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Skeletons Of Us Unquiet Mind Book 2
I may be the villain of the story, but at least I get a leading role. Evil is a term thrown around
history and literature as if it’s something so easily definable. A concept to fight against. Evil
doesn’t exist. Neither does ‘good.’ Vampires do, though.I just happen to be one. I’ve cruised
through the centuries managing to avoid all the wars, supernatural and human, but still going
to all the best parties. I would say I avoided bloodshed, but it’s kind of part of the whole
‘vampire’ thing. I’ve lived on the fringes of a society that considered cruelty and sadism
favorable character traits for almost five hundred years. Now I’m in the middle of a war that
might just put my nonbeating heart in a lot of danger. Battles, I can handle. The impossible
attraction between me and the vampire slayer, not to mention the penetrating gaze of the king
of our race, on the other hand? I might not get out undead.
New York Times-bestsellerauteur Susan Casey neemt je mee in de wijde wereld van dolfijnen.
Samen met haar reis je door vele wateren, op zoek naar hun verbazingwekkende
eigenschappen en hun vriendschap. Zij laat je zien wat wij mensen kunnen leren van deze
mysterieuze en zeer intelligente wezens: levensvreugde, lichaamsbeheersing, gebruik van
intuïtie en beïnvloeding van welzijn. Maar ze vertelt ook hoezeer het magische bestaan van
deze dieren wordt bedreigd. Stemmen in de oceaan is een fantastisch verhaal over de kracht
van dolfijnen en onze rol in hun bestaan. Susan Casey (1973) is expert op het gebied van
dolfijnen en was hoofdredacteur van O, Oprah Magazine. Ze publiceerde artikelen in Esquire,
Sports Illustrated, Fortune, Outside en National Geographic en heeft als journalist diverse
prijzen gewonnen. Susan Casey schreef onder andere de New York Times-bestseller The
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Devil's Teeth, een waargebeurd verhaal over de obsessie en het overleven met witte haaien.
Camilla was al op jonge leeftijd verliefd op Landon Plazzo. Toen hij na zijn eindexamen met de
noorderzon vertrok, bleef ze achter met een gebroken hart. Maar Cami werd volwassen en
werd mede-eigenaar van het populaire restaurant Seduction. Ze heeft alles bereikt wat ze wil...
althans, dat denkt ze. Landon blijkt gevechtspiloot in de marine te zijn geweest. Na twaalf jaar
keert hij terug naar Portland. Hij ziet dat Cami, het kleine zusje van zijn beste vriend, een
beeldschone vrouw is geworden en is vastbesloten haar hart te veroveren.
Intrige in Parijs - 1 De wijde wereld trilogie De strijd voor vrede begint 1919. Parijs is het
centrum van de wereld. Politici en diplomaten zijn bijeengekomen om de catastrofale gevolgen
van de Eerste Wereldoorlog te bespreken. Het laatste wat de Britse delegatie nodig heeft is de
mysterieuze dood van een hooggeplaatst lid uit hun afvaardiging. Dus als Sir Henry Maxted
van het dak valt van het appartementencomplex waar zijn maîtresse woont, proberen ze alle
verdachte omstandigheden te verhullen. Maar daar heeft de zoon van Henry Maxted, James
`Max Maxted, andere ideeën over. Hij is vastbesloten de verdachte dood van zijn vader te
onderzoeken en de waarheid boven tafel te halen, zelfs als het betekent dat hij de
ogenschijnlijk harmonieuze verhoudingen tussen de diplomaten moet verstoren. `Goddard is
een zorgvuldige, onnadrukkelijke verteller wiens historische verwijzingen kloppen.' NRC
Handelsblad
Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en wil mensen
helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte krijgen, of een ongeluk. En er zijn
verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna niemand heeft een dode
vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is maar heel klein. Kiek wil de kans nog
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kleiner maken. Ze krijgt een idee...
De zoutroute begint in Londen, in het hier en nu. Na de dood van haar vader vindt Isobel een
oud zilveren amulet, gevouwen in een krantenartikel over een vroegere Sahara-koningin.
Geplaagd door akelige herinneringen uit haar vroege jeugd, besluit ze op vakantie naar
Marokko te gaan, op zoek naar haar identiteit. Dan neemt De zoutroute de lezer mee naar een
jaar of dertig geleden, naar het nomadenvolk dat rechtstreeks afstamt van de legendarische
eerste koningin van de Touareg. Eén van hen, een jonge vrouw genaamd Mariata, wordt
gedwongen te trouwen met een slager in Zuid-Marokko; ze ontvlucht haar lot echter en reist in
haar eentje de Sahara door, op zoek naar haar verloren geliefde.
Jupiter en haar buurjongen Courtney zijn al elf jaar beste vrienden, maar alles verandert als de
mooie, sprankelende Rae hun leven instapt. Courtney 'Coop' Cooper: Gedumpt. Nog een keer.
Normaal zou ik het niet erg vinden, maar op dit moment negeert mijn beste vriendin Jupiter
Sanchez me om een of ander meisje te appen. Rae Evelyn Chin: Ik ben het 'nieuwe meisje',
maar Jupiter en Courtney laten me voelen dat ik hier thuishoor. Ik wil hem kussen. En haar
ook. Jupiter 'Jupe' Charity-Sanchez: Het enige wat erger is dan het verliezen van het meisje
dat je liefhebt aan een jongen, is haar verliezen aan jouw jongen. Ik moet iets doen. Eén
verhaal. Drie kanten. Geen gemakkelijke oplossingen. Als het gaat om liefde,
aantrekkingskracht en relaties, is niets eenvoudig. 'Ik wilde dat ik Zij en ik had kunnen lezen
toen ik vroeger zelf probeerde uit te vinden wanneer het oké is om van iemand te houden.' Nic
Stone over Zij en ik

Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze
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serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de
bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te
maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al
decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed
boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie
helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden
van prachtige wereldliteratuur werken.
Words are my weapon. Stories wrap around my soul, choking me, capturing you.
I don't work in dreams. I don't offer escapes. I cage you within my nightmares.
Magnolia Grace is a horror writer, despite what the name might suggest. One of
the best in the business, if you asked around. Pressure comes with that title.
Expectation for the next nightmare. The next bestseller. Sickness. That's what it
is. She can't be healthy. Because that means she won't write. And she hasn't
been writing. A looming deadline and a crumbling psyche drive her into the
woods. To a cabin which was the site of a grizzly murder. A serial killer,
butchering women, toying with her. Her plan is to borrow some of the horror that
seeped into the soil. But hers follows her. The woods are meant to be her
escape. But they are almost her demise. Almost. He was an unlikely saviour. An
unexpected muse. He has horrors of his own. A motorcycle club looking to settle
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a score. A soul too broken to offer her anything but pain.
My life was never black and white. Heck, it wasn’t even black, white and gray.
Lines were not drawn between good and evil, and if they were, I would have
jumped those suckers for fun. But now it was simpler. It wasn’t black and white.
Or gray. It was only one thing. Blood. A crimson-tinted world. That was all I
needed. All I wanted. Him. Despite the war raging around us, or the secrets
between us, there was nothing simpler than blood. It didn’t matter that it would
be fatal. After all, it’s the things we’re not undead without that will kill us in the
end.
Love can be a beautiful thing. It can fill up your life with the warmth of its embrace
and spread to every corner of your mind. It can quiet your soul. But when that
love turns wrong, it twists and warps into something bitter and unrecognizable.
The pain of it promises unyielding noise in place of that half-remembered silence.
Lexie has lived with this pain for four years, pouring it into music that transformed
Unquiet Mind into the most famous rock band in the world. But fame can also
turn ugly, curl into that bitter version of love and endanger everything Lexie holds
dear. The moment Lexie's life is threatened, he comes back to ensure she stays
alive. Killian. He's not just back to save her life, he's back to save her soul and to
claim what's his. Problem is, someone else already considers Lexie his, and he'll
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kill to make sure she stays that way.
De internationale bestseller over een meisje dat 16 is en weet dat ze nooit 17 zal
worden. Wat zou je doen als je nog maar een paar maanden te leven had? Voor
Tessa van zestien is die vraag werkelijkheid. Ze heeft leukemie en nog maar kort
te leven. Die tijd wil ze goed besteden. En dus maakt ze een lijst van tien dingen
die ze absoluut nog wil doen. Seks. Autorijden. Beroemd worden. En verliefd.
Hartverscheurend en grappig: Voor ik doodga is een buitengewone roman, een
lofzang op het leven in de vorm van een verhaal over sterven. Van een
aangrijpendheid die zeldzaam is in de jeugdliteratuur. Die Downham kan
schrijven. de volkskrant Knap hoe debutante Downham zonder vals sentiment dit
verhaal vertelt. (...) Het sprankelt, heeft humor. esta Geen onnodig sentiment,
wel hartverscheurend echt. Hou de doos Kleenex maar bij de hand. libelle Een
fantastisch boek dat je vanaf de eerste bladzijde al in zn greep houdt en je niet
meer loslaat tot je het uit hebt. Chapeau!! chicklit.nl Het maakt niet uit hoe oud je
bent, dit boek zal je bijblijven. new york times book review
Riley Sager, geprezen door Stephen King, Karin Slaughter en Lisa Gardner om
de intelligente verhaalopbouw en onverwachte ontknopingen, vertelt in Mijn
laatste leugen het verhaal van Emma, die voor het eerst haar vakantie
doorbrengt in een Amerikaans zomerkamp. In Camp Nightingale maakte ze
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nieuwe vrienden, had het naar haar zin en leerde ze leugens te vertellen. Toen
verdwenen de drie meisjes met wie ze haar cabin deelde spoorloos in de bossen
en bleef ze als enige achter. Vijftien jaar later is Emma een gevierd kunstenaar,
geplaagd door herinneringen aan die bewuste avond. Ze wordt door de
kampleiding van Camp Nightingale gevraagd een zomerschildercursus te geven
en omdat ze het verleden definitief wil verwerken besluit ze te gaan. Eenmaal
aangekomen blijkt ze in dezelfde cabin als toen te moeten overnachten en het
verandert opnieuw in een plaats delict... Riley Sager schreef eerder De laatste
meisjes, dat meteen een bestseller werd.
Het derde deel van de succesvolle reeks rond de avonturen van de onsterfelijke
Nicolas Flamel. Nadat ze in Parijs ontsnapt zijn aan de klauwen van Macchiavelli,
reizen Sophie en Josh naar Londen. Zonder zijn magische boek wordt Nicolas
Flamel elke dag zwakker en zijn vrouw Perenelle zit nog steeds opgesloten in
Alcatraz. Nu de krachten van Josh zijn ontwaakt zoeken ze dringend een Oudere
die hem kan leren hoe deze te gebruiken. Maar de enige Oudere die in
aanmerking komt is waanzinnig: de legendarische Gilgamesj Actie, spanning,
mythologie, magie en bekende historische personages; De tovenares is een
waardig nieuw hoofdstuk in de avonturen van Josh en Sophie die samen met de
onsterfelijke Nicolas Flamel de kwaadaardige John Dee bestrijden.
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Rowan had nooit gedacht dat ze haar man en zoontje ooit nog zou terugzien. Volkomen
onverwacht loopt ze hen in een Londens hotel tegen het lijf, en het is haar meteen duidelijk dat
Isandro Salazar haar veracht. Hij haat haar omdat ze hem en hun baby vlak na diens geboorte
heeft verlaten, maar ze kan hem onmogelijk vertellen wat haar ertoe bewoog die afschuwelijke
beslissing te nemen. Nu is ze terug en wil ze wanhopig graag het contact met haar kind
herstellen - én met Isandro. Want ondanks zijn woede en wrok is er nog steeds die
onweerstaanbare aantrekkingskracht...
De valk van Sparta van Conn Iggulden toont een van de meest epische avonturen uit de
geschiedenis tussen Perzische krijgers en Spartanen, vol heldhaftigheid, wreedheid en
bloedvergieten. 401 BC. De Perzische Koning Artaxerxes regeert over het rijk van de Egeïsche
zee tot Noord-India. Wanneer zijn zoon Cyrus, de jongere broer van de troonopvolger,
aanspraak maakt op de troon, doet hij dat met een eliteleger van Spartanen aan zijn zijde. Ze
werken als huursoldaten voor Perzische prinsen die graag willen vechten. Maar in de strijd
worden de Spartanen omringd door hun vijanden, zonder steun, voedsel en water, en is het
aan de jonge soldaat Xenophon om ze te leiden tegen de legendarische Perzische krijgers.
‘Iggulden vertelt een schitterend verhaal. Het tempo is zenuwslopend en het decor prachtig.’
The Times ‘Iggulden is een klasse apart wat betreft epische, historische fictie.’ Daily Mirror
De legende: Nicolas Flamel werd geboren in Parijs op 28 september 1330. Bijna 700 jaar later
wordt hij gezien als de grootste alchemist van zijn tijd. Er wordt gezegd dat hij het geheim van
het eeuwige leven heeft ontdekt. Volgens de archieven stierf hij in 1418. Maar zijn graf is leeg
De waarheid: Nicolas Flamel is dankzij het Elixir van het Eeuwige Leven nog steeds in leven.
De formule hiervan zit verborgen in het boek van Abraham de Magus. Dit boek is het
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machtigste boek met oude magie dat er bestaat. Dr. John Dee, de hofmagiër van Koningin
Elizabeth meer dan 400 jaar geleden, heeft zich verbonden met de Onsterfelijken, de krachten
van het kwaad, die van plan zijn de mensheid te vernietigen zodra ze het boek in handen
krijgen. En als de millenniaoude voorspelling juist is zijn Sophie en Josh Newman de enigen
die hem kunnen tegenhouden als Flamel er tenminste op tijd in slaagt hun bijzondere krachten
te doen ontwaken
Need ideas for library displays? Here is an effective tool for designing and creating unique
visual statements for library spaces. It offers practical advice on utilizing everyday materials to
create lively but economical presentations on all sorts of topics including authors, world
cultures, traditions, natural habitats and book genres. Each of 46 featured displays includes a
brief introduction to the subject; an explanation of the genesis of the idea; specifics regarding
the information included and its source; step-by-step instructions for assembly; and ideas on
how to customize the display to any available space. Various display elements including
unique color combinations, interesting graphics, balance, emphasis and intended audience are
also discussed. A “Month-by-Month Display Ideas” appendix contains 77 additional nifty
display ideas. There is a very lengthy bibliography for further research and inspiration. The
book is thoroughly indexed.
In ‘Portret van een dame’ ontleedt Henry James universele thema’s als vrijheid, seksualiteit
en bedrog. Isabel Archer, een knappe, jonge Amerikaanse, kan dankzij een erfenis naar
Europa reizen. Daar ontmoet ze verschillende mannen die haar ten huwelijk vragen, en die ze
resoluut afwijst. Ze is aan haar vrijheid gehecht, maar het lot wil dat ze valt voor de
ogenschijnlijk charmante, beschaafde, kunstminnende expat avant la lettre Gilbert Osmond –
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met tragische gevolgen. ‘Portret van een dame’ wordt beschouwd als James’ meesterwerk.
Het voorwoord bij deze uitgave is van John Banville, wiens roman Mevrouw Osmond de draad
van het verstikkende leven van Isabel Archer oppakt waar de roman van James ophield.
A haunting in St. Thomas's College, Cambridge bitterly divides the college, and the Cambridge
branch of the Psychic Investigation Unit is invited to carry out an experiment to settle the
unrest. But when the main opponent of the plan, Professor Hawkridge, insists on being present
for the nocturnal investigation and suddenly drops dead that very night the press has a field
day and the college needs answers Sir Joseph Zuylestein, the College Master, asks Dr.
Nathaniel Gye if he can make some discreet enquiries with a view to closing the whole sorry
business. But when they receive some disturbing anonymous letters that seem to prove the
undergraduate, whose unquiet spirit supposedly haunts St.Thomas's, did not commit suicide
ten years earlier, but was murdered, the case suddenly becomes altogether more serious...
Gebukt onder torenhoge schulden, moet Dixie Robinson worstelen om de eindjes aan elkaar te
knopen. Wanneer haar baas, César Valverde, dit ontdekt, ontslaat hij haar op staande voet...
om vrijwel onmiddellijk met een verbijsterend voorstel te komen. Dixie heeft weinig keus,
beseft ze, en dus is ze niet veel later op weg is naar het warme Spanje - samen met César!
Een Israëlische zakenman verdwijnt spoorloos na aankomst op vliegveld Charles de Gaulle. In
het vliegtuig zat ook kolonel Zeev Abadi, het nieuwe hoofd van de Israëlische spionagedienst
Unit 8200. Even later wordt een tweede jonge Israëlische man ontvoerd; ook deze man zat in
hetzelfde vliegtuig. Commissaire Léger van de Parijse politie gelooft niet in toeval, en midden
in een ontluikende diplomatieke storm probeert hij grip te krijgen op de meest opzienbarende
zaak van zijn carrière. Wat heeft Zeev Abadi met de verdwijning van de twee mannen te
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maken? Ook in Israël verdenkt men de nieuwe chef van Unit 8200. Alleen zijn assistent,
Oriana Talmor, durft hem nog te steunen en zij gaat op zoek naar antwoorden. Wie zijn de
twee ontvoerde mannen en waarom vlogen ze naar Frankrijk? Dan wordt er een undercover
commandoteam van de Chinese geheime dienst in Parijs gesignaleerd. De klok is gezet, de
jacht is begonnen, en het wordt een lange, gevaarlijke nacht.
Engeland, de swingende jaren zestig. Het land is volledig in de ban van de televisiecomedy,
met name van die waarin Sophie Straw de hoofdrol speelt. Sophie is een voormalig
schoonheidskoningin uit de provincie die maar één ding in het leven wil: de mensen aan het
lachen maken. Achter de schermen hebben de cast en crew de tijd van hun leven. Maar als
het script te veel op de werkelijkheid begint te lijken en de grenzen tussen feit en fictie dreigen
te vervagen, worden ze allen geconfronteerd met een lastige keuze.
Explores how Russians--prison survivors, historians, concentration camp guards, and
others--are healing the wounds inflicted by long-repressed memories of the former leader and
recounts the efforts of many to locate or find out what happened to relatives who disappeared
during Stalin's tyrannical tenure. Reprint.
Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige jonge vrouw. Als ouderloze baby belandt ze
bij haar tante, die haar haat en op tienjarige leeftijd naar een weeshuis stuurt. Op haar
achttiende vindt ze een betrekking als gouvernante op het landgoed Thornfield. Daar ontluikt
een grote liefde tussen haar en haar grillige werkgever, Edward Rochester. Hun idylle wordt
gedwarsboomd door de onthulling van Rochesters duistere geheim. Jane vlucht, verscheurd
tussen haar gevoel en haar geweten... `De schrijfster houdt ons bij de hand, drijft ons voort
over haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet, laat ons geen moment alleen en staat ons geen
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moment toe haar te vergeten. Aan het eind zijn we tot op het bot doordrongen van het genie,
de heftigheid, de verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia Woolf
Nadat ze Ojai ontvlucht zijn, vluchten Josh, Sophie en Nicolas Flamel naar Parijs. Perenell
wordt nog steeds gevangen gehouden op Alcatraz. De tijd dringt: elke dag dat ze zonder het
boek van Abraham doorbrengen worden Nicolas en Perenell een jaar ouder en neemt hun
magie af. Het is tijd voor Sophie om het tweede magische element te leren: Vuurmagie. En er
is maar één persoon die haar dat kan leren: De Graaf de Saint-Germain, alchemist, magiër en
rockster. Maar intussen nemen de spanningen tussen Sophie en de jaloerse Josh almaar toe...
De Magiër is het spannende vervolg op het wereldwijd succesvolle De Alchemist, waarin de
onsterfelijke Nicolas Flamel en de tweeling Sophie en Josh naast de slechte Dr John Dee een
nieuwe vijand krijgen die nog machtiger en kwaadaardiger is: Niccolò Macchiavelli, de
befaamde zestiendeeeuwse Italiaanse politicus en filosoof.
Hannah Harrison escapes her stalled life in Cape Town for a small-town bookshop in the Free
State. A concentration-camp journal from the South African War, found in a dusty box of old
stock, reveals the life of Rachel Badenhorst, a young girl separated from her family and
enduring the crushing hardship of war. Hannah becomes obsessed with finding out what
happened to Rachel. Coveting the young girl’s courage and endurance, she is compelled to
uncover Rachel’s story, never thinking it will lead her to pick open the wounds of a local farmer
and dig up old tragedies, unearthing grief that even the land has held on to for over a century.
Een nieuwe serie van bestsellerauteur Abbi Glines! - Sea Breeze meets Rosemary Beach Als
een herinnering is het eerste deel van een nieuwe serie van Abbi Glines waarin de personages
van de populaire series Sea Breeze en Rosemary Beach elkaar ontmoeten. Zeven jaar nadat
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ze elkaar voor het eerst ontmoetten en knalverliefd op elkaar werden, brengt het lot Bliss en
Nate weer bij elkaar. Maar is dat sprankje geluk genoeg om hun liefde weer te laten
ontbranden?

Tijdens een stormachtige nacht wordt Lockwood gedwongen onderdak te zoeken in het
spookachtige landhuis van zijn verhuurder: Woeste Hoogten. Daar hoort hij het verhaal
van de vurige, gedoemde liefde tussen Catherine Earnshaw en de donkere en
mysterieuze Heathcliff. Emily Jane Brontë (1818-1848) is dankzij Woeste Hoogten
waarschijnlijk de bekendste van de drie Brontë-zussen, hoewel niet degene die het
meest publiceerde. Haar enige roman verscheen in 1847, één jaar voor haar dood, en
geldt als een van de eerste gothic romans en een van de grootste klassiekers aller
tijden.
Een dirty office romance van de populaire auteur Vi Keeland. Reese is op een date die
ongelooflijk saai is, dus spreekt ze op de voicemail van een vriendin in dat ze zo gauw
mogelijk teruggebeld wil worden met ‘een noodgeval’, zodat ze weg kan. Een knappe
man die langsloopt en haar woorden opvangt voorspelt dat haar date die list sowieso
zal doorzien. Hij mag dan wel bijzonder sexy zijn, toch laat Reese hem weten dat ze
niet zit te wachten op zijn advies. Hij loopt grijnzend terug naar zijn eigen gezelschap.
Terug aan tafel blijft haar date tegen haar aan praten, totdat ineens de knappe
bemoeial met zijn date aan haar tafel verschijnt. Hij stelt zich voor als Chase Parker, en
tot haar verbazing doet hij alsof hij haar neef is en maakt er een dubbeldate van. Hij
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verzint de meest bizarre en hilarische verhalen over hun zogenaamde gezamenlijke
jeugd, en Reese doet met een uitgestreken gezicht mee. Zo wordt de date from hell
ineens een stuk leuker. Aan het einde van de avond gaan ze ieder hun eigen weg
zonder telefoonnummers uit te wisselen. Reese gaat ervan uit dat ze Chase nooit meer
zal zien... tot ze een maand later een leuke nieuwe baan vindt. Haar nieuwe baas?
Chase Parker. De boeken van Vi Keeland zijn wereldwijde bestsellers. In Nederland en
België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers De baas. Van Vi Keeland zijn veel
sexy romans beschikbaar, net als korte verhalen. Ook schrijft ze samen met Penelope
Ward verslavende romantische verhalen zoals Onweerstaanbaar en vele andere.
They were taken. Off the street. From parking lots. Malls. Playgrounds. Snatched from
life and thrust into hell. They took Orion Darby on a perfect summer day, while she
could still taste her first kiss on her lips. She joined the others with chains on their
ankles and scars on their souls. They turned into nothing more than statistics. Cold
cases. Lost girls. Years passed and the world forgot. Until the day they escaped. This is
not about their captivity. This is about their struggle to return to a life that's passed them
by. This was the real world. But for Orion, this was hell. You see... freedom isn't
enough. She needs blood.
He collected beautiful things. Rare things. Ripped them out of their natural environment
and preserved them in all of their dead splendor. The problem was I wasn't beautiful. I
was all of the hideous and ugly realities of the world packaged into one broken human
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being. He came to kill me. That was his business. Death. He ripped me out of my
natural environment, the prison I'd created, and locked me away with all of his beautiful
dead things. I hated him. I still hate him. But if I was given the choice and the ability to
leave this cage, come back to life, I'd stay dead. In all of my hideous splendor. Because
my murderer can only possess dead things. And I can only be possessed by someone
more broken and ugly than me.
Het idee van de homo ludens (Latijn voor ‘spelende mens’) veronderstelt een
mensbeeld waarin de mens in de eerste plaats een spelend wezen is. Zoals de titel
doet vermoeden gaat Homo ludens (1938) over het belang van het spelelement in de
cultuur. Huizinga stelt dat het spel een noodzakelijke bestaansvoorwaarde voor cultuur
is. Tegen de ‘puerilistische’ betekenis van het woord spel, een term die Huizinga
gebruikt om de kinderachtigheid van de politiek aan te duiden, heeft Huizinga het over
de ernst van het spel in de politiek en samenleving. De Nederlander Johan Huizinga
(1872 – 1945) was historicus, antropoloog en cultuurfilosoof. Hij is de grondlegger van
de Nederlandstalige cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis. Zijn Herfsttij der
Middeleeuwen (1919), Erasmus (1924) en Homo Ludens (1938) worden tot zijn
belangrijkste werken gerekend. Uit zijn werk blijkt een voorliefde voor sprookjes en
bewondering voor de middeleeuwse ridderlijke ethiek. Vanwege het sterke literaire
karakter van zijn werk is Huizinga meermaals genomineerd voor de Nobelprijs voor de
literatuur.
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Val voor de man die je niet kunt krijgen... Als kapitein van een rondvaartschip is Pru
ruige wateren gewend; het leven op het vasteland vindt ze een stuk lastiger. Hoewel ze
erg gelukkig is met haar nieuwe appartement en nieuwe buren, zit ze er niet op te
wachten verliefd te worden - en al helemaal niet op Finn O'Riley, de sexy eigenaar van
haar nieuwe stamkroeg! val nog een beetje harder... Hoewel Finn keihard werkt, maakt
hij duidelijk altijd tijd voor zijn vrienden. Zodra Pru daar een van wordt, moet ze erg
haar best doen om niet in zijn betoverende groene ogen te verdrinken. Maar na een
incident met een dartpijltje gaat hun vriendschap razendsnel over in meer. Véél meer...
en vertel hem dan de waarheid... Pru wil niets liever dan dat Finn gelukkig is - dat heeft
ze zelfs gewenst bij de wensfontein op het plein. Ze durft alleen niet te wensen dat ze
hem ooit helemaal voor zichzelf zal hebben. Want ze heeft iets voor hem
geheimgehouden wat alles zal veranderen...
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