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INSTANT NEW YORK TIMES BESTSELLER The #1 New York Times
bestselling author of It Ends with Us—whose writing is “emotionally wrenching
and utterly original” (Sara Shepard, New York Times bestselling author of the
Pretty Little Liars series)—delivers a tour de force novel about a troubled marriage
and the one old forgotten promise that might be able to save it. Quinn and
Graham’s perfect love is threatened by their imperfect marriage. The memories,
mistakes, and secrets that they have built up over the years are now tearing them
apart. The one thing that could save them might also be the very thing that
pushes their marriage beyond the point of repair. All Your Perfects is a profound
novel about a damaged couple whose potential future hinges on promises made
in the past. This is a heartbreaking page-turner that asks: Can a resounding love
with a perfect beginning survive a lifetime between two imperfect people?
In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het genre stelt John Le
Carré de vraag wat je je land nog verschuldigd bent als het geheel van je is
vervreemd. Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van
grootmeester John le Carré. Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré
negentig zou zijn geworden. Julian Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de
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City van Londen de rug toegekeerd en is een boekhandel begonnen in een
stadje aan de Engelse kust. Een paar maanden na de opening krijgt hij ’s
avonds bezoek van Edward, een Poolse immigrant die in ’Silverview’ woont,
een groot huis aan de rand van het stadje. Edward blijkt heel wat te weten over
Julians achtergrond en heeft zelfs zijn vader nog gekend, beweert hij. Hij vraagt
Julian de oren van het hoofd en komt al snel met grote toekomstplannen voor de
bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime Dienst in Londen een
brief over een gevaarlijk lek ontvangt, is het gedaan met de rust in Julians
toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende verhaal over een onwaarschijnlijke
vriendschap en de confrontatie tussen onschuld en levenservaring, en tussen
burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op meer
fronten tegelijk te opereren: de uitwerking van de super ingenieuze plot, van zijn
zeer levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’ Volkskrant
magazine
A troubled young mother yearns for a shot at redemption in this heartbreaking yet
hopeful story from #1 New York Times bestselling author Colleen Hoover. After
serving five years in prison for a tragic mistake, Kenna Rowan returns to the town
where it all went wrong, hoping to reunite with her four-year-old daughter. But the
bridges Kenna burned are proving impossible to rebuild. Everyone in her
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daughter's life is determined to shut Kenna out, no matter how hard she works to
prove herself. The only person who hasn't closed the door on her completely is
Ledger Ward, a local bar owner and one of the few remaining links to Kenna's
daughter. But if anyone were to discover how Ledger is slowly becoming an
important part of Kenna's life, both would risk losing the trust of everyone
important to them. The two form a connection despite the pressure surrounding
them, but as their romance grows, so does the risk. Kenna must find a way to
absolve the mistakes of her past in order to build a future out of hope and
healing.
After Tate Collins and airline pilot Miles Archer agree to a no-strings attached
relationship, they both have trouble sticking to the plan.
Misschien ooit van Colleen Hoover neemt je mee in de onwaarschijnlijke liefde
tussen een dove singer-songwriter en het meisje dat hem uit zijn writer’s block
helpt. Een heerlijk boek voor iedereen die houdt van een Amerikaanse setting,
knetterende vonken en een achtergrond van songteksten en muziek. Auteur
Colleen Hoover bracht samen met Griffin Peterson een soundtrack uit met de
nummers uit Misschien ooit, gratis te beluisteren op
maybesomedaysoundtrack.com. Dus kruip op de bank, druk op play, sla het
boek open en beleef Misschien ooit.
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Misschien nooit van Colleen Hoover is een liefdesverhaal – al zou je het ook een
lustverhaal 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.
'Ik heb een hoop mensen ontmoet in mijn leven, Merit. Maar jij bent misschien
wel de raarste van allemaal.' Merit, de hoofdpersoon in 'Uitzonderlijk' van Colleen
Hoover, is inderdaad een opmerkelijk type. Ze woont met haar familie in het
souterrain van een kerk en verzamelt trofeeën die zij nooit heeft gewonnen. Maar
als ze een jongen ontmoet die haar anders naar zichzelf en haar familie laat
kijken, beseft ze dat ze niet meer zo kan doorgaan. 'Uitzonderlijk' gaat over de
leugens die een familie bijeenhouden en de kracht van liefde en waarheid. Een
thema dat door topauteur Colleen Hoover overtuigend is uitgewerkt.
'Misschien nu' van Colleen Hoover is het indrukwekkende verhaal van fanfavoriet
Maggie uit de Misschien-serie. 'Misschien nu' van Colleen Hoover is het
langverwachte tweede deel van de Misschien-serie. Ridge en Sydney zijn
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eindelijk samen, maar Maggie – Ridge’ ex – staat er nu alleen voor. Ze geniet
van haar vrijheid, maar moet ook dealen met haar taaislijmziekte. Maggie besluit
een bucketlist te maken om alles uit het leven te halen. Punt 1 op de lijst:
skydiven. Daar ontmoet ze Jake, een adrenalinejunkie, precies wat Maggie wil én
nodig heeft. Colleen Hoover schreef 'Misschien nu' in samenwerking met
muzikant Griffin Peterson, die ook voor dit deel in de serie een exclusieve
soundtrack maakte.
The #1 Wall Street Journal bestseller that People Magazine calls "a poignant, addictive
read." From #1 New York Times bestselling author of It Ends with Us comes a novel
about family, first love, grief, and betrayal that will touch the hearts of both mothers and
daughters. Morgan Grant and her sixteen-year-old daughter, Clara, would like nothing
more than to be nothing alike. Morgan is determined to prevent her daughter from
making the same mistakes she did. By getting pregnant and married way too young,
Morgan put her own dreams on hold. Clara doesn't want to follow in her mother's
footsteps. Her predictable mother doesn't have a spontaneous bone in her body. With
warring personalities and conflicting goals, Morgan and Clara find it increasingly difficult
to coexist. The only person who can bring peace to the household is Chris--Morgan's
husband, Clara's father, and the family anchor. But that peace is shattered when Chris
is involved in a tragic and questionable accident. The heartbreaking and long-lasting
consequences will reach far beyond just Morgan and Clara. While struggling to rebuild
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everything that crashed around them, Morgan finds comfort in the last person she
expects to, and Clara turns to the one boy she's been forbidden to see. With each
passing day, new secrets, resentment, and misunderstandings make mother and
daughter fall further apart. So far apart, it might be impossible for them to ever fall back
together.
Vier studenten, vier geheimen, één moord De zeventienjarige Simon Kelleher heeft
Bayview Highs beruchte roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij sappige
nieuwe verhalen over vier populaire medescholieren gaat onthullen. Maar dan sterft hij
onverwacht voor hun neus. Bronwyn, Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de
prinses en de crimineel van de school - zijn het onderwerp van Simons roddels en
veranderen in verdachten zodra bekend wordt dat zijn dood geen ongeluk was. Wie is
er te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen heeft iets te verberen. Ieder
van hen zou het gedaan kunnen hebben, om te voorkomen dat de roddels op de app
onthuld zouden worden. En een van hen liegt.
Would you rather know a truth that makes you feel hopeless, or keep believing the lies?
Colleen Hoover returns with the spellbinding story of two young people with devastating
pasts who embark on a passionate, intriguing journey to discover the lessons of life,
love, trust - and above all, the healing power that only truth can bring. Sky, a senior in
high school, meets Dean Holder, a guy with a promiscuous reputation that rivals her
own. From their very first encounter, he terrifies and captivates her. Something about
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him sparks memories of her deeply troubled past, a time she's tried so hard to bury.
Though Sky is determined to stay far away from him, his unwavering pursuit and
enigmatic smile break down her defences and the intensity of their relationship grows.
But the mysterious Holder has been keeping secrets of his own, and once they are
revealed, Sky is changed forever and her ability to trust may be a casualty of the truth.
Only by courageously facing the stark revelations can Sky and Holder hope to heal their
emotional scars and find a way to live and love without boundaries. Hopeless is a novel
that will leave you breathless, entranced, and remembering your own first love. Praise
for Colleen Hoover: 'As brilliant and entertaining as Slammed, Point of Retreatis
absolute poetry.' - JAMIE MCGUIRE, New York Times bestselling author of Beautiful
Disaster 'I finished reading Slammed at 1am on Sunday... I couldn't wait to start reading
Point of Retreatso I bought it right then and there!' - Amazon Review
In this final installment of the Slammed series, Will, now married to Layken, tells the
story of their complicated relationship from his point of view, sharing his most intimate
feelings and thoughts and confronting the painful memories of his past, which leads to
shocking revelations. Original.
Onvoorwaardelijk, de emotionele rollercoaster van New York Times-bestsellerauteur
Colleen Hoover! Als Tate haar nieuwe buurman Miles ontmoet weet ze zeker dat het
geen liefde op het eerste gezicht is. Zelfs ‘vrienden’ is een groot woord. Het enige wat
ze gemeen hebben, is een ongekende wederzijdse aantrekkingskracht. Miles wil geen
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liefde, Tate heeft geen tijd voor liefde, dus blijft over: seks. Miles heeft wel twee
voorwaarden waar Tate zich aan moet houden: geen vragen over het verleden en geen
verwachtingen voor de toekomst. Kan Tate dit volhouden? En wat houdt Miles voor
haar verborgen? 'Een sexy en aangrijpend liefdesverhaal dat mijn hart heeft veroverd' –
Lisa op haar blog leavenostorybehind.nl
From the #1 New York Times bestselling author of It Ends With Us and November 9
comes a moving and haunting novel of family, love, and the power of the truth. “Not
every mistake deserves a consequence. Sometimes the only thing it deserves is
forgiveness.” The Voss family is anything but normal. They live in a repurposed church,
newly baptized Dollar Voss. The once cancer-stricken mother lives in the basement, the
father is married to the mother’s former nurse, the little half-brother isn’t allowed to do
or eat anything fun, and the eldest siblings are irritatingly perfect. Then, there’s Merit.
Merit Voss collects trophies she hasn’t earned and secrets her family forces her to
keep. While browsing the local antiques shop for her next trophy, she finds Sagan. His
wit and unapologetic idealism disarm and spark renewed life into her—until she
discovers that he’s completely unavailable. Merit retreats deeper into herself, watching
her family from the sidelines, when she learns a secret that no trophy in the world can
fix. Fed up with the lies, Merit decides to shatter the happy family illusion that she’s
never been a part of before leaving them behind for good. When her escape plan fails,
Merit is forced to deal with the staggering consequences of telling the truth and losing
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the one boy she loves. Poignant and powerful, Without Merit explores the layers of lies
that tie a family together and the power of love and truth.
"When Leeds meets Layla, he's convinced he'll spend the rest of his life with her--until
an unexpected attack leaves Layla fighting for her life. After weeks in the hospital, Layla
recovers physically, but the emotional and mental scarring has altered the woman
Leeds fell in love with. In order to put their relationship back on track, Leeds whisks
Layla away to the bed-and-breakfast where they first met. Once they arrive, Layla's
behavior takes a bizarre turn. And that's just one of many inexplicable occurrences."-Macy Sorensen heeft haar leven goed op orde. Ze staat op het punt te trouwen als ze
onverwacht haar eerste en enige echte liefde na jaren weer tegen het lijf loopt. Ooit kon
ze met haar vroegere buurjongen Elliot Petropoulos haar diepste geheimen delen. Hij
was alles voor haar. Tot die ene noodlottige avond... Na die avond hebben ze elkaar
nooit meer gezien of gesproken. Elliot heeft nooit geweten waarom Macy hem niet
meer wilde zien. En hij heeft nooit de kans gekregen zijn kant van het verhaal te
vertellen. Macy heeft zich al die jaren nooit meer echt zichzelf gevoeld, zoals ze dat bij
Elliot kon. Ze verloor in één klap haar geliefde en haar beste vriend. Kunnen Elliot en
Macy die gemiste tijd én kansen nog inhalen?

Op haar twaalfde verjaardag wordt Callie alles ontnomen. Ze sluit zich daarna af
voor alles en iedereen en zweert nooit te vertellen wat haar is overkomen. Jaren
later domineert haar verleden nog steeds Callies dagelijks leven. Maar alles
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verandert als ze de mysterieuze en aantrekkelijke Kayden ontmoet die net als zij
gewend is te lijden in stilte. Kayden doet er alles aan met Callie bevriend te
raken, maar zij blijft afstandelijk en in zichzelf gekeerd. Zal Kayden haar hart
kunnen veroveren en Callie kunnen bevrijden van haar verleden? Wat lezers op
Goodreads.com zeggen `OMG. Wat een einde. Adembenemend! Nitzan
`Hartverwarmend en gewoon onvergetelijk Debra `Sorensen is een waanzinnig
goede verhalenverteller Annie
Voor de fans van TIJAN & Colleen Hoover We leken voor elkaar geschapen. Tot
we elkaar ontmoetten. Misha 'Waar je ook gaat, ik mis wat je achterlaat. Het lijkt
wel alsof je al eeuwen weg bent.' In groep zeven kregen we een penvriend
toegewezen. De lerares van de andere school dacht dat ik meisje was, omdat ik
'Misha' heet, en wees me toe aan een van haar leerlingen, Ryen. Mijn docent
dacht dat Ryen een jongen was en vond het een goede match. Het duurde niet
lang voordat we erachter kwamen dat er een foutje was gemaakt. En al heel snel
waren we het oneens over van alles. Wat de lekkerste pizza was. Android vs.
iPhone. Of Eminem echt de beste rapper aller tijden was… Zo begon het en de
daaropvolgende zeven jaar, hadden we elkaar. We hadden drie regels: Geen
social media. Geen telefoonnummers. Geen foto's. We hadden het goed, zo.
Waarom zouden we dat dan verpesten? Tot ik online op een foto van een meisje
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stuitte. Ze heette Ryen, zat in de laatste klas van de middelbare school, hield van
Gallo's pizza en was verslaafd aan haar iPhone. Toeval bestaat niet... Ik moest
haar ontmoeten. Ik verwachtte alleen niet dat ik zou haten, wat ik aantrof. Ryen
Hij heeft me al in geen drie maanden geschreven. Er is iets mis. Is hij overleden?
Opgepakt? Misha kennende zijn beide een reële mogelijkheid. Zonder hem word
ik langzaam gek. Ik moet weten dat er iemand is die naar me luistert. Het is mijn
eigen schuld. Ik had toch zijn telefoonnummer moeten achterhalen, of een foto
van hem. Hij kan wel voorgoed zijn verdwenen. Of hij blijkt, zonder dat ik het
doorheb, ineens recht voor mijn neus te staan...
Sterrenhemel van Colleen Hoover, een New York Times-bestseller! Sky, de
hoofdpersoon in Sterrenhemel, weet een paar dingen heel zeker. Punt 1: ze huilt
niet. Nooit. Punt 2: de echte wereld bestaat niet uit happy endings. Punt 3:
halsoverkop verliefd worden is aan haar niet besteed. Totdat ze Dean Holder
ontmoet, die honderdduizend gevoelens in haar losmaakt. Moet ze haar
levensregels herschrijven? Schrijfster Colleen Hoover houdt van social media,
haar man, cola light en haar kinderen niet in deze volgorde, maar we doen ook
geen uitspraken over welke dan wél. Sterrenhemel (Engelse titel: Hopeless) is
het eerste boek van Colleen Hoover dat in Nederland verschijnt.
When Warren becomes roommates with cold and calculating Bridgette, tempers
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flare, but Warren is intent on turning her passionate antagonism into passionate
love.
De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de
internationale lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een
Hollywoodlegende. Over de liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven
echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is een internationale
lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende, van
de auteur van Daisy Jones & The Six. Hollywoodfilmicoon Evelyn Hugo is
negenenzeventig als ze besluit om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te
vertellen over haar glamoureuze maar door schandalen geteisterde leven. Ze
benadert de jonge journalist Monique Grant, die gefascineerd luistert naar wat
Evelyn te vertellen heeft. Maar naarmate Monique dieper in de herinneringen van
de Hollywoodlegende duikt, krijgt ze het onbehaaglijke gevoel dat Evelyn iets
verzwijgt. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is
een adembenemende roman die de lezer moeiteloos meevoert, van de
gloriedagen van Hollywood in de jaren zestig tot de harde, hedendaagse realiteit.
Het is een verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een
grote, verboden liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s
Elizabeth Taylor en Ava Gardner. ‘Je pakt het boek op voor de
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Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het ontroerende
verhaal van een jonge journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan
‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de
aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn
Monroe en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews
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 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?
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Casey McQuiston sleept je met 'Rood, wit en koningsblauw' mee in een verhaal
vol humor en liefde.
Crave presents the ultimate book boyfriend experience with this beautiful fourcolor illustrated edition of November 9, the unforgettable love story between a
writer and his unexpected muse from the beloved #1 New York Times bestselling
author, Colleen Hoover. Fallon meets Ben, an aspiring novelist, the day before
her scheduled cross-country move. Their untimely attraction leads them to spend
Fallon’s last day in L.A. together, and her eventful life becomes the creative
inspiration Ben has always sought for his novel. Over time and amidst the various
relationships and tribulations of their own separate lives, they continue to meet
on the same date every year. Until one day Fallon becomes unsure if Ben has
been telling her the truth or fabricating a perfect reality for the sake of the ultimate
plot twist. Can Ben’s relationship with Fallon—and simultaneously his novel—be
considered a love story if it ends in heartbreak?
New York Times, USA Today én Wall Street Journal-bestseller! Camryn Bennett
dacht dat ze haar leven op een rijtje had, tot alles misging... Ze is vastbesloten
positief te blijven en door te bijten. Als een avond in een hippe club een
onverwachte wending neemt, besluit ze om alles achter te laten en haar hart te
volgen. Ze stapt in een bus, zonder duidelijke bestemming en gewapend met
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alleen een telefoon en een tas met essentials. Ze heeft geen idee wat ze eigenlijk
zoekt – ze weet alleen dat ze zo ver mogelijk weg wil. Onderweg ontmoet ze
Andrew Parrish. Door Andrew ontdekt Camryn een hele andere kant van zichzelf.
Ze besluiten een roadtrip te maken en haar leven wordt een stuk wilder en
spannender. Maar net als Camryn is ook Andrew ergens voor op de vlucht. Zal
zijn geheim ze dichter bij elkaar brengen, of alles kapotmaken wat ze hebben
opgebouwd? Lees nu ook het prachtige vervolg: Eens of altijd! Reviews: 'J.A.
Redmerski weet je mee te nemen in een wirwar van emoties die ervoor zorgen
dat je de laatste hoofdstukken met vochtige ogen zal verslinden.'- @jenniferleest
'Nu of nooit is een heerlijk boek om tijdens deze zomermaanden te lezen, over
twee fantastische personages. J.A. Redmerski heeft een fantastisch verhaal op
papier weten te zetten!' - chicklit.nl 'Nu of nooit is een prachtig verhaal. [...]. Het
einde wist mijn tranen te trekken en zal ervoor zorgen dat ik dit boek niet snel
vergeet. Camryn is een geweldig personage dat ik meteen in mijn armen sloot.' Hebban
Sterrenregen van Colleen Hoover: Holders kant van het verhaal. Dean Holder
heeft twee mensen ontzettend in de steek gelaten: zijn zus, Lesslie, en zijn
vroegere buurmeisje, Hope. Er flakkert voor het eerst in tijden weer iets van hoop
in hem op als hij bij de supermarkt een meisje tegenkomt dat sprekend lijkt op
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het buurmeisje dat hij jaren geleden voor het laatst heeft gezien. Maar ze stelt
zich voor als Sky. En hoe hij ook zijn best doet, ze lijkt zich hem of hun verleden
niet te herinneren. Is dit wel de echte Hope? Op een gegeven moment wordt hij
zo verliefd op haar dat hij niet meer weet of hij dat nou wil of niet. De
Amerikaanse new adult-auteur Colleen Hoover maakte een klapper met
Sterrenhemel, het verhaal van Sky. In Sterrenregen geeft ze het woord aan de
mannelijke hoofdpersoon: Dean Holder, de jongen op wie talloze meisje
hopeloos verliefd zijn geworden. Ik ben nog nooit zó verrast door een boek.
Chicklit.nl over Sterrenhemel
A "sublimely creepy" psychological thriller from #1 New York Times bestselling
author Colleen Hoover (Tarryn Fisher, New York Times bestselling author).
Lowen Ashleigh is a struggling writer on the brink of financial ruin when she
accepts the job offer of a lifetime. Jeremy Crawford, husband of bestselling
author Verity Crawford, has hired Lowen to complete the remaining books in a
successful series his injured wife is unable to finish. Lowen arrives at the
Crawford home, ready to sort through years of Verity’s notes and outlines,
hoping to find enough material to get her started. What Lowen doesn’t expect to
uncover in the chaotic office is an unfinished autobiography Verity never intended
for anyone to read. Page after page of bone-chilling admissions, including
Page 16/23

Download Free Ends Us Novel Colleen Hoover
Verity's recollection of the night her family was forever altered. Lowen decides to
keep the manuscript hidden from Jeremy, knowing its contents could devastate
the already grieving father. But as Lowen’s feelings for Jeremy begin to intensify,
she recognizes all the ways she could benefit if he were to read his wife’s words.
After all, no matter how devoted Jeremy is to his injured wife, a truth this
horrifying would make it impossible for him to continue loving her.
When she discovers that her boyfriend is cheating on her, Sydney, a 22-year-old
college student, must decide what to do next, especially when she becomes
captivated by her mysterious neighbor Ridge. Original.
ZAAK GESLOTEN Iedereen in Little Kilton kent het verhaal: de knappe en
populaire eindexamenscholiere Andie Bell werd door haar vriendje Sal Singh
vermoord, waarna hij zelfmoord pleegde. Zelfs vijf jaar later ziet Pippa Fitz-Amobi
nog de impact die de zaak op het dorp heeft gehad. Pip heeft zich altijd
afgevraagd wat er nu precies is gebeurd. Wanneer ze de zaak kiest als
onderwerp voor haar profielwerkstuk, komen er al snel geheimen boven die
iemand liever verborgen had willen houden. Het lijkt wel alsof diegene haar
tegenwerkt – zou de echte moordenaar nog leven? ‘Een cadeautje voor lezers
die gek zijn op nagelbijtend spannende mysteries.’ – Kirkus Review
#1 New York Times bestselling author Colleen Hoover’s romantic, emotionPage 17/23
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packed debut novel unforgettably captures all the magic and confusion of first
love, as two young people forge an unlikely bond before discovering that fate has
other plans for them. Following the unexpected death of her father, eighteen-yearold Layken becomes the rock for both her mother and younger brother. She
appears resilient and tenacious, but inside, she's losing hope. Then she meets
her new neighbor Will, a handsome twenty-one-year-old whose mere presence
leaves her flustered and whose passion for poetry slams thrills her. Not long after
a heart-stopping first date during which each recognizes something profound and
familiar in the other, they are slammed to the core when a shocking discovery
brings their new relationship to a sudden halt. Daily interactions become
impossibly painful as they struggle to find a balance between the feelings that
pull them together and the forces that tear them apart. Only through the poetry
they share are they able to speak the truth that is in their hearts and imagine a
future where love is cause for celebration, not regret.
Lily hasn't always had it easy, but that's never stopped her from working hard for
the life she wants. She's come a long way from the small town in Maine where
she grew up - she graduated from college, moved to Boston, and started her own
business. So when she feels a spark with a gorgeous neurosurgeon named Ryle
Kincaid, everything in Lily's life suddenly seems almost too good to be true. Ryle
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is assertive, stubborn, and maybe even a little arrogant. He's also sensitive,
brilliant, and has a total soft spot for Lily, but Ryle's complete aversion to
relationships is disturbing. As questions about her new relationship overwhelm
her, so do thoughts of Atlas Corrigan - her first love and a link to the past she left
behind. He was her kindred spirit, her protector. When Atlas suddenly reappears,
everything Lily has built with Ryle is threatened. With this bold and deeply
personal novel, Colleen Hoover delivers a heart-wrenching story that breaks
exciting new ground for her as a writer. It Ends With Us is an unforgettable tale of
love that comes at the ultimate price. This book contains graphic scenes and very
sensitive subject matter.
Sometimes in life, in order to move forward you must face the past... In Hopeless,
Sky left no secret unearthed, no feeling unshared and no memory forgotten, but
Holder's past remains a mystery. He is haunted by the little girl he let walk away
from him and he has spent his entire life searching for her. He had hoped that he
would finally gain closure and be able to rid himself of his guilt the moment they
were reconnected. But he could not have anticipated that the exact opposite
would occur and even more guilt and regret would be thrust upon him.
Sometimes in life, if we wish to move forward we must first dig deep into our past
and make amends with it. In Losing Hope, readers will learn what was going on
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inside Holder's head during all those moments that left him feeling hopeless and
see whether he can perhaps gain the peace he desperately needs.
Don’t miss #1 New York Times bestselling author Colleen Hoover’s beloved
novel about risking it all for love is now an Awestruck original series, coming soon
to go90.com and the go90 app, available for iOS or Android. Auburn Reed is
determined to rebuild her shattered life and she has no room for mistakes. But
when she walks into a Dallas art studio in search of a job, she doesn’t expect to
become deeply attracted to the studio’s enigmatic artist, Owen Gentry. For once,
Auburn takes a chance and puts her heart in control, only to discover that Owen
is hiding a huge secret. The magnitude of his past threatens to destroy
everything Auburn loves most, and the only way to get her life back on track is to
cut Owen out of it—but can she do it? With her moving and compelling prose,
Hoover “will pull heartstrings in this second-chance love story” (Booklist).
Daniel does not believe in love at first sight until he lays eyes on Six, a girl with a quirky
personality, but a secret from the past could jeopardize their chance at happily ever after.
Daisy Jones & The Six is een verslavende roman over de opkomst en ondergang van een
band, maar ook over vrouwen die leven voor hun dromen en er alles voor doen om die te laten
uitkomen. In Daisy Jones & The Six van Taylor Jenkins Reid droomt de knappe maar
instabiele Daisy Jones er eind jaren 60 van een beroemd zangeres te worden. Ze wordt
voorgesteld aan Billy Dunne, de frontman van de opkomende rockband The Six. De vonken
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spatten ervan af en hun eerste hit slaat in als een bom. Billy’s vrouw is zich bewust van de
chemie tussen haar man en Daisy, maar hun huwelijk en gezin staan voorop. Die romantiek is
niets voor de coole toetsenist Karen die de liefde opzijschuift voor haar carrière in een tijd die
daar nog niet rijp voor is. Daisy Jones & The Six is een verslavende roman over de opkomst
en ondergang van een band, maar bovenal over drie krachtige vrouwen die leven voor hun
dromen en er alles voor overhebben om die te laten uitkomen. ‘Ik viel als een blok voor Daisy
en verslond deze roman in een dag!’ – Reese Witherspoon ‘Deels onthullende
celebritymemoires deels A Star Is Born. Je leest het in één nacht uit.’ – Vogue Best New
Books 'Volledig geloofwaardig en een feest om te lezen.' - The Times 'Reid is onovertroffen in
het neerzetten van imperfecte personages, en de strakke plot doet je racen naar het einde van
deze verslavende roman.' - Publishers Weekly (starred)
Al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd in Nederland en België! Dé internationale sexy
bestsellersensatie vol humor. Hannah Wells heeft een enorme crush op Justin Kohl, de hunk
van het footballteam. Maar hoe kan ze ervoor zorgen dat hij haar eindelijk ziet staan? Garrett
Graham is de populaire aanvoerder van het ijshockeyteam. Maar hij kan ijshockey wel
vergeten als hij niet snel zijn filosofiegemiddelde verbetert met behulp van bijles. Hij laat zijn
oog vallen op de sarcastische brunette die als enige van de klas een goed cijfer heeft gehaald
voor het tentamen dat hij over moet doen. Het enige probleem: zij heeft helemaal geen zin om
hem te helpen. Garrett is echter niet voor één gat te vangen en bedenkt een sluw plan: zij
geeft hem bijles, en hij doet een tijdje alsof hij haar vriendje is. Als Hannah namelijk een paar
keer als zijn date op feestjes wordt gezien, zal ze daarmee ongetwijfeld de aandacht van
Justin trekken. In een vlaag van verstandsverbijstering gaat Hannah akkoord met de deal. Dat
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kan niet misgaan... toch? De deal is het eerste deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy,
die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Ook
schreef ze een serie van vier boeken getiteld Briar U.
In this “brave and heartbreaking novel that digs its claws into you and doesn’t let go, long
after you’ve finished it” (Anna Todd, New York Times bestselling author) from the #1 New
York Times bestselling author of All Your Perfects, a workaholic with a too-good-to-be-true
romance can’t stop thinking about her first love. Lily hasn’t always had it easy, but that’s
never stopped her from working hard for the life she wants. She’s come a long way from the
small town where she grew up—she graduated from college, moved to Boston, and started her
own business. And when she feels a spark with a gorgeous neurosurgeon named Ryle
Kincaid, everything in Lily’s life seems too good to be true. Ryle is assertive, stubborn, maybe
even a little arrogant. He’s also sensitive, brilliant, and has a total soft spot for Lily. And the
way he looks in scrubs certainly doesn’t hurt. Lily can’t get him out of her head. But Ryle’s
complete aversion to relationships is disturbing. Even as Lily finds herself becoming the
exception to his “no dating” rule, she can’t help but wonder what made him that way in the
first place. As questions about her new relationship overwhelm her, so do thoughts of Atlas
Corrigan—her first love and a link to the past she left behind. He was her kindred spirit, her
protector. When Atlas suddenly reappears, everything Lily has built with Ryle is threatened. An
honest, evocative, and tender novel, It Ends with Us is “a glorious and touching read, a forever
keeper. The kind of book that gets handed down” (USA TODAY).
‘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
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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.
Layken and Will's relationship has endured through hardships, heartache, and a cruel twist of
fate, further solidifying the fact that they belong together. But the two lovers could not have
expected that the things that brought them together may ultimately be the things that tear them
apart. Their connection is on the brink of being destroyed forever and it will take an
extraordinary amount of willpower to keep their love afloat.
‘Mijn belofte aan jou’ van bestsellerauteur Colleen Hoover gaat over Quinn en Graham, die
elkaar ontmoeten wanneer ze ontdekken dat hun partners een affaire met elkaar hebben. Zes
maanden later krijgen ze zelf een relatie. Dan gaat deze roman fast-forward naar zes jaar later:
de relatie van Quinn en Graham kent ook hobbels. Hoe perfect hun liefde ook is, het zijn
allebei mensen, en mensen zijn niet perfect. Hun belofte aan elkaar komt onder druk te staan.
Maar van breken is geen sprake, als het aan Graham ligt. Colleen Hoover schreef met ‘Mijn
belofte aan jou’ een roman die ontroert en aan het denken zet. ‘Een verhaal dat je gelezen
moet hebben’ – Hebban.nl over ‘Nooit meer’
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