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Pandora McVie kent Michael Donahue al zolang ze zich kan herinneren, maar
dat betekent nog niet dat ze hem ook mag. Hoe kan ze dan ooit zes maanden
lang met hem in één huis wonen? Toch is dat precies wat ze zal moeten doen
om voor de nalatenschap van haar oom in aanmerking te komen. Het lijkt een
onmogelijke opgave - maar tijdens de kerst die volgt, komt ze erachter dat
Michael en zij wel eens meer met elkaar gemeen zouden kunnen hebben dan ze
ooit van tevoren hadden kunnen bedenken...
In drie korte verhalen bundelen de bekende helden uit Percy Jackson en de
Olympiërs, De helden van Olympus en De avonturen van de familie Kane hun
krachten om samen te strijden tegen het kwaad. In het derde en laatste verhaal
dreigen er nieuwe problemen voor Carter, Percy, Sadie en Annabeth. De oude
Egyptische magiër Setne is uit de dood opgestaan en experimenteert met
Griekse en Egyptische magie in een poging zelf een god te worden. Zijn krachten
zijn zo groot, dat de vier helden zullen moeten samenwerken om hem te
verslaan.
How much is too much to love? Travis Maddox learned two things from his
mother before she died: Love hard. Fight harder. Finally, the highly anticipated
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follow-up to the New York Times bestseller Beautiful Disaster. Can you love
someone too much? Travis Maddox learned two things from his mother before
she died: Love hard. Fight harder. In Walking Disaster, the life of Travis is full of
fast women, underground gambling, and violence. But just when he thinks he is
invincible, Abby Abernathy brings him to his knees. Every story has two sides. In
Beautiful Disaster, Abby had her say. Now it’s time to see the story through
Travis’s eyes.
Madeline Miller heeft op bewonderingswaardige wijze de klassieker Ilias opnieuw
vormgegeven in een eigentijdse, spannende roman waarvoor ze de Orange Prize
2012 heeft gekregen.Patroclus is een jonge prins, verbannen naar het koninkrijk
van Phthia om daar op te groeien met godenzoon Achilles. Achilles is sterk,
mooi, een gouden kind: alles wat Patroclus niet is. Maar ondanks hun verschillen
raken de jongens innig bevriend, en hun band wordt sterker naarmate ze ouder
worden. Dit tot verdriet en woede van Achilles' moeder Thetis, een wrede
zeegodin die een hekel heeft aan stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van
Sparta is ontvoerd en alle Griekse mannen verplicht zijn om haar eer te wreken
en Troje te belegeren, sluit Achilles zich aan bij het leger, verblind door de belofte
van roem. Patroclus, verscheurd door liefde voor en angst om zijn vriend, gaat
met hem mee. Zij weten niet dat het lot hen tot het uiterste zal testen en hun zal
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vragen om een verschrikkelijk offer.
FBI Special Agent in Charge Thomas Maddox and FBI agent Liis Lindy go
undercover to spare Thomas' brother Travis Maddox from a prison term by
recruiting him into the FBI, but Liis wonders if her feelings for Thomas are more
than just a cover story.
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.
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
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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. Katniss Everdeen overleefde tot twee keer toe de
Hongerspelen. Ze maakt zich klaar voor haar rol als leider van de revolutie. Ze is
zelfs bereid te sterven voor vrijheid. Maar dan geeft president Snow Katniss te
kennen dat hij iedereen van wie ze houdt kapot zal maken als de rebellen hun
plannen doorzetten. De prijs van vrijheid lijkt hoger dan ooit... Spotgaai is het
bloedstollende slot van de reeks die begon met De Hongerspelen en Vlammen.
Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we systematisch de
verkeerde antwoorden. In Feitenkennis legt hoogleraar Internationale
Gezondheid en Hans Rosling uit waarom dit gebeurt. 'Een van de belangrijkste
boeken die ik ooit heb gelezen .' Bill Gates 'Iedereen zou dit boek moeten lezen.'
de Volkskrant Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we
systematisch de verkeerde antwoorden. In Feitenkennis legt hoogleraar
Internationale Gezondheid en wereldfenomeen Hans Rosling uit waarom dit
gebeurt. Hij presenteert daarbij tien redenen en komt zo met een radicaal nieuwe
verklaring. Ons probleem is dat we niet weten wat we niet weten, en dat zelfs
onze gissingen gebaseerd zijn op vooroordelen. Het blijkt dat onze wereld in een
veel betere staat verkeert dan we denken. Feitenkennis zit boordevol anekdotes,
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aangrijpende verhalen en Roslings kenmerkende grafieken. Het is een
inspirerend, onthullend en essentieel boek dat de manier waarop je de wereld
ziet compleet zal veranderen. 'Feitenkennis zorgt ervoor dat je zowel meer
realistisch als meer hoopvol naar de wereld kijkt. Een geweldig en belangrijk
boek.' Ionica Smeets 'Zijn laatste boek over denkfouten zou iedereen moeten
lezen.' Martijn van Calmthout
In Ted Dekkers thriller `Water Walker ontmoeten we de goedgelovige Alice die
achtereenvolgens ten prooi valt aan ontvoering, manipulatie, mishandeling en vrijheid? `Mijn
naam is Alice Ringwald. Maar de man die mij ontvoerd heeft, zegt dat dat een leugen is. Het
geheugen van de dertienjarige Alice gaat niet verder terug dan zes maanden. Het enige leven
dat ze kent, is dat wat ze dag voor dag aan het opbouwen is met het liefdevolle stel dat haar
onlangs heeft geadopteerd. Totdat ze ontvoerd wordt door een vreemde man. In de doldwaze
achtervolging die volgt, verdwijnt de man spoorloos. Met Alice. Hij noemt haar Eden en
beweert dat hij haar vader is. Zij, Eden, is het lam dat de zonden van haar familie moet
wegwassen. `Water Walker is een razend spannende pageturner die je kunt, maar niet hoeft te
lezen als het vervolg op Dekkers eerdere thrillers `Exit en `Outlaw .
Al jaren voelt Allie de stilzwijgende oordelen van haar moeder. Ze wil niets liever dan eindelijk
waardering. Een huwelijk met de man die haar ouders als ideale schoonzoon zien, lijkt daarom
verstandig. Luitenant Walter Novak is een onverschrokken luchtmachtpiloot - maar tegenover
vrouwen voelt hij zich onbeholpen en verlegen. Het klikt meteen en ze besluiten elkaar te
blijven schrijven. Hun correspondentie groeit uit tot een diepe vriendschap. Maar is dat genoeg
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om alle geheimen, beloftes en verwachtingen te overwinnen? Maar dan ontmoet hij Allie. Het
klikt meteen en ze besluiten elkaar te blijven schrijven. Hun correspondentie groeit uit tot een
diepe vriendschap. Maar is dat genoeg om alle geheimen, beloftes en verwachtingen waar te
maken?
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 Afterserie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom
uit.
Jason heeft een probleem. Hij kan zich niets meer herinneren van voordat hij wakker werd in
een schoolbus. Hand in hand met een meisje dat zijn vriendinnetje Piper blijkt te zijn. Hij schijnt
op een kostschool te zitten voor 'slechte kinderen' en heeft een beste vriend genaamd Leo.
Hoe hij hier terecht is gekomen? Geen idee, maar iets is goed mis aan dit plaatje. Piper heeft
een geheim. Haar vader wordt al drie dagen vermist en sinds die tijd heeft ze levendige
nachtmerries die haar lijken te waarschuwen voor een groot gevaar. Op de een of andere
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manier kan haar vriendje zich haar niet meer herinneren en de schoolexcursie wordt verstoord
door een aanval van vreemde wezens. Piper wordt samen met Jason en Leo meegenomen
naar Kamp Halfbloed. En wat er daar aan de hand is...
Het is een test die nog geen enkel meisje overleefd heeft. En nu is de beurt aan Kate! Omdat
Kates ernstig zieke moeder zo graag terug wil naar haar geboorteplaats, verhuizen ze van
New York naar het piepkleine Eden, waar Kate op een nieuwe school moet beginnen - zonder
vrienden, zonder familie en met de angst dat haar moeder de herfst niet eens meer haalt. Tot
overmaat van ramp toont de plaatselijke hunk belangstelling voor haar, wat de woede van zijn
vriendinnetje Ava wekt. Het had Kate dus eigenlijk niet moeten verbazen dat het feestje in het
bos waar Ava haar voor uitnodigt, er helemaal niet blijkt te zijn. Wat ze alleen nooit had kunnen
voorzien, is dat Ava uitglijdt, met haar hoofd op een steen terechtkomt en doodstil blijft liggen.
Maar dan écht dood. Kate heeft nog niet eens tijd gehad om hysterisch te worden wanneer er
uit het niets een jongen opduikt - donker en adembenemend knap. Hoe hij het doet, is haar
een raadsel, maar hij wekt Ava tot leven en verdwijnt. Maar niet voordat hij Kate een voorstel
heeft gedaan: als zij naar zijn landgoed Eden komt en een reeks van zeven testen aflegt, kan
ze niet alleen onsterfelijk worden, maar ook een heuse godin en... zijn bruid. En o ja, hij is
Henry, de god van de onderwereld, ook wel Hades genoemd. Kate is ervan overtuigd dat hij
getikt is, maar toch... Ze heeft met eigen ogen gezien wat hij met Ava deed. Zou hij haar
moeder ook kunnen redden? Want in dat geval is ze tot élke test bereid! Alleen... wat als het
haar niet lukt? 'Een aanwinst voor de Young Adult Fantasy.' - NBD Biblion
Inclusief gloednieuw Bonusverhaal! ***** Vijf sterren op Goodreads.com 'Sexy, hilarisch en
gepassioneerd. Heerlijk ontspannen.' - Katy Evans, New York Times-bestsellerauteur Van de
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auteur van het beste romantische debuut van 2013! In dit derde en onvergetelijke boek van
New York Times-bestsellerauteur Emma Chase wil Matthew Fisher, de beste vriend van Drew
Evans uit Gebonden en Gewillig, settelen. Daarvoor zal hij eerst de wantrouwende en
uitermate levenslustige Dee Dee Warren moeten overtuigen. Je kent het verhaal vast: meisje
ontmoet womanizer, ze worden verliefd op elkaar, womanizer verandert zijn levensstijl. Het is
een goed verhaal, maar niet het onze. Dat van ons is een stuk kleurrijker. Toen ik Dee
ontmoette, wist ik meteen dat ze heel bijzonder was. Toen ze mij ontmoette, dacht ze dat ik
alles behalve bijzonder was – ik was hetzelfde als iedere andere vent die haar belazerd en
gedumpt had. Het duurde even voor ik haar van het tegenovergestelde overtuigd had, maar
het blijkt dat ik erg overtuigend kan zijn als er seks in het spel is. Het is misschien duidelijk
welke kant dit verhaal op gaat. Maar het interessante ervan is niet hoe het eindigt, maar juist
hoe we daar gekomen zijn.
Lekker lezen dankzij PrismaDyslexie-boeken Dit ebook 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. Wie wint het gevecht om Luce? Het
verbazingwekkende slot van de Fallen-serie. De tijd dringt voor Luce en Daniël. Om te
voorkomen dat Lucifer het verleden uitwist, moeten ze de plek vinden waar engelen op aarde
zijn gevallen. Donkere krachten achtervolgen hen en Daniël weet niet of hij het kan: blijven
leven terwijl hij Luce steeds opnieuw moet verliezen. Samen gaan Luce en Daniël een
legendarisch gevecht aan. Grote offers worden gebracht. Harten worden vernietigd. En
plotseling weet Luce wat er moet gebeuren: ze is voorbestemd om met iemand anders dan
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Daniël samen te zijn. De vloek die op hen rust is altijd al alleen voor haar geweest - en de
liefde die ze opzijgeschoven heeft. Luce moet de belangrijkste keuze uit haar leven maken.
Het lot van vriend en vijand ligt in haar handen...
Included in this free e-sampler are selections from ten sexy, heartbreaking, and epically
romantic books by some of the biggest names in contemporary romance and new adult fiction.
You’ll want to read them over and over again, share with your friends, and bookmark every
page. We hope you enjoy these excerpts and come back for the rest of the story! Here’s just a
touch of: Sweet Thing by Renée Carlino Rush Too Far by Abbi Glines Ugly Love by Colleen
Hoover Beautiful Oblivion by Jamie McGuire Collide by Gail McHugh Unteachable by Leah
Raeder Desert Heat by Elizabeth Reyes Working It by Kendall Ryan Five Ways to Fall by K.A.
Tucker Jane’s Melody by Ryan Winfield Find out more about your favorite authors at
Facebook.com/AtriaIndieAuthors Twitter.com/AtriaBooks AtriaIndieAuthors.com
Rufus Harms zit al vijfentwintig jaar gevangen in Fort Jackson, een zwaarbewaakte militaire
gevangenis in een uithoek van Virginia. Hij is tot levenslang veroordeeld vanwege de moord op
een kind. Wat hem er ooit toe dreef het kind een blank meisje te doden, is niemand duidelijk,
hemzelf ook niet. Het enige wat hij weet is dat hij schuldig is, en dat hij daarvoor moet boeten.
Dan krijgt hij een brief. Een brief die hem van schuld vrijpleit, maar die belastend is voor
personen die inmiddels hoge posities bekleden. Harms slaagt erin het document naar buiten te
smokkelen. Maar al gauw blijkt dat degenen die erdoor in gevaar dreigen te komen er niet voor
terugdeinzen geweld te gebruiken om het in handen te krijgen. En dat zij zelfs bereid zijn te
doden om de waarheid onder tafel te houden
Misschien nooit van Colleen Hoover is een liefdesverhaal – al zou je het ook een lustverhaal
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kunnen noemen – vanuit het mannelijk perspectief van Warren. Hij is zo’n type waar we niet
op willen vallen, maar het gebeurt tóch. Warren is namelijk een tikje vuig, een tikje uitgekookt
en een tikje... nou ja, meer dan een tikje knap. De perfecte match voor Hooters-serveerster
Bridgette, die ook niet op haar mondje is gevallen. Het vonkt en knettert deze hele novelle lang
tussen hen, en dat alles vanuit het onweerstaanbare perspectief van Warren. Misschien nooit
is een must-read voor alle fans van Colleen Hoover en vooral Misschien ooit.
Een rouwverwerkingsgroep helpt Lou haar leven weer op de rit te krijgen. Tot iemand uit Wills
verleden haar leven binnen stormt en opnieuw alles anders blijkt dan ze dacht. Jojo Moyes, de
auteur van de hit ' Voor jou' (Me Before You) schreef 'Een leven na jou' (After You). Na zes
heftige maanden met Will geleefd te hebben, is Lou Clark is niet langer een doorsneepersoon
met een doorsneeleven. Maar als een bizar ongeluk haar dwingt terug bij haar familie in te
trekken, heeft ze het gevoel dat ze weer net zo vastgeroest zit als vóór Will haar wereld
overhoophaalde. In een poging zichzelf te dwingen uit haar veilige wereldje te stappen, meldt
ze zich aan voor een groepscursus rouwverwerking. Haar medecursisten – vooral de
aantrekkelijke Sam – helpen haar een nieuw perspectief te vinden. Tot iemand uit Wills
verleden haar leven binnen stormt en opnieuw alles anders blijkt dan ze dacht. Kan Lou zich
opnieuw uitvinden terwijl het lijkt of de hele wereld zijn best doet om haarzelf, haar familie en
Wills familie vast te houden in het verleden? Me Before You (het verhaal wordt vergeleken met
Intouchables) wordt verfilmd met in de hoofdrol Emilia Clarke (Game of Thrones).
In Just Don't Mention It vertelt Tyler Bruce - onruststoker en bad boy - zijn verhaal. Over hoe
hij als twaalfjarige jongen mishandeld werd door zijn vader. En over de zeventienjarige
waaghals die verliefd wordt op zijn stiefzus Eden. De afwisseling tussen heden en verleden
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geven inzicht in de ondoorgrondelijke Tyler zodat de lezer begrijpt waarom Tyler de
egoïstische en ongelukkige jongen is in Did I Mention I Love You?.
Wanneer de negentigjarige Vivian Daly de zolder van haar landhuis wil opruimen, krijgt ze hulp
van de zeventienjarige, tegendraadse Molly. De zolder blijkt vol te liggen met aandenkens aan
Vivians turbulente leven, van een oude kinderjas tot brieven van haar grote liefde. Ze begint te
vertellen over haar arme Ierse familie, die per boot naar New York vertrok en daar omkwam bij
een brand. Vivian bleef als wees achter en werd kort daarop met de `kindertrein naar het
Midden-Westen gebracht, omdat daar een beter leven zou wachten. Niets was minder waar.
Ademloos luistert Molly naar haar verhaal en ze ontdekt dat haar leven en dat van Vivian meer
op elkaar lijken dan ze ooit had gedacht. Met De kindertrein heeft Christina Baker Kline een
krachtige roman geschreven over weerbaarheid, nieuwe kansen en onverwachte vriendschap.
`De kindertrein is een ontroerende pageturner over twee vrouwen op zoek naar een thuis.
Publishers Weekly Tussen 1854 en 1929 reden er zogeheten `kindertreinen vanuit de steden
aan de oostkust naar het Midden-Westen, met duizenden wezen aan boord wiens lot slechts
bepaald werd door het toeval.
Het vijfde en laatste deel van de populaire Op zoek naar de ware-serie De fans zullen weer
smullen van dit nieuwe deel in de Op zoek naar de ware-serie, de romantische opvolger van
de Getrouwd met een miljonair-serie, waarmee Jennifer Probst de wereld veroverde. Isabella
MacKenzie heeft een mooie carrière als matchmaker bij Kinnections. Haar dramatische
verleden heeft ze van zich af geschud, en ze is vast van plan zich nooit meer uit haar
evenwicht te laten brengen. Maar William Devine, agent in het kleine pittoreske stadje waar ze
woont, maakt onrustige gevoelens in haar los waarvan ze dacht dat ze die diep had begraven.
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William wil Isabella bezitten met elke vezel van zijn lichaam. Maar hij weet dat hij voorzichtig
moet zijn; hij ziet de gekwetste ziel achter het masker van de power woman en is vastbesloten
om haar te laten zien dat zijn liefde geen bedreiging is, maar juist het enige wat haar weer
compleet kan maken. De pers over de boeken van Jennifer Probst ‘Grappig, lief en sexy...
Echt genieten.’ Bookish Temptations ‘Perfect voor de liefhebbers van romantische komedies
die een tikkeltje verder durven te gaan.’ Chicklit.nl ‘Plezierig en vermakelijk.’ Publishers
Weekly
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
Trivia-on-Book: Beautiful Oblivion by Jamie McGuire Take the challenge yourself and share it
with friends and family for a time of fun! Beautiful Oblivion is the first book in The Maddox
Brothers series by Jamie McGuire. It is a story about a tomboyish girl, Camille, who falls in love
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with two brothers, Thomas (T.J.) and Trenton. Camille has several issues to resolve, ranging
from staying true to her love for the absentee boyfriend, Thomas, and reconciling her feelings
for the ever protective younger sibling, Trenton, to staying sane within dysfunctional family
setups. It’s a fight for the brave, haunted by spasmodic guilt rides. Beautiful Oblivion by Jamie
McGuire debuted at #1 on the New York Times bestseller list You may have read the book, but
not have liked it. You may have liked the book, but not be a fan. You may call yourself a fan,
but few truly are. Are you a fan? Trivia-on-Books is an independently curated trivia quiz on the
book for readers, students, and fans alike. Whether you're looking for new materials to the
book or would like to take the challenge yourself and share it with your friends and family for a
time of fun, Trivia-on-Books provides a unique approach to Beautiful Oblivion by Jamie
McGuire that is both insightful and educational! Features You'll Find Inside: • 30 Multiple
choice questions on the book, plots, characters and author • Insightful commentary to answer
every question • Complementary quiz material for yourself or your reading group • Results
provided with scores to determine "status" Promising quality and value, come play your trivia of
a favorite book!
Een nieuwe serie van bestsellerauteur Abbi Glines! - Sea Breeze meets Rosemary Beach Als
een herinnering is het eerste deel van een nieuwe serie van Abbi Glines waarin de personages
van de populaire series Sea Breeze en Rosemary Beach elkaar ontmoeten. Zeven jaar nadat
ze elkaar voor het eerst ontmoetten en knalverliefd op elkaar werden, brengt het lot Bliss en
Nate weer bij elkaar. Maar is dat sprankje geluk genoeg om hun liefde weer te laten
ontbranden?
Zilvergaren is de nieuwe roman van Ontworteld auteur Naomi Novik. Een sprookjesachtige
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hervertelling van de klassieker Repelsteeltje. Miryem stamt af van een lange lijn van
geldschieters... Helaas is haar vader daar niet zo goed in. Hij heeft het familiefortuin,
waaronder de bruidsschat van Miryems moeder, bijna volledig uitgeleend. Bovendien heeft
haar vader er moeite mee om het geld weer te innen, waardoor het gezin in bittere armoede
leeft. Miryem besluit zelf de touwtjes in handen te nemen en gaat op pad om het geld op te
halen dat de dorpelingen haar familie verschuldigd zijn. Als haar grootvader haar vervolgens
een zak met stuivers leent, brengt ze die gevuld met zilvergeld terug, om het in te wisselen
voor gouden munten. Maar haar talent om van zilver goud te maken levert Miryem meer
problemen op dan haar lief is – zeker als ze te maken krijgt met de kwaadaardige wezens die
rondspoken in het woud. Hun koning heeft kennis genomen van haar reputatie, en die
reputatie wil hij uitbuiten om redenen die Miryem een raadsel zijn.
A New York Times and USA TODAY bestseller about a good girl dangerously drawn to the
ultimate bad boy. The new Abby Abernathy is a good girl. She doesn’t drink or swear, and she
has the appropriate number of cardigans in her wardrobe. Abby believes she has enough
distance from the darkness of her past, but when she arrives at college with her best friend,
her path to a new beginning is quickly challenged by Eastern University’s Walking One-Night
Stand. Travis Maddox, lean, cut, and covered in tattoos, is exactly what Abby wants—and
needs—to avoid. He spends his nights winning money in a floating fight ring, and his days as
the ultimate college campus charmer. Intrigued by Abby’s resistance to his appeal, Travis
tricks her into his daily life with a simple bet. If he loses, he must remain abstinent for a month.
If Abby loses, she must live in Travis’s apartment for the same amount of time. Either way,
Travis has no idea that he has met his match.
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Kayden is opgenomen in een ziekenhuis en het is onduidelijk wat met hem aan de hand is.
Callie maakt zich verschrikkelijke zorgen, maar ze mag niet bij hem in de buurt komen.
Iedereen wil de twee bij elkaar vandaan houden. Ondertussen is er aangifte tegen Kayden
gedaan en is Callie de enige die hem kan redden, met haar getuigenis. Maar dat zal Kayden
nooit van haar vragen, want dan moet ze haar eigen geheimen prijsgeven. In De redding van
Callie en Kayden wordt de liefde van C&K nog verder op de proef gesteld. Vinden ze een
manier om elkaar weer te zien, en te redden, of raken ze voorgoed van elkaar vervreemd?
Jonge liefde was nog nooit zo spannend
De Britse Niall Stella is een razend slimme ingenieur, maar hopeloos als het op vrouwen
aankomt. Maar dan ontmoet hij tijdens een zakenreis naar New York studente Ruby Miller, die
stage loopt bij het bedrijf waar Niall werkt. Hij valt als een blok voor de ambitieuze stagiaire. Zo
ver van huis is het makkelijk om de echte wereld te vergeten, maar hoe zal het het kersverse
koppel vergaan wanneer ze weer terug zijn in Londen?
Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor de prins? Je leest het in 'Rood, wit en
koningsblauw' van Casey McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om mee te maken hoe Alex voor
Henry valt zonder zelf verliefd op hem te worden – op hen allebei, én op dit briljante, geweldige
boek." Dat schreef de New York Times Book Review bij verschijning van 'Rood, wit en
koningsblauw' van Casey McQuiston. Deze heerlijke romcom gaat over Alex, zoon van de
Amerikaanse president, en Henry, Britse prins. Meteen zodra zijn moeder wordt verkozen tot
president, wordt Alex Claremont-Diaz gebombardeerd tot Amerikaanse royalty: hij is knap,
charismatisch en nog intelligent ook. Het publiek vreet hem op. Eén probleempje: Alex ligt in
de clinch met een échte prins, Henry, aan de andere kant van de grote plas. En als de tabloids
Page 15/19

Download Free Beautiful Disaster Read Online Free
daar lucht van krijgen, worden Alex en Henry gedwongen om te doen alsof ze het goed
hebben gemaakt. Maar wat begint als een nepvriendschap, groeit uit tot iets diepers en veel
gevaarlijkers. Kan liefde de wereld redden? Ook als die liefde er anders uitziet dan verwacht?
Casey McQuiston sleept je met 'Rood, wit en koningsblauw' mee in een verhaal vol humor en
liefde.
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. Vlammen. Het tweede deel in de verslavende HONGERSPELEN-trilogie Katniss
Everdeen heeft samen met Peeta Mellark De Hongespelen gewonnen. Sinds hun terugkeer
naar District 12 wordt er gefluisterd over een opstand tegen het Capitool. President Snow stelt
Katniss persoonlijk verantwoordelijk voor het temperen van alle onrust. Ze raakt verstrikt in een
angstaanjagend politiek web en twijfelt of ze de vlammen van de revolutie echt wil doven...
Faith Duffy heeft haar lesje in de liefde wel geleerd. Als ze trouwt met een rijke, maar oudere
man kiest ze voor de zekerheid die hij haar kan bieden. Zij geeft hem in ruil trouw en loyaliteit,
maar haar hart kan ze hem niet geven. Als haar man plotseling overlijdt, eft Faith niet alleen
zijn fortuin, maar ook een hoop ellende en een rampzalig professioneel ijshockeyteam,
inclusief eigenwijze aanvoerder. Ty Savage is aangetrokken als aanvoerder om het team weer
succesvol te maken, maar zijn belangrijkste doel is het behalen van het landskampioenschap,
zodat hij zijn lange carrière succesvol kan afsluiten. Het laatste wat hij daarbij kan gebruiken is
een sexy golddigger, die niks van ijshockey afweet, maar wel zijn nieuw baas wordt... Als Faith
en Ty de noodzaak tot samenwerken iets té letterlijk nemen, wordt de situatie wel heel erg
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ingewikkeld...
De internationale megabestseller. Abby doet haar best om haar duistere verleden te vergeten.
Ze gedraagt zich dan ook voorbeeldig: ze rookt of drinkt niet, vloekt niet en zorgt dat ze haar
zaakjes altijd goed op orde heeft. Wanneer ze als eerstejaars aankomt op de universiteit wordt
haar kans op een nieuw leven al snel gedwarsboomd door Travis, die daar bekend staat als
Mr. Onenightstand. Travis is de ultieme charmeur en windt alle vrouwen op de campus om zijn
vinger. Abby is de enige die niet geïnteresseerd is in hem en dat fascineert hem eindeloos.
Abby wijst hem af, maar hij krijgt haar via een weddenschap toch in haar macht...
You know that Abby Abernathy unexpectedly became Mrs. Maddox. But what do you really
know? Why did Abby pop the question? What secrets were shared before the ceremony?
Where did they spend their wedding night? Who else knew about it . . . and didn’t tell?
Everything about Abby and Travis’s elopement was top-secret . . . until now. Fans of Beautiful
Disaster and Walking Disaster will get all of their questions answered in this whirlwind tale of
the wedding day (and night!)—and as with all good stories, this one will definitely have been
worth the wait.
Nora Grey is verstandig, slim en loopt nooit in zeven sloten tegelijk. Haar eerste fout was om
verliefd te worden op Patch. Patch maakt de ene fout na de andere en heeft een verleden dat
verre van brandschoon is. Verliefd worden op Nora is het beste dat hem ooit is overkomen.
Maar kunnen Nora en Patch een brug slaan tussen hun twee verschillende werelden als dat
betekent dat hun hart op een hartverscheurende manier op de proef wordt gesteld?
Lekker lezen met de PrismaDyslexie-serie! Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder
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moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt
worden en het lezen gemakkelijker wordt. GONE Honger: deel twee in de superverslavende
serie van Michael Grant... Het is nu drie maanden geleden dat alle volwassenen en jongeren
ouder dan vijftien jaar spoorloos verdwenen zijn. Het eten in de koepel begint op te raken en
de honger knaagt, waardoor de kinderen in Perdido Beach zichzelf niet meer in de hand
hebben. Sam heeft er genoeg van dat hij wordt beschouwd als de leider in de FAKZ. De
kinderen verwachten dat hij voor alle problemen een oplossing heeft, maar hij kan de
verantwoordelijkheid nog nauwelijks aan. Intussen wordt de geheimzinnige Duisternis steeds
sterker. Dit ontaardt in een bloedstollende strijd, waarbij Sam op het allerlaatste moment hulp
krijgt uit onverwachte hoek...
In een vliegtuig luistert een vrouw naar het verhaal van de onbekende passagier naast haar:
over zijn werk, zijn huwelijk, zijn dochter en de nacht waarin hij zijn hond moest begraven. De
vrouw, Faye, is onderweg naar Europa om interviews te geven over haar nieuwe boek.
Eenmaal daar aangekomen spreekt ze met mensen over kunst, familie, politiek, liefde, over
plezier en verdriet, en over gerechtigheid en onrecht. Ze praat over zaken die er werkelijk toe
doen in het leven. Deze conversaties, de laatste met haar zoon, komen samen in een prachtig,
majestueus slotstuk. Kudos is, na Contouren en Transit, het laatste deel van Rachel Cusks
briljante drieluik waarin ze een even intieme als veelomvattende kijk biedt op het leven in de
eenentwintigste eeuw.
Malory, Dana en Zoe, drie jonge vrouwen die elkaar niet kennen. Tot ze elkaar op een
stormachtige avond ontmoeten in Warrior's Peak, het indrukwekkende landhuis net buiten
Pleasant Valley. Daar krijgen ze een aanbod dat hun levens voor altijd zal veranderen... Deel 1
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Malory Price weet wat ze wil. Sterker nog, ze weet nu al wat ze over tien jaar wil! En dat staat
uiteraard in haar Levensplan. Hoe kan het dan dat niets meer volgens dat plan gaat? Ze is
haar baan bij de galerie in Pleasant Valley kwijt - met dank aan de nieuwe vrouw van haar
baas - en de toekomst gaapt als een diep ravijn voor haar. Het lucratieve aanbod van de
bewoners van Warrior's Peak komt dan ook als geroepen. Dana, Zoe en zij moeten ieder een
gouden sleutel vinden die past op een glazen kistje waarin de zielen van drie jonge meisjes
opgesloten zitten. Als dat lukt, krijgen ze elk een miljoen dollar. Of ze het verhaal gelooft, weet
ze niet. Maar dan gebeuren er dingen die niet te verklaren zijn...
Als iets van mij is, houd ik het ook. Dat geld took voor Keira Kilgore. Het is niet meer genoeg
dat ze bij mij in het krijt staat. Niet meer genoeg dat haar lichaam van mij is. Ik wil meer. Ze
kan wel proberen me te weerstaan, maar ik geef het niet op. Ik geef háár niet op. Niets zal er
tussen ons in staan. Niet zijzelf. Niet mijn vijanden. Niemand. Die schuld aan mij kan ze maar
op een manier inlossen: met haar hart. Zondig koninkrijk is het derde en laatste deel in de
Mount-trilogie.
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