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Zij geeft niet op... Drie maanden geleden is Serena Barton haar baan als gouvernante kwijtgeraakt. Aangezien ze geen kans heeft op een nieuwe positie, eist ze compensatie van de man die
haar heeft ontslagen: een verachtelijke egoïstische hertog zonder scrupules. Maar voor die hertog is ze niet bang. Wel voor zijn genadeloze zaakwaarnemer, de man die bekend staat als
Clermonts wolf. Deze formidabele vuistvechter met zijn inktzwarte reputatie knapt alle vuile zaakjes van de hertog op. En als de hertog zijn probleem met haar aan hem doorspeelt, maakt ze
geen schijn van kans. Toch moet ze het blijven proberen, haar hele toekomst staat immers op het spel... Hij kan niet zwichten... Hugo Marshall wordt gedreven door blinde ambitie, en dankzij
die karaktertrek heeft deze mijnwerkerszoon het gebracht tot rechterhand van een hertog. Als zijn werkgever hem opdracht geeft zich, goedschiks dan wel kwaadschiks, te ontdoen van die
hinderlijke gouvernante, hoort dat gewoon bij zijn werk. Helaas is Serena niet gevoelig voor goedschiks, en naarmate hij haar beter leert kennen, kan hij het steeds minder over zijn hart
verkrijgen kwaadschiks tegen haar op te treden. Toch zal hij ervoor moeten zorgen dat ze vertrekt, anders verliest hij zelf alles waarvoor hij heeft gewerkt. Hij zal moeten kiezen: of voor het
leven dat hij zo graag wilde, of voor de vrouw van wie hij is gaan houden...
‘Ziel van ijzer’ is het derde deel in de Mercy Thompson-serie van Patricia Briggs, na het eerste deel ‘Onder de maan’ en het tweede deel ‘In het bloed’. Heerlijk leesvoer voor fans van
Anne Bishop, Ilona Andrews en Jaye Wells. Parttime coyote en garagehoudster Mercy Thompson heeft de magie van de Fae gebruikt om haar vrienden te beschermen. Nu eisen de Fae dat
ze haar schuld inlost. Want iets of iemand heeft het op hen gemunt, en Mercy’s scherpe neus wordt ingeroepen om de moordenaar op te sporen. Maar de moordenaar heeft zelf ook een val
gezet, en als die dichtklapt, dreigt Mercy’s oude baas en goede vriend Zee voor de moorden veroordeeld te worden. Dat kan Mercy niet laten gebeuren, want de rechtbank van de Fae kent
maar één straf... De Urban Fantasy-titels van Uitgeverij De Fontein zijn speciaal voor alle fans van ‘Charmed’, ‘Once Upon a Time’, ‘Twilight’ en de boeken van Cassandra Clare.
Alexa heeft een enorm groot probleem; zij is dood. Daar komt nog bij dat ze, in plaats van haar schepper te ontmoeten, verzeild is geraakt in de wereld van engelbewaarders; het Legioen van
Engelbewaarders dat zich inzet voor de bescherming van de zielen van stervelingen tegen de demonen. Maar Alexa’s leven neemt een opwindende en tegelijkertijd angstaanjagende
wending wanneer ze teruggestuurd wordt naar de wereld van stervelingen om speurneus te worden in het onderzoek naar moorden en vermiste zielen. Ze wordt zelfs aangevallen door een
demon. Maar zijn demonen verantwoordelijk voor de moorden? Of is het iets anders? Om alles nog erger te maken, komt er een oeroude kwaadaardige schaduw over de wereld, met een
kracht die verschrikkelijker en vernietigender is dan de wereld ooit gezien heeft. Kan Alexa een manier vinden om die tegen te houden of wordt de sterfelijke wereld er voorgoed door
verdoemd? Een uiterst boeiende duistere fantasie vol avontuur, intriges en romantiek. Perfect voor liefhebbers van Kronieken van de Onderwereld ‘De Kronieken van Horizon’ is een vervolg
op de bekroonde serie ‘Zielenbewaarders.’ Boeken in de serie De Kronieken van Horizon: De Zielendief (De Kronieken van Horizon Boek 1) Het Roer van de Duisternis (De Kronieken van
Horizon Boek 2) binnenkort verkrijgbaar De Kronieken van Horizon Boek 3 De Kronieken van Horizon Boek 4
De UnknownWorld duizelt van alle veranderingen. Bethany Anne is in de eerste week dat ze 'wakker' was al begonnen een verschil te maken. Nu Amerika goede mannen verliest omdat hun
teams geen vampier hebben om hen te helpen, hoopt Frank dat Bethany Anne kan en zal helpen. De American Pack Council heeft interne problemen, is in gevecht met hun eigen ?jonge en
onbezonnen ?FIC028010 Weres die Michaels restricties willen negeren. Nu niemand Michael meer ziet, begint de angst voor de 'Boogeyman', de grote boeman, af te nemen. Het maakt
Bethany Anne niet uit, het betekent dat ze persoonlijk de boodschap zal overbrengen dat er een nieuwe vampier op het toneel is verschenen. Dit tweede deel in The Kurtherian Gambit serie is
het vervolg op 'Eén met de dood'. Bethany Anne's verhaal gaat verder in 'Queen Bitch', een achtbaan vol actie en een flinke dosis creatief schelden. Bethany Anne's eerste taak is het
opzetten van een team om haar te helpen verandering teweeg te brengen. Want, of de UnknownWorld het nu wil of niet, er komt verandering.
Wanneer Alina de gave van het licht blijkt te hebben, wordt ze opgeleid tot Grisha. Hun leider, de Duistering lijkt begaan met het volk van Ravka. maar heeft stiekem andere plannen. Vanaf
ca. 15 jaar.
De stoere en sexy Charley Davidson is een privédetective met een bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen. Maar de laatste
tijd is er nog iets anders aan de hand: regelmatig krijgt Charley in haar dromen bezoek van een knappe, mysterieuze jongen. Wat hij met haar doet is met geen pen te beschrijven. Wie is hij?
En leeft hij echt of is hij ook een dolende geest? Charley weet niet wat ze op het spel zet als ze zich aan hem overgeeft, maar hem weerstaan kan ze ook niet! Darynda Jones won met Eerste
steen rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman. Haar debuut vormt de start van een driedelige serie, waarin Charley Davidson de hoofdrol speelt. Tweede steen links is
het volgende deel en verschijnt in 2013 in Nederland. Darynda woont in New Mexico, samen met haar man en hun zoontjes.
Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood Sookie Stackhouse is een serveerster met een speciale gave ze kan gedachten lezen wat soms heel vermoeiend is en soms heel erg van
pas komt. Alleen bij Bill Compton, de nieuwkomer in het dorp op wie ze halsoverkop verliefd wordt, wil het niet lukken, terwijl ze juist over hém meer te weten zou willen komen. Ook al omdat
hij er een griezelig stel vrienden op na houdt. Als een van Sookies collegas wordt vermoord, kijkt iedereen dezelfde kant op. Naar Bill. Er wordt zelfs gefluisterd dat Sookie wel eens zijn
volgende slachtoffer zou kunnen worden. Want alle betrokkenen is één ding duidelijk: Bill Compton is een man met duistere geheimen. Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best
verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
Inspecteur Eve Dallas staat voor een slopende beproeving: ze wordt geacht een seminar te geven op de grootste politieconferentie van het jaar, gehouden in een chique resort. En dat chique
resort is natuurlijk eigendom van Eve’s echtgenoot Roarke. Het had eigenlijk een kleine vakantie moeten worden, maar het werk is nooit ver weg: een bloedige moordzaak veroorzaakt grote
onrust. De zaak wordt verder gecompliceerd doordat Eve een aanvaring had met het slachtoffer – en door Roarke’s persoonlijke geschiedenis met de moordenaar. Als het gevaar steeds
dichterbij komt en er meer lichamen worden gevonden, moet Eve een manier vinden om deze cyclus van geweld en wraak te stoppen, en het verleden terug te duwen naar de plek waar het
hoort.
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Een betoverend en romantisch verhaal dat zich afspeelt op het zonovergoten Puffin Island. Voor de fans van Lucinda Riley en Sante Montefiore. Puffin Island: betoverend, zonovergoten... en
vol uitdagingen! Deel 1 Het is een spannende zomer voor Emily Donovan. Ten eerste heeft ze plotseling de verantwoordelijkheid over het dochtertje van haar overleden halfzus, een
beroemde actrice; ten tweede willen de paparazzi haar en de kleine Lizzie maar niet met rust laten, en ten derde is de schuilplek die ze heeft uitgekozen om te ontsnappen aan de pers, Puffin
Island, omringd door de zee. En als Emily érgens bang voor is, dan is het wel water... Gelukkig biedt de knappe jachtclubeigenaar Ryan aan haar te helpen. Op zich heel fijn, maar het wordt
wel érg spannend als hij haar kust! Ryan Cooper is gevraagd een oogje in het zeil te houden op Emily, een nieuwkomer op Puffin Island. Helemaal geen straf, want hij vindt haar heel
aantrekkelijk! Ze komt aanvankelijk wat afstandelijk en angstig over, en hij doet zijn uiterste best om haar te laten ontspannen. Langzaam lijkt hij haar vertrouwen te winnen, maar net als hij
het gevoel heeft dat er iets moois tussen hen ontstaat, komt zijn geheim aan het licht...
'New York Times'-bestsellerauteur Patricia Briggs schreef met ‘Onder de maan’ het eerste deel in de Mercy Thompson-serie, die onder het nieuwe label URBAN verschijnt. Voor de
liefhebbers van ‘Buffy The Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘True Blood’, ‘Once Upon A Time’ en de boeken en serie ‘Twilight’. Mercy Thompson wil gewoon een normaal leven leiden, met
haar eigen garagebedrijf, haar kat en haar vrienden om haar heen. Maar als je zelf de vorm van een coyote kunt aannemen, je buurman een weerwolf is, en je onder je vrienden ook
vampieren en fae kunt rekenen, is ‘normaal’ soms ver te zoeken. Dus als een van haar vrienden bedreigd wordt door een groep schimmige figuren die uit lijken te zijn op geweld, steekt
Mercy daar een stokje voor – maar de situatie blijkt een stuk explosiever dan ze had gedacht... ‘Een fantastisch boek met veel plotwendingen. Ik voelde mee met haar sterke personages en
keek meteen uit naar het volgende deel.’ Kim Harrison, auteur van de ‘Heksen’-serie ‘Ik ben dol op deze serie!’ Charlaine Harris, auteur van de ‘True Blood’-serie
NEW YORK TIMES BESTSELLING AUTHOR Rain left her old life to find a fresh start. But a wolf shifter mate wasn't exactly what she was expecting... A new name, a new job, a new life--far
from the dangers of her old one. Then Laurent walked into her restaurant and changed everything. The second-in-command for the Cherchez Wolf Pack, Laurent didn't expect to find his
destiny in a roadside café. But there's no doubt in his mind that waitress-by-day, artist-by-night Rain is his mate. And the urge to be near her, to protect her, to have her, is intoxicating. An
unbelievably hot night leaves them both wanting more. But more with Laurent comes with an introduction to his extended family--of werewolves. Learning that supernatural beings are real is a
shock, but becoming one turns out to be the best decision she's made in her new life. No matter how good things are with Laurent and the pack, Rain can't run from her old life forever. When a
threat on the horizon tests the life they're building together, Rain will have to prove that her place is with the Cherchez wolves--no matter who says otherwise.
Vier studenten, vier geheimen, één moord De zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview Highs beruchte roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij sappige nieuwe verhalen over
vier populaire medescholieren gaat onthullen. Maar dan sterft hij onverwacht voor hun neus. Bronwyn, Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de prinses en de crimineel van de school zijn het onderwerp van Simons roddels en veranderen in verdachten zodra bekend wordt dat zijn dood geen ongeluk was. Wie is er te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen
heeft iets te verberen. Ieder van hen zou het gedaan kunnen hebben, om te voorkomen dat de roddels op de app onthuld zouden worden. En een van hen liegt.
Paige Mahoney is ontsnapt uit de hardvochtige strafkolonie Sheol i, maar daarmee zijn haar problemen niet opgelost: veel vluchtelingen worden nog steeds vermist, en Paige is de meest
gezochte persoon in Londen. Terwijl het machtige Scion zijn alziende blik op Paige richt, worden de Mime-koningen en -koninginnen van de Londense gangs uitgenodigd voor een zeldzame
bijeenkomst van de Assemblee van Onnatuurlijken. Jaxon Hall en zijn Zeven Zegels willen daar graag de hoofdrol in spelen, maar de gemeenschap van helderzienden is tot op het bot
verdeeld en om elke hoek schuilt een duister geheim. Dan komen de Refaïeten één voor één tevoorschijn. Maar waar is Warden? Paige moet in beweging blijven en gaat van Seven Dials via
Grub Street naar de geheime catacomben van Camden, tot er over het lot van de onderwereld kan worden beslist. Samantha Shannon (1991) groeide op in Londen, waar ze op haar vijftiende
begon met schrijven. Ze studeerde Engels in Oxford. Met een recordvoorschot van Bloomsbury, de uitgever van Harry Potter, is zij in korte tijd internationaal nieuws geworden. Het eerste deel
van de serie, Het Bottenseizoen, werd een wereldwijde bestseller; Shannon wordt ook wel de nieuwe J.K. Rowling genoemd. ‘De Mime-orde sleept de lezer mee in de wereld van Paige en
het toekomstige Londen. Uit de boeken spreekt een grote verbeeldingskracht, deels vergelijkbaar met de dystopische The Hunger Games, deels met urban fantasy.’ Independent on Sunday
‘In De Mime-orde voegt Samantha Shannon nieuwe louche plekken en een ongelooflijk rijke en opstandige onderwereld toe aan de al zo vaak beschreven schaduwkant van Londen. De
vaardigheid die ze in Het Bottenseizoen toonde door een eigen wereld te creëren, werkt ze in De Mime-orde verder uit.’ USA Today ‘Het Bottenseizoen was bij vlagen een prachtige mix van
orwelliaanse dystopie en de bijzondere fantasystijl van China Miéville. Genoeg reden om De Mime-orde in één adem uit te willen lezen. Shannons talent om klassieke stijlfiguren te nemen en
daar een nieuwe draai aan te geven verdient bewondering: beide boeken laten zien dat zij klaar is om een baanbreker te worden voor jong talent.’ the independent ‘Een pakkende serie.’ US
Weekly
In this riveting sequel to New York Times bestselling author Rachel Vincent's acclaimed novel Menagerie, Delilah Marlow will discover that there is no crueler cage than the confines of the
human mind… When their coup of Metzger's Menagerie is discovered, Delilah and her fellow cryptids find their newly won freedom brutally stripped away as they are sold into The Savage
Spectacle, a private collection of "exotic wildlife." Specializing in ruthless cryptid cage matches, safari-style creature hunts and living party favors, the Spectacle's owner, Willem Vandekamp,
caters to the forbidden fetishes of the wealthy and powerful. At the Spectacle, any wish can be granted—for the right price. But Vandekamp's closely guarded client list isn't the only secret
being kept at the Spectacle. Beneath the beauty and brutality of life in the collection lie much darker truths, and no one is more determined than Delilah to strip the masks from the human
monsters and drag all dark things into the light.
Bree has just decided to give up being a Shifter groupie when a lion Shifter slams into her truck and tells her to drive. Seamus is on the run from hunters,Shifters, and who knows who else. All
Bree knows is that he’s compelling, needs her help, and most intriguing of all, wears no Collar … Seamus McGuire fears he’s gone feral and become a killer. His only hope of getting away
from the hunters and police on his tail is Bree, a human woman who not only knows a lot about Shifters but has great compassion for them. Things are more complicated than they seem,
however. Seamus is on a mission, to protect those in his care after the destruction of Kendrick’s compound of un-Collared Shifters. Seamus must keep it together and keep his charges
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hidden, but at the same time, he’s pulled to Bree as he’s never been pulled to a woman before. He needs to prove he’s innocent and not crazy before it’s too late for himself, Bree, and
those he’s vowed to protect. Shifters Unbound book 7.25. Events take place after Bear Attraction and before Bad Wolf.
Attacked by werewolves. Mated to the Alpha. Declared a queen. Kari is having an unusual day. In the Cherchez wolf pack, loyalty is earned, not given. For Andreas, the pull he feels toward
Kari cannot be ignored, a physical bond immediate and unbreakable—though Andreas wants to win Kari's heart as well as her body. But someone isn't happy about his new mate, and Kari's
just beginning to trust him and the pack when attempted murder threatens their newfound happiness. Andreas brings out the deepest hunger in Kari, a sexy, passionate side of herself she
never knew was there. And her new life as werewolf queen is turning out to be surprisingly emotional in other ways, as well. The bond she feels with Andreas extends to the others in the
pack—others she's now bound to defend. And as the pack's enemies are about to discover, Kari will do anything to protect her new family. Previously published under a different title, newly
revised by author
De studie is het tweede deel van De Test-trilogie Voor fans van De Hongerspelen en Inwijding! Malencia Vale heeft in deel 1 van De Test-trilogie de spannende en uitputtende testen van het Verenigde
Gemenebest overleefd en is nu een van de twintig uitverkorenen die mogen studeren aan de universiteit. Hoewel haar klasgenoten leven in een gelukzalige roes omdat hun herinneringen aan de gruwelen
van de Test zijn gewist, knaagt aan Cia een onzekerheid over de toekomst. Wat is er waar van het verhaal dat ze zichzelf hoorde vertellen op de Transit Communicator? Achterdochtig geworden, probeert
Cia meer informatie te verzamelen over de universiteit, het Test-comité en haar medeleerlingen. Ondertussen moet ze er natuurlijk ook voor zorgen dat ze niet opvalt in de groep. Wanneer ze tot de
ontdekking komt dat de afluister- en spionagepraktijken niet gestopt zijn na haar toetreden tot de universiteit, en dat de selectie voor de verschillende studierichtingen veel weg heeft van de Test is ze
vastberaden de waarheid te ontdekken. Zelfs als ze daarmee haar vrienden én familie mogelijk in gevaar brengt. Langzaam vervagen haar eigen grenzen op zoek naar de waarheid, want falen is geen optie
Lezersreacties op het eerste deel in De Test-trilogie, De Test: `De Test kruipt onder je huid en laat je niet meer los. De spanning, angst en woede van Cia zijn levensecht. Toen het boek uit was, kon ik nog
maar aan één ding denken: meer! `De Test is een heerlijk wil-niet-meer-stoppen-met-lezen-boek. `Fan van De Hongerspelen? Dan is De Test zeker iets voor jou! Een absolute mustread. `Het blijft spannend
tot de laatste bladzijde. De Test-trilogie heeft ook een eigen Facebookpagina, www.facebook.com/detesttrilogie, en een eigen website, www.karakteruitgevers.nl/detesttrilogie/. Bekijk daar ook de boektrailer
op YouTube!
Tiger wakes in the night, knowing something is wrong. Carly, mate of his heart, is next to him, and he hears his son's breathing. They are safe. But someone, someone cries out with a despair Tiger can't
ignore ... Carly won't let him go alone, and neither will Connor, the cub who will become one of the greatest Shifters of all--Tiger knows this. He sees. But for now, he can't ignore the call. Tiger and Carly take
Dylan's truck and head into the night, on what proves to be the most important mission of Tiger's life ...
Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht Wanneer literatuurstudente Anastasia Steele de jonge ondernemer Christian Grey moet interviewen, ziet ze een mooie, intelligente en intimiderende
man. De onbevangen, onschuldige Ana realiseert zich tot haar grote schok dat ze hem wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare terughoudendheid wanhopig tot hem aangetrokken voelt. Niet in staat om
Anas pure schoonheid, humor en onafhankelijke geest te weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook naar haar verlangt - maar wel op zijn eigen voorwaarden. Gechoqueerd maar ook gefascineerd door Greys
opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in eerste instantie terughoudend. Hoewel alle ingrediënten voor een succesvol leven - zijn internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn liefhebbende familie aanwezig zijn, is Grey een man die gekweld wordt door demonen en die wordt opgeslokt door zijn dwingende behoefte aan controle. Terwijl het duo aan een gewaagde, hartstochtelijk fysieke affaire begint,
ontdekt Ana de geheimen van Christian Grey, en verkent ze haar eigen duistere verlangens. www.uitgeverijprometheus.nl www.fiftyshadesofgrey-film.nl www.eljamesauthor.com Motion Picture Artwork (c)
Universal Studios. All Rights Reserved.
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
Als geen ander weet Nora Roberts spanning, romantiek en magie met elkaar te verweven in een meeslepend verhaal Op de laatste hete zomerdag staat Hoyt tijdens een hevig onweer op een rots boven een
woest kolkende zee. Hij staat daar kokend van woede te razen over de vrouw die zijn tweelingbroer van hem en zijn familie heeft afgenomen. Haar naam is Lilith. Ze is meer dan duizend jaar oud, en heeft
met haar valse kus al talloze mannen van hun ziel beroofd. Maar nu is deze vampiervrouw uit op wereld-heerschappij. Hoyt heeft zijn speciale krachten gekregen van de godin -Morrigan, en het is met haar
hulp dat hij nu zijn kans op wraak krijgt. Zij draagt hem op vijf anderen te zoeken om een cirkel te vormen, krachtig genoeg om Lilith te verslaan. En het is in deze cirkel van zes dat Hoyt zal merken hoe sterk
zijn geest – en zijn hart – zijn geworden... Lezers over de Sterren-trilogie ‘Nora Roberts heeft een vlotte pen en met haar fantasierijke en romantische verhalen en scherpe en grappige dialogen neemt ze je
mee naar een andere wereld. Heerlijk om bij weg te dromen.’ ‘Zoals alle boeken van Nora Roberts zit het verhaal van de eerste tot de laatste zin boordevol spanning en zit je helemaal in het verhaal.’ ‘Wat
een verhaal! Het is beslist een aanrader. Ik kijk al uit naar de volgende delen!’ ‘Opnieuw een parel in het grote oeuvre van Nora Roberts. Ze is er opnieuw in geslaagd om me volledig mee te slepen in het
verhaal.’
The Cage van Megan Shepherd Wat doe je als je wakker wordt en de wereld zoals je die kent is verdwenen? Vijf tieners, drie jongens en twee meisjes, worden wakker in een omgeving die ze niet kennen.
Niemand weet waar ze zich bevinden en hoe ze er zijn gekomen. Samen proberen ze erachter te komen waar ze zijn en vooral hoe ze er weg kunnen komen. Maar wegkomen blijkt onmogelijk. Vanachter de
zwarte ramen die zich overal in het landschap bevinden worden ze geobserveerd door de Verwanten; buitenaardse wezens die hen vertellen dat de aarde niet meer bestaat. De vijf jongeren zijn de laatste
overlevenden en hun belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat de mensheid niet uitsterft. Maar is dat wel de echte reden van hun verblijf in de Cage? Moeten ze ontsnappen uit deze buitenaardse
gevangenis of berusten in hun lot en hier een nieuw leven opbouwen? En wat als ze ontsnappen? Welke wereld ligt er buiten de muren? Langzaam maar zeker ontdekken ze meer over de Kindred en hun
bedoelingen en ondertussen lopen de spanningen tussen de bewoners van de Cage steeds hoger op... 'Ik heb het verhaal in een recordtempo uitgelezen. Vanaf het eerste hoofdstuk ben je nieuwsgierig naar
wat er gebeurt en hoe alles zal verlopen.' Hebban.nl 'Ik kan niet wachten op het volgende deel van The Cage, zodat ik nog meer kan ontdekken van deze bizarre (ruimte)wereld! Het is een aanrader voor
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jongens en meiden, voor zwijmelaars en sciencefictionliefhebbers, voor avonturiers en ontdekkers!' Nerdygeekyfanboy.com
‘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...
Ierland, land van weelderige wouden, duizelingwekkende meren en eeuwenoude legenden. Daar, in County Mayo, leeft de magie van Iona Sheehans voorvaderen al generaties lang voort, en daar ligt haar
roeping. Iona komt in Ierland aan met niets dan een optimistische instelling en een aangeboren gevoel voor paarden. Ze mag logeren bij haar nicht Branna en neef Connor. Iona weet dat ze zich hier thuis
kan voelen en het leven kan leiden dat ze altijd al wilde. Maar er rust een oude vloek op Iona’s familie, een kwaad dat verslagen moet worden voordat liefde kan opbloeien...

Het is Jacks verjaardag, hij wordt al vijf. Jack leeft met Mam in Kamer, waarvan de deur op slot zit. Kamer heeft alleen een dakraam en is elf vierkante meter groot. Jack is dol op
televisiekijken; Dora de Explorer is zijn vriendin, maar hij weet dat wat hij op televisie ziet niet echt is. Alleen hijzelf is echt, en Mam, en de dingen in Kamer. En Ouwe Nick die ’s nachts vaak
komt. Dan zit Jack in de kast en kraakt het bed. Op een dag vertelt Mam hem dat er buiten Kamer ook een echte wereld is. Een wereld waarmee Jack na hun ontsnapping zal kennismaken.
Kamer is een beklemmende en fascinerende roman die je nooit meer vergeet. Verfilmd als 'Room'.
Tara Sue Me, Onderworpen Abby King heeft een geheime fantasie... Voor de liefhebbers van de Vijftig tinten grijs-trilogie is er nu een nieuwe, sexy sensatie: Onderworpen van Tara Sue Me.
Onderworpen vertelt het verhaal van de verlegen bibliothecaresse Abby King. Abby heeft een geheime fantasie en hunkert naar wat meer spanning en passie in haar leven. Dan ontmoet ze
Nathaniel West, de aantrekkelijke en succesvolle eigenaar van West Industries. Hij is een sexy en ervaren Dominant, op zoek naar een nieuwe onderdanige. Abby biedt zich aan Nathaniel
aan, hopend dat hij tegemoet kan komen aan haar geheime fantasie. Na een weekend met de Meester weet Abby dat ze naar meer verlangt en ze geeft zich volledig over aan Nathaniels
spelregels. Maar ondanks het waanzinnige genot dat hij haar geeft, blijft Nathaniel zich kil en afstandelijk verschuilen achter zijn regels. Naarmate Abby dieper verstrikt raakt in zijn wereld van
seksuele macht en passie, vreest ze dat Nathaniëls hart onbereikbaar is, terwijl ze zelf haar hart volledig aan hem heeft verloren... Tara Sue Me schreef haar eerste boek op haar twaalfde.
Pas twintig jaar later pakte ze de pen weer op. Na enkele romans besloot ze wat gewaagder en sexyer te gaan schrijven en zo ontstond Onderworpen. Online verkocht ze meer dan acht
miljoen boeken en inspireerde zij velen tot het nieuwe, erotische genre, waar ook de Vijftig tinten grijs (E.L. James) en Crossfire (Sylvia Day) trilogieën toe behoren.
Eenentwintig jaar geleden is er een kleuter verdwenen en Michael Sutton denkt getuige te zijn geweest van haar ‘begrafenis’ toen hij als zesjarig jongentje buiten speelde.Hij vraagt Kinsey of
ze wil helpen het graf van het meisje te vinden. Maar tijdens haar onderzoek merkt Kinsey dat Michaels verhaal aan alle kanten rammelt. Heeft hij er toch meer mee te maken dan zij dacht?
Een heerlijke roman in acht delen Als kunstenares Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar stuk.
Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het begin van een stormachtige en sensuele verhouding.Francesca Arno heeft de opdracht gekregen een bijzonder schilderij
te maken als blikvanger voor de foyer van Ian Noble s nieuwe gebouw. Op een cocktailfeestje om dit te vieren ontmoet ze hem voor het eerst, en is er direct een grote aantrekkingskracht. Zo
n seksuele reactie op een vreemde verrast haar. Met zijn dominante aanwezigheid en zijn mysterieuze intensiteit brengt Ian haar compleet van haar stuk. En dat is precies wat ze wil...
Ik weet hoe het is om geen vader te hebben.Of een moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt. Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar dat kan ik niet.Ik hou te veel van
hem.Net als ik denk dat alles goed gaat, gebeurt het onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de schaduw toont zich eindelijk.En het was niet degene die ik verwachtte.
Verlang je naar de zon? Met Een tuin vol bloemen lijkt het altijd zomer! Een verborgen tuin op een Engels landgoed zorgt voor heel wat verwikkelingen voor de pijlen van Cupido doel treffen
Lorna en Philly zijn elkaars tegenpolen: Lorna is een verlegen vrouw die een nare scheiding achter de rug heeft en lijdt onder een onbeantwoorde liefde; Philly is een jonge spring-in-‘t-veld
met een onverwoestbaar goed humeur. Maar hun passie voor tuinieren zorgt voor een diepe band tussen de twee vrouwen. Ze krijgen de opdracht de verwaarloosde tuinen van een prachtig
Engels landgoed in de Cotswolds in oude glorie te herstellen, en ze storten zich vol overgave op die taak. Helaas wil het met de mannen in hun leven niet zo goed lukken. De onverwachte
komst van iemand uit Lorna’s verleden, Philly’s veeleisende moeder en de vondst van een afgesloten en volkomen overwoekerde tuin zorgen voor een heleboel verwikkelingen in hun toch al
hectische bestaan. De liefde zal hard moeten vechten voor een plaatsje in hun hart... De pers over de boeken van Katie Fforde 'Een verrukkelijk boek.’ Sunday Express ‘Warm, briljant en vol
liefde. Opkrullen op de bank en lezen maar!’ Heat ‘Een zalig boek van de koningin van de eigentijdse romantiek. Een onweerstaanbaar verhaal over liefde, familie en moderne problemen.’
The Lady ‘Het beste leesvoer voor een avondje me-time. Zalig.’ Cosmopolitan ‘Heerlijke boeken: precies de goede hoeveelheid humor en liefde.’ The Sunday Times
"Tatum Titan is neergeschoten."Ik hoorde de woorden wel, maar kon ze niet verwerken.Mijn vrouw. Mijn wereld. Mijn alles.De angst kruipt in mijn hart. Ik stop met ademen. Alles stopt.Het is
de eerste keer dat ik me machteloos voel. Ik kan niets doen, en dus weet ik niet meer wat ik moet doen.Ik had haar nooit alleen moeten laten. Ik had daar moeten zijn.Ik had die kogel voor
haar moeten opvangen.
Mathews uses a limited definition of paranormal, and examines works set, for the most part, in a relatively realistic modern world inhabited by both humans and paranormal beings.
'Zilveren zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de serie De Anderen. 'Zilveren zicht' is een Urban Fantasy titel, een genre voor de liefhebbers van Buffy, Charmed en Twilight. Meg heeft zo veel
doorstaan in de paar maanden dat ze nu in het Stadspark woont dat het haar soms duizelt – letterlijk. Haar vrienden, zowel mens als Ander, zijn geschokt als ze ontdekken hoe zwaar deze maanden voor
Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar hij is vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty en zijn
collega’s bij de politie geconfronteerd met de gevolgen van het voortdurende stoken door de aanhangers van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen en Anderen, maar ook tussen mensen
onderling, zoals Monty ontdekt... De toekomst van de mensheid hangt aan een zijden draadje, en alle ogen, van mensen en Anderen, zijn gericht op Monty, Simon en Meg – altijd Meg... De Anderen, Urban
Fantasy, Ilona Andrews, Jaye Wells
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Het tweede deel van de nieuwe trilogie van de koningin van de romantic suspense Meermin Annika komt uit de zee en daar zal ze naar moeten terugkeren na haar queeste om de sterren te vinden. Haar
haast onwereldse schoonheid, puurheid en atletische gratie zijn adembenemend. Reiziger Sawyer King heeft de Wachters door ruimte en tijd naar het eiland Capri gebracht, waar de Ster van Water zich
bevindt. En als hij Annika in haar element ziet, merkt hij dat hij wordt aangetrokken door haar vrolijke, optimistische geest. Maar Sawyer weet dat als hij haar toelaat in zijn hart, hij de vaste grond onder zijn
voeten zal verliezen. Intussen loert in het duister nog altijd hun vijand... Lezers over de Sterren-trilogie ‘Nora Roberts, dank je wel voor weer een heerlijke trilogie vol liefde, romantiek en avontuur.’
Goodreads ‘De Sterren-trilogie is weer Nora op haar best: grappig, romantisch, spannend. Ik heb weer van elk woord genoten.’ Goodreads 'Geen enkele fan van Nora Roberts zou deze nieuwe trilogie willen
missen!’ Goodreads
Het is waar, ziet Gwen Lacrosse wanneer ze - terug in Louisiana - haar moeder met blozende wangen aantreft. Ze heeft echt een affaire met die Luke Powers! Blijkbaar interesseert het haar niet dat Luke
veel jonger is, en dat het nooit goed kan aflopen. Maar zodra Gwen zelf Luke ontmoet, moet ze één ding toegeven. Hij heeft een magnetische aantrekkingskracht... ook op haar! Dit verhaal is ook verkrijgbaar
in een 2-in-1 bundel.
Paranormal romance was never going to be content with just vampires and werewolves - and the fantastic stories within this collection lay claim to much, much more. Here you will find well-loved, bestselling
authors writing under pseudonyms, fresh stars, and steadfast favourites, together offering an assorted feast of mythical beasts, magical creatures of all shapes and sizes, heart-stoppingly handsome ghosts,
angels and mortals with extra-sensitive sensory perception play out the themes of extraordinary desires. If love transcends all boundaries, then paranormal romance is its logical conclusion. From the biggest
names around, here are 41 tales to take you to another time and place.
De eerste kerst die Eve Dalles en haar man Roarke samen doorbrengen wordt ruw verstoord door een gruwelijke moordzaak. Het gemartelde lichaam van de vooraanstaande rechter Harold Wainger draagt
een briefje met een lijst met namen. Eve Dallas is er een van. Ze herkent onmiddellijk het werk van een seriemoordenaar die ze drie jaar geleden naar de gevangenis stuurde. Al snel zijn er nog twee
moorden gepleegd, en moet Eve alles op alles zetten om het volgende slachtoffer te bevrijden uit de handen van de moordenaar – voordat hij genoeg heeft van zijn experiment...
Half-vampier Cat Crawfield werkt nu als geheime agent voor de overheid om de wereld te ontdoen van de ondoden en ze gebruikt alle skills die ze van Bones, haar sexy en uiterst gevaarlijke ex, geleerd
heeft. Als Cat zelf op de lijst staat om uitgeschakeld te worden is Bones de enige die haar kan helpen. In dit tweede deel van de Nachtjagers-serie ziet Cat zich wederom genoodzaakt om met Bones samen
te werken en dit maakt van alles in haar los. Cat probeert om hun relatie zakelijk te houden, maar ze kan haar verlangens voor Bones niet eeuwig onderdrukken... De magische sensatie van het moment.
Het is alweer vier jaar geleden dat prins Jorg van Ancrath en zijn zootje ongeregeld met geweld het kasteel van zijn oom innamen. Nu is hij koning en staat hij op het punt in het huwelijk te treden. Maar een
enorme aanvalsmacht van de man die de keizerstroon ambieert, slaat met steun van Jorgs vader het beleg voor zijn kasteel om Jorgs koninkrijk te veroveren. Duidelijk is dat Jorg over te weinig
manschappen beschikt om de aanval met succes af te kunnen slaan. Hoewel alle ogen op hem zijn gericht, is hij deze keer net zo onmachtig als zijn volgelingen. Dan wordt hij s nachts overvallen door een
verschrikkelijke nachtmerrie, een helse droom die echter uitzicht biedt op een oplossing. Wanneer hij dit beseft, begint voor de jonge koning een reeks van avonturen en nimmer aflatende confrontaties, een
queeste waarvan de afloop lang onzeker blijft
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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