouw verdwijnt, laait een oude vete op tussen de besloten
vrouwengemeenschap op het eiland voor de kust en de conservatieven in Salem. Towner moet haar gave aanwenden
om levens te redden, maar zal daarvoor eerst de waarheid over haar eigen jeugd onder ogen moeten zien.
Nachtmuziek Nora Roberts 2013-02-13 De knappe, jonge en succesvolle violiste Caroline Waverly komt naar het
Amerikaanse stadje Innocence om de nalatenschap van haar grootmoeder te regelen. Zij besluit er de zomer door te
brengen, vooral omdat ze even tot zichzelf wil komen nadat de onstuimige relatie met haar vriend is beëindigd. Haar
vakantie in Innocence wordt echter al snel verstoord door een gebeurtenis die haar bijzonder aangrijpt... en daar zal het
niet bij blijven. Bovendien raakt Caroline in de ban van de aantrekkelijke maar raadselachtige Tucker Longstreet. Hun
aarzelende relatie groeit uit tot een vurige verhouding, maar hun liefde wordt door een reeks dramatische gebeurtenissen

danig op de proef gesteld.
Koude Magie Kate Elliott 2011-07-20 We schrijven eind achttiende eeuw. Europa staat op de drempel van een industriële
revolutie, de eerste luchtschepen varen net uit en het volk lijkt eindelijk in opstand te durven komen tegen de wrede,
koude magiërs die het continent onder controle houden. Magiërs die de lucht om hen heen letterlijk bevriezen en de
technologische vooruitgang van het gewone volk verafschuwen. Cat Barahal en haar nichtje Bee volgen op school lessen
in nieuwe technologieën, maar hen wordt ook geleerd de koude magiërs te vrezen. Als op een dag zon koude magiër
aanklopt bij het huis van haar oom en tante, waar Cat sinds de dood van haar ouders woont, verandert haar leven van de
ene dag op de andere. Haar oom en tante worden gehouden aan een contract dat jaren geleden is afgesloten en Cat
wordt zonder pardon aan de magiër uitgehuwelijkt. Wie kan zij nog vertrouwen nu zelfs haar familie haar in de steek
laat... Het perfecte voorbeeld van een goed uitgedachte wereld en een belofte voor toekomstige titels. Rob H. Bedford,
SFF World Kate Elliott is Amerikaanse. Ze woont en werkt momenteel in Hawaï, waar ze schrijft aan een nieuw boek in
de wereld van Koude Magie.
Wakers van Shannara / druk 2 T. Brooks 2005-03-20 De afstammelingen van het elfenhuis van Shannara proberen de
opdrachten van de druïde Allanon uit te voeren, maar Rimmer Dall, de leider van de Schadauwen, zint op wraak.
Rode letters Anne Bishop 2015-03-02 Als Meg midden in een sneeuwstorm de grens tussen de mensen en de Anderen
oversteekt, weet ze niet hoe verreikend die ene stap zal zijn... Het eerste boek over Meg, Simon en de Anderen. Voor
alle lezers die zijn opgegroeid met ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’ en de ‘Mortal Instruments’-serie is er
nu ‘Rode letters’, het eerste boek van Anne Bishop over Meg Corbyn en de Anderen. Meg Corbyn is een cassandra
sangue, een bloedprofeet, die de toekomst ziet elke keer dat haar huid bloedt. Op de vlucht voor de man die haar gave
wil gebruiken om rijk te worden eindigt ze in een Stadspark van de Anderen – waar de menselijke wet niet geldt... Simon
Wolfgard, gedaantewisselaar en leider van het Stadspark in Lakeside, weet niet wat hem ertoe beweegt om Meg de baan
te geven van Contactmens. Maar als hij Megs geheim ontdekt, moet hij beslissen of zij het waard is om de broze vrede
tussen mensen en de Anderen op het spel te zetten. Anne Bishop is een ‘New York Times’-bestsellerauteur die met haar
boeken meerdere prijzen heeft gewonnen. Megs verhaal gaat verder in haar tweede boek, ‘Zwarte veren’. ‘Anne Bishop
weet zulke levensechte personages neer te zetten dat ik het gevoel kreeg echt in haar wereld rond te lopen. Ik ben
verslaafd aan deze serie, kom op met dat volgende deel!’ – ‘USA Today’
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 theekist Heide Chiavaroli 2020-09-25 Twee sterke vrouwen, gescheiden door drie eeuwen en een oud geheim:
daarover gaat ‘De theekist’ van Heidi Chiavaroli. In ‘De theekist’ van Heidi Chiavaroli vechten twee vrouwen voor liefde
en vrijheid, en ontdekken een erfenis van geloof en moed. Boston, 1773. Emma Malcoms vader is de Britse kroon trouw,
maar Emma heeft haar hart verpand aan Noah Winslow, een fervent tegenstander van de kroon. Haar vader heeft echter
haar hand beloofd aan de inhalige en sadistische Samuel Clarke. Als Emma en Noah een protestactie op touw zetten
waarbij enorme hoeveelheden thee vernietigd worden, chanteert Samuel Emma met bewijs. Trouwen met hem is de
enige manier om Noahs leven te redden. Heden. Hayley Ashworth doet alles wat in haar macht ligt om de eerste
vrouwelijke Navy SEAL te worden. Maar daar valt ook onder dat ze terugkeert naar Boston om de herinneringen aan
haar jeugd vol misbruik en verwaarlozing onder ogen te komen. Een onverwachte ontmoeting met de man die ze ooit
liefhad, leidt tot de ontdekking van een oude theekist met waardevolle papieren. Misschien ligt ware kracht en vrijheid wel
dieper begraven dan ze zich had gerealiseerd. ‘De theekist’ is een meeslepende roman over twee sterke vrouwen die
vechten voor waar ze in geloven. Perfect voor de fans van Laura Frantz en Francine Rivers.
Een ster van vuur Nora Roberts 2016-10-13 Van de Het eiland van de zusters-trilogie, de Ierse trilogie en de Teken van
zeven-trilogie zijn ruim 150.000 exemplaren verkocht Sasha Riggs, een wat teruggetrokken kunstenaar, zet haar
levendige dromen en nachtmerries om in bijzondere schilderijen. Haar visioenen leiden haar naar het Griekse eiland
Corfu, waar vijf zielsverwanten ook naartoe zijn getrokken om de Ster van Vuur te zoeken. Sasha herkent hen direct en
brengt hen bij elkaar. Samen vormen zij de Wachters. In een van hen, de goochelaar Bran Killian, ziet Sasha een man
vol kracht en compassie. Als Sasha worstelt met haar zeldzame gave, is Bran er om haar te steunen, uit te dagen en in
haar te geloven. Maar hun streven naar vertrouwen, eenheid en liefde wordt bedreigd door de duistere macht die uit is op
totale heerschappij over de drie sterren... Lezers over de Sterren-trilogie ‘Nora Roberts, dank je wel voor weer een
heerlijke trilogie vol liefde, romantiek en avontuur.’ ????? Goodreads ‘De Sterren-trilogie is weer Nora op haar best:
grappig, romantisch, spannend. Ik heb weer van elk woord genoten.’ ????? Goodreads 'Geen enkele fan van Nora
Roberts zou deze nieuwe trilogie willen missen!’ ????? Goodreads
Begeerd door jou Sylvia Day 2012-11-13 We waren gebonden door verlangen. Onze passie voerde ons tot voorbij elke
grens, naar de onweerstaanbare, scherpe rand van obsessie... Gideon Cross. Zo prachtig als hij aan de buitenkant was,
zo beschadigd was hij van binnen. Als een allesverzengend vuur stak hij het verlangen in me aan. Ik kon niet uit zijn
buurt blijven. Gideon was mijn verslaving, mijn begeerte, hij was van mij. Maar mijn verleden was net zo gewelddadig als

dat van hem, we waren beiden gebroken. We zouden het nooit redden samen. Het was te moeilijk, te pijnlijk. Behalve
wanneer het perfect was. Op de momenten dat onze onstilbare honger en wanhopige liefde zorgden voor de meest
zalige gekte... Begeerd door jou is het tweede deel in de Crossfire-trilogie en neemt je mee naar een duistere wereld vol
verlangen en spanning. Het is het perfecte boek voor alle fans van E. L. James’ Vijftig tinten grijs.
De cirkel van zes Nora Roberts 2017-10-03 Als geen ander weet Nora Roberts spanning, romantiek en magie met elkaar
te verweven in een meeslepend verhaal Op de laatste hete zomerdag staat Hoyt tijdens een hevig onweer op een rots
boven een woest kolkende zee. Hij staat daar kokend van woede te razen over de vrouw die zijn tweelingbroer van hem
en zijn familie heeft afgenomen. Haar naam is Lilith. Ze is meer dan duizend jaar oud, en heeft met haar valse kus al
talloze mannen van hun ziel beroofd. Maar nu is deze vampiervrouw uit op wereld-heerschappij. Hoyt heeft zijn speciale
krachten gekregen van de godin -Morrigan, en het is met haar hulp dat hij nu zijn kans op wraak krijgt. Zij draagt hem op
vijf anderen te zoeken om een cirkel te vormen, krachtig genoeg om Lilith te verslaan. En het is in deze cirkel van zes dat
Hoyt zal merken hoe sterk zijn geest – en zijn hart – zijn geworden... Lezers over de Sterren-trilogie ‘Nora Roberts heeft
een vlotte pen en met haar fantasierijke en romantische verhalen en scherpe en grappige dialogen neemt ze je mee naar
een andere wereld. Heerlijk om bij weg te dromen.’ ‘Zoals alle boeken van Nora Roberts zit het verhaal van de eerste tot
de laatste zin boordevol spanning en zit je helemaal in het verhaal.’ ‘Wat een verhaal! Het is beslist een aanrader. Ik kijk
al uit naar de volgende delen!’ ‘Opnieuw een parel in het grote oeuvre van Nora Roberts. Ze is er opnieuw in geslaagd
om me volledig mee te slepen in het verhaal.’
Makkelijk Tammara Webber 2014-03-19 Liefde is makkelijk. Het leven maakt het ingewikkeld... In Makkelijk van
Tammara Webber wordt studente Jacqueline na een Halloweenfeestje aangerand. Terwijl ze worstelt om uit de greep
van haar belager te komen, duikt hij ineens op: Lucas, haar redder in nood. En de mysterieuze Lucas verschijnt ineens
op veel meer plaatsen. Hij werkt bij Starbucks op de campus en zit in de collegezaal bij economie. Ondertussen heeft
Jacqueline een steeds spannender e-mailcontact met bijlesleraar Landon. Landon is leuk en ongecompliceerd, terwijl
Lucas van alles voor haar lijkt te verbergen. Toch voelt ze zich onverklaarbaar tot hem aangetrokken.
Grijze magie Jaye Wells 2015-11-04 ‘The Wire’ en ‘Breaking Bad’ met magie... In ‘Grijze magie’, het eerste deel in de
Kate Prospero-serie van Jaye Wells, draait alles om de bikkelharde strijd tussen de magiekartels en de wet. In een
maatschappij waarin magie even verslavend is als drugs, probeert de 28-jarige Kate Prospero makers en verspreiders
van illegale ‘grijze’ magie achter de tralies te krijgen. Zelf kent ze die wereld maar al te goed: ze groeide op als het nichtje
van een van de kartelbazen. Een nieuwe variant van grijze magie die tot moorden aanzet, betekent voor Kate de
carrièrestap waar ze lang op heeft gewacht, maar als haar ex-vriend een van de verdachten blijkt te zijn zal ze haar
relatie met hem en met grijze magie opnieuw moeten definiëren.
Ik zonder jij Kelly Rimmer 2016-05-10 Een liefdesverhaal dat niemand onberoerd laat: voor de lezers van Jojo Moyes en
David Nicholls. Een jaar geleden ontmoette ik de liefde van mijn leven. Lilah MacDonald – mooi, eigenzinnig en geweldig
in zoveel opzichten dat ik er geen woorden voor heb. De vrouw die me weer leerde leven. Lilah, die me zoveel gaf, maar
die toch iets voor me verborg. Een geheim dat mijn hart zou breken. Mijn naam is Callum Roberts, en dit is ons verhaal.
Ik zonder jij is een prachtige roman over verliefd worden als je het niet verwacht. Callum en Lilah ontmoeten elkaar en
weten dat ze soulmates zijn. Maar hun liefde speelt zich af in geleende tijd. Een roman over een grootse liefde en over
een hartverscheurend geheim. ‘Een geweldige combinatie van emoties, echte liefde, geheimen, een lach en een traan.’
Sky’s Book Corner ‘De mooiste beschrijving van verliefd worden die ik ooit heb gelezen.’ GirlsLoveToRead
Normale mensen Sally Rooney 2019-01-14 ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen
debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne
en Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks
overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Als ze
beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat zich door de jaren heen een diepe
band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed die geliefden op
elkaars leven hebben, en het groeiende besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een intense roman die je je eigen
liefdes laat herbeleven. ‘De stem van de nieuwe generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991)
debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de rechten voor een televisieserie van ‘Normale
mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script schrijft.
Meer dan liefde Nora Roberts 2014-10-14 Ierland, land van weelderige wouden, duizelingwekkende meren en
eeuwenoude legenden. Daar, in County Mayo, leeft de magie van Iona Sheehans voorvaderen al generaties lang voort,
en daar ligt haar roeping. Iona komt in Ierland aan met niets dan een optimistische instelling en een aangeboren gevoel
voor paarden. Ze mag logeren bij haar nicht Branna en neef Connor. Iona weet dat ze zich hier thuis kan voelen en het
leven kan leiden dat ze altijd al wilde. Maar er rust een oude vloek op Iona’s familie, een kwaad dat verslagen moet
worden voordat liefde kan opbloeien...
Middernacht in de tuin van goed en kwaad John Berendt 1999 Door de ogen van een New Yorker wordt het leven
bekeken van een aantal inwoners van het vredige stadje Savannah in het zuiden van de VS.
Op weg naar huis Eleanor Brown 2011-10-09 Waarom kan Rose de man van haar dromen maar niet krijgen? Waarom
heeft Bean haar flitsende leventje in New York de rug toegekeerd en waarom is Cordy na jaren gereisd te hebben ineens
weer thuis neergestreken?Ongelukkig in werk, leven en liefde keren de zussen Andreas tegelijkertijd terug naar hun
ouderlijk huis, op het eerste gezicht om voor hun zieke moeder te zorgen. Maar elke zus heeft een verborgen agenda, en
ze zijn vooral ook thuisgekomen om hun wonden te likken.Wat hebben de huiselijke en verlegen oudste zus, de wilde
middelste en de bohemien jongste zus nou eigenlijk gemeen? Maar al vliegen ze elkaar meestal flink in de haren, ergens
diep vanbinnen houden ze van elkaar. Het kleine, slaperige stadje Barnwell en de onverwachte band die tussen de drie

zussen ontstaat zorgen uiteindelijk voor veel meer goeds dan waar ze ooit op hadden durven hopen.
Fallen Lauren Kate 2010-11-08 Wat als de persoon voor wie je voorbestemd bent nooit de JOUWE kan worden? Vanaf
de allereerste schooldag trekt de mysterieuze, onweerstaanbaar aantrekkelijke en afstandelijke Daniël Grigori de
aandacht van Luce Price. Hij komt haar akelig bekend voor en is haar enige afleiding op een plek waar mobieltjes
verboden zijn en cameras elke beweging waarnemen. Daniël laat heel duidelijk merken dat hij niets met Luce te maken
wil hebben, maar ze kan hem niet negeren. Als een magneet wordt ze naar hem toe gezogen en ze is vastberaden om te
ontdekken wat Daniël wanhopig geheim probeert te houden ook al betekent het haar dood. Fallen is een gevaarlijke
pageturner en het ultieme liefdesverhaal.
Killman Creek Rachel Caine 2019-10-08 Gwen heeft haar kinderen gered van haar ex, seriemoordenaar Melvin Royal.
Maar de strijd is nog niet gestreden. Melvin is ontsnapt uit de gevangenis en Gwen ontvangt een bericht: Jij bent nergens
veilig Nu ook Gwens schuilplaats aan Stillhouse Lake hen niet langer kan beschermen, brengt ze haar kinderen onder bij
een bewapende buurman. Zelf gaat ze op jacht met Sam Cade, de broer van een van Melvins slachtoffers. Gwen weet
wat ze moet doen, ze heeft de kunst kunnen afkijken van een van de meest gestoorde moordenaars ooit. Maar de strijd
blijkt heviger dan verwacht. Eén ding is zeker: één van hen zal sterven
Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley Davidson is een privédetective met een
bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen. Als Charley en
haar beste vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles ingewikkelder dan het in eerste instantie leek.
Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door demonen die maar één ding willen: contact met Charley. Lukt het
Charley om de vermiste vrouw terug te vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad? Darynda Jones won
met haar debuut Eerste steen rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen
humor en suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en fantasy dan is dit
jouw boek. Viva
Tot op het bot Debbie Howells 2015-05-08 Kate is geschokt wanneer ze een telefoontje krijgt dat Rosie Anderson wordt
vermist. De mooie, stille, vriendelijke Rosie is achttien jaar, even oud als Kates eigen dochter. Hoewel de dorpsbewoners
ervan overtuigd zijn dat Rosie wel weer terug zal keren, raakt Kate geobsedeerd door de zaak. Ze probeert koste wat
kost de geheimen te onthullen van het idyllische Engelse dorpje waar ze woont. Tot op het bot is een verbluffende,
schitterende psychologische thriller in de stijl van Gillian Flynn en Alice Sebold.
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