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Deel 1 van de After-serie Het meisje en de badboy: een droom komt uit... De achttienjarige
Tessa Young heeft haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan studeren
aan de universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar
toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en zit
onder de tattoos en piercings. Hardin weet een grote passie in Tessa naar boven te halen, al
probeert ze zich daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant
kennen en wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah,
en een toekomst die spannend, nieuw en onbekend is. De pers over de After-serie ‘Heerlijk
boek, dat een sensatie veroorzaakte in de Verenigde Staten.’ LINDA.meiden ‘Een
wereldwijde bestseller.’ USA Today ‘Fifty Shades of Grey was een bom in de boekenwereld,
nu is er After.’ Glamour
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. Als Bella Swan naar het regenachtige Forks verhuist en de mysterieuze en
aantrekkelijke Edward Cullen ontmoet, neemt haar leven een spannende wending. Edward,
met zijn krijtwitte huid, gouden ogen en betoverende stem, is zowel onweerstaanbaar als
ongenaakbaar. Tot nu toe heeft hij zijn ware identiteit verborgen weten te houden, maar Bella
is vastbesloten achter zijn geheim te komen. Wat Bella zich niet realiseert, is dat ze haar leven
en dat van anderen in gevaar brengt naarmate ze hem beter leert kennen. En misschien is het
al te laat… Een onweerstaanbare combinatie van romantiek en spanning met een
bovennatuurlijk tintje. Gepassioneerd, meeslepend en vol verrassende wendingen. Twilight
houdt je tot ver na de laatste pagina in zijn greep. Twilight is het eerste deel van de
internationale bestsellerserie van Stephenie Meyer.
Hazel is spontaan, extravert en soms wat onhandig. Josh is met zijn rustige, introverte en
rationele karakter compleet het tegenovergestelde. Het klikt heel goed tussen de twee
tegenpolen, en daar schrikken ze zelf ook een beetje van. Ze halen alles uit de kast om elkaar
aan anderen te koppelen en organiseren de ene blind date na de andere. Want meer dan best
friends forever zullen Josh en Hazel nooit worden, toch? 'Ik durf je niet te zeggen' is een
herkenbaar, hilarisch en hartverwarmend verhaal over vriendschap, liefde en die ene persoon
bij wie je altijd jezelf kunt zijn.
De New York Times-bestsellerauteur van Verwrongen brengt een verslavend, zinderend dark
love-verhaal dat zich afspeelt op de aarde ná de invasie In de nabije toekomst hebben de
Krinar het voor het zeggen op aarde. De Krinar komen uit een ander universum, zijn veel
verder ontwikkeld dan wij en zijn een mysterie voor ons – en wij zijn aan hen overgeleverd. De
verlegen, onschuldige Mia Stalis leidt een serieus studentenleven in New York City. Net als de
meeste mensen heeft zij nooit contact gehad met de Krinar. Maar op een dag in het park komt
daar verandering in. Korum laat zijn oog op haar vallen en vanaf dat moment heeft ze te
maken met een krachtige, gevaarlijk verleidelijke Krinar die haar wil bezitten en zich daar door
niets of niemand van laat weerhouden. Hoe ver zou jij gaan voor je vrijheid? Hoeveel zou jij
opgeven om de mensheid te helpen? Welke keuze zou je maken als je begint te vallen voor je
vijand?
‘Duister, aantrekkelijk en ongelofelijk knap: Peter en Sara’s verhaal zal je nog lang bijblijven.’
- Julia Sykes, prijswinnend auteur Hij kwam me ‘s nachts halen, een wrede, aantrekkelijke
vreemdeling uit een van Ruslands gevaarlijkste gebieden. Hij martelde me, vernietigde me en
verwoestte mijn wereld tijdens zijn zucht naar wraak. Nu is hij terug, maar het zijn niet mijn
geheimen die hij wil. De man uit mijn nachtmerries wil mij.
‘Onyx’ is het tweede deel van de vijfdelige fantasyserie ‘Lux’ van Jennifer L. Armentrout.
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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.
De nieuwe serie van internationale bestsellerauteur Holly Black, van wie er wereldwijd al
miljoenen boeken over de toonbank gingen. Natuurlijk wil ik zijn zoals zij. Ze zijn prachtig, als
zwaarden gesmeed in een hemels vuur. Cardan is nog mooier dan de rest. Hem haat ik het
allermeest. Ik haat hem zo erg dat soms, als ik naar hem kijk, ik nauwelijks kan ademhalen.
Toen Jude zeven was, kwam er een vreemde man langs: een man met gekke kleren, puntige
oren en een donderstem. Voor Jude wist wat er gebeurde, haalde hij een zwaard tevoorschijn
en vermoordde daarmee haar ouders. Jude en haar zusjes moesten met hem mee, ver weg
naar het elfenland Elfhame. Tien jaar later is Jude een opstandige jonge vrouw. Ze heeft het
zwaar in Elfhame: ze wordt gediscrimineerd om haar menselijke afkomst en soms zelfs
bedreigd. De arrogante prins Cardan is het ergst van allemaal, dus waarom krijgt ze het altijd
zo warm als hij in de buurt is? Het tij keert als Jude door Cardans broer, kroonprins Dain, wordt
ingeschakeld als spion. Naarmate haar spionnentraining vordert, krijgt ze meer zelfvertrouwen
en maakt ze nieuwe vrienden. Eindelijk lijkt ze haar plek te hebben gevonden. Maar in Elfhame
is niets wat het lijkt, en wie hoog vliegt, kan diep vallen... De pers over De wrede prins ‘Wat je
als lezer ook zoekt – hartkloppingen veroorzakende spanning, dodelijke romance, intrige of
morele complexiteit – dit boek heeft het allemaal.’ Booklist ‘De koningin van de duistere
fantasy. Holly Blacks razendspannende boek vol intrige en magie is onmisbaar voor de fans
van Sarah J. Maas.’ Buzzfeed UK ‘Er zijn veel verhalen over elfen, maar geen zoals deze.
Complexe, genuanceerde personages, onderliggende sensualiteit en een fantastische
schrijfstijl werken samen om de lezer volledig voor zich te winnen.’ The Guardian
Coelho neemt de lezer in De winnaar staat alleen mee naar het filmfestival van Cannes. Hier
komt de zogenaamde ‘superklasse’ bij elkaar, zij die het in de wereld van de mode en de film
gemaakt hebben. Sommigen van hen leven in angst te midden van eigen geprefabriceerde
dromen, bang om geld, macht en roem te verliezen. Ze deinzen nergens voor terug en doen er
alles aan om hun status te behouden.

De Franse Scarlet Benoit is op zoek naar haar verdwenen grootmoeder. Tijdens
haar tocht ontdekt ze dat haar grootmoeder veel geheimen had. Wanneer ze
Wolf, een rebel, ontmoet, lijkt hij de enige die haar kan helpen, ook al zegt haar
instinct dat ze Wolf niet kan vertrouwen. Het speurwerk van Scarlet en Wolf
brengt hen op het pad van Cinder, en hun verhaal blijkt veel meer verbonden dan
ze konden vermoeden. Samen moeten ze alles op alles zetten om uit de handen
te blijven van de geslepen Lunar-koningin Selena.
De Ierse Concannon-familie bracht drie zeer verschillende dochters voort:
Maggie, Brianna en Shannon. De drie vrouwen moeten elk hun eigen
uitdagingen zien te overwinnen om liefde en geluk in hun leven te vinden. Zal de
familieband sterk genoeg blijken om ook elkaar te vinden? Oudste dochter
Maggie May is koppig en temperamentvol, met een groot talent voor glasblazen.
Wanneer ze op een dag Rogan Sweeney ontmoet, die vastbesloten is haar werk
in zijn prestigieuze galeries te verkopen, wil ze niets van hem weten. Maar
Rogan laat zich niet zomaar wegsturen of negeren. Hij is namelijk minstens zo
koppig als zij...
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Ieder meisje dat dit boek leest, wordt halsoverkop verliefd op Cam! Wacht op mij
van Jennifer L. Armentrout, gaat over Avery en Cam. De laatstgenoemde
verovert de harten van duizenden meisjes. Ben jij de volgende? Als je dit boek
gaat lezen, valt dat bijna niet te voorkomen! Cam is namelijk ontzettend sexy, lief,
en eh... Hadden we al gezegd dat hij onweerstaanbaar sexy is? Maar Avery heeft
zo haar eigen shit te verwerken, en daarbij kan ze het niet gebruiken dat Cam te
dichtbij komt. En dan nog een stapje dichterbij... Aan de andere kant: hoe kan ze
hem nu weerstaan? Dat is haast onmogelijk!
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 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.
Carter en Evie ontmoeten elkaar op een Halloweenfeestje en hebben meteen
een klik. Dat ze bij twee concurrerende bedrijven in Hollywood werken, schrikt ze
niet af. Maar wanneer die twee bedrijven gaan fuseren en er maar één baan
overblijft, slaat de sfeer om. Carter en Evie moeten strijden om dezelfde positie.
Wat een mooie nieuwe liefde had kunnen zijn, verandert in een oorlog op de
werkvloer. Ze halen alles uit de kast om elkaar te overtreffen. Welke emotie gaat
het winnen in deze explosieve haat-liefdeverhouding? 'Ik wil niet voor je vallen' is
een hilarische, oprechte en opwindende roman die je in één ruk uit wilt lezen.
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?
Het grote avontuur is de enige roman die Alain-Fournier heeft voltooid. Hij heeft
aan drie gestalten iets van zichzelf meegegeven: de verteller, een eenzame
onderwijzerszoon, de gekwelde aristocraat wiens vrouw er op zijn huwelijksdag
vandoor gaat en de grote Meaulnes, een vrijgevochten schooljongen. Het
huwelijksfeest wordt 's nachts afgebroken. Meaulnes moet terug naar school. Na
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die nacht gaat hij samen met de verteller op zoek naar de lieflijke bewoonster
van het vervallen landhuis op wie hij verliefd is geworden...
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.
Het eerste deel van de serie werd succesvol verfilmd met Hero Fiennes Tiffin en
Josephine Langford ‘Fifty Shades of Grey was een bom in de boekenwereld, nu is er
After.’ Glamour VOORDAT Hardin Tessa ontmoette was hij totaal losgeslagen.
TIJDENS hun eerste momenten samen realiseerde hij zich dat hij haar voor zichzelf
moest zien te houden – zijn leven hing ervan af. NADAT ze een stel waren, was de
wereld voor eeuwig veranderd. De dramatische relatie van Hardin en Tessa werd een
wervelwind waar iedereen om hen heen in meegesleurd werd. Nu krijgen die anderen
een stem – voor, tijdens en na de gebeurtenissen in de After-serie. Daarnaast deelt
Hardin zijn versie van zijn eerste ontmoetingen met Tessa, en dat zal veranderen wat je
dacht te weten over deze intrigerende man en de geweldige vrouw die van hem houdt.
De pers over de After-serie ‘Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in de
Verenigde Staten.’ Linda Meiden 'Leest als een tv-serie.’ The Guardian ‘De nieuwe
Fifty Shades of Grey.’ Publishers Weekly ‘Een wereldwijde bestseller.’ USA Today
De jonge Braziliaanse Maria verlangt koortsachtig naar het grote avontuur en de grote
liefde. Onder valse voorwendselen wordt ze naar Genève gelokt, waar ze in de
prostitutie belandt. Ze doet haar werk echter zonder schaamte, omdat ze haar geest
leert zich niet te beklagen over wat haar lichaam doet en omdat ze zichzelf niet toestaat
verliefd te worden. Niettemin blijft seks voor haar, net als de liefde, iets raadselachtigs.
Dat verandert wanneer ze een jonge schilder ontmoet die haar in verwarring brengt,
want ook al is hij net zo verloren als zij, hij weet de taal van het hart te spreken.
Kahlil Gibran, de auteur van het prachtige boek 'De Profeet', stond op het kruispunt van
twee werelden: die van de oosterse mythen uit zijn jeugd en die van de westerse
verlichting en tolerantie die hij als kunstenaar omarmde. In Gibrans meesterwerk 'De
profeet' worden het oosten en het westen samengebracht en daarmee spreekt hij een
enorm lezerspubliek aan. 'De profeet' wordt universeel als Gibrans beste werk
beschouwd en verschijnt nu in een fraaie, eigentijdse jubileumeditie. 'Je bent goed
wanneer je ernaar streeft van jezelf te geven. Toch ben je niet slecht als je uit bent op
gewin. Want als je streeft naar winst ben je niet anders dan een wortel die de aarde
vastklampt en zich laat zogen door haar borst. Zeker, de vrucht kan niet tot de wortel
zeggen: "Wees als ik, rijp en vol en immer schenkend van je overvloed." Want voor de
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vrucht is geven een noodzaak, zoals ontvangen een noodzaak voor de wortel is.'–
Kahlil Gibran, 'De profeet' Kahlil Gibran (1883-1931) werd geboren in Noord-Libanon.
Als jongeman reisde hij naar Europa en Amerika en ontwikkelde zich tot schrijver,
filosoof en kunstenaar.
Royals van Rachel Hawkins Een heerlijke YA-romance, perfect voor fans van de
Selection-serie! Daisy Winters is dol op scifi, heeft een bijbaantje bij Walmart, houdt
ervan haar haar in knalkleuren te verven en ze heeft een perfecte oudere zus die op
het punt staat zich te verloven met de Schotse kroonprins Alex. Daisy heeft absoluut
geen zin in een leven in de spotlights, maar door toedoen van de tabloids wordt ze
gedwongen samen met haar zus de zomer door te brengen aan het Schotse hof. Daisy
vertrekt met grote tegenzin en hoewel ze haar best doet om uit de problemen te blijven,
raakt ze al snel verstrikt in allerlei onhandige situaties. Onder de hoede van Miles, de
megasnobistische vriend van de jongere broer van de kroonprins, moet ze leren om
zich volgens de koninklijke norm te gedragen. Dat gaat alleen niet zo makkelijk als
diezelfde jongere broer overal waar hij komt voor een schandaal zorgt en Daisy erin
meesleurt. Terwijl ze zich zo goed mogelijk probeert te redden, worden de
verwikkelingen alleen maar groter als ze het ene koninklijke geheim na het andere
ontdekt.
‘Ziel van ijzer’ is het derde deel in de Mercy Thompson-serie van Patricia Briggs, na
het eerste deel ‘Onder de maan’ en het tweede deel ‘In het bloed’. Heerlijk leesvoer
voor fans van Anne Bishop, Ilona Andrews en Jaye Wells. Parttime coyote en
garagehoudster Mercy Thompson heeft de magie van de Fae gebruikt om haar
vrienden te beschermen. Nu eisen de Fae dat ze haar schuld inlost. Want iets of
iemand heeft het op hen gemunt, en Mercy’s scherpe neus wordt ingeroepen om de
moordenaar op te sporen. Maar de moordenaar heeft zelf ook een val gezet, en als die
dichtklapt, dreigt Mercy’s oude baas en goede vriend Zee voor de moorden
veroordeeld te worden. Dat kan Mercy niet laten gebeuren, want de rechtbank van de
Fae kent maar één straf... De Urban Fantasy-titels van Uitgeverij De Fontein zijn
speciaal voor alle fans van ‘Charmed’, ‘Once Upon a Time’, ‘Twilight’ en de boeken
van Cassandra Clare.
Maja was een gewoon meisje van achttien. Mooi, slim, van rijke komaf en populair. Nu
wordt ze verdacht van moord op haar klasgenoten. Is ze medeplichtig aan de school
shooting die zij als enige overleefde? Al maanden wacht ze op haar rechtszaak.
Maanden waarin ze uitgroeide tot de meest gehate tiener van het land. En nu is het
eindelijk tijd om de rechtszaal te betreden ...
Eén blik was voldoende om het verlangen in elkaar aan te wakkeren. Maar Lady
Jessica Sheffield is de bruid van iemand anders en Alistair Caulfield vertrekt naar de
andere kant van de wereld. Nu, zeven jaar later en inmiddels weduwe, stapt Jessica
aan boord van een schip dat haar naar een van de plantages van haar overleden man
moet brengen. De succesvolle koopman en eigenaar van het schip herkent ze bijna
niet. Alistair is een totaal andere man dan de jonge wilde hond die Jessica heeft leren
kennen. Zeven jaar hebben ze hun verlangens ontkend, maar hoe lang kunnen ze dat
tijdens deze reis volhouden? Zondig hart was de inspiratie voor Verslaafd aan jou, deel
1 in de Crossfire-serie!
Cat Crawfield is zelf half-vampier, maar dat weerhoudt haar er niet van te jagen op de
ondoden. Zo neemt ze wraak op haar vader, die het leven van haar moeder verpestte.
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Als Cat gevangen wordt genomen door de sexy vampier Bones, gaat ze een
onverwachte en spannende samenwerking met hem aan. Maar dan worden zij en
Bones zelf doelwit en moet Cat een kant te kiezen. En die van Bones wordt steeds
aantrekkelijker Halverwege het graf is het eerste deel van de veelgeprezen Nachtjagersserie.
Het enorme Franse succes - meer dan 600.000 exemplaren verkocht! Camille leidt een
plezierig leven. Ze heeft een leuke man, een fantastische zoon en een interessante baan.
Maar toch mist er iets. De artistieke carrière die ze altijd wilde is er nooit van gekomen en ze is
de huiselijke ruzietjes meer dan zat. Wanneer ze dan ook bij toeval de 'routinoloog' Claude
ontmoet, besluit ze haar lot in zijn handen te leggen. Camille krijgt verschillende opdrachten
van Claude die bedoeld zijn om haar routine te doorbreken. Ze probeert allerlei nieuwe dingen,
waardoor de relaties met haar man, zoon, moeder en collega's zichtbaar verbeteren. Camille
merkt dat ze zelf ook verandert. Eindelijk staat ze zichzelf toe haar eigen droomleven te leiden:
ze wakkert haar artistieke aspiraties aan en begint een eigen bedrijf, dat een daverend succes
wordt. Dankzij Claudes begeleiding krijgt ze het zelfvertrouwen en de vastberadenheid om
tegenslagen en teleurstellingen te overwinnen én krijgt ze haar ticket naar een nieuw leven. Je
tweede leven begint als je begrijpt dat je er maar één hebt is een enthousiasmerend boek over
het omgooien van je levensfilosofie en het herzien van de dingen die je leven de moeite waard
maken. Een inspirerende roman die bewijst dat iedereen zijn droomleven kan leiden, zolang je
het maar toelaat. Raphaëlle Giordano (1974) is coach, schrijfster en beeldend kunstenares. Je
tweede leven begint als je begrijpt dat je er maar één hebt is haar debuutroman. 'Raphaëlle
Giordano leert ons hoe we op adem kunnen komen en van het leven kunnen leren
houden.'MADAME FIGARO 'Een heerlijke feelgoodroman!' MARIE FRANCE
IJskoud van Jennifer Armentrout, een supersexy boek! In IJskoud komen Sydney en Kyler
samen vast te zitten in een skioord. Ze kennen elkaar al van jongs af aan en zijn stiekem
verliefd op elkaar. Dat willen ze alleen niet aan de ander laten merken. Maar nu ze nergens
heen kunnen, kunnen ze ook niet meer vluchten voor hun gevoelens. Die stijgen al gauw tot
temperaturen vér boven het vriespunt! Jennifer Armentrout is een van de grootste New Adultschrijfsters in de VS. Haar specialiteit? Heerlijke wegdroomhunks! Ook in IJskoud (Engelse
titel: Frigid), Jennifer Armentrouts tweede boek in Nederland na het succesvolle Wacht op mij,
is het zwijmelen geblazen. We just can't get enough...
Al is het dan allemaal nep, toch is dit de bruiloft van het jaar! Een trouwerij met een peperdure
jurk en honderden gasten? Nee, dat is niks voor Sylvie. En nu ze op het punt staat
alleenstaand moeder te worden, heeft ze wel iets anders aan haar hoofd. Toch laat ze zich
voor een goed doel overhalen een fantasiebruiloft te organiseren, waar zijzelf, zwanger en wel,
de rol van de bruid speelt. En waar ze plotseling oog in oog staat met Tom, de
nietsvermoedende vader van de baby… Dit verhaal is eerder verschenen
Dat zijn leven zo'n wending zou nemen, had tycoon Rashid Al Kharim nooit kunnen bevroeden:
hij blijkt troonopvolger te zijn! Opeens is hij sjeik en moet hij afreizen naar de woestijnstaat
Qajaran. Voor hij vertrekt, zoekt hij nog één nacht vergetelheid in de armen van een
beeldschone vreemdelinge... Tora wacht ongeduldig op de ontmoeting met haar nieuwe baas.
Tot haar ontzetting blijkt hij de man te zijn met wie ze een zinderende onenightstand had! Maar
nu gedraagt Rashid zich kil en afstandelijk. Haar verwarring is compleet wanneer hij haar een
schokkend voorstel doet, dat haar voor altijd aan hem zal binden. Ze zou nee moeten zeggen,
maar uit haar mond rolt dat ene woord dat ze nooit meer kan terugnemen... Ja!
De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen,
alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe deze in elkaar
zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele
omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote
spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de laatste waarheden over
Page 6/9

Online Library Le Cri Ekladata
onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze
woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt. De queeste naar
een lotsbestemming kan gelezen worden als een ontwikkelingsroman maar ook als een
wonderlijke en vooral symbolische sleutel tot onze tijd. Een magische fabel met de diepe
wijsheid van een klassiek sprookje. Voor wie niet bekend is met het werk van Paulo Coelho, is
nu de tijd rijp voor een magisch moment. Ook liefhebbers van Coelho zullen met deze
gelimiteerde luxe editie van De alchemist,/i de zoektocht van de jonge Santiago met plezier
herbeleven door de voortreffelijke illustraties van de Franse kunstenaar Moebius.
Een heerlijke roman in acht delen Als kunstenares Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir
Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar
stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het begin van een
stormachtige en sensuele verhouding.Francesca Arno heeft de opdracht gekregen een
bijzonder schilderij te maken als blikvanger voor de foyer van Ian Noble s nieuwe gebouw. Op
een cocktailfeestje om dit te vieren ontmoet ze hem voor het eerst, en is er direct een grote
aantrekkingskracht. Zo n seksuele reactie op een vreemde verrast haar. Met zijn dominante
aanwezigheid en zijn mysterieuze intensiteit brengt Ian haar compleet van haar stuk. En dat is
precies wat ze wil...
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. ‘En liefste?’ vroeg Meneer Vos. ‘Wat
mag het wezen vanavond?’ ‘Ik denk dat we vanavond maar eens eend moesten eten,’ zei
Mevrouw Vos. ‘Breng maar twee vette eenden mee, alsjeblieft. Eén voor ons samen, en één
voor de kinderen.’ ‘Goed, dan nemen we eenden!’ zei Meneer Vos. ‘De beste die Bits maar
heeft.’ Meneer Vos zou niet zoveel praatjes hebben als hij had geweten dat de boeren Bolus,
Bits en Biet hem op dat ogenblik opwachten. Ze liggen achter een boom bij de ingang van het
hol, een geladen geweer in de aanslag. Ze zijn vastbesloten om Meneer Vos dood te schieten,
uit te hongeren of uit te graven, al duurt het nog zo lang... ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids De fantastische Meneer Vos won in 1972 een
Zilveren Griffel en is nog steeds alom geliefd. Een geweldig verhaal van meesterverteller
Roald Dahl, met prachtige tekeningen van Quentin Blake.
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. Futuristisch
Chicago. De wereld van de zestienjarige Tris is opgedeeld in vijf facties: Oprechtheid,
Zelfverloochening, Onverschrokkenheid, Vriendschap en Eruditie. Ieder jaar moeten alle
zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven willen horen. Voor Beatrice
betekent dit dat ze een keus moet maken tussen haar familie en haar ware identiteit. Haar
beslissing verrast iedereen, vooral haarzelf. Deze spannende youngadult-serie van Veronica
Roth wordt verfilmd! Vanaf maart 2014 is Divergent te zien in de bioscoop.
De Londense Pippa Cox weet niet wat ze ziet als ze haar vriend in bed betrapt met een ander.
Om hem uit haar hoofd te zetten gaat ze met vrienden op een roadtrip door Amerika. Daar
ontmoet ze Jensen Bergstrom, een extreem aantrekkelijke man die Pippa direct haar
Londense leven doet vergeten. Jensen lijkt gereserveerd en afstandelijk. Na een pijnlijke
scheiding weigert hij zich te binden. Maar de aantrekkingskracht tussen Pippa en hem valt niet
te ontkennen... Kan de ondeugende, excentrieke Pippa zijn twijfels wegnemen en Jensen
voorgoed voor zich winnen?
Tom Concannon is een rasechte Ier: een dromer, een man van het grote gebaar, maar
bovenal vader. Hij is gek op zijn dochters, en wat hem betreft zijn ze perfect - hoe verschillend
ze alle drie ook zijn... Deel 3 Shannon woont in de VS en weet pas sinds kort dat Tom haar
vader was. Sindsdien voelt ze zich stuurloos - ze weet niet meer goed wie ze zelf is. Wanneer
ze een uitnodiging krijgt van Brianna, haar halfzus, besluit ze daar dan ook op in te gaan. Het
gevoel van herkenning dat Ierland haar geeft, overvalt haar. Net als het feit dat Brianna's
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buurman, Murphy, niet alleen heel erg aantrekkelijk is, maar op zijn beurt beweert dat hij háár
herkent - als de vrouw op wie hij altijd heeft gewacht.
Het tweede deel in de grappige en steamy Off Campus-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn
los van elkaar te lezen. John Logan lijkt het perfecte leven te hebben: hij is een van de sterren
van het succesvolle ijshockeyteam, haalt goede cijfers en over aandacht van vrouwen hoeft hij
zeker niet te klagen. Met zijn goeie looks en vrolijke persoonlijkheid pakt hij iedereen in. Op
een avond klopt hij in een studentenflat aan, op zoek naar het feestje van Danny. Maar Danny
blijkt daar helemaal niet te wonen. Wie er wel woont is Grace, een mooi meisje dat
psychologie studeert. Ze raken aan de praat en uiteindelijk belanden ze samen op de bank om
een film te kijken. Ze hebben een ontzettend leuke avond, maar Logan denkt alleen dat hij
beter bij Grace uit de buurt kan blijven, omdat hij gevoelens heeft voor iemand anders. Dit
vertelt hij haar op het slechtste moment ooit. Wanneer hij zich realiseert dat hij een grote fout
heeft gemaakt omdat hij gek is op Grace, is het al te laat. Ze wil hem zijn fout niet vergeven. Of
kan hij haar toch overhalen? De fout is het tweede 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. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen
en geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde
omgeving afspeelt, getiteld Briar U.
Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar leven voor nog
onbekende tijd. Genoeg om een studie op te pakken en vooral niet als zieke behandeld te
worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste van een been. Vanaf het moment
dat Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de zinderende wederzijdse
aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands tijdbom zijn. Hazel laat Gus kennismaken met
haar lievelingsboek: An Imperial Affliction van Peter Van Houten, een roman over een ziek
meisje, die midden in een zin eindigt. Samen besluiten ze op zoek te gaan naar Peter Van
Houten om hem te vragen hoe het de personages vergaat nadat het boek is opgehouden. De
tocht leidt hen naar Amsterdam, waar de schrijver als een kluizenaar leeft. Hij is in niets wat ze
zich van hem hebben voorgesteld. En hun leven neemt een wending die ze zich niet hadden
kunnen indenken. John Green heeft een meesterwerk geschreven: het wekt dan ook geen
verbazing dat zijn roman bij verschijning de internationale bestsellerlijsten invloog en is
bekroond met vele literatuurprijzen in binnen- en buitenland. In de VS werden van ‘The Fault
In Our Stars’ nog voor verschijning meer dan 450.000 exemplaren verkocht. Het boek stond
meer dan een jaar lang op nummer één in de NY Times bestsellerlijst. Inmiddels is de roman
wereldwijd in meer dan dertig talen verkrijgbaar. In Nederland werd ‘Een weeffout in onze
sterren’ bekroond met de jury- en de publieksprijs van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs,
een unicum. In 2014 veroverde de Amerikaanse coming-of-age-verfilming van het boek
wereldwijd de bioscopen. De film werd een regelrechte kaskraker en won talloze prijzen.
Met een speciale trein die vertrekt van perron 93?4 belandt Harry Potter op Zweinsteins
Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles leert over bezemstelen,
toverdranken en monsters. En uiteindelijk moet hij het opnemen tegen zijn aartsvijand
Voldemort, een levensgevaarlijke tovenaar.
In de schemerwereld tussen slapen en waken leveren de Beschermers van Dromen strijd met
de Nachtmerries. Beschermer Aidan Cross is net zo goed in het vervullen van erotische
dromen als in het doden van de vijand. Vrouwen kunnen Aidan alleen zien in hun nachtelijke
fantasieën, maar de begeerlijke en mysterieuze Lyssa ziet hem zoals hij echt is. En terwijl hij
probeert om haar geheimen te ontrafelen, gebeurt het ondenkbare: Aidan Cross wordt verliefd.
Lyssa heeft heerlijke dromen over een man met intens blauwe ogen. Dan staat hij plotseling in
levenden lijve voor haar deur! In het echt blijkt hij net zo onweerstaanbaar als haar nachtelijke
droomman...; maar haar overgave aan hem brengt haar ook in groot gevaar. En haar niet
alleen, want Aidan moet zijn missie volbrengen. Het is hem ten strengste verboden om te
Page 8/9

Online Library Le Cri Ekladata
houden van deze sterfelijke vrouw, over wie is voorspeld dat zij zijn wereld zal verwoesten...
'Vlot leesbaar verhaal met veel erotische scènes. Een cross-over van het romantische en
fantasy-genre.' - NBD Biblion
Omstreeks het jaar 1800 - een periode rijk aan beroeringen en veranderingen - ontwikkelt zich
de meeslepende romance tussen Heather Simmons en kapitein Brandon Birmingham.Het
18-jarige weesmeisje Heather Simmons woont bij haar tirannieke tante. Zij wordt als een soort
Assepoester behandeld, wat haar grote schoonheid echter niet kan verhullen. Op zekere dag
neemt een zich zeer vriendelijk voordoende oom Heather mee naar Londen; zogenaamd om
voor haar een betrekking te zoeken bij het onderwijs. Zijn werkelijke bedoelingen zijn heel wat
minder eerbaar.Bij zijn pogingen Heather aan te randen, verdedigt het meisje zich met een
mes, waardoor hij gewond raakt. Ze raakt in paniek en rent blindelings de straat op. Daar
passeren juist een paar matrozen op zoek naar vrouwelijk gezelschap voor hun kapitein,
Brandon Birmingham.De ontmoeting tussen beiden kan niet gekenschetst worden als liefde op
het eerste gezicht. Integendeel!Brandon neemt haar mee op zijn zeereis en langzamerhand
ontstaat er een hartstochtelijke liefde tussen hen, die echter niet wordt uitgesproken.
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