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After Anna Todd
WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een
winterse avond in Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol van zijn leven speelt. Diezelfde avond
strijkt een dodelijk griepvirus neer op het Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later trekt
Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om Shakespeare op te
voeren voor de overlevenden van de ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe wereld wederom bedreigd.
Tessa weet dat Hardin haar nodig heeft. Maar heeft zij nog de kracht om te vechten voor hun liefde? Al is het tussen Hardin en Tessa nooit
alleen maar rozengeur en maneschijn geweest, elke nieuwe uitdaging heeft hun band wel sterker gemaakt. Wanneer de schokkende
waarheid over hun families aan het licht komt, komen de geliefden erachter dat ze niet zo verschillend van elkaar zijn als ze dachten. Tessa
is niet langer het lieve, eenvoudige meisje dat ze was toen ze Hardin leerde kennen – net zo min als Hardin nog de wrede, humeurige jongen
is voor wie Tessa ondanks alles viel. Tessa begrijpt de heftige gevoelens die Hardin verbergt achter zijn stoere façade, en ze weet dat hij
haar nodig heeft. Maar hoe meer oude pijn er aan het licht komt, hoe duisterder hij wordt, en hoe harder hij Tessa – en alle anderen in zijn
leven – wegduwt. Tessa twijfelt soms of ze hem wel kan redden zonder zichzelf op te offeren... Anna Todd was altijd een gretige lezer van
romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de romantische After-serie - Hardin is
geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom uit.
Fanfiction inspirovaná chlapeckou skupinou One Direction, kterou Anna Todd p?vodn? vydávala na svém blogu. Tessa má všechno - žije v
láskyplném prost?edí s chápající matkou a má kluka svých sn?, laskavého, milého, kterého jí závidí všechny kamarádky. Lepšího už si ani
nemohla p?át. Tessin pohodový život ale v okamžiku zm?ní jediné setkání. Hardin je po?ádn? drzý kluk, s nep?eslechnutelným, nafoukaným
britským akcentem, sexy rozcuchem, tetováním a piercingem ve rtu. Tessa si nem?že pomoct - Hardin je zkrátka jiný než ostatní kluci, které
poznala. A to po všech stránkách - dovede být i p?kn? krutý...Nakladatelská anotace. Kráceno.
Tessa heeft alles te verliezen. Hardin heeft niets te verliezen... behalve haar. Tessa wist dat Hardin wreed kon zijn, maar als haar een
gerucht bereikt over de ware oorsprong van hun relatie, slaat dat bij haar in als een bom. Is Hardin wel de diepzinnige, aandachtige jongen
op wie Tessa verliefd werd, ondanks zijn boze buitenkant, of kent ze hem eigenlijk helemaal niet? Ze wou dat ze hem gewoon kon verlaten.
Maar zo simpel is het niet. Niet met de herinnering aan hun gepassioneerde nachten samen. Zijn verzengende aanrakingen. Zijn hongerige
zoenen. Hardin beseft maar al te goed dat hij een fout heeft gemaakt, misschien wel de grootste van zijn leven. Hij wil voor Tessa vechten,
en voor hun liefde. Maar kan hij wel echt veranderen? Anna Todd was altijd een gretige lezer van romantische boeken én een liefhebber van
boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction komt voor haar een droom uit.
Het meisje en de megaster: heeft Tessa de liefde van haar leven genoeg te bieden? After 1: Hier begint alles De achttienjarige Tessa Young
gaat studeren aan de universiteit van Washington en de rest van haar toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin,
de wereldberoemde zanger van een boy band... After 2: Je kan niet leven zonder hem Tessa wist dat Hardin wreed kon zijn, maar als haar
een gerucht bereikt over de ware oorsprong van hun relatie, slaat dat bij haar in als een bom. Is Hardin wel de diepzinnige, aandachtige
jongen op wie Tessa verliefd werd, of kent ze hem eigenlijk helemaal niet? After 3: Hij hoort bij jou De liefde tussen Tessa en Hardin is nooit
makkelijk geweest. Maar nu is het verwarrender dan ooit... Net wanneer Tessa de belangrijkste beslissing van haar leven neemt, verandert
alles. Ze heeft nog nooit zulke intense gevoelens voor iemand gehad – maar is het al die drama’s wel waard? After 4:Voor altijd Al is het
tussen Hardin en Tessa nooit alleen maar rozengeur en maneschijn geweest, elke nieuwe uitdaging heeft hun band wel sterker
gemaakt.Maar Tessa twijfelt soms of ze hem wel kan redden zonder zichzelf op te offeren...
Voormalig scherpschutter Jake Sharp krijgt een nieuwe baan: hij wordt de bodyguard van de knappe, eigenwijze miljonairsdochter Camille.
Zijn taak? Haar beschermen tegen haar drugsverslaafde ex. Maar als Camille en Jake gevoelens voor elkaar krijgen, komen de
verhoudingen op scherp te staan. Kan Jake nog wel tot het uiterste gaan om Camille te beschermen? Of moet Jake Camilles veiligheid
verkiezen boven hun liefde?
Recounts Hardin's first encounters with Tessa and their ensuing love affair that became a vortex pulling in everyone around them.
Soon to be a major motion picture! Book 3 of the After series—newly revised and expanded, Anna Todd's After fanfiction racked up 1 billion
reads online and captivated readers across the globe. Experience the internet's most talked-about book for yourself from the writer
Cosmopolitan called “the biggest literary phenomenon of her generation.” Tessa and Hardin’s love was complicated before. Now it’s more
confusing than ever. AFTER WE FELL...Life will never be the same. #HESSA Just as Tessa makes the biggest decision of her life,
everything changes. Revelations about first her family, and then Hardin’s, throw everything they knew before in doubt and makes their hardwon future together more difficult to claim. Tessa’s life begins to come unglued. Nothing is what she thought it was. Not her friends. Not her
family. The one person she should be able to rely on, Hardin, is furious when he discovers the massive secret she’s been keeping. And
rather than being understanding, he turns to sabotage. Tessa knows Hardin loves her and will do anything to protect her, but there’s a
difference between loving someone and being able to have them in your life. This cycle of jealousy, unpredictable anger, and forgiveness is
exhausting. She’s never felt so intensely for anyone, so exhilarated by someone’s kiss—but is the irrepressible heat between her and Hardin
worth all the drama? Love used to be enough to hold them together. But if Tessa follows her heart now, will it be...the end?

De liefde tussen Tessa en Hardin is nooit makkelijk geweest. Maar nu is het verwarrender dan ooit... Net wanneer Tessa de
belangrijkste beslissing van haar leven neemt, verandert alles. Onthullingen over Hardin zetten al haar zekerheden op losse
schroeven en brengen hun zwaarbevochten toekomstplannen ineens weer buiten bereik. Niets en niemand is zoals Tessa dacht.
Niet haar vrienden. Niet haar familie. En Hardin, de enige persoon op wie ze dacht te kunnen bouwen, toont geen enkel begrip
voor Tessa als hij erachter komt dat ook zij geheimen verborgen heeft gehouden. Voor Tessa is deze vicieuze cirkel van jaloezie,
onvoorspelbare woede en vergeving uitputtend. Ze heeft nog nooit zulke intense gevoelens voor iemand gehad – maar is het al
die drama’s wel waard? En als Tessa nu haar hart volgt... is het dan definitief voorbij? Anna Todd was altijd een gretige lezer van
romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de romantische After-serie Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom uit.
Café Zon & Zee van Jenny Colgan is een heerlijk vertelde, geestige roman met een flinke dosis romantiek en eilandgevoel.
Eindeloze, lege stranden, prachtige natuur, waarom zou je zo’n plek verlaten? Flora McKenzie weet zeker dat het goed was om
het kleine Schotse eiland waar ze is opgegroeid te verruilen voor de anonimiteit van de grote stad. Maar als ze voor haar werk
ineens terug moet naar huis, staat ze weer oog in oog met haar luidruchtige familie, en met haar verleden. Met behulp van een
kookschrift van haar overleden moeder ontdekt Flora haar liefde voor koken en ze opent een pop-uprestaurant in een stoffig roze
pandje aan de haven. Nu alleen nog bedenken waar haar toekomst eigenlijk ligt... ‘Een hartverwarmend, charmant en sfeervol
verhaal. Genieten!’ Sophie Kinsella ‘Een heerlijk cadeau.’ Jojo Moyes
La vie n'a jamais été simple pour Tessa et Hardin, chaque nouveau défi a renforcé leur amour. Mais la révélation du passé familial
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d'Hardin semble annihiler tous les efforts de Tessa pour l'aider à se reconstruire. Et quand deux tragédies touchent Tessa dans
son coeur et dans son corps, Hardin semble incapable de l'aider à son tour. Pourtant il est évident que les deux amants
passionnés ne sont plus si différents l'un de l'autre. Tessa n'est plus la gentille jeune fille naïve, pas plus qu'Hardin n'est aussi
cruel et égoïste qu'à leur rencontre. Mais cela va-t-il suffire à sauver leur amour ? Tessa comprend mieux les émotions d'Hardin et
sait le calmer quand la colère l'envahit. Et Hardin sait qu'elle est la seule qui puisse l'aider, même s'il la repousse encore et
toujours, pour la protéger. Tessa devra-t-elle abandonner pour ne pas se sacrifier sur l'autel de leur amour ? Hardin devra-t-il
s'accepter pour laisser Tessa vivre, seule ou avec lui.
Jenny Colgan verovert je hart met Eindeloos dichtbij, het derde deel in de heerlijke Happy Ever After-serie! In Eindeloos dichtbij
ruilen de stadse verpleegkundige Lissa en de nuchtere Schot Cormac voor drie maanden van baan en van huis. Lissa moet wel
wennen aan de sociale controle in het Schotse dorp – en dat accent! – maar de omgeving is prachtig en de mensen zijn lief. Zo
kan ze weer tot zichzelf komen. Cormac verbaast zich over de krankzinnige drukte in Londen, maar de mensen die hij ontmoet zijn
bijzonder – en soms... apart. Toch krijgt hij eindelijk rust in zijn hoofd. Terwijl Lissa en Cormac heen en weer mailen over van alles
en nog wat, lijken de stukjes van hun leven eindelijk op hun plek te vallen. Maar toch ontbreekt er nog een. Wat als dat stukje zich
momenteel 800 kilometer verderop bevindt?
'Verleiding' is het eerste deel in de youngadultserie De Royals van Erin Watt. De 17-jarige Ella is een echte overlever: met
dubieuze baantjes -stripteasedanseres - knoopt ze sinds haar moeders overlijden de eindjes aan elkaar. Ella is vastbesloten haar
leven op orde te krijgen. Dan verschijnt Callum, de puissant rijke vader van 5 onweerstaanbare zoons. Ook Callum is
vastbesloten: hij wil Ella uit haar armoede verlossen. Ella besluit op Callums landgoed in te trekken, waar haar een gemengde
ontvangst wacht: haat en liefde wisselen elkaar af. Krijgt Ella haar leven ooit op orde?
The romance between Tessa and Harry continues as forces try to tear them apart. By the author of After Ever Happy and After We
Fell. Original.
De achttienjarige Tessa Young heeft haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan studeren aan de
universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar
dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en zit onder de tattoos en piercings.Zonder dat ze het wil weet Hardin een grote passie in
Tessa naar boven te halen. Ze leert zijn wilde en romantische kant kennen en wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar
vertrouwde jeugdvriendje Noah, en een toekomst die spannend, nieuw en onbekend is...
Voor alle fans van de After-serie die altijd al wilden weten hoe Landon Gibson aan zijn ware liefde kwam in New York! Toen
Landon Gibson zich aanmeldde bij New York University, kon de -overgang van het rustige stadje waar hij vandaag kwam naar het
haastige, grote New York niet groter zijn. Langzaam maar zeker begint hij zich thuis te voelen: hij vindt een baantje om zijn
rekeningen te kunnen betalen, geniet van zijn lessen op de universiteit en loopt zo heel af en toe zijn ex-vriendin Dakota -tegen
het lijf. Je weet wel, die ene voor wie hij naar New York is gegaan... voordat ze hem dumpte. In de pers ‘Heerlijk boek, dat een
sensatie veroorzaakte in de Verenigde Staten.’ LINDA.meiden ‘Leest als een tv-serie.’ The Guardian ‘Anna Todd is een
internationale sensatie.’ Austin Monthly
Het meisje en de megaster: een droom komt uit... De achttienjarige Tessa Young heeft haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten
om te gaan studeren aan de universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar toekomst lijkt al helemaal vast
te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en zit onder de tattoos en piercings. En hij is de wereldberoemde zanger van een boy
band. Hardin weet een grote passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze zich daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde
en romantische kant kennen en wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en een toekomst die
spannend, nieuw en onbekend is... Anna Todd was altijd een gretige lezer van romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze
die twee passies kan combineren in de romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar
een droom uit.
From the New York Times bestselling author and Wattpad sensation Anna Todd, “the biggest literary phenom of her generation”
(Cosmopolitan), comes the complete collection of her sizzling After series—the inspiration behind the major motion picture After. After: Once
she meets Hardin, good girl Tessa’s life will never be the same. He is rude, cocky, and the exact opposite of her reliable boyfriend back
home—she should hate him, but then she finds herself alone with him one night. What follows is a passionate but tempestuous romance that
turns Tessa’s usually calm and traditional world upside down. After We Collided: Tessa and Hardin’s tentative relationship takes a
devastating turn when a dark secret from Hardin’s mysterious past surfaces. Can Tessa manage to move on and forge a new life for herself?
Or will Hardin be able to change enough to win back his one true love? After We Fell: Hardin isn’t the only one with secrets. Everything
Tessa thought she knew about her life goes up in smoke and she has no idea if Hardin will be willing to stay with her. Trapped in a seemingly
unending cycle of jealousy and rage, neither has any idea if their passion is enough to keep their relationship alive. After Ever Happy: Each
new challenge Tessa and Hardin face only makes their passionate bond stronger and stronger. But when a revelation about the past shakes
Hardin’s impenetrable façade to the core—and then Tessa suffers a tragedy—will they stick together again or be torn apart? Before: The ups
and downs of Tessa and Hardin’s relationship are explored by others in their lives before, during, and after the events of the series. Finally,
Hardin reveals his own perception of his life with Tessa, which will completely change how you see the famous brooding boy and the angel
who loved him.
Deel 1 van de After-serie Het meisje en de badboy: een droom komt uit... De achttienjarige Tessa Young heeft haar vriendje en
overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan studeren aan de universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van
haar toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en zit onder de tattoos en piercings. Hardin weet
een grote passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze zich daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische
kant kennen en wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en een toekomst die spannend, nieuw
en onbekend is. De pers over de After-serie ‘Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in de Verenigde Staten.’ LINDA.meiden ‘Een
wereldwijde bestseller.’ USA Today ‘Fifty Shades of Grey was een bom in de boekenwereld, nu is er After.’ Glamour
Une version de luxe avec un contenu exclusif à l'occasion de la sortie du film: un nouveau format Collector un cahier photos du film, de 16
pages un chapitre inédit en plus une préface et dédicace d'Anna Todd un marque-pages Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire,
réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir
est tout tracé : de belles études, un bon job à la clé, un mariage heureux... Mais ça, c'était avant qu'il ne la bouscule dans le dortoir. Lui, c'est
Hardin, bad boy, sexy, tatoué, piercé, avec un " p... d'accent anglais ! " Il est grossier, provocateur et cruel, bref, il est le type le plus
détestable que Tessa ait jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle... Cet homme ingérable,
au caractère sombre, la repousse sans cesse, mais il fait naître en elle une passion sans limites. Une passion qui, contre toute attente,
semble réciproque... Initiation, sexe, jalousie, mensonges, entre Tessa et Hardin est-ce une histoire destructrice ou un amour absolu ?
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L'écriture rythmée d'Anna Todd rendra accros tous ses lecteurs. " Anna Todd est le plus important phénomène de sa génération. " COSMO
U.S. " Le phénomène littéraire issu du web ! " N.Y. TIMES
De liefde tussen Tessa en Hardin is nooit makkelijk geweest. Maar nu is het verwarrender dan ooit... Net wanneer Tessa de belangrijkste
beslissing van haar leven neemt, verandert alles. Onthullingen over Hardin zetten al haar zekerheden op losse schroeven en brengen hun
zwaar bevochten toekomstplannen ineens weer buiten bereik. Niets en niemand is zoals Tessa dacht. Niet haar vrienden. Niet haar familie.
En Hardin, de enige persoon op wie ze dacht te kunnen bouwen, toont geen enkel begrip voor Tessa als hij erachter komt dat ook zij
geheimen verborgen heeft gehouden. Voor Tessa is deze vicieuze cirkel van jaloezie, onvoorspelbare woede en vergeving uitputtend. Ze
heeft nog nooit zulke intense gevoelens voor iemand gehad – maar is het al die drama’s wel waard? En als Tessa nu haar hart volgt... is het
dan definitief voorbij? Anna Todd was altijd een gretige lezer van romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee
passies kan combineren in de romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom
uit.
Deel 2 van de Kleuren van schoonheid-trilogie Parijs, 1929. De lichtstad lijkt Sophia geen geluk te brengen. Na een traumatische ervaring
heeft ze het gevoel dat ze de liefde nooit meer zal vinden en ze voor altijd eenzaam zal zijn. Is Europa misschien te klein voor een vrouw die
groots denkt? Ze besluit de grote oversteek te maken naar Amerika, en daar, in New York, begint haar leven weer kleur te krijgen. Een
zakelijk aanbod van de befaamde Elizabeth Arden geeft haar een onverwachte kans en er komt ook weer liefde in haar leven. Maar een
genadeloze concurrentiestrijd tussen haar oude en nieuwe werkgever dreigt roet in het eten te gooien. Plotseling staan haar toekomst en
geluk opnieuw op het spel. In de pers ‘Houdt u van de boeken van Lucinda Riley en Santa Montefiore? Dan zult u Corina Bomann zeker
waarderen.’ MAX Magazine ‘Fijne lectuur met inhoud.’ NBD Biblion ‘Een perfecte combinatie van historie, drama, romantiek en spanning.’
Chicklit.nl
‘Nooit meer’ van Colleen Hoover vertelt het aangrijpende verhaal van Lily, die verliefd wordt op de knappe neurochirurg Ryle. Hij is
assertief, koppig en een tikje arrogant, maar ook gevoelig, briljant en dol op Lily. De opbloeiende nieuwe relatie brengt herinneringen terug
aan Atlas, haar eerste liefde. Als hij weer in haar leven verschijnt, komt alles wat Lily heeft opgebouwd in gevaar. Dan komt het eropaan dat
ze de kracht in zichzelf vindt om te zorgen dat de toekomst geen herhaling wordt van het verleden. Colleen Hoover schreef met ‘Nooit meer’
een persoonlijk emotioneel verhaal met universele zeggingskracht.
Après un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait s'arranger. Jusqu'au moment où Tessa découvre les secrets du passé
d'Hardin, qui la bouleversent. Elle savait qu'il pouvait être cruel, mais à ce point. Hardin sera toujours Hardin, même s'il semble amoureux.
Mais est-il vraiment l'homme dont Tessa est tombée éperdument amoureuse, ou est-il un étranger et un menteur depuis le début ? Ce n'est
pas si facile. Le souvenir de ses mains sur elle, de sa peau qui l'électrise, de leurs nuits passionnées, trouble son jugement. Tessa n'est pas
sûre de supporter une autre promesse non tenue, mais elle a besoin de lui pour avancer. Hardin sait qu'il a fait une erreur, peut-être la plus
grande de sa vie, et qu'il peut perdre Tessa. Il sait aussi que ses amis peuvent se révéler des traîtres et mettre leur histoire en danger. Il veut
se battre pour elle, mais pourra-t-il changer par amour ?

Featuring a story by Anna Todd (After, Nothing More), this is fanfiction at its best, from your favorite Wattpad authors! In
this collection drawn from the Imagines anthology come five stories putting “YOU” alongside your celebrities you wish
were your BFFs—Daniel Sharman (Teen Wolf), Dylan O’Brien (The Maze Runner), Cameron Dallas (YouTube), Dan
Howell (The Amazing Book is Not on Fire), Channing Tatum (Magic Mike). A unique and daring series of imagines in
which you get to become besties with big name celebrities! Told in the second-person, “you” get to step into these
unpredictable encounters, such as when you find yourself in a painting class with Daniel Sharman. Or when you write fic
about Dylan O’Brien, only to find he’s actually a huge fan of yours. Or that time you romanced Channing Tatum and
helped him perfect his outrageously sexy new dance move. All this—and more—is awaiting you inside your imagination....
Note: Although this book mentions many real celebrities, they have not participated in, authorized, or endorsed its
creation.
Hier begint allesBoekerij
Unlock the more straightforward side of After with this concise and insightful summary and analysis! This engaging
summary presents an analysis of After by Anna Todd, the passionate and captivating tale of an innocent young girl who
goes to university and meets a mysterious boy. He introduces her to her sexuality and teaches her about life, love and
relationships but can she really trust this ‘bad boy’? After, a series of novels, first began as a fanfiction about One
Direction with the male protagonist inspired by Harry Styles himself. Todd began posting her stories on Wattpad, a social
networking site for sharing writing, and it became so successful, with millions of readers, that she published it in paper
form in 2014. Find out everything you need to know about After in a fraction of the time! This in-depth and informative
reading guide brings you: • A complete plot summary • Character studies • Key themes and symbols • Questions for
further reflection Why choose BrightSummaries.com? Available in print and digital format, our publications are designed
to accompany you in your reading journey. The clear and concise style makes for easy understanding, providing the
perfect opportunity to improve your literary knowledge in no time. See the very best of literature in a whole new light with
BrightSummaries.com!
Het eerste deel van de serie werd succesvol verfilmd met Hero Fiennes Tiffin en Josephine Langford ‘Fifty Shades of
Grey was een bom in de boekenwereld, nu is er After.’ Glamour VOORDAT Hardin Tessa ontmoette was hij totaal
losgeslagen. TIJDENS hun eerste momenten samen realiseerde hij zich dat hij haar voor zichzelf moest zien te houden –
zijn leven hing ervan af. NADAT ze een stel waren, was de wereld voor eeuwig veranderd. De dramatische relatie van
Hardin en Tessa werd een wervelwind waar iedereen om hen heen in meegesleurd werd. Nu krijgen die anderen een
stem – voor, tijdens en na de gebeurtenissen in de After-serie. Daarnaast deelt Hardin zijn versie van zijn eerste
ontmoetingen met Tessa, en dat zal veranderen wat je dacht te weten over deze intrigerende man en de geweldige
vrouw die van hem houdt. De pers over de After-serie ‘Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in de Verenigde
Staten.’ Linda Meiden 'Leest als een tv-serie.’ The Guardian ‘De nieuwe Fifty Shades of Grey.’ Publishers Weekly
‘Een wereldwijde bestseller.’ USA Today
Het tweede deel uit de nieuwe serie van de immens populaire auteur van After Karina voelt zich verraden en
teleurgesteld sinds ze erachter kwam dat Kael haar vertrouwen heeft beschaamd, en ze verbreekt al het contact met
hem. Maar de gedachten aan Kael laten haar gewoon niet los. Er is niemand die haar begrijpt zoals hij en ze moet al
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haar wilskracht verzamelen om bij hem weg te blijven. Er lijkt een onzichtbare band tussen de twee te bestaan die hen
op magische wijze naar elkaar toe trekt. Als ze elkaar per ongeluk weer ontmoeten wordt Karina’s verlangen nog groter
dan ooit en komt ze voor een belangrijke beslissing te staan: kan ze hem dichtbij laten komen zonder haar hart opnieuw
op het spel te zetten? In de pers ‘Een wereldwijde bestseller.’ USA Today ‘Anna Todd beschrijft op een sublieme
manier hoe een man denkt en leeft.’ NBD Biblion ‘Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in de Verenigde
Staten.’ LINDA.meiden
Landon Gibson got married and left Washington to navigate love and life in New York City. Landon is kind and fiercely
loyal, and when he falls in love, he loves hard.
"Book one of the After series--the Internet sensation with millions of readers. Tessa didn't plan on meeting Hardin during
her freshman year of college. But now that she has, her life will never be the same"-Anna Todd (#1 internationally bestselling author of the After series) headlines this unique anthology of “imagines”—the
first book of its kind—stories from Wattpad writers that immerse you in a fantasy world of fame, adventure, and flirtation
with your favorite celebrities. Imagine running around the city, dodging paparazzi with Jennifer Lawrence… Imagine Justin
Bieber setting up a romantic scavenger hunt for your anniversary, retelling the story of your love… Imagine selfies have
been outlawed, making Kim Kardashian a freedom fighter who needs your help in bringing justice and good lighting to the
people… Let your fantasies take over! That’s what the top Wattpad authors have done in this special collection of fictional
scenarios that bring you up close and personal with the real celebrities you love—star alongside Zayn Malik, Cameron
Dallas, Kanye West, Selena Gomez, Dylan O’Brien, Tom Hardy, Jamie Dornan, Benedict Cumberbatch, and many
more! Authors included in the book are Leigh Ansell, Rachel Aukes, Doeneseya Bates, Scarlett Drake, A. Evansley,
Kevin Fanning, Ariana Godoy, Debra Goelz, Bella Higgin, Blair Holden, Kora Huddles, Annelie Lange, E. Latimer, Bryony
Leah, Jordan Lynde, Laiza Millan, Peyton Novak, C.M. Peters, Michelle Jo Quinn, Dmitri Ragano, Elizabeth A. Seibert,
Rebecca Sky, Karim Soliman, Kate J. Squires, Steffanie Tan, Kassandra Tate, Anna Todd, Katarina E. Tonks, Marcella
Uva, Tango Walker, Bel Watson, Jen Wilde, and Ashley Winters. Wattpad is a writing community in which users are able
to post articles, stories, fanfiction, and poems about anything either online or through the Wattpad app. Note: Although
this book mentions many real celebrities, they have not participated in, authorized, or endorsed its creation.
AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle
sa vie. Son petit ami Noah est le gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé : de belles
études, un bon job à la clé, un mariage heureux... Mais ça, c'était avant qu'il ne ne la bouscule dans le dortoir. Lui, c'est Hardin, bad boy,
sexy, tatoué, piercé, avec un " p... d'accent anglais ! " Il est grossier, provocateur et cruel, bref, il est le type le plus détestable que Tessa ait
jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle... Cet homme ingérable, au caractère sombre, la
repousse sans cesse, mais il fait naître en elle une passion sans limites. Une passion qui, contre toute attente, semble réciproque... Initiation,
sexe, jalousie, mensonges, entre Tessa et Hardin est-ce une histoire destructrice ou un amour absolu ? L'écriture rythmée d'Anna Todd
rendra accros tous ses lecteurs. " Anna Todd est le plus important phénomène de sa génération. " COSMO U.S. " Le phénomène littéraire
issu du web ! " N.Y. TIMES
"Book two of the After series--the Internet sensation with millions of readers. Tessa didn't plan on meeting H. during her freshman year of
college. But now that she has, her life will never be the same same"-Landon Gibson as he leaves Washington to navigate love and life in New York City.
Ieder meisje dat dit boek leest, wordt halsoverkop verliefd op Cam! Wacht op mij van Jennifer L. Armentrout, gaat over Avery en Cam. De
laatstgenoemde verovert de harten van duizenden meisjes. Ben jij de volgende? Als je dit boek gaat lezen, valt dat bijna niet te voorkomen!
Cam is namelijk ontzettend sexy, lief, en eh... Hadden we al gezegd dat hij onweerstaanbaar sexy is? Maar Avery heeft zo haar eigen shit te
verwerken, en daarbij kan ze het niet gebruiken dat Cam te dichtbij komt. En dan nog een stapje dichterbij... Aan de andere kant: hoe kan ze
hem nu weerstaan? Dat is haast onmogelijk!
Een nieuwe serie van de immens populaire auteur van After Een prachtig verhaal over liefde en leugens, angst en vertrouwen Karina is
opgegroeid op een militaire basis en weet maar al te goed hoe soldaten eraan toe zijn als ze terugkeren uit een oorlogsgebied. Toen haar
vader werd uitgezonden en haar broer, Austin, voor de zoveelste keer in de problemen raakte met de politie, bleek zij de enige te zijn die de
familie bij elkaar kon houden. Karina weet dat ze ook voor zichzelf moet zorgen, maar als Austins gedrag nog schrikbarender wordt, en haar
vaders reacties steeds extremer, balanceert zelfs Karina op het randje van de afgrond. Dan komt ze Kael tegen – een gesloten man die ze
dolgraag beter wil leren kennen. De twintigjarige Kael is een knappe soldaat die twee missies in Afghanistan heeft doorstaan. Hij is
emotioneel beschadigd, hij laat zich nauwelijks uit over wat hij heeft meegemaakt. Karina raakt gewend aan zijn stille aanwezigheid, maar
vindt het steeds lastiger om haar gevoelens voor hem te verbergen. Als Kael niet blijkt te zijn wie Karina dacht, moet ze waarheid en leugens
proberen te scheiden – en een belangrijk besluit nemen dat haar toekomst voor altijd zal veranderen. In de pers ‘Anna Todd beschrijft op
een sublieme manier hoe een man denkt en leeft.’ NBD Biblion ‘Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in de Verenigde Staten.’
Linda Meiden ‘Anna Todd is een internationale sensatie.’ Austin Monthly ‘Een wereldwijde bestseller.’ USA Today ‘Leest als een tv-serie.’
The Guardian
Een sterke vrouw helpt drie jonge mensen op hun weg door de valkuilen van het leven Aan een plein in Londen staat een lichtelijk
verwaarloosd maar charmant huis. Leonie woont er al jaren, sinds ze na een gewelddadig huwelijk een toevluchtsoord nodig had. Om haar
dankbaarheid voor haar eigen redding te tonen, opent ze altijd haar deuren voor jonge mensen in nood. Zo is er Rosa, die wanhopig op zoek
is naar haar broer Mikhail. Hij is na de scheiding van hun ouders bij hun Engelse vader gaan wonen, maar lijkt spoorloos te zijn verdwenen.
Ook Stef heeft een thuis gevonden in Bellevue Gardens, nadat ze de gouden kooi ontvluchtte waarin haar vriend haar wilde opsluiten. En
dan is er nog Rick, een jonge, verlegen man die zijn kwetsbaarheid voor de wereld probeert te verbergen en een kluizenaarsleven leidt.
Onder Leonies hoede vinden de drie jonge mensen de kracht om het leven weer tegemoet te treden, maar vergeet ze in haar gedrevenheid
om hen te helpen zelf niet te leven? Over de boeken van Rachel Hore ‘Magisch, verrassend, meeslepend en heerlijk leesbaar.’ Santa
Montefiore ‘Een zomerse roman om voor altijd in je hart te sluiten.’ Opzij ‘Wie zegt dat romantiek dood is? Rachel Hore geeft het genre een
nieuwe – en betere – naam.’ The Independent
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