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We know the specific strengths of various cities, are aware of their ranking, are able to discuss their density and growth. But what
do all cities have in common, what do we know about the “lowest common denominator”? The “city as a species”, the “primal
genetic material of the city”: this is the subject of A Quantum City. This colossal work is a love letter to the city and intellectual
culture. We follow the fictional narrative figure, Orlando, beginning in 320 BC, on his odyssey through the Western world up to the
present time. The book is divided into four interrelated chapters and can be read page by page in a discursive manner, however
randomly browsing through the book also offers new and multi-faceted interpretations. Great intellectual achievements are
compared with obscure and mundane events. A Quantum City offers an inspiring view of the city that is in us and around us.
Het meeslepende slot van de fantasyserie van topauteur Sarah J. Maas Een naderende oorlog bedreigt alles waar Feyre van
houdt in het bloedstollende derde deel van de Hof van doorns en rozen-serie. Feyre heeft haar metgezel Rhysand verlaten en is
teruggekeerd naar het Lentehof. Ze is vastbesloten informatie te verzamelen over Tamlins plannen en die van de koning van
Hybern, die Prythian wil overheersen. Maar ze moet een dodelijk spelletje spelen om Tamlin te misleiden - één misstap betekent
het einde, niet alleen van Feyre, maar van haar hele wereld. Als de oorlog uitbreekt, moet Feyre beslissen wie van de
oogverblindende en dodelijke Edelheren ze kan vertrouwen. Ze zal op onverwachte plekken naar bondgenoten moeten zoeken.
Maar terwijl immense legers de macht proberen te grijpen, woedt de grootste strijd in haar hart. Over de eerste twee delen van de
serie: 'Spanning, romantiek, intrige en actie. Dit boek mag je niet missen.' The Huffington Post 'Dit moet je kopen!' School Library
Journal Lees ook de eerste twee delen van de serie: Hof van doorns en rozen Hof van mist en woede
Het epische slotdeel van de Glazen troon-serie! Tv-serie in de maak door de producenten van de succesvolle series Grey’s
Anatomy en The Handmaid’s Tale Aelin is gevangengenomen door de Fae-koningin. Ze is opgesloten op een geheime locatie,
zonder enige hoop op ontsnapping. Terwijl zij maandenlang martelingen ondergaat, vervolgen haar vrienden hun eigen weg – in
Aelins afwezigheid is het aan hen om hun moederland te verdedigen. Maar gelukkig blijft Rowan zoeken naar zijn verloren liefde.
Aelins lot hangt af van haar kracht om zichzelf te bevrijden en te vechten in de ultieme strijd om haar leven. Sommige
verbintenissen zullen sterker blijken dan ooit, andere zullen verloren gaan. Eén ding is zeker: alle mysteries rondom Aelin en haar
koninkrijk zullen voor eens en altijd onthuld worden. De pers over de Glazen troon-serie ‘Fijn te lezen fantasyboek met een steeds
volwassener wordend hoofdpersonage en een toenemende spanning voor de ultieme eindstrijd.’ ***** Hebban ‘Sarah J. Maas is
een genie in het schrijven van plotselinge twists... Ik heb niets dan lof voor dit boek en deze serie!’ Chicklit.nl 'Absoluut
adembenemend.’ Young-adult.nl ‘Spannend, duister, avontuurlijk, magisch, griezelig en romantisch. Behoort zonder twijfel tot de
betere fantasyverhalen.’ Thrillers-leestafel.info
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Fan van de Fallen-serie en Het verraad van Natalie Hargrove ? Dan is Teardrop echt iets voor jou. Deze meeslepende, nieuwe
serie van bestellerauteur Lauren Kate brengt een klassieke mythe tot leven. Tranentrekker Nooit huilen… Dat heeft Eureka’s
moeder haar op het hart gedrukt. Nu is Eureka’s moeder onder mysterieuze omstandigheden verdronken en Eureka wil eigenlijk
ook dood. Ze geeft alleen nog om een bijzonder boek. Daarin staat het huiveringwekkende verhaal van een meisje dat een heel
continent in zee huilde. Als een vreemde jongen Eureka vertelt dat ze in gevaar is, krijgt hij haar ook bijna in tranen. Tranen die
een wereld kunnen wegspoelen...
Wanneer je iets bijzonders en zeldzaams tegenkomt, zou je dat dan voor jezelf moeten houden of juist met de wereld moeten
delen? Diep in de beboste bergen van Ierland woont een jonge vrouw volledig afgesloten van de bewoonde wereld. De prachtige,
mysterieuze Laura beschikt over een ongekend talent: ze kan elk geluid nadoen, net zoals de Australische liervogel. Wanneer zij
plots Solomon en zijn filmcrew tegenkomt, wordt haar leven op zijn kop gezet. Weggehaald uit haar vredige omgeving naar de
drukte van de grote stad wordt Laura geconfronteerd met een wereld die wanhopig probeert haar te begrijpen. Solomon, die een
intense verbintenis met Laura voelt, gelooft dat men haar en haar gave zal omarmen. Maar zal Laura daadwerkelijk in staat zijn
om haar vrijheid te behouden of zal ze in een gouden kooi terechtkomen? Zoals alle wilde vogels moet ook zij haar vleugels
kunnen uitslaan. Liervogel is een diep ontroerend verhaal over het rusteloze verlangen dat in ons allemaal huist en het geluid van
de stilte dat zich achter het lawaai van onze drukke wereld bevindt. Cecelia Ahern (1981) veroverde al meer dan 24 miljoen harten
met haar schitterende romans. P.S. Ik hou van je was een van de bestverkopende debuutromans van 2004 in het Verenigd
Koninkrijk en heeft negentien weken op nummer één gestaan in de bestsellerlijst. Sindsdien schreef ze onder meer Ik zal je nooit
vergeten, Voor jou en Het boek van morgen. Haar nieuwe roman Liervogel wordt wederom met veel lof in zowel binnen- als
buitenland ontvangen. 'Intrigerend, lyrisch en werkelijk prachtig.' GLAMOUR 'Een schitterende, meeslepende roman.' SUNDAY
TELEGRAPH 'Een emotioneel liefdesverhaal met een kloppend hart.' SUNDAY EXPRESS 'Een must read.' MARIE CLAIRE
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
Het eerste deel van de Helse Creaties-trilogie - die vooraf gaat aan de Kronieken van de Onderwereld begint wanneer Tessa's
gerieflijke leventje van het New York in 1978 abrupt eindigt als haar voogdes sterft. Tessa wordt naar haar broer in Londen
gestuurd, maar voordat zij daar aankomt is ze ontvoerd door de Zwarte Zusters, die haar dwingen zich te bekwamen in een
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vreemde gave, waarvan ze niet eens wist dat ze die had: transformeren. Ze wordt gered door de superknappe en gevatte Will, die
haar naar de Schaduwjagers brengt... De IJzeren Engel leest als een trein en is onmogelijk om weg te leggen. Het is alsof je op
het puntje van je stoel naar een waanzinnige film zit te kijken. Fans van Kronieken van de Onderwereld én nieuwe lezers zullen
zeker niet teleurgesteld zijn en smeken om méér!
In Steal like an artist en Show your work! toonde Austin Kleon hoe iedereen creatief kan zijn en hoe je die creativiteit met de
wereld kunt delen. In zijn nieuwe bestseller leer je aan de hand van tien verrassende inzichten hoe je in een wereld vol afleiding
creatief kunt blijven doorgaan. Keep on going is een boek voor iedereen die een zinvol en productief creatief leven wil leiden en
die af en toe eens vastloopt. Onthoud: leven is kunst, geen wetenschap. Iedereen heeft zijn eigen kijk op dingen. Neem wat je
nodig hebt en laat de rest liggen. Keep going en take care of yourself. Elke dag is groundhog day. Een gewijde basis creëren.
Vergeet de titel. Ga aan het werk. Maak geschenken. Het gewone + extra aandacht = het buitengewone. Dood de kunstmonsters.
Je mag van mening veranderen. Bij twijfel, ga opruimen. Demonen haten frisse lucht.10. Onderhoud je tuin.
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.
Mack's jongste dochter, Missy, is tijdens een vakantie met haar familie ontvoerd. In een verlaten hut in de wildernis van Oregon is bewijs
gevonden dat ze op brute wijze om het leven is gebracht. De dader is nooit gevonden en het verdriet en gemis worden door Mack en zijn
gezin nog elke dag gevoeld. Vier jaar later ontvangt Mack, die nog steeds in diepe rouw is, een opvallend briefje, schijnbaar van God, met de
uitnodiging om terug naar de hut te gaan. Tegen zijn gevoel in gaat hij terug naar de plek des onheils. Hij komt daar aan op een koude,
winterse middag en stapt zijn grootste nachtmerrie weer binnen. Wat Mack in de hut vindt, verandert zijn leven volledig... De uitnodiging
worstelt met de tijdloze vraag: Waar is God in deze wereld vol pijn en verdriet? Dit boek heeft de potentie om voor onze generatie te doen
wat The Pilgrim's Progress van John Bunyan heeft gedaan voor zijn generatie. Zo goed is het! - Eugene Peterson De uitnodiging is de meest
indringende roman die ik in jaren heb gelezen - Michael W. Smith
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. 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 Nachtjagers-serie.
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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.
Van Rick Riordans debuutserie Percy Jackson en de olympiërs en het vervolg Helden van Olympus zijn wereldwijd 33 miljoen exemplaren in
druk. Het teken van Athena is het derde deel over de helden van Olympus.Annabeth is doodsbang. Het ene moment wacht ze verlangend op
de komst van Percy, het volgende moet ze vechten voor haar leven. Ze kan alleen maar hopen dat de Romeinen haar niet doden voordat ze
zien wie ze is. Bovendien heeft ze het Teken van Athena bij zich, dat haar moeder haar gaf met de opdracht haar te wreken
In het korte verhaal De lifter pikt een man tijdens een ritje in zijn gloednieuwe auto een wonderbaarlijk vingervlugge lifter op. Roald Dahl, de
alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels
met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag
iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden een koude, sombere plek. Haar overlevingskansen en die van
haar familie berusten op haar vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd wordt door een wolf kan ze de verleiding niet
weerstaan om te vechten voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden en daarop staat een prijs. Niet veel later verschijnt er een
beestachtig wezen om vergelding op te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian wordt gesleept, ontdekt Feyre dat haar
ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn landgoed
verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in een vurige passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie,
gevaarlijke wereld van de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude, kwaadaardige schaduw groeit over het land, en Feyre moet een
manier vinden om het te stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd zijn.
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 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.
Een jonge leraar Duits uit Parijs brengt met zijn schoolklas een bezoek aan het concentratiekamp Buchenwald. Daar ziet hij een foto van een
gevangene die als twee druppels water op zijn vader lijkt. Hoe is die gelijkenis te verklaren? Als hij het voorval later aan zijn vader vertelt,
reageert die ontwijkend. Welk oorlogsverhaal schuilt er achter deze foto? Welke familiegeheimen komen aan het licht? Fabrice Humbert
bewijst met deze roman dat het heel goed mogelijk is om over de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog te schrijven zonder dat je die hebt
meegemaakt. Het boek werd unaniem bejubeld in de Franse pers als 'een grote roman' en 'een openbaring' en het won de Prix Orange du
Livre, de Prix Littéraire des Grandes Ecoles 2010 en de Prix Renaudot du Livre de Poche 2010.
Het stoute konijn Pieter loopt weg om uit de moestuin te snoepen. Hij wordt achtervolgd door de boze eigenaar. Pas na veel avonturen komt
hij weer veilig thuis. Prentenboek met gedetailleerde, zachtgekleurde aquareltekeningen en beweegbare delen. Vanaf ca. 4 jaar.
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
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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...
Zinderende spanning en vurige passie in deel 2 van de Hof van doorns en rozen-serie! Feyre heeft de vloek van Amarantha verbroken en is
teruggekeerd naar het Lentehof, maar daarvoor moest ze een hoge prijs betalen. De vreselijke dingen die ze heeft gedaan om Tamlin te
redden kan niet ze vergeten en ook haar afspraak met Rhysand, Edelheer van het gevreesde Nachthof, heeft ze maar al te goed onthouden.
Terwijl Feyre haar weg zoekt door een doolhof van politiek, passie en duizelingwekkende macht, doemt er een veel groter kwaad op. Feyre
zou het kunnen tegenhouden, maar alleen als het haar lukt om haar angstaanjagende krachten te beheersen en haar gekwelde ziel te helen.
Young Adult boek van het jaar op Chicklit.nl!
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.
Een meisje treft in haar tuin een verward ander meisje aan dat beweert haar vader te hebben vermoord. Met haar vriendin gaat ze op
onderzoek uit.
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.
Op haar dertigste heeft Elizabeth alles wat een moderne vrouw zich maar kan wensen: een echtgenoot, een huis en een succesvolle
carrière. Maar in plaats van gelukkig te zijn wordt ze overspoeld door paniek, verdriet en verwarring. Twee jaar later, na een bittere
echtscheiding en een hevige depressie, besluit Elizabeth een radicale stap te nemen: ze gaat een jaar lang alleen op reis. Op haar zoektocht
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naar evenwicht en geluk doet ze drie landen aan. In Italië leert ze la dolce vita kennen, in India verdiept ze zich in meditatie en schrobt ze
tempelvloeren, en in Indonesië ontdekt ze de balans tussen ernst en lichtvoetigheid en ontmoet ze haar grote liefde.

Klassieke wetenschapsfilosofische tekst waarin de Franse wijsgeer (1596-1650) de grondlijnen van zijn filosofie uittekent.
Comme c’est humiliant. Le voilà coincé, obligé de jouer au babysitter pour une femme, car c’est ce que lui a ordonné
son alpha. Étant le bêta du clan, il a bien mieux à faire, comme laver son impressionnante crinière, chasser des voyous
ou bien regarder les lionnes courir après sa queue– et même jouer avec la sienne si son lion est d’humeur joueuse.
Mais son rôle de babysitter prend soudain une autre tournure quand celle qu’il doit surveiller et protéger s’avère être
son âme sœur. Une femelle menacée par une meute de loups. Une femme qu’il aimerait revendiquer comme sienne.
Une compagne qui ne succombe pas à ses charmes. Habituellement, ce sont les Alphas du clan qui rugissent et non pas
les Bêtas, mais là, étant donné son niveau de frustration, il va peut-être devoir faire une exception. Et si cela ne plaît pas
à certains, ils n’ont qu’à aller voir ailleurs si sa queue touffue y est ! Grrr ! genres: fantasie romantique, loup garoux,
Comédie sentimentale, Sentimental paranormal, bit-lit, Romans d'amour, romans sentimentaux, comedie romantique,
paranormale romantique avec un lion et une humaine
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.
Een blind meisje te midden van het geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De boekendief
'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge
Marie-Laure is blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als curator.
Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo. Ze
hebben de grootste en meest waardevolle schat van het museum meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner
Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens
naar het front gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure
samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk al vele gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar
lang aan deze roman, die door de internationale pers als een meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de filmrechten
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zijn verkocht aan 20th Century Fox. Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn
imponerende gevoel voor detail en prachtige metaforen zijn overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr schildert met
een rijk prozapalet dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut betoverend.' The
Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The Times
Nightingale Way – Romantische nachten is het achtste deel in de heerlijke, sexy serie van Samantha Young. Voor de
lezers van E.L. James, Jennifer Probst en Sylvia Day. Logan heeft twee jaar lang geboet voor de fouten die hij maakte.
Nu is hij klaar om opnieuw te beginnen. Hij heeft een geweldig appartement, een goede baan en veel vrouwen om hem
af te leiden van zijn verleden. En een vrouw die hem helemaal gek maakt... Grace ontsnapte aan haar manipulatieve
familie door naar een nieuwe stad te verhuizen. Haar nieuwe leven is bijna perfect. Het enige wat ze hoeft te doen is
haar Mr. Right vinden – of in ieder geval een manier bedenken om haar onweerstaanbare maar irritante womanizer van
een buurman te negeren. Grace wil niets te maken hebben met Logan, totdat een levensveranderende verrassing
langzaam de wilde hartenbreker verandert in de sterke, stabiele man waar ze naar op zoek was. Pas wanneer ze begint
te zwichten voor zijn charmes, dreigt haar eigen rommelige verleden alles te verpesten wat ze tot dan toe hebben
opgebouwd...
Fans van epische fantasy moeten dit gewoon lezen! Iedereen van wie Celaena Sardothien houdt is van haar
weggenomen. Toch dwingen de omstandigheden haar terug te keren naar Adarlan. Niet alleen voor wraak, maar ook om
haar eigen koninkrijk te redden en de schaduwen uit haar verleden het hoofd te bieden. Hiervoor heeft ze geaccepteerd
dat ze Aelin Galathynius is, de rechtmatige koningin van Terassen. Maar voordat ze de troon kan heroveren, moet ze
vechten. Voor haar neef Aedion, een generaal die bereid is voor haar te sterven. Voor kroonprins Dorian, die vastzit in
een onmenselijke gevangenis. En ze vecht voor haar volk, dat nu in slavernij leeft in dienst van een brute koning en
wacht op de glorieuze terugkeer van hun koningin. Het vierde deel in de populaire de Glazen troon-serie neemt ons
verder mee op Celaena’s epische reis en bouwt op naar een ontknoping die de wereld onder haar voeten vandaan zal
slaan. De pers over de Glazen troon-serie ‘Absoluut adembenemend.’ Young-adult.nl ‘Lezers zullen smachten naar
meer van Sarah J. Maas.’ Kirkus Reviews ‘Perfecte fantasy voor fans van The Hunger Games.’ The Examiner
Al sinds hun kindertijd zijn Rosie en Alex onafscheidelijk. Rosie is dan ook ontroostbaar als Alex met zijn familie van
Dublin naar Boston verhuist. Ze besluit om naar de hotelschool in Boston te gaan als ze van school af is, zo hoeven ze
elkaar maar een jaar te missen. Maar het loopt anders. Rosie raakt zwanger en blijft bij haar ouders wonen om voor haar
dochtertje te kunnen zorgen, terwijl Alex met een Amerikaanse trouwt. Hun magische band houdt hen op de been tijdens
alle ups en downs in hun bestaan, maar geen van beiden weet of hun vriendschap de jaren en kilometers - en nieuwe
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relaties - zal overleven. In Rosies achterhoofd speelt altijd de vraag of ze misschien ooit meer hadden kunnen worden
dan goede vrienden. Misverstanden, omstandigheden en pure pech hebben hen uit elkaar gehouden, maar als de
ultieme kans zich aandient, zullen ze dan alles op het spel zetten voor echte liefde? Cecelia Ahern (1981) debuteerde
met de bestseller P.S. Ik hou van je, dat succesvol werd verfilmd met Hilary Swank in de hoofdrol. Daarna publiceerde ze
onder meer Het boek van morgen, De tijd van mijn leven, Honderd namen en Zo word je verliefd. `De sleutel tot Aherns
succes is haar vermogen om niet alleen een goed verhaal te vertellen, maar het ook te besprenkelen met genoeg humor,
tranen en een beetje magie. Mirror
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!
Arlo Finch – De Vuurvallei van scenarist John August (o.a. Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory) is het eerste deel van een
superspannende serie die fans van mysterie, magie en avontuur houden beslist zal aanspreken. Arlo Finch verhuist met zijn
moeder en zus naar Pine Mountain, Colorado. Hij heeft geen idee wat hem te wachten staat in het kleine stadje, waar hij meteen
de aandacht trekt van duistere en oeroude krachten. Eerst denkt hij dat de vreemde gebeurtenissen die hem overkomen te maken
hebben met de Rangersclub, waar hij zich bij heeft aangesloten. Deze scoutingclub gebruikt wilde magie uit de mysterieuze Lange
Wouden. Maar al snel raakt hij verzeild in een gevaarlijk avontuur dat de Rangersbeloften van trouw, moed, vriendelijkheid en
waarheid tot het uiterste toe op de proef stellen... ‘Perfect voor tieners die gek zijn op fantasyseries zoals Percy Jackson.’ Seira
Wilson, Amazon-redacteur Een jongen verhuist naar een stadje waar hij meteen de aandacht trekt van duistere en oeroude
krachten...
Het vijfde deel in de populaire Glazen troon-serie neemt ons verder mee op Aelins epische reis en bouwt op naar een cliffhanger
die iedereen zal doen smachten naar het vervolg. In Rijk van stormen heeft Celaena allang haar rechtmatige rol van erfgename
Aelin Galathynius ingenomen en heeft ze gezworen haar koninkrijk terug te krijgen. De Duistere Koning Erawan gebruikt Aelins
verleden, haar vijanden en haar vrienden in een uiterste krachtvertoon om te voorkomen dat ze haar doel bereikt. Aelin heeft een
krachtig hof dat ze leiding moet geven en heeft haar hart aan een Fae-prins gegeven. Nu moet ze bepalen wat – of wie – ze
bereidt is op te offeren om haar wereld te redden... De pers over Rijk van stormen ‘Absoluut adembenemend.’ Young-adult.nl
‘Intrigerend, schitterend, hartbrekend, romantisch en spannend. Dit verhaal zal je verbeelding overnemen en laat je verlangend
naar meer achter.’ USA Today ‘Strakke verhaallijnen, heerlijk escapisme.’ Kirkus reviews ‘Toegewijde fans (en dat zijn er veel)
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zullen dol zijn op dit deel. Ze zullen genieten van de filmische actie, de verstrengelde intriges en de heftige onthullingen van
geheimen en erfenissen.’ Booklist
Naar Italië ga je voor liefde en gelato, maar soms vind je meer dan dat... Lina brengt de zomer door in Toscane, maar aanvankelijk
is ze niet erg in de stemming voor de Italiaanse zon en het prachtige landschap. Eigenlijk is ze er alleen maar omdat het haar
moeders laatste wens was dat ze naar Italië zou gaan om haar vader te leren kennen. Maar welke vader laat nou zestien jaar lang
niets van zich horen? Alles wat ze wil is zo snel mogelijk weer naar huis gaan. Maar dan krijgt ze een dagboek in handen, waarin
haar moeder schrijft over haar tijd in Italië én haar geheime liefde. Vanaf de eerste pagina is Lina gefascineerd en wil ze de
geheimen van het dagboek ontrafelen. Daarvoor heeft ze wel wat Italiaanse hulp nodig. Enter buurjongen Lorenzo... Een prachtig
verhaal waarin twee liefdesgeschiedenissen op een geraffineerde wijze met elkaar worden verweven. 'In Liefde & gelato word je
verwend met heerlijke, verleidelijke beschrijvingen van Renaissancearchitectuur en Italiaans eten.' - Kirkus 'Een tripje naar
Toscane? Geheime liefdes, kunst én Italiaanse ijsjes? Verkocht!' - Waiting on Wednesday
Arilyn Meadows is een expert in het helpen ontstressen van anderen, maar zelf kan ze amper stoppen met rennen. Naast haar
baan als coach voor singles op zoek naar een serieuze relatie is ze ook nog yogalerares, vrijwilliger in een dierenasiel, therapeut
en mantelzorger voor haar geliefde opa. Geen tijd dus om de ware te vinden – maar sinds ze haar yogavriend in een zeer
compromitterende positie aantrof met een dame, houdt ze haar hart sowieso liever gesloten. Dus als politieagent Stone Petty — het
toonbeeld van mannelijkheid en machogedrag — bij haar aanklopt voor verplichte lessen in koel blijven als zijn baan te spannend
wordt, zweert Arilyn dat ze zijn verleidelijke blikken en sexy grijns zal negeren. Maar wat ze ook probeert, de stomende
aantrekkingskracht tussen hen valt gewoon niet te ontkennen, en voor ze het weet wordt ze meegesleurd in een achtbaan van
gevoelens die ze nooit eerder heeft gekend.
De nieuwe serie van wereldwijde bestsellerauteur Sarah J. Maas Crescent City is een bruisende, moderne stad waar mensen en
magische wezens op gespannen voet met elkaar samenleven. De stad strekt zich uit in zeven districten, van het knusse stadshart
en chique woonwijken, tot duistere uithoeken en de beruchte markt waar van alles te koop is, van vers vlees tot smokkelwaar. In
de stad maken vier huizen de dienst uit. Bryce Quinlan – half mens, half Fae – behoort tot het huis van aarde & bloed, net als alle
andere mensen, dieren, heksen en Fae. Samen met haar vrienden geniet ze volop van alles wat Crescent City te bieden heeft.
Maar als de stad wordt getroffen door een wrede moord, komt er abrupt een einde aan haar zorgeloze leven. Bryce krijgt de
opdracht de dader te ontmaskeren, samen met de beruchte huurmoordenaar Hunt Athalar. Maar hun verwoede poging het
mysterie op te lossen, zet meer in beweging dan ze lief is. De pers over de Glazen troon-serie ‘Een unieke combinatie van liefde,
actie en personageontwikkelingen. Een waardige afsluiter van een van de populairste YA/fantasy-reeksen ooit.’ Hebban.nl ‘Wie
begint kan niet meer stoppen met lezen. Deze wereld slokt je op en laat je niet meer los.’ The Guardian ‘Epische fantasy in de
stijl van In de ban van de ring en Game of Thrones.’ The Huffington Post
Carter en Evie ontmoeten elkaar op een Halloweenfeestje en hebben meteen een klik. Dat ze bij twee concurrerende bedrijven in
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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 haatliefdeverhouding? 'Ik wil niet voor je vallen' is een hilarische, oprechte en opwindende roman die je in één ruk uit wilt lezen.
Ze hebben mijn vader gevangengenomen. Hierna zullen ze mij gevangen nemen, behalve als ik inga op hun eisen. De machtigste
man van Italië neerschieten. Cato Marino. De man wordt overal begeleid door zijn beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane is
ondoordringbaar. Hij is de meest paranoïde man van het land. En het was onmogelijk dat ik hem in mijn eentje zou kunnen
uitschakelen. Als ik mijn vader wil redden, heb ik maar één optie. Ervoor zorgen dat ik in Cato's bed kom ... en daar te blijven. **Dit
verhaal gaat niet over de Barsetti’s, maar speelt zich wel af in hetzelfde universum. Er zijn gastoptredens van Crow Barsetti en
Bones jr.**
Ella Rubenstein is veertig jaar oud en niet gelukkig getrouwd, als ze een baan als proeflezer aanneemt voor een literair
agentschap. Opeens staat haar leven op z’n kop. Haar eerste opdracht is het lezen van een manuscript over de oude, beroemde
en mystieke soefi Rumi, gepassioneerd dichter en advocaat van de liefde. Langzaamaan realiseert ze zich dat dit dertiendeeeuwse levensverhaal haar eigen verhaal weerspiegelt. Ze stelt zich open voor nieuwe mogelijkheden en omarmt zo de tijdloze
boodschap van deze spirituele dichter.
Copyright: f7d7bd3c43775b0ff99cf2a4b6a0696e

Page 10/10

Copyright : fanrekord.diefantastischenvier.de

