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Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley

Punk 57 Penelope Douglas 2020-03-25 Voor de fans van TIJAN & Colleen

Davidson is een privédetective met een bijzondere gave: ze kan doden zien.

Hoover We leken voor elkaar geschapen. Tot we elkaar ontmoetten. Misha

Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen. Als

'Waar je ook gaat, ik mis wat je achterlaat. Het lijkt wel alsof je al eeuwen

Charley en haar beste vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan opsporen,

weg bent.' In groep zeven kregen we een penvriend toegewezen. De lerares

blijkt alles ingewikkelder dan het in eerste instantie leek. Ondertussen wordt

van de andere school dacht dat ik meisje was, omdat ik 'Misha' heet, en wees

haar vriendje Reyes geplaagd door demonen die maar één ding willen:

me toe aan een van haar leerlingen, Ryen. Mijn docent dacht dat Ryen een

contact met Charley. Lukt het Charley om de vermiste vrouw terug te

jongen was en vond het een goede match. Het duurde niet lang voordat we

vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad? Darynda Jones

erachter kwamen dat er een foutje was gemaakt. En al heel snel waren we

won met haar debuut Eerste steen rechts de Golden Heart® voor de Beste

het oneens over van alles. Wat de lekkerste pizza was. Android vs. iPhone. Of

Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor en suspense.

Eminem echt de beste rapper aller tijden was… Zo begon het en de

Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit

daaropvolgende zeven jaar, hadden we elkaar. We hadden drie regels: Geen

en fantasy dan is dit jouw boek. Viva

social media. Geen telefoonnummers. Geen foto's. We hadden het goed, zo.

De juwelendief M.G. Leonard 2020-06-16 Alex moet op reis met zijn oom.

Waarom zouden we dat dan verpesten? Tot ik online op een foto van een

Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een

meisje stuitte. Ze heette Ryen, zat in de laatste klas van de middelbare school,

verstekeling. Weet zij iets van de kostbare juwelen die overal verdwijnen?

hield van Gallo's pizza en was verslaafd aan haar iPhone. Toeval bestaat niet...

Of is er meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in de

Ik moest haar ontmoeten. Ik verwachtte alleen niet dat ik zou haten, wat ik

whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G. Leonard, de

aantrof. Ryen Hij heeft me al in geen drie maanden geschreven. Er is iets

auteur van onder meer Keverjongen. Voor treinfanaten en detectives vanaf 9

mis. Is hij overleden? Opgepakt? Misha kennende zijn beide een reële

jaar. Met illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet nodig

mogelijkheid. Zonder hem word ik langzaam gek. Ik moet weten dat er

als oppas, maar toch moet hij met de reisjournalist mee op de laatste reis van

iemand is die naar me luistert. Het is mijn eigen schuld. Ik had toch zijn

stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook het Britse koningshuis is van de partij.

telefoonnummer moeten achterhalen, of een foto van hem. Hij kan wel

Dan ontdekt Alex een verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken met de

voorgoed zijn verdwenen. Of hij blijkt, zonder dat ik het doorheb, ineens

kostbare juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de hand? Geen van de

recht voor mijn neus te staan...

volwassenen lijkt op het goede spoor te zitten, en dus is het aan Alex om de

Bound Elisabeth Naughton 2018-06-21 TITUS — To most his gift seems like a

waarheid boven tafel te krijgen.

blessing, but for him it’s a curse the other Eternal Guardians—those who

Flirt vol gevaar Gena Showalter 2022-03-29 Iemand die zo sexy is, zou

protect the mortal realm—seek to exploit. One he would gladly trade for the

gearresteerd moeten worden! Serveerster Brook Lynn Dillon staat ook wel

chance to be free… Obsessed. Her touch is like a drug. From the moment he

bekend als Miss Verantwoordelijk. Niet dat dat haar nu zoveel heeft

met her, Titus knew she was different. Even dangerous. Yet though his

opgeleverd: ze is blut, single, en ze heeft al veel te lang geen pleziertje meer

guardian brethren are convinced Natasa is working for the enemy, Titus can’t

beleefd. Dan ontmoet ze bad boy Jase Hollister. Hij is ruig en adembenemend

stop thinking about her. Can’t stop fantasizing about her. Can’t stop craving the

sexy, en er valt niet te ontkomen aan de vonken die tussen hen

one thing he knows could lead to the downfall of his world. Possessed. Faced

overspringen. Toch durft ze haar hart niet aan hem te geven... want is hij niet

with stopping Natasa or joining in her quest, Titus falls to temptation and is

veel te gevaarlijk voor haar? Dit verhaal is eerder verschenen.

thrust into a world of lust, deception, and deadly treachery. Her touch—only

Bloedlijn James Rollins 2013-03-19 In het achtste deel van de Sigma Force-

hers—frees him from his bonds, but desire may just condemn him. Because

reeks van bestsellerauteur James Rollins is Het Gilde erop uit om een nieuwe

before the end he’ll have to decide which is more important: duty and honor

historische gebeurtenis te manipuleren: de Amerikaanse

to those he took an oath to defend, or a woman who could very well be the

presidentsverkiezingen. In Bloedlijn, het achtste deel van de Sigma Force-

biggest curse to them all. *** All books in the Eternal Guardians series can be

avonturenthrillerreeks van bestsellerauteur James Rollins, is het Sigma-team

read in order or as stand-alones: MARKED - Book 1 ENTWINED - Book 2

in Somalië wanneer Het Gilde zijn volgende plan in werking stelt in de VS...

TEMPTED - Book 3 ENRAPTURED - Book 4 ENSLAVED - Book 5 BOUND

Galilea, 1025. In een eeuwenoude citadel vindt een tempeliersridder een lang

- Book 6 TWISTED - Book 7 RAVAGED - Novella, Book 7.5 AWAKENED -

verborgen heilige schat: de Bachal Isu, de staf van Jezus. De staf is een

Book 8 UNCHAINED - Novella, Book 8.25 HUNTED - Novella, Book 8.5

relikwie van onschatbare waarde en bevat mysterieuze krachten die de

ENSNARED - Novella, Book 8.75 and coming soon... WICKED - Book 9

mensheid voor altijd zullen veranderen. Bijna duizend jaar later kapen

Enslaved Elisabeth Naughton 2019-10-16 GRYPHON — Honorable, loyal,

Somalische piraten voor de kust van Afrika een jacht en ontvoeren daarbij

dependable…tainted. He was the ultimate warrior before imprisonment

een passagier, de zwangere dochter van een prominente Amerikaanse

changed him in ways he can’t ignore. Come to me. You can’t resist. The voice

politicus. Het Sigma-team krijgt de opdracht om de vrouw uit de Somalische

calls to him, but Gryphon will not allow himself to be ruled by the insidious

jungle te redden. Het team moet de confrontatie aangaan met het Gilde, een

whispers in his head. There’s one way to stop them: kill the evil being who

duistere orde die door de eeuwen heen belangrijke historische gebeurtenissen

enslaved him. With so much darkness inside, though, he can’t be sure what’s

heeft gemanipuleerd. Hun volgende doelwit: de aanstaande Amerikaanse

real anymore. Even the Eternal Guardians, those who protect the human

presidentsverkiezingen. James Rollins is een internationale bestsellerauteur.

realm, want to exile him. They’re not sure he can be trusted. Finding Maelea

Zijn Sigma Force-thrillers worden in meer dan 40 landen uitgegeven. Rollins

is like a miracle. Somehow, he doesn’t feel the dark pull when she’s near. He’s

studeerde diergeneeskunde en woont in het Sierra Nevada-gebergte. Hij is

determined to keep her as near as possible, whether she wants him close or

fanatiek speleoloog en duiker. Van zijn boeken werden in Nederland en

not. But proximity spurs temptation. A temptation that will test every bit of
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control he has left. One that may ultimately have the power to send him back

fantasieën werkelijkheid kunnen worden, als je maar voldoende geld hebt.

to his imprisonment or free him from his chains for good. *** All the Eternal

Dan duikt er een video op met zeer belastend materiaal... Alex Cross komt oog

Guardians books can be read in order or as stand-alone stories. MARKED -

in oog te staan met een gewelddadige seriemoordenaar en een groep zeer

Book 1 ENTWINED - Book 2 TEMPTED - Book 3 ENRAPTURED - Book 4

machtige mensen, die er alles aan zullen doen hun geheim te bewaren.

ENSLAVED - Book 5 BOUND - Book 6 TWISTED - Book 7 RAVAGED -

Awakened Elisabeth Naughton 2018-06-21 DAMON – For twenty-five years

Novella, Book 7.5 AWAKENED - Book 8 UNCHAINED - Novella, Book 8.25

he’s served as a slave. With no memory of his past, he has no way of knowing

HUNTED - Novella, Book 8.5 ENSNARED - Novella, Book 8.75 and coming

if this is his ultimate fate, but he senses there has to be more to life. Damon’s

soon... WICKED - Book 9

hope for more comes in the form of the Sirens’ newest recruit. Elysia is

Killman Creek Rachel Caine 2019-10-08 Gwen heeft haar kinderen gered van

unlike any trainee he’s ever met. Not only can she remember where she

haar ex, seriemoordenaar Melvin Royal. Maar de strijd is nog niet gestreden.

came from, but she has an instant connection to Damon, one he’s never felt

Melvin is ontsnapt uit de gevangenis en Gwen ontvangt een bericht: Jij bent

and doesn’t understand. Soon Damon is willing to do anything to have Elysia.

nergens veilig Nu ook Gwens schuilplaats aan Stillhouse Lake hen niet langer

Even risk the wrath of his captors so he can keep her for himself. But

kan beschermen, brengt ze haar kinderen onder bij een bewapende buurman.

Damon’s past isn’t a mystery to everyone. Evil forces are at work beneath the

Zelf gaat ze op jacht met Sam Cade, de broer van een van Melvins slachtoffers.

surface, and before long, Damon realizes that the connection he shares with

Gwen weet wat ze moet doen, ze heeft de kunst kunnen afkijken van een

Elysia isn’t a random coincidence. His fate—and the darkness it brings—was

van de meest gestoorde moordenaars ooit. Maar de strijd blijkt heviger dan

cemented long ago. And when it is finally revealed, no one will be safe. ***

verwacht. Eén ding is zeker: één van hen zal sterven

All books in the Eternal Guardians series can be read in order or as stand-

Tempted Elisabeth Naughton 2019-07-09 DEMETRIUS — He’s the hulking,

alones: MARKED - Book 1 ENTWINED - Book 2 TEMPTED - Book 3

brooding warrior his fellow Guardians avoid. Too dark. Too damaged. And

ENRAPTURED - Book 4 ENSLAVED - Book 5 BOUND - Book 6 TWISTED

given his heritage, he knows it’s best to keep everyone at arm’s length.

- Book 7 RAVAGED - Novella, Book 7.5 AWAKENED - Book 8

Isadora is missing. The words pound through his head like a frantic drumbeat.

UNCHAINED - Novella, Book 8.25 HUNTED - Novella, Book 8.5

For her own protection, Demetrius did all he could to avoid the fragile

ENSNARED - Novella, Book 8.75 and coming soon... WICKED - Book 9

princess. Now she’s gone—kidnapped. To get her back, he’ll have to go to the

Dodencirkel Elly Griffiths 2021-11-01 Forensisch archeoloog Ruth Galloway

black place in his soul he’s always shunned. As daemons ravage the human

doet onderzoek in een zaak van een aantal verdwenen meisjes. Zijn ze

realm and his loyalty to the Guardians is put to the ultimate test, Demetrius

slachtoffer van een rituele offering? Deel 1 in de Ruth Galloway-serie:

realizes that Isadora is stronger than anyone thought. And finally letting her

DODENCIRKEL.Als ze niet bezig is met opgravingen van beenderen of

into his heart may be the only way to save them both. *** All books in the

andere archeologische vondsten, geeft Ruth Galloway colleges aan de

Eternal Guardians series can be read in order or as stand-alones: MARKED -

universiteit. Ze woont aan de rand van de afgelegen en verlaten Saltmarsh,

Book 1 ENTWINED - Book 2 TEMPTED - Book 3 ENRAPTURED - Book 4

een indrukwekkend moerasgebied in Norfolk. Wanneer er een kinderskelet

ENSLAVED - Book 5 BOUND - Book 6 TWISTED - Book 7 RAVAGED -

wordt gevonden op de vindplaats van een palencirkel in het moeras, waar

Novella, Book 7.5 AWAKENED - Book 8 UNCHAINED - Novella, Book 8.25

Ruth eerder opgravingen heeft gedaan, wordt zij benaderd om de beenderen

HUNTED - Novella, Book 8.5 ENSNARED - Novella, Book 8.75 and coming

te dateren. Het skelet blijkt tweeduizend jaar oud, tot grote teleurstelling van

soon... WICKED - Book 9

inspecteur Harry Nelson, die Ruths hulp had ingeroepen. Hij had gehoopt dat

De laatste brief Rebecca Yarros 2019-09-04 Rebecca Yarros is terug met ‘De

de beenderen van Lucy waren, een meisje dat al tien jaar vermist wordt.

laatste brief’, een aangrijpende feelgoodroman over een kick-ass single mom.

Sindsdien krijgt Nelson brieven over Lucy met bizarre verhalen vol

Ella werd op haar negentiende moeder van een tweeling en runt nu, vijf jaar

verwijzingen naar offerrituelen en met Keltische en Bijbelse teksten. Dan

later, een bed & breakfast. Ze heeft per brief contact met Beckett, die met

verdwijnt opnieuw een meisje, en Nelson krijgt eenzelfde soort brief over

haar overleden broer in het leger zat. Dan komt Beckett zonder dat ze het

haar. Terwijl de brievenschrijver dichterbij komt en het moeras zich van zijn

weet terug van uitzending en gaat hij in haar B&B logeren om haar te

meest verraderlijke kant laat zien, wordt Ruth het onderzoek in getrokken

helpen. Zij moet daar niets van hebben, ze kan het toch wel alleen? Maar haar

en brengt haar forensisch archeologische kennis haar in levensgevaar.

kinderen zijn gek op hem. In ‘De laatste brief’ laat Rebecca Yarros zien dat

Wicked Elisabeth Naughton 2021-06-07 ZAGREUS—Dark, depraved, cursed.

hoe sterk je ook bent, de liefde vaak nóg sterker is. ‘Yarros’ roman is een diep

In every way the Prince of Darkness. Until he found her. She was his

gevoelige en emotioneel geladen rollercoaster’ – Kirkus Reviews

salvation. His sanity. His strength. The only constant in his immortal life.

Hoofd op hol Rachel Gibson 2014-01-08 Zwoel en zinderend sensueel. `Rachel

Even when fate ripped her from his arms, he always found her again. But

Gibson schrijft chicklit zoals wij het willen zien: humor, romantiek, steamy

five hundred years has passed since her last death, and with no sign and no

seks en, als toetje, echte liefde. Smullen! Lifestylelog.nl Kate Hamilton had het

guarantee she'll be sent back, the darkness inside him is swirling out of

kunnen weten. Nadat ze gedumpt is door haar vriend en over haar toeren is

control. Then fate drops a female in his path. One with violet eyes he's sure

vanwege haar werk, keert ze terug naar Gospel, Idaho, voor wat rust en

he's looked into millions of times across multiple lives. Talisa may be the

ontspanning. Maar als haar eerste poging om een lekkere vent te versieren op

daughter of the Eternal Guardians' leader, but Zagreus is convinced she's the

een complete mislukking uitloopt, vraagt ze zich af wat er nog meer mis kan

missing half of his tattered soul. He doesn't care that she doesn't remember

gaan. Om te beginnen komt ze erachter dat op vrijdagavond de poëzieavond

him. He'll never let her deny that wicked-hot connection still sizzling

van de Breiende Moeders in de Bergen de meest enerverende gebeurtenis in

between them. This time, Zagreus is willing to risk everything—his present,

Gospel is. Tot ze weer oog in oog komt te staan met Rob Sutter, voormalig

his future, his destiny, even war—to keep her. Because this time, even if he

ijshockeyspeler, eigenaar van de winkel Sutter Sports én de hunk bij wie ze

has to hold her as his prisoner for all eternity, he won't lose her again. Books

een blauwtje liep. Rob heeft het al een tijdje geschoten met de liefde, tot Kate

in the Eternal Guardians Series: MARKED - Book 1 ENTWINED - Book 2

en hij elkaar na sluitingstijd in een uiterst aanlokkelijke situatie treffen in een

TEMPTED - Book 3 ENRAPTURED - Book 4 ENSLAVED - Book 5 BOUND

warenhuis. Als ze daar hun eigen verkleedpartijtje beginnen, zijn ze binnen

- Book 6 TWISTED - Book 7 RAVAGED - Novella AWAKENED - Book 8

no time de talk of the town

UNCHAINED - Novella HUNTED - Novella ENSNARED - Novella

Ik, Alex Cross James Patterson 2010-12-02 Alex Cross wordt tijdens zijn

WICKED - Book 9 **All the books in the Eternal Guardians series can be read

verjaardag opgeroepen voor een moordzaak. Op zich is dat niets bijzonders,

as stand-alone titles.**

maar dit keer raakt de moord hem ook persoonlijk; het verminkte lichaam

Religio medici Sir Thomas Browne 1644

van zijn nichtje is gevonden. Alex zweert dat hij de moordenaar zal vinden.

Ontzettend irritant Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe

Tijdens hun zoektocht raken Alex en zijn vriendin Brianna Stone verzeild in

deze test! Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind jij

een van de meest beruchte clubs van Washington. Een plek waar al je

het leuk om mensen gek te maken door hen de hele tijd na te doen? Houd jij
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ook altijd extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om vreemde vragen

form of torture imaginable as they try to break him. Only one thing is

te stellen waar niemand op kan antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de

keeping him sane. One woman who gives him the strength to fight the

waslijn? Elk positief antwoord is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een

relentless darkness. She has a dangerous plan of her own, though, and as

ontzettend irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een

Nick’s powers grow stronger, even she might not be enough to alter his

redelijk irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 0 Jij snapt niet hoe

destiny. As the fate of the world hangs in the balance, Nick’s allegiances are

leuk het is om irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor jou. Een

tested. And no one knows whether he will choose to fight for good or

boek vol avonturen van Andy met een irritante vlieg, gekke danspasjes en

succumb to the sinister lure of evil. Not even him. *** All books in the

een loodzwaar kampeerbed.

Eternal Guardians series can be read in order or as stand-alones: MARKED -

Zilveren zicht Anne Bishop 2016-03-11 Als het geweld oplaait tussen mensen

Book 1 ENTWINED - Book 2 TEMPTED - Book 3 ENRAPTURED - Book 4

en Anderen, staat Meg voor een moeilijke keuze. Wie kan ze nog

ENSLAVED - Book 5 BOUND - Book 6 TWISTED - Book 7 RAVAGED -

vertrouwen? Het derde boek over Meg, Simon en de Anderen. 'Zilveren

Novella, Book 7.5 AWAKENED - Book 8 UNCHAINED - Novella, Book 8.25

zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de serie De Anderen. De boeken

HUNTED - Novella, Book 8.5 ENSNARED - Novella, Book 8.75 and coming

van Anne Bishop zijn een aanrader voor alle lezers die zijn opgegroeid met

soon... WICKED - Book 9

‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’ en de ‘Mortal Instruments’-

Kill Alex Cross James Patterson 2011-12-02 Alex Cross is een van de eerste

serie Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze nu in het

personen die op de hoogte worden gesteld als de zoon en dochter van de

Stadspark woont dat het haar soms duizelt – letterlijk. Haar vrienden, zowel

Amerikaanse president blijken te zijn ontvoerd. Hij probeert het onderzoek

mens als Ander, zijn geschokt als ze ontdekken hoe zwaar deze maanden voor

op te zetten, maar wordt van verschillende kanten tegengewerkt. Iemand

Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs

achter de schermen lijkt zijn invloed bij de fbi, de cia en de veiligheidsdienst

vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar hij is

aan te wenden om Alex Cross van de zaak te houden. Wanneer vervolgens

vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty en zijn collega’s bij de

de watertoevoer van de stad besmet raakt, komt Alex op het spoor van een

politie geconfronteerd met de gevolgen van het voortdurende stoken door de

samenzwering die heel Amerika in gevaar brengt. Als de ontknoping van

aanhangers van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen en

beide zaken nadert, wordt Alex gedwongen een beslissing te nemen die

Anderen, maar ook tussen mensen onderling, zoals Monty ontdekt... De

indruist tegen alles waar hij voor staat – een beslissing die de toekomst van

toekomst van de mensheid hangt aan een zijden draadje, en alle ogen, van

het hele land kan veranderen.

mensen en Anderen, zijn gericht op Monty, Simon en Meg – altijd Meg...

Blauwe maan Alyson Noël 2010-10-20 In Blauwe Maan krijgt Ever de kans

Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een

haar familie weer tot leven te wekken - maar alleen als ze bereid is om de

feestje in de gegoede kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed

liefde van haar leven op te geven. Net nu Ever meer ontdekt over haar

besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij

nieuwe gaven als een onsterfelijke en haar geliefde Damen haar inwijdt in

een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit

die duistere, verleidelijke wereld, gebeurt er iets vreemds met hem. Terwijl

te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de

Evers krachten groeien, worden Damens krachten juist zwakker. Hij wordt

nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de duivel.

geveld door een mysterieuze ziekte die niet alleen zijn geheugen en

Grijze ogen Anne Bishop 2016-11-18 Meg vreest dat het wankele evenwicht

identiteit, maar zelfs zijn leven in gevaar brengt. In een wanhopige poging

tussen mensen en Anderen voorgoed verstoord is – want wat de mensen zijn

hem te redden, reist Ever naar de geheimzinnige wereld die Zomerland

vergeten, is dat de natuur altijd wint... Het vierde boek over Meg, Simon en

heet. Daar ontdekt ze niet alleen de geheimen uit Damens verleden - de

de Anderen. Anne Bishop is de auteur van de Urban Fantasy-serie 'De

afschuwelijke, pijnlijke geschiedenis die hij liever voor zichzelf houdt -, maar

Anderen' over heldin Meg Corbyn. Eerdere delen 'Rode letters' 'Zwarte

ook een eeuwenoud document dat uitlegt hoe ze in de tijd kan reizen. Ever

veren' en 'Zilveren zicht' vonden moeiteloos hun weg naar de fans. 'Grijze

wordt gedwongen te kiezen tussen teruggaan in de tijd om haar familie te

ogen' is het vierde deel in de serie. Hoeveel menselijkheid willen de terra

behoeden voor het dodelijke ongeluk dat hun leven eiste óf in het heden te

indigine bewaren? Dat is de vraag waar Meg, Simon, Vlad en de andere

blijven en Damen te redden, die met de dag zwakker wordt '

leiders van het Stadspark voor staan. De haatzaaiers van Mensen Altijd Eerst

Skull King: De koning Penelope Sky 2020-02-27 Mijn echtgenoot is wreed,

verklaren de oorlog aan de Anderen – maar ze hebben geen idee wat ze met

meedogenloos en verachtelijk. Ik haat hem met elke vezel van mijn wezen.

hun bloedlust wakker maken. Dit gevecht komt voor de Anderen neer op

De enige reden dat ik hem niet heb vermoord of heb geprobeerd om bij hem

een simpele vraag: Hoeveel menselijkheid willen de terra indigine bewaren?

weg te gaan, is vanwege de belofte die ik heb gedaan. Ik heb mezelf verkocht

Het is oorlog, maar de mensen zijn vergeten dat ze niet alleen de

aan hem om iemand te redden van wie ik hield ... en dit is de prijs die ik

gedaantewisselaars tegenover zich hebben – ze hebben zojuist de oorlog

daarvoor moet betalen. Ik zat alleen in een bar toen een buitengewoon

verklaard aan de wereld zelf.

knappe man binnen kwam lopen. Hij had opvallend blauwe ogen, hoge

Zoete leugentjes Jill Shalvis 2017-06-27 Val voor de man die je niet kunt

jukbeenderen en een gespierd lichaam dat gemaakt was om te vechten. Hij

krijgen... Als kapitein van een rondvaartschip is Pru ruige wateren gewend;

was mooi. Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. Toen hij een drankje

het leven op het vasteland vindt ze een stuk lastiger. Hoewel ze erg gelukkig

voor me bestelde, wees ik dat niet af. Ik was al heel lang niet meer seksueel

is met haar nieuwe appartement en nieuwe buren, zit ze er niet op te

aan mijn trekken gekomen, en ik wilde een echte man voor de nacht. Mijn

wachten verliefd te worden - en al helemaal niet op Finn O'Riley, de sexy

man had veel verhoudingen, dus waarom zou ik dat niet ook kunnen doen?

eigenaar van haar nieuwe stamkroeg! val nog een beetje harder... Hoewel

De eigenaardige ring aan zijn rechterhand viel me op, een diamant die in de

Finn keihard werkt, maakt hij duidelijk altijd tijd voor zijn vrienden. Zodra

vorm van een schedel was geslepen. Had ik toen maar geweten wat dat

Pru daar een van wordt, moet ze erg haar best doen om niet in zijn

betekende, dan had ik geweten wie deze man was. De leider van de Skull

betoverende groene ogen te verdrinken. Maar na een incident met een

Kings, hun koning. Een man die nog wreder en meedogenlozer was dan

dartpijltje gaat hun vriendschap razendsnel over in meer. Véél meer... en

mijn eigen man.

vertel hem dan de waarheid... Pru wil niets liever dan dat Finn gelukkig is -

Heartbreaker Bay 2 Jill Shalvis 2019-10-29 (1) FLIRTEN MET KERST Als

dat heeft ze zelfs gewenst bij de wensfontein op het plein. Ze durft alleen niet

dit geen magische kerst wordt... Na het schrijven van de ene na de andere

te wensen dat ze hem ooit helemaal voor zichzelf zal hebben. Want ze heeft

bestseller, heeft Colbie Albright ineens geen inspiratie meer. Omdat ze een

iets voor hem geheimgehouden wat alles zal veranderen...

paar weken vrij heeft voor kerst, vertrekt ze naar San Francisco voor een

Twisted Elisabeth Naughton 2018-06-21 Nick – Leader of the half-breeds and

verfrissende pauze. Dat ze daar vrijwel meteen kopje-onder gaat in een

the last true hero. He’s spent his life fighting a dark pull. One he now knows

fontein, is echter wat veel van het goede! Gelukkig wordt ze snel uit het

is linked to his father and ultimate evil. But Nick’s hidden powers are coveted

water gevist - en haar redder in de nood is zó knap, dat ze bijna weer in

by more than just his father. Imprisoned by his enemies, Nick battles every

ademnood komt. Dat brengt haar wel op een idee: een flirt is vast de perfecte
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remedie tegen een writer's block! Maar kan ze deze Spencer Baldwin wel

ENRAPTURED - Book 4 ENSLAVED - Book 5 BOUND - Book 6 TWISTED

weer loslaten als het tijd is om terug naar huis te gaan? (2) ONTELBARE

- Book 7 RAVAGED - Novella, Book 7.5 AWAKENED - Book 8

KUSSEN Hoe krijgt ze die kus ooit uit haar hoofd? Eén verzengende kus, en

UNCHAINED - Novella, Book 8.25 HUNTED - Novella, Book 8.5

toen niets. Nadat de sexy Joe haar onverwacht kuste en vervolgens niets

ENSNARED - Novella, Book 8.75 and coming soon... WICKED - Book 9

meer liet horen, besloot Kylie hem uit haar hoofd te zetten. Maar dan steelt

Entwined Elisabeth Naughton 2018-06-21 ZANDER — The most feared of all

iemand iets kostbaars van haar, en alleen híj kan haar helpen het terug te

the Eternal Guardians. It’s rumored he can’t be killed, and he always fights

krijgen. Ze zal dus met hem moeten samenwerken, wat betekent dat ze haar

like he has nothing to lose. But even he has to have a vulnerability…

trots in moet slikken en de neiging moet weerstaan om hem te wurgen...

somewhere. Forces of daemons are gathering and have broken through the

Tijdens de spannende zoektocht die ze samen ondernemen, beginnen de

barriers of the mortal realm. Now more than ever the Eternal Guardians are

vlinders in Kylies buik toch weer op te fladderen. Misschien, bedenkt ze, kan

needed to protect both their own world and the human realm. Zander can’t

ze zich het best over 'de kus' heen zetten door hem te vervangen door een

afford to think about what might have been with the bewitching physician

heleboel nieuwe! (3) WONDERLIJKE WINTERNACHT Vroeg er iemand

he once regarded as his soul mate. But with eternity stretching before him,

om mistletoe? Een zaak over een stelende kerstman? Ach, waarom ook niet.

he also can’t fathom spending his life without the one woman who makes

Na twee jaar administratief werk bij Hunt Investigations wil Molly Malone

him feel most alive. Perhaps he’s found his weakness, after all… *** All books

weleens een echte onderzoeksklus doen. Hopelijk wordt ze daardoor ook een

in the Eternal Guardians series can be read in order or as stand-alones:

beetje afgeleid van de fantasieën die haar plagen sinds ze een nacht bij

MARKED - Book 1 ENTWINED - Book 2 TEMPTED - Book 3

veiligheidsexpert Lucas Knight doorbracht. Er is die nacht niets gebeurd,

ENRAPTURED - Book 4 ENSLAVED - Book 5 BOUND - Book 6 TWISTED

maar dat weet hij niet, en ze vindt het stiekem wel leuk om hem in de waan

- Book 7 RAVAGED - Novella, Book 7.5 AWAKENED - Book 8

te laten. Dat ze nooit écht bij elkaar in bed mogen belanden, daar heeft ze zich

UNCHAINED - Novella, Book 8.25 HUNTED - Novella, Book 8.5

allang bij neergelegd. Ze is immers het kleine zusje van zijn beste vriend.

ENSNARED - Novella, Book 8.75 and coming soon... WICKED - Book 9

Waar ze alleen geen rekening mee heeft gehouden, is de zinderende

Nightingale Way - Romantische nachten Samantha Young 2020-08-06

spanning die sinds haar leugentje tussen hen in hangt... Deze boeken zijn ook

Nightingale Way – Romantische nachten is het achtste deel in de heerlijke,

los verkrijgbaar.

sexy serie van Samantha Young. Voor de lezers van E.L. James, Jennifer

Marked Elisabeth Naughton 2018-06-21 THERON – Dark haired, duty bound

Probst en Sylvia Day. Logan heeft twee jaar lang geboet voor de fouten die hij

and deceptively deadly. He’s the leader of the Eternal Guardians, an elite

maakte. Nu is hij klaar om opnieuw te beginnen. Hij heeft een geweldig

group of warriors that defend the mortal realm. From the moment he walked

appartement, een goede baan en veel vrouwen om hem af te leiden van zijn

into the club, Casey knew this guy was different. Men like that just didn’t

verleden. En een vrouw die hem helemaal gek maakt... Grace ontsnapte aan

exist in real life—silky shoulder-length hair, chest impossibly broad, and a

haar manipulatieve familie door naar een nieuwe stad te verhuizen. Haar

predatory manner that just screamed dark and dangerous. He was looking for

nieuwe leven is bijna perfect. Het enige wat ze hoeft te doen is haar Mr.

something. Her. She was the one. She had the mark. Casey had to die so his

Right vinden – of in ieder geval een manier bedenken om haar

kind could live, and it was Theron’s duty to bring her in. But even the leader

onweerstaanbare maar irritante womanizer van een buurman te negeren.

of the Guardians wasn’t strong enough to resist the pull in her fathomless

Grace wil niets te maken hebben met Logan, totdat een levensveranderende

eyes, to tear himself away from the heat of her body. As war with the

verrassing langzaam de wilde hartenbreker verandert in de sterke, stabiele

immortal realm nears, someone will have to make the ultimate sacrifice. ***

man waar ze naar op zoek was. Pas wanneer ze begint te zwichten voor zijn

All books in the Eternal Guardians series can be read in order or as stand-

charmes, dreigt haar eigen rommelige verleden alles te verpesten wat ze tot

alones: MARKED - Book 1 ENTWINED - Book 2 TEMPTED - Book 3

dan toe hebben opgebouwd...

ENRAPTURED - Book 4 ENSLAVED - Book 5 BOUND - Book 6 TWISTED

De jacht op Adele Ned Beauman 2013-08-26 Berlijn 1930. Egon Loeser is een

- Book 7 RAVAGED - Novella, Book 7.5 AWAKENED - Book 8

egoïst. Als set designer wil hij de fameuze zeventiende-eeuwse

UNCHAINED - Novella, Book 8.25 HUNTED - Novella, Book 8.5

decorontwerper Lavicini overtreffen en diens teleportatiemachine

ENSNARED - Novella, Book 8.75 and coming soon... WICKED - Book 9

verbeteren die bij de eerste vertoning explodeerde en vele dodelijke

De kroon van de Tearling Erika Johansen 2015-03-11 Op haar negentiende

slachtoffers maakte. Intussen probeert hij de mooie Adele Hitler geen familie

verjaardag begint prinses Kelsea Glynn haar gevaarlijke reis naar het kasteel

van voor zich te winnen. Zijn omzwervingen voeren hem van de

waar ze geboren is. Ze komt haar kroon opeisen. Achttien jaar lang werd het

experimentele theaters in Berlijn via de absintcafés van Parijs naar de filmsets

koninkrijk geregeerd door Kelsea’s oom, een marionet van de Rode

in Los Angeles. Twee levensvragen drijven hem: wat ging er mis bij

Koningin, die het buurland Mortmesme al decennia tiranniseert. Kelsea

Lavicinis truc en waarom moet hij zo veel moeite doen om Adele in zijn bed

draagt de Tearlingsaffier, een juweel met immense magische krachten. Ze

te krijgen? In deze historischfuturistische roman slaagt Loeser erin niet één

wordt beschermd door de Wachters van de Koningin, geleid door de

van de wereldschokkende gebeurtenissen van zijn tijd mee te krijgen. `Een

raadselachtige en toegewijde Lazarus. Kelsea zal de ridders nodig hebben om

absurd boek: WOII als decor voor hipster-kritiek. **** Vrij Nederland `Een

te overleven. Haar vijanden zetten duistere moordenaars en duivelse

intellectueel bravourestukje vol bruisende levenskracht. Schrijver Adam

bloedmagie in om te voorkomen dat zij gekroond wordt...

Foulds `Zowel het meest politiek incorrecte als het grappigste boek van dit

Enraptured Elisabeth Naughton 2019-07-21 ORPHEUS — To most he’s an

decennium. Sunday Telegraph `Onthutsend brutaal, origineel, hilarisch en

enigma, a devil-may-care rogue who does whatever he pleases whenever he

vreselijk spannend. Sunday Times `Duizelingwekkend, knap en inventief.

wants. Now this loose cannon is part of the Eternal Guardians—elite warriors

Een boek waar je energie van krijgt. Independent

assigned to protect the human realm—whether he likes it or not. Orpheus has

Fountain Bridge - Verboden kussen Samantha Young 2019-06-14 Ellie

but one goal: to locate a magical medallion with supernatural powers. He’s just

Carmichael is al zo lang ze zich kan herinneren verliefd op Adam Sutherland,

not expecting a woman to get in the way, especially not a Siren as gorgeous as

de beste vriend van haar broer Braden. Wat begon als kalverliefde groeide in

Skyla. Unable to resist her, the two become unlikely allies. He simply has no

de loop der jaren uit tot een hevige verliefdheid. Helaas betekende het ook

idea she’s an assassin sent to seduce, entrap, then ultimately destroy him. Yet

verdriet, omdat Adam zijn gevoelens voor haar niet durfde te tonen. Ellie

Skyla herself might have the most to lose. There’s a reason Orpheus feels so

vindt het moeilijk om haar gevoelens voor Adam los te laten. Jaren later

familiar, a reason her body seems to crave him. Perhaps he’s not the man

beseft Adam dat hij veel te veel tijd heeft verspild met het ontkennen van

everyone thinks… Then again…maybe he’s exactly that man. The truth could

zijn gevoelens voor Ellie. Omdat hij geen seconde meer wil verliezen, besluit

reveal a deadly secret as old as the Eternal Guardians themselves. *** All

hij Ellie de liefde te verklaren, ongeacht de gevolgen. Maar nu hij gelukkig is

books in the Eternal Guardians series can be read in order or as stand-alones:

met de vrouw waar hij al jaren stiekem verliefd op is, staat hij op het punt te

MARKED - Book 1 ENTWINED - Book 2 TEMPTED - Book 3

ontdekken hoe de afgelopen tien jaar voor Ellie zijn geweest. En hoewel
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Adam nu met Ellie is, had hij geen idee dat hij haar bijna was verloren...

inga op hun eisen. De machtigste man van Italië neerschieten. Cato Marino.

Ryans Bed Tijan 2020-04-15 Die eerste nacht kroop ik bij toeval in Ryan

De man wordt overal begeleid door zijn beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane

Jensens bed. Ik kende hem nauwelijks en ik dacht het het bed van zijn zus

is ondoordringbaar. Hij is de meest paranoïde man van het land. En het was
Evermore

was, dat het haar slaapkamer was. Het duurde even voordat ik me mijn fout

onmogelijk dat ik hem in mijn eentje zou kunnen uitschakelen. Als ik mijn

realiseerde en op dat moment had ik weg moeten gaan. Dat deed ik niet. Ik

vader wil redden, heb ik maar één optie. Ervoor zorgen dat ik in Cato's bed

ging niet weg. Ik voelde geen schaamte.Ik kon me eindelijk ontspannen. En

kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet over de Barsetti’s, maar

die nacht, op dat moment, was dat het enige waar ik naar snakte. Ik vroeg of

speelt zich wel af in hetzelfde universum. Er zijn gastoptredens van Crow

ik mocht blijven. Dat mocht. De waarheid? Ik wilde dat ik nooit zijn bed

Barsetti en Bones jr.**

meer uit hoefde. Als ik daar voor altijd had kunnen blijven liggen, zou ik dat

Alyson Noël 2010-10-19 De onsterfelijken 1 - Evermore Sinds haar

hebben gedaan.Ryan werd mijn redding.Want vier uur daarvoor had mijn

ouders en zusje bij een auto-ongeluk zijn omgekomen, kan Ever auras zien en

tweelingzus zelfmoord gepleegd. 'Dit boek heeft een blijvend litteken op

andermans gedachten horen. Wanneer ze mensen aanraakt, ziet ze hun hele

mijn ziel achtergelaten' - liezelsbookblog -

verleden. Ze doet dan ook al het mogelijke om mensen uit de weg te gaan tot

The Original Heartbreakers (3-in-1) Gena Showalter 2016-10-18 Moeders, hou

de knappe en mysterieuze Damen in haar leven komt. Hij is de enige die de

uw dochters binnen... Want één ding staat vast: de drie nieuwste inwoners

chaos in haar hoofd kan laten verdwijnen en de enige die haar echt begrijpt

van Strawberry Valley gaan voor heel wat problemen zorgen! (1) Flirt vol

het is net of hij in haar ziel kan kijken. Ever wordt beetje bij beetje ingewijd

gevaar - Nu hij net vrij is, heeft bad boy Jase Hollister maar één doel: uit de

in Damens wereld vol wonderen en geheimen, maar ze heeft nog steeds

problemen blijven. En Strawberry Valley lijkt hem een prima plek om een

geen idee wie hij is of wat hij is. Het enige wat ze zeker weet, is dat ze

rustig, fijn leven op te bouwen. Toch is hij niet bepaald een brave burger - en

hopeloos verliefd op hem is. Evermore is verslavend, ik kon het niet

al helemaal niet wanneer hij in de buurt is van de temperamentvolle

wegleggen. Ik droomde over dit boek. En toen ik het uit had, bleef het maar

schoonheid Brook Lynn. Serveerster Brook Lynn Dillon staat ook wel bekend

door mijn hoofd gaan. Het is gewoon een adembenemend boek. TEENS

als Miss Verantwoordelijk. Niet dat dat haar nu zoveel heeft opgeleverd: ze is

READ TOO Alyson Noel woonde enkele jaren op Mykonos en in New York;

blut, single, en ze heeft al veel te lang geen pleziertje meer beleefd. Totdat ze

nu woont ze in Californië. Voor ze schrijfster werd werkte ze onder andere

Jase ontmoet. Hij is ruig en adembenemend sexy, en er valt niet te ontkomen

als stewardess.

aan de vonken die tussen hen overspringen. Toch durft ze haar hart niet aan

De schaduwvriend Alex North 2020-10-23 De Schaduwvriend van Alex

hem te geven... want is hij niet veel te gevaarlijk voor haar? (2) Hartstocht op

North is een spannende en duistere thriller, waarmee North de

herhaling - Beck Ockley is genadeloos in de bestuurskamer... en in de

hooggespannen verwachtingen na De Fluisterman inlost. Voor de fans van

slaapkamer. Betekenisloze seks helpt hem om de demonen uit zijn verleden

Stephen King en Thomas Harris. De schaduwvriend is de nieuwe thriller van

op afstand te houden, en hij is vastbesloten om nooit vaker dan één keer met

Alex North, die eerder de bestseller De Fluisterman schreef. In De

dezelfde vrouw het bed te delen. Maar wanneer hij de beeldschone Harlow

schaduwvriend herinnert Paul Adams zich nog goed die vreselijke dag

in zijn huis aantreft, begint zijn voornemen te wankelen. Harlow Glass is de

waarop de jonge Charlie Crabtree een van zijn klasgenoten vermoordde. Paul

meest gehate persoon van Strawberry Valley. Bovendien is ze blut, werkloos

was zowel bevriend met Charlie als met het slachtoffer. Diezelfde dag

en dakloos. Wanhopig verschaft ze zich toegang tot Becks woning... en ze

verdween Charlie spoorloos en de wildste complottheorieën doen nog steeds

wordt door hem betrapt. Ze schrikt zich rot - niet zozeer door zijn vroege

de ronde op internet. Vijfentwintig jaar later verwerkt Paul stukje bij beetje

thuiskomst, maar vooral door de zinderende aantrekkingskracht tussen hen.

zijn jeugd. Maar wanneer zijn dementerende moeder een terugval krijgt, kan

Ze is echter niet van plan een van zijn vele veroveringen te worden. Maar

hij er niet meer omheen: hij moet terug naar zijn ouderlijk huis. Het duurt

hoelang kan ze weerstand bieden aan deze onmogelijk sexy man? (3) Voor

niet lang voordat alles uit de hand begint te lopen: zijn moeder is ervan

altijd feest - West mag nu succesvol en steenrijk zijn dankzij zijn

overtuigd dat er een indringer in huis is, en Paul realiseert zich dat hij wordt

computergames, maar dat is wel eens anders geweest. Hij heeft moeten

gevolgd.
Witte
kaarten
Het zet hem aan het denken: wat is er daadwerkelijk gebeurd op de

knokken om de top te bereiken. En om daar te blijven, leeft hij volgens een

dag van de moord? Waar zou Charlie nu zijn? De schaduwvriend is een

strak regime. Een van zijn regels: nooit langer dan twee maanden een

spannende en duistere thriller, waarmee North de hooggespannen

romantische relatie aangaan. Maar met de mooie flirterige Jessie Kay hoeft hij

verwachtingen na De Fluisterman inlost. Over De Fluisterman: **** ‘Een

zich daar geen zorgen over te maken; zij is vast wel in voor een paar weken

geraffineerde constructie.’ – VN Detective & Thrillergids ‘Atmosferisch en

lol! Jessie Kay heeft haar feestverleden achter zich gelaten. Vanaf nu wil ze

griezelig spannend.’ – Alex Michaelides, auteur van De stille patiënt
Anne Bishop 2017-07-18 De aankomst van Monty’s broer in

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

Lakeside lijkt niet zo belangrijk – maar alleen Meg weet wat er echt op het

magneet naar hem toe getrokken. Zal ze hem kunnen verleiden om een

spel staat... Het vijfde en afsluitende boek over Meg, Simon en de Anderen.

uitzondering te maken op zijn regeltjes? Deze boeken zijn ook los

‘Witte kaarten’ van Anne Bishop is het vijfde, afrondende boek van Anne

verkrijgbaar.

Bishop in de serie ‘De Anderen’ over Meg Corbyn en Simon Wolfgard, die

Halverwege het graf Jeaniene Frost 2013-12-04 Cat Crawfield is zelf half-

begon met ‘Rode letters’, ‘Zwarte veren’, ‘Zilveren zicht’ en ‘Grijze ogen’. Na

vampier, maar dat weerhoudt haar er niet van te jagen op de ondoden. Zo

de mislukte opstand zijn er nog maar weinig menselijke steden over in

neemt ze wraak op haar vader, die het leven van haar moeder verpestte. Als

Thaisia. Simon, Meg, Monty en de anderen (en Anderen) die onderdeel

Cat gevangen wordt genomen door de sexy vampier Bones, gaat ze een

uitmaken van het Stadspark van Lakeside, werken hard om de broze vrede

onverwachte en spannende samenwerking met hem aan. Maar dan worden

tussen mensen en Anderen te bewaren. Maar dan komt Jimmy, Monty’s

zij en Bones zelf doelwit en moet Cat een kant te kiezen. En die van Bones

louche broer, naar het Stadspark met het plan zich te verrijken ten koste van

wordt steeds aantrekkelijker Halverwege het graf is het eerste deel van de

zijn familie – zoals altijd. Terwijl de Anderen vol interesse toekijken en hun

veelgeprezen Nachtjagers-serie.

klauwen scherp houden, lopen de spanningen binnen het Stadspark op.

De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben mijn vader

Jimmy lijkt ongevaarlijk, maar alleen Meg weet wat er echt op het spel staat:

gevangengenomen. Hierna zullen ze mij gevangen nemen, behalve als ik

zij heeft gezien hoe het afloopt, met zichzelf aan de rand van een graf...
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