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Stygian Scars Of The Wraiths Book 1
Aristoteles’ Metafysica is een van de meest invloedrijke filosofische boeken ooit. Het belangrijkste boek uit de
geschiedenis van de metafysica verschijnt nu voor het eerst volledig in het Nederlands. De meesterlijk vertaalde en
ingeleide tekst laat ons een werkelijkheid ervaren die we uit het zicht verloren lijken te zijn, al omgeeft ze ons op elk punt
van het bestaan. Aan de hand van een uitgebreide inleiding en tal van noten neemt Schomakers de lezer mee door deze
canonieke tekst.
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!
Deze roman speelt zich af omstreeks 1850 in Californië. De om haar schoonheid geroemde Angel verwacht niets van
mannen dan leugens, bedrog en geweld. Als jong meisje werd zij verkocht en misbruikt en later gedwongen als publieke
vrouw haar lichaam te exploiteren. De enige kracht die Angel in staat stelt om te overleven is de diepe haat die zij
koestert. En het meest haat die zij de mannen die haar hebben gebruikt en haar inwendig leeg en dood hebben
achtergelaten. Dan ontmoet zij Michael Hosea, een man die god wil dienen en bij alles zoekt naar zijn wil. Michael Hosea
gehoorzaamt Gods roep om met Angel te trouwen en haar onvoorwaardelijk lief te hebben. Langzaam trotseert Michaels
al Angels bittere verwachtingen en ondanks haar verzet begint haar bevroren hart uiteindelijk te smelten. Bij een naburig
kolonistengezin vindt Angel een warmte die ze nooit eerder gevoelt heeft. Maar niet iedereen wil de vrouw vergeven die
Angel was...als een ultieme beproeving van haar respect voor Hosea en haar prille geloof in God doemt er uit het
verleden een demon op die zij onder ogen zal moeten zien en... overwinnen.
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
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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
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) 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
From the New York Times and USA Today Bestselling Author comes a sexy paranormal romance. MAX Feelings are a
luxury I can’t afford. Hidden behind a shield of quiet placidity, I keep my secret safe from those who’d use it against me.
Until him—the tatted up, self-centered Scar assassin hired to protect me. He takes pleasure in tormenting me, chipping
away at my defenses as if I’m a toy to be played with. I hate that he continuously reminds me that I’m nothing more than
a job. I hate that my body responds to his touch. I hate him. JASPER I’m not a good guy and I don’t pretend to be.
Condemn me if you want, I don’t give a crap. You’re nothing to me. No one is … except her—Max. She’s my target. And I
was hired to do a hell of a lot more than protect her … I was hired to kill her. It should’ve been simple, but it was
complicated as hell. Full-length novel. Come meet the Scars. Scars: Immortal warriors with capabilities derived from the
senses:Trackers, Sounders, Healers, Tasters, Visionaries, and the rare Reflectors. They each have what is known as an
Ink, a tattoo that can be called life. Scars of the Wraiths Stygian (Scars of the Wraiths, Book 1) Tyrant (Scars of the
Wraiths Book 2) Coming March 7th Credo (Scars of the Wraiths, Book 3) Coming Soon TAKE (Scars of the Wraiths) a
standalone novel.
Celaena Sardothien heeft de gevechten op leven en dood overleefd, maar tegen een zeer hoge prijs. Hoewel ze niets
liever wil dan de dood van haar dierbare vriend wreken, moet ze aan een nieuwe reis beginnen om de strijd met haar
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duistere waarheid aan te gaan... Een waarheid over haar erfenis die haar toekomst voorgoed kan veranderen.
Ondertussen verzamelen haar vijanden zich aan de horizon met maar één doel: de inwoners van het koninkrijk tot
slavernij dwingen. Om ze te verslaan moet Celaena de kracht vinden om niet alleen haar eigen demonen te overwinnen,
maar ook het kwaad dat op het punt van uitbreken staat. Als ze wint wordt ze Adarlans grootste bedreiging – en zijn
grootste vijand. De pers over de Glazen troon-boeken ‘Fans van epische fantasy en sprookjes móéten dit gewoon
lezen.’ USA Today ‘Lezers zullen smachten naar meer van Sarah J. Maas.’ Kirkus Reviews ‘Betoverend, opwindend
en fantastisch geschreven.’ Realm of Fiction ‘Perfecte fantasy voor fans van The Hunger Games.’ The Examiner
De benadering is Foucauldiaans: hoe functioneren betekenissystemen in de concrete context van het dagelijkse leven.
Dit boek laat zien hoe aan het eind van de negentiende eeuw vrouwen ‘modern’ consumptiegedrag werd aangeleerd en
hoe vrouwen daardoor zichzelf gingen zien en manifesteren als autonome, creatieve en authentieke ‘individuen’. Dit
leerproces wordt in het boek concreet zichtbaar gemaakt aan de hand van een aantal modebladen die in Nederland
verschenen in de periode 1880-1914. De analyse van de teksten laat zien dat de redactrices zich systematisch van
zowel liberale (vrijheid en keuze) als romantische individu-opvattingen (originaliteit en harmonie) bedienden om hun
modediscours vorm te geven. Ook de reformbeweging, die zich als tegenpool van de gevestigde mode presenteerde,
maakte gebruik van de individualistische logica die aan het dominante modediscours ten grondslag lag.
New York Times & USA Today Best Selling Author Nashoda Rose brings a fresh twist to the paranormal romance world with fierce
tatted men called the Scars. Danielle I remember nothing of my abduction two years ago. Sounds and scents trigger horrific
flashes, but it’s all a blur except for one man with brilliant green eyes. When the tatted six foot two Adonis shows up at my door,
my knowledge of the world is shattered. Bound to the immortal Scar by an ancient spell, we are on the run. Because Balen is the
hunted. And if he dies, so do I. Balen My code of honor was respected without question … until I consumed the blood of a vampire
in exchange for a mortal woman’s freedom. The Scars want me imprisoned. The Wraiths want me dead. But the woman I can’t
forget needs me. And I’ll risk everything to protect her. Even if it means killing her. Because in order for her to live—first she must
die. Full-length novel. Come meet the Scars. 18+ due to sexual content and harsh language. Scars of the Wraiths Stygian (Scars
of the Wraiths, Book 1) Tyrant (Scars of the Wraiths Book 2) Credo (Scars of the Wraiths, Book 3) TAKE (Scars of the Wraiths,
Book 4) a standalone novel.
Liefde is makkelijk. Het leven maakt het ingewikkeld... In Makkelijk van Tammara Webber wordt studente Jacqueline na een
Halloweenfeestje aangerand. Terwijl ze worstelt om uit de greep van haar belager te komen, duikt hij ineens op: Lucas, haar
redder in nood. En de mysterieuze Lucas verschijnt ineens op veel meer plaatsen. Hij werkt bij Starbucks op de campus en zit in
de collegezaal bij economie. Ondertussen heeft Jacqueline een steeds spannender e-mailcontact met bijlesleraar Landon. Landon
is leuk en ongecompliceerd, terwijl Lucas van alles voor haar lijkt te verbergen. Toch voelt ze zich onverklaarbaar tot hem
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aangetrokken.
Schrijver Richard Tull, een mislukt romancier, ontdekt dat er maar weinig middelen zijn om een collega dwars te zitten. Zijn beste
vriend Gwyn Barry, tevens zijn grootste vijand, heeft namelijk irritant veel succes. Gwyns succes steekt Richard en doet hem
besluiten met rigoureuze middelen de ondergang van zijn collega te bewerkstelligen. Uiteindelijk komt hij terecht bij iemand die
zich voor veel geld professioneel toelegt op smaad. `Het eindresultaat is een intens en knap geschreven tijdsdocument,
nihilistische komedie én nihilistische tragedie twee zijden van de medaille voor de prijs van één , gesitueerd in een milieu waar
volgens Amis, en hij kan het weten , zakelijke grofheid en verbale dubbelzinnigheid tot s mensen hoogst gewaardeerde
eigenschappen worden gerekend. ALGEMEEN DAGBLAD `De informatie is heel erg Amis. Brutaal, scherp, grimmig en met veel
gevoel voor humor. GPD BLADEN
From the New York Times Bestseller, Nashoda Rose, comes a powerful love story. The third book in the Unyielding series. This is
Connor's story. Unstable. Unpredictable. Consumed by perfect rage. I was fighting who I’d become and what I’d done. There was
nothing I cared about except her. She was mine. But I’d forgotten her—my shutterbug. And I lost her. Until now. I’d do anything to
possess her again. Anything to keep her safe. Protect her against my biggest opponent. The monster. Me. Full-length novel:
93,000 words Please read in order: Perfect Chaos (Unyielding, #1) Perfect Ruin (Unyielding, #2) Perfect Rage (Unyielding, #3)
Het derde deel in de verleidelijke Royal-serie, voor de vele fans van Maya Banks, E.L. James, Audrey Carlan en Jessica Clare
Een gewoon Amerikaans meisje trouwt met een Engelse prins... waar hebben we dat eerder gehoord?! Terwijl alles hen juist uit
elkaar lijkt te drijven, vecht Alexander voor Clara’s liefde. Ze is van hem, ze hoort bij hem: met lichaam, hart en ziel. Clara vindt
kracht en geborgenheid bij hem. Maar toch voelt ze altijd dat er een dreiging om hen heen hangt, een donkere schaduw die elk
moment hun geluk kan verduisteren. Ze dacht dat trouwen met Alexander de oplossing zou zijn, en dat ze precies wist wat ze
daarna kon verwachten. Maar ze had het mis. Pers en bloggers over de Royal-serie ‘Pak een koud glas limonade, de grootste
ventilator die je kunt vinden en een XL strandhanddoek voordat je dit zinderende boek gaat lezen.’ The Huffington Post ‘Deze
serie was zo’n onverwachte verrassing en de boeken zijn niet normaal zo hot...’ The Rockstars of Romance ‘Ik ben
weggeblazen door de serie! Dames, je moet dit lezen! Het is zo verslavend!’ Schmexy Girl Book Blog ‘Een gloeiendheet
liefdesverhaal over twee mensen die heel verschillend zijn en toch zo goed bij elkaar passen.’ Summer’s Book Blog ‘Met scènes
die sensueel, verleidelijk, gepassioneerd en ondeugend zijn, is dit een verpletterende roman.’ Fan Girl Book Blog
The Original Heartbreakers Moeders, hou uw dochters binnen... Want één ding staat vast: de drie nieuwste inwoners van
Strawberry Valley gaan voor heel wat problemen zorgen! Deel 1 Nu hij net vrij is, heeft bad boy Jase Hollister maar één doel: uit
de problemen blijven. En Strawberry Valley lijkt hem een prima plek om een rustig, fijn leven op te bouwen. Toch is hij niet
bepaald een brave burger - en al helemaal niet wanneer hij in de buurt is van de temperamentvolle schoonheid Brook Lynn.
Serveerster Brook Lynn Dillon staat ook wel bekend als Miss Verantwoordelijk. Niet dat dat haar nu zoveel heeft opgeleverd: ze is
blut, single, en ze heeft al veel te lang geen pleziertje meer beleefd. Totdat ze Jase ontmoet. Hij is ruig en adembenemend sexy,
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en er valt niet te ontkomen aan de vonken die tussen hen overspringen. Toch durft ze haar hart niet aan hem te geven... want is
hij niet veel te gevaarlijk voor haar?
Het is tijd voor de naamgeving van de koninklijke telg, gebaard en beluierd door ex-heks Magraat. Er gaat echter iets mis, maar
wat wil je met priesters in de rol van feeën! Het grootste gevaar zijn de vampiers uit Überwald, deftige lui, van adel en al. Het oog
van de naald lijkt dit keer wel erg klein. Misschien ook te klein voor superheks Opoe Wedersmeer. En ze ligt daar zo stil... Maar,
schrijft ze, Ik bennie dood. Vampiers laten zich niet kisten! Maar er zijn ook nog kabonkers en de drie (of liever *vier*) heksen!
Cat Barahal en haar nichtje Bee denken eindelijk een veilige plek te hebben gevonden om aan hun belagers te ontkomen, maar
het tegenovergestelde is waar: zowel de koude magiërs als generaal Camjiata zijn ervan overtuigd dat de twee meisjes een grote
rol zullen spelen tijdens de dreigende oorlog in Europa, en ze doen er alles aan om Cat en Bee te pakken te krijgen. Als de nacht
van Allerzielen zich aandient en duistere krachten in de geestenwereld worden gewekt, gaat Cat op zoek naar bondgenoten om
deze nieuwe dreigingen af te wenden. Wie kan ze nog vertrouwen? Zelfs Andevai, die zo verliefd is op Cat dat hij bereid is alles
voor haar te doen, moet gehoorzamen aan het magiërshuis dat op Cat jaagt. De toekomst is onzeker, slechts één ding staat vast:
in de nacht van Allerzielen wordt traditioneel de Wilde Jacht geopend, en die eist altijd bloed... mensenbloed!
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
Het langverwachte vervolg op de wereldwijde bestseller Ready Player One! ‘Het is moeilijk om de verwachtingen waar te maken
na het ongelooflijke succes van Ready Player One, maar Ernest Cline doet het toch.’ THE TIMES Een paar dagen na het winnen
van de door oasis-oprichter James Halliday georganiseerde wedstrijd doet Wade Watts een ontdekking die alles verandert: in de
archieven van Halliday ligt een nieuwe technologie verborgen die de wereld zal veranderen en oasis duizend keer
wonderbaarlijker – en verslavender – zal maken dan zelfs Wade ooit had durven dromen. Daarmee begint een nieuwe zoektocht,
met een nieuw raadsel; Hallidays allerlaatste easter egg. Maar een onmogelijk krachtige en gevaarlijke nieuwe rivaal ligt op de
loer. Iemand die over miljoenen lijken zal gaan om te krijgen wat hij wil. Dit keer staan niet alleen Wades eigen leven en de
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toekomst van oasis op het spel, maar ook het lot van de mensheid. ‘Een geweldige mix van spannende fantasie en dreigende
werkelijkheid.’ THE WALL STREET JOURNAL ‘Veel mensen denken dat Ernest Cline over de toekomst schrijft, maar hij schrijft
eigenlijk over de complexe wereld waarin we nu leven. Of je nou zwart, wit, vrouw of man bent, dit verhaal gaat over jou!’
TREVOR NOAH
‘Witte kaarten’ van Anne Bishop is het vijfde, afrondende boek van Anne Bishop in de serie ‘De Anderen’ over Meg Corbyn en
Simon Wolfgard, die begon met ‘Rode letters’, ‘Zwarte veren’, ‘Zilveren zicht’ en ‘Grijze ogen’. Na de mislukte opstand zijn er
nog maar weinig menselijke steden over in Thaisia. Simon, Meg, Monty en de anderen (en Anderen) die onderdeel uitmaken van
het Stadspark van Lakeside, werken hard om de broze vrede tussen mensen en Anderen te bewaren. Maar dan komt Jimmy,
Monty’s louche broer, naar het Stadspark met het plan zich te verrijken ten koste van zijn familie – zoals altijd. Terwijl de Anderen
vol interesse toekijken en hun klauwen scherp houden, lopen de spanningen binnen het Stadspark op. Jimmy lijkt ongevaarlijk,
maar alleen Meg weet wat er echt op het spel staat: zij heeft gezien hoe het afloopt, met zichzelf aan de rand van een graf...
‘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.
Wereldwijd zijn er al ruim 6,3 miljoen boeken verkocht van Sarah J. Maas In Toren van de dageraad volgen we het verhaal van
Chaol en Nesryn die naar de Torre Cesme afreizen, terwijl Aelin gelijktijdig haar verhaal in Rijk van stormen vervolgt. Chaol
Westfall, kapitein van de garde, stond altijd bekend om zijn kracht en onvoorwaardelijke loyaliteit. Maar dat is veranderd sinds het
glazen kasteel is verbrijzeld, zijn mannen zijn afgeslacht, en de koning van Adarlan zijn leven spaarde, maar zijn lichaam heeft
gebroken. Zijn enige kans op herstel ligt in handen van de legendarische genezers van de Torre Cesme in Antica – hét bolwerk
van het machtige zuidelijke rijk. Met het oog op de dreigende oorlog lijkt het een goed idee om daar een pact mee te sluiten. Maar
wanneer hij afreist naar het verre rijk, doet Chaol een ontdekking met grote gevolgen... De pers over de Glazen troon-serie
‘Erfgenaam van vuur is moeilijk weg te leggen.’ Hebban.nl ‘Sarah J. Maas schrijft zo meeslepend dat ik tijdens het lezen het
gevoel heb dat ik deel van Aelins wereld uitmaak. Voorlopig ben ik dan ook niet van plan afscheid van Aelin en haar vrienden te
nemen!’ Thrillers-leestafel.info ‘We vallen maar meteen met de deur in huis: Wauw, wat een boek!’ Lifeofamber.com ‘Fijn te
lezen fantasyboek met een steeds volwassener wordend hoofdpersonage en een toenemende spanning voor de ultieme
eindstrijd.’ Hebban.nl ‘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
Veertien jaar zijn verstreken sinds Sabriel de boosaardige Kerrigor versloeg en hem verbande voorbij de Negende Poort van de
Dood, en zo het Oude Koninkrijk behoedde voor het Rijk van de Dood. De jonge Lirael voelt zich niet gelukkig bij de Clayr, de
gemeenschap van zieners die in de toekomst kunnen Schouwen. Op haar veertiende verjaardag is haar gave nog altijd niet
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ontwaakt en ze overweegt de Clayr voorgoed te verlaten. Dan krijgt ze een baan aangeboden in de bibliotheek, een uitgestrekt
labyrint gevuld met vele magische geheimen en wezens in ruimtes waar al millennia lang niemand meer een voet gezet heeft. In
de beschutte omgeving van de bibliotheek ontdekt Lirael dat ze over ongewone magische vaardigheden beschikt. Samen met
haar trouwe vriend, de Ongemanierde Hond - een zeer oud magisch wezen - begint ze aan een avontuur dat haar leven voorgoed
zal veranderen. Want het is aan haar om het kwaad te bezweren dat het koninkrijk bedreigt en dat de grenzen tussen Dood en
Leven dreigt te doorbreken.
Deel 1 uit de Ademloos serie Gabe Hamilton zou hiervoor branden in de hel, maar het kon hem niet schelen. Vanaf het moment
dat Mia Crestwell de balzaal van het Bentley Hotel in liep, kon hij zijn blik niet van haar afhouden. Maar Mia was een verboden
vrucht. Het kleine zusje van zijn beste vriend. Alleen was ze nu volwassen geworden, en dat was hem niet ontgaan. Hij had jaren
geprobeerd om haar verleiding te weerstaan. Maar dat was nu afgelopen. Als Gabe Mia zijn gevaarlijke, uitdagende wereld in
trekt, beseft ze dat er veel is dat ze niet van hem weet. Hoe ver gaan zijn wensen? Hun relatie is intens en gepassioneerd, maar
dan dreigt hun geheime affaire onthuld te worden, en blijken ze kwetsbaarder voor verraad dan ze ooit konden denken.
De boeken van Abbi Glines worden steeds verslavender.' - Goodreads Mase Colt-Maning heeft altijd de voorkeur gegeven aan
zijn eenvoudige leven als boer in Texas boven zijn erfenis als zoon van een legendarische rockster. Sterker nog: hij gaat
nauwelijks op bezoek bij zijn vader in Rosemary Beach, zeker niet als dat betekent dat hij bij zijn kwaadaardige halfzus Nan moet
overnachten. Dit verandert volledig als hij een razend knappe schoonmaaktster hem toevallig wakker maakt met een valse maar
levendige imitatie van de liedjes van een countryster... Reese Ellis is eindelijk vrij: na een moeilijke jeugd grijpt ze de kans aan om
schoon te maken bij de rijkste families van Rosemary Beach. Maar dan staat ze op het punt haar baan kwijt te raken als ze een
fout begaat in het huis van haar belangrijkste klant: Nan Dillon. Als een hete, halfnaakte vreemdeling met de nonchalante houding
van een echte cowboy haar te hulp komt, is ze geïntrigeerd - en al snel een beetje nerveus als hij interesse in haar toont. Reese
heeft nog nooit een man ontmoet die ze kan vertrouwen. Is Mase de uitzondering op de regel?
Voor alle lezers die zijn opgegroeid met `Buffy the Vampire Slayer , `Charmed , `Twilight en de `Mortal Instruments -serie is er nu
`Rode letters , het eerste boek van Anne Bishop over Meg Corbyn en de Anderen. Meg Corbyn is een cassandra sangue, een
bloedprofeet, die de toekomst ziet elke keer dat haar huid bloedt. Op de vlucht voor de man die haar gave wil gebruiken om rijk te
worden eindigt ze in een Stadspark van de Anderen waar de menselijke wet niet geldt Simon Wolfgard, gedaantewisselaar en
leider van het Stadspark in Lakeside, weet niet wat hem ertoe beweegt om Meg de baan te geven van Contactmens. Maar als hij
Megs geheim ontdekt, moet hij beslissen of zij het waard is om de broze vrede tussen mensen en de Anderen op het spel te
zetten. Anne Bishop is een `New York Times -bestsellerauteur die met haar boeken meerdere prijzen heeft gewonnen. Megs
verhaal gaat verder in haar tweede boek, `Zwarte veren . `Anne Bishop weet zulke levensechte personages neer te zetten dat ik
het gevoel kreeg echt in haar wereld rond te lopen. Ik ben verslaafd aan deze serie, kom op met dat volgende deel! `USA Today
Cat Crawfield is zelf half-vampier, maar dat weerhoudt haar er niet van te jagen op de ondoden. Zo neemt ze wraak op haar
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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 Nachtjagersserie.
Het spannende en romantische vervolg op De glazen troon. In De donkere kroon raakt Celaena verstrikt in een onontwarbare
kluwen van liefde, macht en trouw. Celaena Sardothien mag dan de kampioen van de koning zijn geworden, haar trouw aan de
kroon is nihil. Ze balanceert op een levensgevaarlijk koord dat bij één verkeerde beweging kan breken. Dan blijken er nog meer
duistere krachten aan het werk dan Celaena al vermoedde en komt alles wat ze liefheeft in gevaar. Ze zal keuzes moeten maken:
wie kan ze vertrouwen en wie is het waard om voor te vechten?
Lezingen door de rooms-katholieke priester.
Een nieuw deel in de heerlijk hotte, verslavende Onvoorwaardelijk-serie Toen Raven Bella Stratton nog een tiener was overleed
haar vader bij een vreselijk auto-ongeluk. Bijna nog schokkender was het feit dat hij vergezeld werd door een haar onbekende
vrouw, Diana Pierce, en dat ze twee koffers en tickets naar Parijs bij zich hadden. Beiden lieten een gezin met kinderen achter.
Raven komt nooit helemaal over het trauma heen. Dalton Pierce heeft zijn leven in Californië achter zich gelaten om samen met
zijn twee oudere broers Pierce Construction te runnen. Als hij op een avond een biertje drinkt in de lokale bar voelt hij zich
onmiddellijk aangetrokken tot de goedgebekte, sexy barvrouw. Vastbesloten om haar te veroveren, biedt hij aan om de bar in zijn
originele staat te herstellen, zodat hij haar dagelijks kan zien. Zijn verleidingsplan lijkt te werken en hij weet haar te vangen in een
web van betovering. Maar Dalton weet niets van het geheim dat hun prille hartstocht kan vernietigen... of hun gewonde hart
voorgoed kan helen. De pers over de boeken van Jennifer Probst ‘Perfect voor de liefhebbers van romantische komedies die een
tikkeltje verder durven te gaan.’ Chicklit.nl ‘Een fantastisch, intens verhaal.’ RT Book Reviews ‘Zal de harten van romanceliefhebbers zeker veroveren.’ Harlequin Junkie
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
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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
De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven, actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Viking-dochter
Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet anders dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen hun
grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en overleven. Totdat ze op het slagveld het onmogelijke
ziet: haar broer die meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn wordt gevangengenomen en moet
als slaaf overwinteren in de bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint te herkennen in de mensen die ze altijd heeft geleerd te
haten, brokkelt de wereld die ze zo goed dacht te kennen langzaam af. Wanneer het dorp wordt aangevallen door een
meedogenloze derde clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend van haar broer die haar meerdere keren heeft geprobeerd te
vermoorden. Samen moeten ze een einde maken aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders zullen ze moeten toekijken
hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een meeslepend historisch avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de
Vikingen, over loyaliteit, vergeving en de definitie van familie. 'Zo nu en dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een
heerlijk "donkere dagen"-boek.' Dagblad De Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog voeren met je
hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is als de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie Garber, auteur van
Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende, multidimensionale personages tot leven gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles
is rijk en suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is een aangrijpend verhaal, beeldend verteld.'
Renée Ahdieh, auteur van The Flame in the Mist
“I don’t do nice. Period.” -Kilter (nickname: Off-Kilter) Kilter is crass, reckless and stubborn. He has alienated everyone—just the
way he likes it. Until the day he meets Rayne and emotions he buried long ago reawaken. “I was nothing but a science
experiment.” -Rayne Rayne has been locked away and used for research ever since she was a child. The abuse caused her to
withdraw into a tomb of numbness where she’s found a safe place to hide. But her safe place isn’t safe at all, it’s slowly killing
her. When Kilter rescues her and she is unexpectedly drawn to his raw honesty, Rayne must decide whether to trust him and fight
for what she can’t see or drown into the depths of darkness. For some Scars, it’s the story of healing and redemption, for others
it’s the beginning of a tortured existence. Which will it be for Kilter and Rayne? A band of fierce warriors walk in the shadows of
the human world with capabilities derived from the senses: Trackers, Sounders, Healers, Tasters, Visionaries and the rare
Reflectors. They are known as the ‘Scars. *Stygian must be read first. 18+ Scars of the Wraiths Series Stygian (Scars of the
Wraiths, Book 1) Tyrant (Scars of the Wraiths, Book 2) Credo (Scars of the Wraiths, Book 3) Take (Scars of the Wraiths, Book 4)
Standalone
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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
Geen voorkennis van de serie vereist, dus perfect voor nieuwe lezers Celaena Sardothien is Adarlans meest gevreesde
sluipmoordenaar. Officieel ligt haar loyaliteit bij Arobynn Hamel, meester van het Sluipmoordenaarsgilde, maar in werkelijkheid
vertrouwt ze alleen haar collega Sam. In deze vijf verhalen, die zich afspelen vóór De glazen troon, volgen we Celaena op vijf
gevaarlijke missies, van afgelegen eilanden tot woestijnen vol vijanden, waar ze vecht om slaven te bevrijden en zich te wreken op
tirannieke heersers. Maar er is één probleem: deze missies gaan recht in tegen het beleid van Arobynn Hamel. En op verraad
staat de allerhoogste straf…
Mijn nieuwe gevangene is een gekmakende combinatie van volgzaam maar opstandig, kwetsbaar en toch sterk. Ik moet achter
haar geheimen zien te komen, maar dat zou alles kunnen ruïneren. Mijn obsessie zou ons allebei te gronde kunnen richten.
Moeders, hou uw dochters binnen... Want één ding staat vast: de drie nieuwste inwoners van Strawberry Valley gaan voor heel
wat problemen zorgen! (1) Flirt vol gevaar - Nu hij net vrij is, heeft bad boy Jase Hollister maar één doel: uit de problemen blijven.
En Strawberry Valley lijkt hem een prima plek om een rustig, fijn leven op te bouwen. Toch is hij niet bepaald een brave burger en al helemaal niet wanneer hij in de buurt is van de temperamentvolle schoonheid Brook Lynn. Serveerster Brook Lynn Dillon
staat ook wel bekend als Miss Verantwoordelijk. Niet dat dat haar nu zoveel heeft opgeleverd: ze is blut, single, en ze heeft al veel
te lang geen pleziertje meer beleefd. Totdat ze Jase ontmoet. Hij is ruig en adembenemend sexy, en er valt niet te ontkomen aan
de vonken die tussen hen overspringen. Toch durft ze haar hart niet aan hem te geven... want is hij niet veel te gevaarlijk voor
haar? (2) Hartstocht op herhaling - Beck Ockley is genadeloos in de bestuurskamer... en in de slaapkamer. Betekenisloze seks
helpt hem om de demonen uit zijn verleden op afstand te houden, en hij is vastbesloten om nooit vaker dan één keer met dezelfde
vrouw het bed te delen. Maar wanneer hij de beeldschone Harlow in zijn huis aantreft, begint zijn voornemen te wankelen. Harlow
Glass is de meest gehate persoon van Strawberry Valley. Bovendien is ze blut, werkloos en dakloos. Wanhopig verschaft ze zich
toegang tot Becks woning... en ze wordt door hem betrapt. Ze schrikt zich rot - niet zozeer door zijn vroege thuiskomst, maar
vooral door de zinderende aantrekkingskracht tussen hen. Ze is echter niet van plan een van zijn vele veroveringen te worden.
Maar hoelang kan ze weerstand bieden aan deze onmogelijk sexy man? (3) Voor altijd feest - West mag nu succesvol en steenrijk
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zijn dankzij zijn computergames, maar dat is wel eens anders geweest. Hij heeft moeten knokken om de top te bereiken. En om
daar te blijven, leeft hij volgens een strak regime. Een van zijn regels: nooit langer dan twee maanden een romantische relatie
aangaan. Maar met de mooie flirterige Jessie Kay hoeft hij zich daar geen zorgen over te maken; zij is vast wel in voor een paar
weken lol! Jessie Kay heeft haar feestverleden achter zich gelaten. Vanaf nu wil ze alleen nog maar langdurige, betekenisvolle
relaties. En dus moet ze ver uit de buurt blijven van West met zijn relatiefobie! Toch wordt ze steeds als een magneet naar hem
toe getrokken. Zal ze hem kunnen verleiden om een uitzondering te maken op zijn regeltjes? Deze boeken zijn ook los
verkrijgbaar.
New York Times & USA Today Best Selling Author Nashoda Rose brings a fresh twist to the paranormal romance world with 'the
Scars'. An unrequited love. A tortured past. An unbreakable bond. Their love was well-known throughout the immortal world. The
powerful Taldeburu Waleron and his Delara. But tragedy struck and tore them apart for years. One believing the other was dead.
When fate finally brings them back together again it isn’t kind. It’s cruel and testing. Sacrificial. Because love has no remorse for
its victims. It doesn’t give you options. And it won’t be stopped. This is Waleron and Delara’s story. It’s not pretty and it’s not
kind. But it's theirs. A band of fierce warriors walk in the shadows of the human world with capabilities derived from the senses:
Trackers, Sounders, Healers, Tasters, Visionaries and the rare Reflectors. They are known as the ‘Scars. Scars of the Wraiths
Series (Must be read in order) Stygian (Scars of the Wraiths, Book 1) Tyrant (Scars of the Wraiths, Book 2) Credo (Scars of the
Wraiths, Book 3) Take (Scars of the Wraiths, Book 4) Standalone
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