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Jasy Florencia Bonelli
‘Onyx’ is het tweede deel van de vijfdelige fantasyserie ‘Lux’ van Jennifer L.
Armentrout. Katy valt in dit boek tegen beter weten in steeds meer voor Daemon, terwijl
het juist van het grootste belang is dat niemand weet dat zij met elkaar verbonden zijn.
Dat zou namelijk haar dood worden. En die van Daemon net zo goed, trouwens. Ze
moet tegen hem liegen om bij hem uit de buurt te blijven, hoe zwaar haar dat ook valt.
‘Onyx’ gaat meteen verder waar het vorige deel van Jennifer L. Armentrouts
‘Lux’-serie ‘Obsidian’ ophield. Hierna volgen nog drie delen.
Entre Aitor y Emanuela hay encuentros y desencuentros que los llevan desde las
misiones jesuíticas en el noreste argentino hasta la ciudad colonial de Buenos Aires en
el siglo XVIII. ¿Podrá el amor superar la traición? Una historia de amor entre una criolla
y un guaraní que va a enamorar a los lectores.
De Deense politieman Niels Bentzon en astrofysicus Hannah Lund zitten een
moordenaar op de hielen die systematisch goede en rechtschapen mensen over de
hele wereld doodt. De moorden lijken hun oorsprong te hebben in een oude, religieuze
mythe. Om de volgende moord – waarschijnlijk in Kopenhagen – te voorkomen moet
Niels Bentzon één goed persoon in de stad vinden. Maar wie is dat?
Una mujer extraordinaria, que atraviesa la siniestra Guerra de los Balcanes en los años
90 del siglo XX, trata de luchar contra sus fantasmas y encuentra la redención en el
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amor. La Diana, una mujer extraordinaria que lucha por alcanzar la redención Mariyana
Huseinovic es una soldado de élite cuyo nombre de guerra es La Diana. Avezada en el
uso de distintos tipos de armas y experta en las artes marciales, ella se define como
una máquina para matar. Sin embargo, esconde un secreto que la vuelve vulnerable y
débil, tanto como lo era a los veinte años cuando, al estallar la guerra en Bosnia, su
tierra natal, se convirtió en víctima de los serbios nacionalistas y esclava en un campo
de concentración. Pero La Diana ha decidido emprender su venganza y destrozar a los
dragones que la convirtieron en esa mujer fría, llena de odio y dolor. Solo que el
destino le tiene preparada una sorpresa y sus planes bien trazados tomarán otro
camino. ¿Quizás el de la redención? Absorbente, ambiciosa y muy documentada, Aquí
hay dragones es la esperadísima novela de Florencia Bonelli sobre uno de los
personajes más queridos de la saga Caballo de fuego. Una novela repleta de acción,
personajes y aventuras que reserva un espacio privilegiado para el amor. Una lectura
que no se puede abandonar hasta la última página. Florencia Bonelli, con más de 3
millones de ejemplares vendidos solamente en la Argentina, vuelve a entregarnos su
libro más ambicioso, más deseado y esperado por miles y miles de lectoras que
aguardan sus novedades con expectativa y felicidad.
Una apasionada historia de amor capaz de traspasar fronteras, sobrevivir a los
conflictos políticos y romper con las convenciones sociales.
Una historia de pasión e intriga en la época de Juan Manuel de Rosas.
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Spanning, mysterie, cultuur, geschiedenis en veel sfeer: een aanrader voor alle Zafón
liefhebbers die ook van thrillers houden. Tasio Ortiz de Zárate is een briljante
archeoloog die twintig jaar geleden werd veroordeeld voor een reeks bizarre moorden
in het rustige stadje Vitoria. Hij staat op het punt voor het eerst de gevangenis te
verlaten, als de misdaden weer beginnen: in de kathedraal van Vitoria wordt een jong
stelletje gevonden: naakt en om het leven gekomen door bijensteken in hun keel. Niet
veel later wordt in de Casa del Cordón, een bekend middeleeuws gebouw in de stad,
een ander koppel vermoord. De jonge inspecteur en profiler Unai López de Ayala –
beter bekend als Kraken – wil niets liever dan meer moorden voorkomen, maar een
recente tragedie in zijn eigen leven maakt het hem moeilijk om deze zaak te
behandelen als alle andere. Zijn onorthodoxe werkmethode wekt bovendien ergernis bij
zijn baas. De tijd begint te dringen en de dreiging wordt alsmaar sterker: wie volgt?
En la primera entrega de la trilogía «Caballo de fuego», París se convierte en el
escenario de una historia de amor entre un señor de la guerra y una cirujana pediátrica
que lucha por la paz.
Una mujer extraordinaria, que atraviesa la siniestra Guerra de los Balcanes en los años 90 del
siglo XX, trata de luchar contra sus fantasmas y encuentra la redención en el amor. Esta
historia se cuenta en dos volúmenes: Aquí hay dragones. La historia de La Diana I y Dime,
¿quién es como Dios? La historia de La Diana II. ¿Se puede luchar contra los dragones sin
convertirse en uno de ellos? Mariyana Huseinovic, más conocida como La Diana, ha
encontrado al amor de su vida, Lazar Kova?, una víctima de abuso sexual y psicológico igual
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que ella. Juntos han iniciado un camino de sanación. Sin embargo, todavía queda algo
pendiente. La Diana necesita cerrar el capítulo más atroz de su vida y recuperar a Larysa, la
hija fruto de la violencia, que nació en el campo de concentración de Rogatica, y a quien
abandonó cuando ella y su hermana Leila fueron rescatadas de ese infierno por Eliah Al-Saud.
El desafío es imponente y dar con la criatura de sus entrañas después de más de cinco años
parece imposible. Con la ayuda de Duga Sarajevo, una ONG dedicada a la lucha contra la
pedofilia y el tráfico humano, y con el trasfondo de negocios ilegales, políticos corruptos,
muertes misteriosas y patentes de semillas cultivables para controlar el alimento en el mundo,
La Diana vive el momento más trascendental de su historia, en el que luchará por aniquilar al
más feroz de los dragones del pasado y encontrar la posibilidad de ser feliz. Florencia Bonelli,
con más de 3 millones de ejemplares vendidos solamente en la Argentina, vuelve a
entregarnos su libro más ambicioso, más deseado y esperado por miles y miles de lectoras
que la siguen y aguardan sus novedades con expectativa y felicidad.
Después de enfrentar toda clase de vicisitudes y separaciones, Aitor y Emanuela encuentran
la manera de vivir juntos en su paraíso personal. El esperado final de la Trilogía del perdón, la
obra más polémica de Florencia Bonelli.
Hadas, duendes, piratas y animales cobran vida para divertir al curioso lector.
Una historia de amor, pasión y erotismo envuelta en la fuerza de los signos, en la magia de las
estrellas.
Een vrouw keert na twintig jaar terug naar Temperley, Buenos Aires. Ze is iemand anders
geworden: haar uiterlijk, haar stem, zelfs haar voornaam. Zullen de mensen die haar gekend
hebben beseffen wie ze voor zich zien? En zal híj haar herkennen? Mary Lohan oftewel Marilé
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Lauría oftewel María Elena Pujol keert terug naar de plek waar ze een gezin had – tot ze
besloot te vluchten. Waarom keert ze nu terug en waarom vluchtte ze destijds als een dief in
de nacht?
Elna en Vivi gaan samen op fietsvakantie door Zweden. Het is 1941, maar de oorlog lijkt ver
weg. Ze zijn jong en onafhankelijk en hebben het gevoel dat de wereld aan hun voeten ligt.
Maar dan worden ze op brute wijze ingehaald door de werkelijkheid. Elna moet niet alleen haar
eigen idealen opgeven, maar merkt ook dat de dromen die ze voor haar dochter en later haar
kleindochter koestert niet zo gemakkelijk te verwezenlijken zijn. Een boeiend beeld van drie
generaties vrouwen, waarin Mankell zich laat zien van zijn sociaal-bewogen kant.
This insightful book introduces the most important trends, people, events, and products of
popular culture in Latin America and the Caribbean. • Explores controversial issues like
censorship, gender, cultural imperialism, and globalization • Allows for cross-cultural
comparisons between Latin America, the Caribbean, and the United States • Enables quick
access to areas of interest through well-organized entries and helpful topic introductions •
Features a discussion on the influence of modern technologies—the Internet, social media, and
video games—in Latin American cultures • Provides substantial citations and references on
each element of popular culture
El secreto está en conocer tu corazón. Nacidas: tu signo, tu destino, tu amor.

In ‘Obsidian’, het eerste deel van de fantasyserie ‘Lux’ van Jennifer L. Armentrout,
maakt Katy kennis met haar nieuwe buurman Daemon. Deze buitengewoon
aantrekkelijke jongen blijkt helaas vreselijk arrogant te zijn, en ze kunnen het totaal niet
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met elkaar vinden. Dan wordt Katy aangevallen door een vreemde en stopt Daemon de
tijd door met zijn hand te zwaaien. Daemon is namelijk een alien en het is niet Katy die
wordt aangevallen, maar Daemon zelf. Dit eerste deel van Jennifer L. Armentrouts
‘Lux’-serie is zo goed dat je meteen verder wilt met deel 2, ‘Onyx’.
In een klein dorp in de Cotswolds ontmoeten drie heel verschillende jonge vrouwen
elkaar tijdens een dorpsbijeenkomst. Beth, die net in het dorp is komen wonen om haar
dominante moeder te ontlopen, Lindy, een alleenstaande moeder van twee kleine
kinderen, en Rachel, die in het reine probeert te komen met haar gestrande huwelijk.
Alle drie proberen ze hun leven weer op te pakken en in een vlaag van enthousiasme
besluiten ze een bedrijfje op te zetten dat jonge paren de trouwdag van hun dromen
geeft voor een heel klein budget. Dit idee blijkt een gat in de markt te zijn en voor ze het
weten zijn ze druk bezig met het organiseren van stijlvolle trouwerijen. Maar hebben ze
met al hun werk voor Cupido wel in de gaten dat hij zijn pijlen langzamerhand op hen is
gaan richten?
El deseado final de Caballo de Fuego, la trilogía que ha atrapado a miles de lectores.
Onweerstaanbare mix van spanning, geschiedenis en cultuur. De heren van de tijd
maakt de trilogie van De witte stad compleet! Vitoria, 2019. De roman De heren van de
tijd, die zich afspeelt in de Middeleeuwen, is een groot succes. Hij verschijnt onder het
mysterieuze pseudoniem Diego Veilaz. Vitoria, 1192. De legendarische graaf Diago
Vela komt thuis na een missie van twee jaar, hem opgedragen door de koning. Hij treft
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zijn broer aan, getrouwd met de vrouw die ooit zíjn bruid was. In het heden krijgt Unai
López de Ayala te maken met een reeks gruwelijke moorden, identiek aan
beschrijvingen in De heren van de tijd. Zijn onderzoek leidt naar de toren van Nograro,
een fort dat al eeuwen bewoond wordt door dezelfde familie. Gaandeweg vindt Unai in
De heren van de tijd allerlei overeenkomsten met zijn eigen verleden. En deze
ontdekking zal voor hem en zijn familie alles veranderen. ‘Klinkt als een thriller. Is ook
een thriller. Maar meer dan dat is het een inwijding in de “witte stad” en haar omgeving
vol legendes en cultureel erfgoed.’ – Het Parool
Een claustrofobisch verhaal dat je bij je nekvel grijpt. Het leven uit één dag: Elena heeft
parkinson, haar dagindeling en haar schaarse activiteiten hangen af van de stipte
momenten waarop ze haar medicijn kan innemen, omdat haar ledematen daarna een
paar uur lang wat beter meewerken. Elena gaat Isabel opzoeken, een vrouw die nog
een schuld bij haar heeft uitstaan, denkt ze. Om bij Isabel te komen, moet ze de hele
stad door, een bijna onmogelijke opgave in haar geval. Maar Isabel moet haar helpen
om aan te tonen dat Rita geen zelfmoord heeft gepleegd. Met een strop om haar nek
hing ze aan de kerkklok, haar dochter, die haar verzorgde, die zelfs bij Elena bleef
wonen toen ze op haar veertigste haar eerste vriend tegenkwam. Als Elena eindelijk
tegenover Isabel zit, blijkt de uitstaande schuld een illusie te zijn, evenals Elena's
andere onzekerheden... In Het kwaad van Elena weeft Claudia Piñeiro behendig
verhaallijnen van heden en verleden door elkaar. Ze schetst niet alleen een prachtig
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portret van de relatie tussen moeder en dochter, laverend tussen afhankelijkheid, haat
en liefde, maar ook van de ouderdom en een veel voorkomende ziekte waar niet over
wordt gepraat.
Blaadjes ritselen in een donker woud. Twee vrouwen van middelbare leeftijd keren
terug naar het bos waar ze in hun jeugd speelden, eindelijk bereid om de confrontatie
aan te gaan met hun angsten en herinneringen aan het vreemde dat ze toen zagen. In
een ander verhaal ontmoet een man de geest van zijn overleden vrouw. En in weer een
ander verhaal verandert een vrouw langzamerhand in steen. Klein zwart verhalenboek
bevat geheimzinnige, soms schokkende en altijd verrassende verhalen van een van de
grootste Britse schrijvers. In deze vijf lange verhalen weet A.S. Byatt op magistrale
wijze folklore en sprookjes met het alledaagse bestaan te verbinden.
Sinds Jodie in het bezit kwam van haar tijdreizende bibliotheekkaart, heeft ze meer
spectaculaire avonturen beleefd dan ze ooit zou wensen te dromen. Maar samen met
de spannende escapades en de standvastige vrienden die ze heeft gemaakt, heeft ze
haar deel van verdriet doorstaan. Jodie probeert te ontsnappen aan haar hulpeloosheid
door haar zoektocht voort te zetten naar de kostbare, lang-verboden gedrukte boeken
die ze toevoegt aan haar groeiende geheime collectie in het huis van haar vriend Otso.
Tijdens haar bezoek aan haar favoriete boekenwinkel in het Victoriaanse tijdperk,
ontsnapt Jodie ternauwernood aan een ontmoeting met een mysterieuze, mogelijk
kwaadwillende vrouw. Kon het mevrouw Noble zijn, de slechte bibliothecaris die de tijd
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had verboden om te reizen en alle bibliotheekkaarten van de andere kinderen in beslag
nam? Otso heeft haar opgedragen een heel bijzonder en belangrijk boek te vinden dat
het antwoord zou kunnen zijn op al haar hoop - een missie die Jodie weer helemaal
over de wereld neemt. Neem een zigeuner, een belofte en een boek, een sleutel, en
dat is avontuur !
In the era of colonization and evangelization in South America, the author brings us an
exciting story immersed in that time period and helps us to know and understand the
life and customs in the Jesuit missions.
Historias de amor y pasión escritas por las autoras argentinas más reconocidas del género:
Cristina Bajo, Florencia Bonelli, María Border, Gloria Casañas, Manuela Centeno, Gabriela
Exilart, Mariela Giménez, Andrea Milano, Fernanda Pérez y Magalí Varela.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de
avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar
een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest over
het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt
al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol
vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de
plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren,
nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee
kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte
boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.'
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Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
Primera entrega de la Trilogía del perdón. La reina de la novela histórico-romántica, nos ofrece
una apasionante historia que, una vez más, provocará el entusiasmo y la celebración de sus
miles y miles de lectores.
Achter hoge muren met zwaar vergrendelde deuren en omzoomd door surveillancehokjes,
bevindt zich de wijk Altos de la Cascada. Daarbuiten ligt de volkswijk Santa María de los
Tegrecitos, de snelweg, de stad – de rest van de wereld. In Altos de la Cascada wonen
gezinnen die er allemaal dezelfde weelderige levensstijl op na houden en die koste wat het
kost willen behouden, of liever, verrijken. Een groep vrienden komt er wekelijks samen, ver
weg van de nieuwsgierige blikken van hun kinderen, huishoudsters en echtgenotes die,
uitgesloten van deze mannelijke bijeenkomsten, zichzelf gekscherend ‘de weduwen van de
donderdag’ noemen. Maar dan op een avond gebeurt er iets waardoor de routine wordt
verbroken: het land stort in en legt een duistere kant van dit ‘perfecte’ leven bloot. Een
vlijmscherpe en humoristische roman over een besloten gemeenschap en een ironische
bespiegeling van de hypocriete Argentijnse samenleving van de jaren negentig.
Verwend, egoïstisch, rijk, verrader, slet Nan Dillon, de in Prada geklede bad girl van Rosemary
Beach, is onder de hete zomerzon voor van alles uitgemaakt. Een deel van haar reputatie
heeft ze verdiend; haar enige zorgen zijn het onderhouden van haar perfecte figuur en het met
haar broer Rush moeten delen van haar vaders privévliegtuig. Maar Nan is allesbehalve blij.
Rush verwacht een tweede kind en heeft geen tijd voor zijn zus. Grant, de laatste jongen om
wie ze echt gaf, besluit dat hij niet met haar maar met haar halfzus Harlow verder wil gaan. En
Harlow, die nooit is vergeten hoe Nan haar behandelde toen ze voor het eerst naar de stad
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verhuisde, blijft afstandelijk. Dus als Major haar mee uit vraagt, grijpt ze haar kans om met de
knappe charmeur te daten. Een tijd weet Nan het met Majors playboy-manieren uit te houden,
maar als hij haar te vaak heeft afgebrand, besluit ze plotseling voor een wild weekend naar
Las Vegas te gaan. Daar ontmoet ze Gannon, een duistere, verleidelijke en o zo gevaarlijke
zakenman die precies weet hoe hij haar moet behandelen...
Una historia repleta de acción: conspiraciones, asesinatos y abordajes en alta mar, que crece
en los albores de la Revolución de Mayo.
La historia de un primer amor ardiente y apasionado entre dos jóvenes a la búsqueda de un
destino marcado por las estrellas. Bárbara Degèner es una hermosa joven de 17 años que
está terminando el secundario. Es del signo de Aries, independiente y batalladora. Sus padres
están separados desde hace unos años y no parecen preocuparse demasiado por ella.
Después de una temporada que la llevó a situaciones límite, se siente muy sola pero está
decidida a cambiar. Se pregunta si alguna vez podrá encontrar la paz, la amistad y el amor
verdadero. Por su parte, Sergio, un atlético y simpático estudiante cordobés que juega muy
bien al fútbol y que está dispuesto a triunfar como profesional, se muda a la capital y empieza
a concurrir al colegio de Bárbara. El recién llegado debe hacerse un lugar entre sus nuevos
compañeros, entre los que están Camila, Lautaro, Bianca y Sebastián. Y Bárbara, por
supuesto, quien le roba el corazón desde la primera vez que cruzan sus miradas. ¿Podrá el
amor cambiar las vidas de Bárbara y Sergio y convertirlos en personas a cargo de su destino?
Nacida bajo el fuego de Aries es la tercera entrega de la serie Nacidas de Florencia Bonelli, la
autora No 1 de novela romántica de la Argentina. ¿Cómo le enseñas a tu corazón a no latir
fuerte cuando él sonríe? ¿Cómo le ordenas a tu mente que no piense en él todo el día?
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¿Cómo te convences a ti misma de que enamorarte de nuevo es peligroso?
Un relato de amor apasionado, donde indios, blancos y mujeres cautivas entretejen una trama
que perdura para siempre en la mente del lector.

Romance, traición y aventuras en la época de las Invasiones Inglesas.
La esperada segunda parte de Caballo de fuego. En el lugar más peligroso del planeta
se puede vivir una historia de amor.
Con este e-sampler vas a poder leer los primeros capitulos de los libros más vendidos,
para saber cuáles te gustaría leer este verano...
En la Revolución de Mayo un amor lucha por sobrevivir.
Drew Danner, een succesvolle schrijver die in Los Angeles woont, ontwaakt in een
ziekenhuisbed met een litteken op zijn hoofd. De politie vertelt hem dat ze hem hebben
aangetroffen bij het levenloze lichaam van zijn ex-verloofde terwijl hij een epileptische
aanval had. Hij had een mes in zijn hand en er zat bloed onder zijn nagels. Maar
Danner kan zich niets meer herinneren. Danner weet zelf niet of hij schuldig is of
onschuldig. Om de waarheid te achterhalen moet hij de gebeurtenissen die tot de
moord hebben geleid, reconstrueren alsof het de plot is van een van zijn eigen thrillers.
Van schrijver wordt hij hoofdrolspeler én hoofdverdachte in zijn eigen verhaal en hij
vindt aanwijzingen die hij misschien opzettelijk, maar misschien ook niet, voor zichzelf
verborgen heeft gehouden. En dan wordt er opnieuw een jonge vrouw vermoord...
Voor alle fans van Jojo Moyes De laatste liefdesbrief. Een heerlijke roman waarin twee
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verhaallijnen verweven worden: in WO2 wordt een jonge, getrouwde Engelse vrouw
onmogelijk verliefd op een Amerikaanse soldaat. Na de oorlog komt hij terug voor haar,
belooft hij – maar in de oorlog worden zoveel beloftes gedaan... In het heden vindt een
jonge Engelse vrouw een schuilplaats in een verlaten huis, maar vindt dan de
briefwisseling uit de oorlogstijd tussen de twee hoofdpersonen uit de andere verhaallijn
– en gaat op onderzoek uit naar hoe hun verhaal afgelopen is.
Historias de amor, deseo y seducción escritas por las autoras argentinas más
reconocidas del género: Cristina Bajo, Florencia Bonelli, Gloria V. Casañas, Gabriela
Exilart, Gabriela Margall, Anabella Franco, Graciela Ramos, Mirta Pérez Rey, Andrea
Milano, Fernanda Pérez, Mariana Guarinoni, Camucha Escobar y María Border.
¿Quién no recuerda el hormigueo en el estómago del primer amor? ¿A quién no se le
cortó la respiración por el ser amado o sintió una daga en el corazón al verse
traicionada? Un amor no correspondido, una segunda oportunidad, un matrimonio roto,
un reencuentro luego de décadas de silencio, un flechazo inesperado de los que te
cambian la vida en un instante... Este conjunto de relatos nos sumerge de lleno en la
belleza de enamorarse, en la desesperación que nos atormenta cuando algo sale mal y
en las dudas que nos aquejan al decidir hasta dónde arriesgarnos. Y como el amor
sólo puede sentirse si está bien narrado, Ay, pasión reúne trece relatos que nos
transportan a un mundo de amor, deseo y seducción de la mano de las más talentosas
autoras románticas.
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