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IJskoud Apr 22 2022 IJskoud van Jennifer Armentrout, een supersexy boek! In IJskoud komen Sydney en Kyler samen vast te
zitten in een skioord. Ze kennen elkaar al van jongs af aan en zijn stiekem verliefd op elkaar. Dat willen ze alleen niet aan de
ander laten merken. Maar nu ze nergens heen kunnen, kunnen ze ook niet meer vluchten voor hun gevoelens. Die stijgen al
gauw tot temperaturen vér boven het vriespunt! Jennifer Armentrout is een van de grootste New Adult-schrijfsters in de VS.
Haar specialiteit? Heerlijke wegdroomhunks! Ook in IJskoud (Engelse titel: Frigid), Jennifer Armentrouts tweede boek in
Nederland na het succesvolle Wacht op mij, is het zwijmelen geblazen. We just can't get enough...
Fedra, Jul 25 2022
Did I Mention I Love You? May 31 2020 Eden brengt de zomer door bij haar vader die ze na de scheiding van haar ouders
drie jaar niet gezien heeft. Ze krijgt er drie stiefbroers bij, van wie de oudste, Taylor opvalt door zijn onbehouwen en
arrogante gedrag. En toch... trekken Eden en Taylor steeds meer naar elkaar toe. Maar het kan niet. Ze zijn stiefbroer en
-zus en bovendien heeft Taylor al een vriendin. Geheimen, leugens en drama in overvloed. Hoe lang kunnen ze hun liefde
voor elkaar blijven ontkennen?
Carry On Jul 01 2020 Simon Snow wil gewoon relaxen en genieten van zijn laatste jaar op de Watford School of Magicks,
maar iedereen valt hem lastig. Zijn vriendin heeft het uitgemaakt, zijn beste vriend is een plaaggeest, en zijn mentor
probeert hem in de bergen te verstoppen, waar hij misschien veilig zal zijn. Simon kan niet eens blij zijn met het feit dat zijn
kamergenoot en oude rivaal spoorloos verdwenen is, omdat hij zich zorgen blijft maken over het kwaad. En er zijn spoken.
En vampiers. En verschrikkelijke, duivelse dingen die proberen om Simon neer te halen. Als je 's werelds krachtigste magiër
bent, kun je nooit even relaxen en genieten.
Eclips Sep 03 2020 Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. `Bella? Achter me hoorde ik Edwards zachte stem. Hij trok me meteen in
zijn armen en kuste me opnieuw. Deze kus maakte me bang. Er zat te veel spanning in, zijn lippen drukten te vurig tegen de
mijne alsof hij bang was dat we nog maar weinig tijd hadden. Seattle wordt geplaagd door een serie mysterieuze moorden.
Vampier Victoria zint nog steeds op wraak. Ze lijkt niet te stoppen. Bella is in groot gevaar. Daarnaast kampt Bella met een
levensgroot dilemma. Ze moet kiezen tussen haar liefde voor Edward en haar vriendschap met Jacob. Door deze beslissing
dreigt de eeuwenlange strijd tussen vampiers en weerwolven weer op te laaien. Na haar eindexamen staat ze voor nóg een
keuze, de belangrijkste in haar leven: die voor het leven, of voor de dood. Eclips is het langverwachte vervolg op de
wereldwijde bestsellers Twilight en Nieuwe maan en is het derde deel in het passionele en meeslepende liefdesverhaal van
Bella en Edward.
Omdat je me verleidt May 23 2022 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...
De mythe van Sisyphus Aug 02 2020
Ifigenia Mar 21 2022
Pittig in lingerie Aug 22 2019 Ik weet niet zeker hoe het kon gebeuren. Maar ik ben verliefd geworden op de vijand van mijn
familie. Ik probeer door te gaan maar ik kan het niet. Hij is de enige man die ik wil. Nu moet ik kiezen tussen de man van wie
ik houd, en m’n familie.
Jij tegen mij Oct 28 2022 Jij tegen mij is het verhaal van Mikey en Ellie, twee jonge mensen van wie de families gescheiden
worden door een gruwelijk geheim. Hij is arm en zij is rijk. Hij werkt als bordenwasser in een restaurant, zij doet haar
eindexamen. Mikey en Ellie zullen moeten kiezen tussen hun liefde voor elkaar of voor hun familie, voor háár broer of voor
zíjn zus.
Jou hebben is niet genoeg Dec 26 2019 Terwijl Cayson worstelt met zijn besluit over de medische faculteit, bemerkt hij dat
Slade zich eigenaardig gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij zegt dat hij is, en het wordt snel duidelijk dat hij iets
verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij een vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent, hoe meer dat Cayson

kwetst. Waarom vertelt Slade hem niet de waarheid? Hij besluit de zaak uit te spitten en ontdekt iets dat hij nooit voor
mogelijk had gehouden ... vooral niet van Slade. Trinity houdt haar relatie met Slade geheim, maar wanneer Skye haar voor
een date koppelt aan een vriend, kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van jaloezie en weigert haar ronduit op date
te laten gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn moet ophouden. Slade duikt echter plotseling op tijdens de tijd. En zijn
komst zal hun relatie voor altijd veranderen. Roland voelt zich enorm schuldig tegenover Jasmine. Hoewel hij zich
verschrikkelijk voelt omdat hij zijn jeugdvriend heeft verraden, voelt hij zich nog slechter door de manier waarop hij Jasmine
heeft behandeld. Vastbesloten om het goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot ze ermee instemt om met hem uit te
gaan — op een echte date.
Passie achter een masker Mar 09 2021 Hij draagt een masker... en hij achtervolgt haar Hij staart haar aan zoals alleen
Colin dat deed. Maar Colin is dood en Amelia denkt dat ze nooit meer zo zal huiveren van verlangen, nooit meer trillend zijn
naam uit zal schreeuwen. In een maanverlichte tuin delen ze één kus. Geobsedeerd probeert Amelia te achterhalen wie deze
onbekende is.
De Cid, Jun 24 2022
Ontembaar Mar 29 2020 Het leven is waardeloos als je vrienden kwaad op je zijn. Vraag dat maar aan Zoey Redbird. Zij is
een onbetwiste expert op het gebied van waardeloos. Binnen een week heeft ze in plaats van drie vriendjes er niet één
meer, en de hechte vriendengroep waarvan ze deel uitmaakte en die haar altijd vertrouwde en steunde, heeft haar aan de
kant gezet. De enige twee vrienden die Zoey nog overheeft zijn ondood, en bovendien verwikkeld in een eeuwigdurende
kibbelpartij met elkaar. Dus wie kan het haar kwalijk nemen dat ze bevriend raakt met de nieuwe leerling van het Huis van
de Nacht, de enorm sexy olympische boogschutter James Stark? Ondertussen heeft Hoge Priesteres Neferet de mensheid de
oorlog verklaard. Zoey weet in haar hart dat het verkeerd is om tegen mensen te strijden, maar de enige manier waarop ze
hier een stokje voor kan steken, is door het weer goed te maken met haar vrienden. Zoeys avonturen op de vampierschool
nemen een wilde en gevaarlijke wending wanneer er een eeuwenoud kwaad ontwaakt waardoor ieders vertrouwen op de
proef wordt gesteld.
Een gevaarlijk verlangen Jul 21 2019 De nieuwe roman van de auteur van Een verleidelijk aanbod Een gevaarlijk verlangen
Samantha Young Van de auteur van Een verleidelijk aanbod Jo Walker is eraan gewend om voor zichzelf te zorgen. Tot ze
iemand ontmoet die haar de touwtjes uit handen neemt... Cameron McCabe is Jo's sexy nieuwe collega in de bar. Ze krijgt
het warm en koud tegelijk als hij ook maar in de buurt is. Voor het eerst in haar leven wordt Jo in de verleiding gebracht om
haar gevoel te volgen. Maar ze heeft een relatie met een oudere, welgestelde man. En hoewel Cam haar beter, veel beter,
wil leren kennen, trekt Jo met succes haar muren op. Wanneer Cam zijn intrek neemt in de leegstaande flat beneden Jo en
haar familie, is de aantrekkingskracht niet meer te bedwingen. Vooral omdat Cam vastbesloten is al Jo's geheimen te
ontdekken... Samantha Young woont in Stirlingshire, Schotland. Ze is dol op schrijven en heeft een aantal romans zelf
gepubliceerd. Ze brak door met Een verleidelijk aanbod. De roman werd in meerdere landen een bestseller. Een gevaarlijk
verlangen is de opvolger.
Ziel van ijzer Jan 19 2022 ‘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.
Grey Jun 12 2021 Bekijk de wereld van Vijftig tinten grijs opnieuw, door de ogen van Christian Grey. In Christians eigen
woorden, en door zijn gedachten, overpeinzingen en dromen, geeft E L James een verfrissend ander perspectief op de
liefdesgeschiedenis die wereldwijd miljoenen lezers betoverde. Christian Grey lijkt een man van totale controle; zijn wereld is
duidelijk, gedisciplineerd en volstrekt leeg - tot de dag dat de jonge literatuurstudente Anastasia Steele zijn kantoor binnen
valt. Hij probeert haar uit zijn hoofd te zetten, maar raakt meer en meer bevangen door gevoelens waar hij maar geen vat
op krijgt. In tegenstelling tot andere vrouwen lijkt Ana dwars door zijn afstandelijke houding heen te kunnen kijken, voorbij
zijn zakelijke successen en luxe levensstijl, recht in zijn gehavende ziel. Zal zijn samenzijn met Ana hem verlossen van de
gruwelijke jeugdherinneringen die Christian elke nacht wakker houden? Of zullen zijn duistere seksuele verlangens, zijn
dwangmatige behoefte tot controle en zijn zelfhaat deze jonge vrouw van hem wegdrijven en de broze hoop vernietigen die
zij hem biedt?
Als van jou houden verkeerd Jan 27 2020 Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen
elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt
maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer
gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot
een kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond
uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor
zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet
gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen.
Maar wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van
dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun
onderlinge relatie betekenen?
Nieuwe maan Oct 16 2021 Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder
leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. `Verdorie, mompelde ik toen ik mijn vinger openhaalde aan
het papier. Een druppeltje bloed welde op uit de kleine wond. Toen gebeurde alles in een stroomversnelling. Edward stortte
zich op me en gooide me over de tafel. Ik viel met een klap op de grond naast de piano, in de puntige glasscherven. Versuft
en gedesoriënteerd keek ik op van het helderrode bloed dat uit mijn arm gutste recht in de koortsachtige ogen van zes
vampiers die ineens razende dorst hadden. Voor Bella Swan is slechts één ding belangrijker dan het leven zelf: Edward

Cullen. Maar verliefd zijn op een vampier is nog veel gevaarlijker dan ze ooit had kunnen denken. Edward heeft Bella al eens
gered uit de klauwen van een slechte vampier, maar nu hun gewaagde relatie alles wat hen lief is bedreigt, komen ze pas
echt in de problemen. Een onweerstaanbare combinatie van romantiek en spanning met een bovennatuurlijk tintje.
Gepassioneerd, meeslepend en vol verrassende wendingen. Dit adembenemende liefdesverhaal tussen een vampier en een
mens houdt miljoenen mensen wereldwijd in zijn ban.
Losgeld Apr 29 2020 In dit spannende tweede deel van de Bodyguard-serie wordt Connor op een luxe jacht geplaatst. Zijn
missie: de tweelingdochters van een Australische media-topman beschermen. Dan gebeurt het ondenkbare: ver op zee
kapen genadeloze piraten het jacht en eisen miljoenen dollars losgeld. Maar ze hadden er niet op gerekend dat Connor
Reeves aan boord zou zijn…
Seulement toi Aug 26 2022 Alors qu’il doit récupérer Lexie, la soeur de son meilleur ami, à l’hôtel W, Carlos se retrouve
dans un coin privé avec une femme qu’il croit être une prostituée. Lorsqu’il découvre qu’il s’agit de celle qu’il devait
retrouver, et raccompagner, il craint le pire. Contre toute attente, au lieu de le dénoncer, Lexie décide de profiter de la
situation... Un jeu malsain s’installe entre eux, mais Carlos sera-t-il prêt à jouer selon les règles de Lexie? Et saura-t-il
combler toutes les facettes de sa personnalité? Seulement toi est une histoire d’amour parsemée de scènes BDSM, sauf que
pour une fois, ce n’est pas juste l’homme qui tient la cravache...
De pest Aug 14 2021 In de romans van Nobelprijswinnaar Albert Camus wordt het absurde van de twintigste-eeuwse
samenleving afgezet tegen een persoonlijke moraal van vriendschap en menselijkheid. Een of meer personages worden
steevast door de loop van gebeurtenissen, nooit uit eigen vrije wil, schuldig aan een misdaad. De kuststad Oran is in de
greep van de pest. De slachtoffers sterven een snelle en vreselijke dood, en als gevolg van de quarantaine worden de
andere inwoners geplaagd door gevoelens van angst en claustrofobie. Elke persoon reageert verschillend op de dodelijke
ziekte: sommigen leggen zich neer bij hun lot, anderen zoeken schuld en wraak. En een paar, onder wie de antiheld dokter
Rieux, proberen kost wat kost de terreur te weerstaan. De pest is een meeslepende vertelling over moed en
vastberadenheid en de broosheid van het menselijk bestaan.
Het schaduwjaar Sep 27 2022 Een beklemmende, duistere, angstaanjagende roman en een absolute pageturner. De
verfilming van Genadejaar is in de maak, met Elizabeth Banks (Pitch Perfect, Charlie's Angels remake en The Hunger Games)
als regisseur. Niemand praat over het genadejaar. Het is verboden. Meisjes krijgen hun hele leven te horen dat ze de kracht
hebben om mannen te verleiden en andere vrouwen gek te maken van jaloezie. Men gelooft dat de huid van jonge vrouwen
een krachtig extract afstoot. Daarom worden ze voordat ze zestien jaar worden verbannen naar de wildernis, zodat ze
gezuiverd en klaar voor het huwelijk kunnen terugkeren. Maar niet iedereen zal het overleven. Tierney James droomt van
een beter leven: een samenleving die geen vrienden en vrouwen tegen elkaar opzet. Maar als haar eigen genadejaar
dichterbij komt, realiseert ze zich al snel dat de extreme leefomstandigheden daar niet haar grootste probleem zullen zijn.
Het zijn ook niet de stropers die zich in het bos schuilhouden; mannen die wachten op hun kans om een van de meisjes te
vermoorden en zo hun fortuin te maken op de zwarte markt. De grootste bedreiging voor de genadejaarmeisjes zijn ze zelf.
'Liggetts bloedstollende boek toont op schitterende wijze de hoge kosten van een vrouwonvriendelijke wereld die de macht
van vrouwen ontkent en doet dit met een hart-in-je-keelverhaal. Ik kon niet stoppen met lezen.' Libba Bray, auteur van The
Diviners 'Genadejaar is een opmerkelijk en actueel verhaal over de banden tussen vrouwen, en de moed die nodig is om een
samenleving te trotseren die uit is op de vernietiging van vrouwelijke kracht. Iedereen zou dit boek moeten lezen.' Sabaa
Tahir, auteur van Vuur en As 'Genadejaar is een boek voor elke vrouw die ooit het gevoel heeft gehad dat niemand haar
hoorde. Een boek voor iedereen die zich ooit klein of minder heeft gevoeld. […] Slim, lyrisch en zo belangrijk. Ik wil dat
iedereen dit boek leest!' Jasmine Warga, auteur van Mijn hart en andere zwarte gaten
Zondig hart Jan 07 2021 Eén blik was voldoende om het verlangen in elkaar aan te wakkeren. Maar Lady Jessica Sheffield is
de bruid van iemand anders en Alistair Caulfield vertrekt naar de andere kant van de wereld. Nu, zeven jaar later en
inmiddels weduwe, stapt Jessica aan boord van een schip dat haar naar een van de plantages van haar overleden man moet
brengen. De succesvolle koopman en eigenaar van het schip herkent ze bijna niet. Alistair is een totaal andere man dan de
jonge wilde hond die Jessica heeft leren kennen. Zeven jaar hebben ze hun verlangens ontkend, maar hoe lang kunnen ze
dat tijdens deze reis volhouden? Zondig hart was de inspiratie voor Verslaafd aan jou, deel 1 in de Crossfire-serie!
Scotland Street - Sensuele belofte Dec 06 2020 Scotland Street – Sensuele belofte is het zevende deel in de heerlijke,
sexy serie van Samantha Young. Voor de lezers van E.L. James, Jennifer Probst en Sylvia Day. Shannon MacLeod is altijd voor
de verkeerde mannen gegaan. Nadat ze van de ene giftige relatie in de andere was beland, gaf haar laatste vriendje haar
een wake-upcall op de slechtst mogelijke manier. Nu haar wereld in duigen ligt, heeft ze alle mannen afgezworen – vooral de
badboy-types. Cole Walker is precies het type man dat Shannon wil vermijden – woest aantrekkelijk, getatoeëerd, charmant
en eigenwijs. Maar zijn ruwe uiterlijk verbergt een gevoelige man die klaar is om 'de ware' te vinden. Hij is vastbesloten om
Shannon uit haar zelfopgelegde eenzaamheid te trekken en haar hart te veroveren. Terwijl Shannon zich openstelt voor
Coles enthousiasme en toewijding, ontwikkelt hun passie zich van een vonk tot een laaiend vuur. Maar wanneer Shannons
verleden haar inhaalt, kan haar angst het vertrouwen vernietigen dat Cole tussen hen heeft opgebouwd – en ze voorgoed uit
elkaar drijven.
Vervul mij Oct 04 2020 Wat tussen Nikki Fairchild en de onweerstaanbare Damien Stark begon als simpele
aantrekkingskracht, wordt steeds intenser. Maar demonen uit het verleden werpen een schaduw op hun liefde. Hun
geschiedenis en geheimen zetten hun leven samen op het spel. Nikki staat voor een onmogelijke keuze: voor altijd van
Damien weglopen, of blijven en toekijken hoe hun relatie vernietigd wordt. Tegelijkertijd groeit de passie tot ongekende
hoogte vanwege de angst Damien te verliezen. Liefde is een spel met hoge risicos, maar ook met de grootste beloning.
Vervul mij is het derde deel van de Stark-trilogie.
Ik wil niet voor je vallen Feb 26 2020 Carter en Evie ontmoeten elkaar op een Halloweenfeestje en hebben meteen een
klik. Dat ze bij twee concurrerende bedrijven in Hollywood werken, schrikt ze niet af. Maar wanneer die twee bedrijven gaan
fuseren en er maar één baan overblijft, slaat de sfeer om. Carter en Evie moeten strijden om dezelfde positie. Wat een
mooie nieuwe liefde had kunnen zijn, verandert in een oorlog op de werkvloer. Ze halen alles uit de kast om elkaar te
overtreffen. Welke emotie gaat het winnen in deze explosieve haat-liefdeverhouding? 'Ik wil niet voor je vallen' is een
hilarische, oprechte en opwindende roman die je in één ruk uit wilt lezen.
Waar het licht is Apr 10 2021 Theodore Finch is gefascineerd door de dood en wil een einde aan zijn leven maken, maar

elke keer gebeurt er iets waardoor hij het toch niet doet. Violet Markey telt de dagen af tot haar diploma-uitreiking, zodat ze
het bekrompen stadje waar ze opgroeit voorgoed achter zich kan laten en niet langer geconfronteerd hoeft te worden met
de pijnlijke herinneringen aan haar gestorven zus. Wanneer Finch en Violet elkaar op de rand van de hoge klokkentoren op
school ontmoeten, is het niet helemaal duidelijk wie wie redt. Maar vanaf dat moment groeit er iets van vriendschap tussen
hen. Langzaam maar zeker geven ze hun geheimen aan elkaar prijs: Violet ontdekt dat Finch niet de enge freak is waar
iedereen hem voor houdt en Finch leert Violet weer van het leven te houden. Violet bewaart Finch' geheim angstvallig, maar
kent zij wel al zijn geheimen?
India Place - Wilde dromen Nov 24 2019 Slechts één nacht heeft Hannah Nichols de hemel op aarde ervaren – met
Marco, haar grote jeugdliefde. De volgende ochtend wordt ze alleen wakker. Vijf jaar lang laat Marco niets van zich horen en
Hannah weet een ding zeker: dit zal ze hem nooit vergeven. Zijn vertrek uit Edinburgh waarbij hij Hannah achterliet, was de
grootste fout van Marco’s leven. Nog elke dag heeft hij er spijt van. Vijf jaar later komt hij Hannah weer tegen. Maar kan hij
haar terugwinnen? Zeker wanneer de fouten uit zijn verleden zwaarder lijken te wegen dan verwacht... Is er een tweede
kans voor een eerste liefde?
Uitverkoren Dec 18 2021 Zoey Redbird, leider van de Duistere Dochter, komt erachter dat niet alles is wat het lijkt in het
Huis van de Nacht. Niet alleen heeft ze haar handen vol aan haar beste vriendin Stevie Rae, die recentelijk een ondode is
geworden en in een ware demon dreigt te veranderen, ze moet dit ook nog voor de rest van de school verborgen houden.
Als ze ontdekt dat haar mentor Neferet verantwoordelijk is voor de transformatie van Stevie Rae, heeft ze de hulp nodig van
haar rivale Aphrodite om het groeiende aantal ondoden te beperken. En als de lichamen van twee docenten worden
gevonden, lijkt iedereen verdacht.
After 3: Hij hoort bij jou Oct 24 2019 De liefde tussen Tessa en Hardin is nooit makkelijk geweest. Maar nu is het
verwarrender dan ooit... Net wanneer Tessa de belangrijkste beslissing van haar leven neemt, verandert alles. Onthullingen
over Hardin zetten al haar zekerheden op losse schroeven en brengen hun zwaar bevochten toekomstplannen ineens weer
buiten bereik. Niets en niemand is zoals Tessa dacht. Niet haar vrienden. Niet haar familie. En Hardin, de enige persoon op
wie ze dacht te kunnen bouwen, toont geen enkel begrip voor Tessa als hij erachter komt dat ook zij geheimen verborgen
heeft gehouden. Voor Tessa is deze vicieuze cirkel van jaloezie, onvoorspelbare woede en vergeving uitputtend. Ze heeft
nog nooit zulke intense gevoelens voor iemand gehad – maar is het al die drama’s wel waard? En als Tessa nu haar hart
volgt... is het dan definitief voorbij? Anna Todd was altijd een gretige lezer van romantische boeken én een liefhebber van
boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van
One Direction - komt voor haar een droom uit.
Onbetrouwbaar Feb 20 2022 De Londense Pippa Cox weet niet wat ze ziet als ze haar vriend in bed betrapt met een ander.
Om hem uit haar hoofd te zetten gaat ze met vrienden op een roadtrip door Amerika. Daar ontmoet ze Jensen Bergstrom,
een extreem aantrekkelijke man die Pippa direct haar Londense leven doet vergeten. Jensen lijkt gereserveerd en
afstandelijk. Na een pijnlijke scheiding weigert hij zich te binden. Maar de aantrekkingskracht tussen Pippa en hem valt niet
te ontkennen... Kan de ondeugende, excentrieke Pippa zijn twijfels wegnemen en Jensen voorgoed voor zich winnen?
Ik verdrink in jou Sep 15 2021 Het eerste deel in de meeslepende en duistere Falling-serie. Alle delen zijn los van elkaar te
lezen. De zestienjarige Nell Hawthorne heeft verkering met Kyle Calloway, die ze al haar hele leven kent. Als Kyle overlijdt,
stort haar wereld in. Op de begrafenis ontmoet ze Kyles oudere broer, Colton. Jaren later komen ze elkaar in New York weer
tegen. Colton merkt dat Nell de dood van zijn broer nooit heeft verwerkt. Ze wordt verteerd door angst en schuldgevoelens.
Hij beseft dat het geen goed idee is om iets met haar te beginnen, maar het gebeurt toch. Beiden moeten pijn en demonen
uit het verleden zien te overwinnen. Reviews: 'Dit eerste deel van de ‘Falling’-serie is een absolute aanrader. [...] Ik verdrink
in jou is een must read voor iedereen die van new adult en prachtige liefdesromans houdt.' hebban.nl
Verraden Jul 13 2021 De kersverse vampier Zoey Redbird woont sinds kort in het Huis van de Nacht. Ze heeft de enorme
vermogens omarmd die de vampiergodin Nyx haar gegeven heeft, en ze begint te begrijpen wat het betekent om de leider
van de Duistere Dochters te zijn, de hoogste elite in het Huis. Dan gebeurt het ondenkbare: menselijke tieners worden
vermoord, en alles wijst naar het Huis van de Nacht. De spanning tussen de mensen en vampiers in Tulsa is dan ook te
snijden. Zelf raakt Zoey betrokken bij een verboden flirt die haar afleidt van de dreigende crisis...
Meneer Ibrahim en de bloemen van de koran Nov 05 2020 Een joodse jongen van twaalf met een zwaar depressieve vader
vindt in de jaren zestig een klankbord in een aanhanger van de soefibeweging.
Gevaarlijke liefde Feb 08 2021 Deel 2 van de nieuwe, meeslepende erotische trilogie Gabe, Jace en Ash – drie van de
rijkste, machtigste mannen van het land. Ze zijn gewend alles te krijgen wat ze willen. Geld. Vrouwen. ALLES. Jace Crestwell,
Ash McIntyre en Gabe Hamilton zijn al hun hele leven beste vrienden en al jaren succesvolle zakenpartners. Ze zijn machtig,
rijk en onweerstaanbaar. En Jace en Ash delen alles – zelfs hun vrouwen. Maar dan ontmoeten ze Bethany, en Jace begint
iets te voelen wat hij nog nooit heeft ondervonden: jaloezie, en een obsessie die zo krachtig is dat hij er geen controle over
heeft. Jace is niet bereid om Bethany te delen. Met niemand. Hij is vastbesloten de enige man in haar leven te worden, en
dat brengt zijn levenslange vriendschap met Ash in gevaar. Maar Bethany heeft haar eigen geheimen. En ze is niet bereid
zich bloot te geven aan een man met de reputatie van Jace...
Zo goed als dood Nov 17 2021 Als Sookies minnaar, de vampier Bill, onverwacht de benen neemt, krijgt Sookie contact met
Eric, een ondode die met wisselend succes probeert de plaatselijke vampierkring in de hand te houden. Onverhoeds duikt
Eric midden in de nacht voor Sookie op poedelnaakt en behoorlijk in de war. Tegelijkertijd wordt Sookies broer Jason vermist
en krijgt Sookie lucht van een heksenkring waarvan de aan vampierbloed verslaafde leden van gedaante kunnen veranderen
Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf bestverkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar Sookie Stackhouseromans verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht. De Sookie Stackhouse-boeken zijn
geweldig. SFX
Se libérer de son moi toxique Sep 22 2019
Vicious May 11 2021 ‘De koningin van de klootzakken is terug en Vicious is de nieuwe koning’ - Goodreads.com - Emilia Ze
zeggen dat liefde en haat hetzelfde gevoel zijn, ervaren onder andere omstandigheden. Het is waar. De man waarover ik ’s
nachts droom, is ook de man die me opjaagt in mijn nachtmerries. Hij is een briljant advocaat. Een crimineel. Een
beeldschone leugenaar. Een duivel en een engel, een monster en een geliefde. Tien jaar geleden dwong hij me te vertrekken
uit het plaatsje aan de kust waar we woonden. Nu is hij in New York om me op te halen. En pas als ik met hem meega, laat

hij me met rust. Vicious Ze is een kunstenares die maar amper kan rondkomen. Prachtig en ongrijpbaar, zoals
kersenbloesem. Tien jaar geleden stormde ze onaangekondigd mijn leven binnen en zette alles op z’n kop. Daar heeft ze een
prijs voor moeten betalen. Emilia LeBlanc is off limits. Ze is de ex van mijn beste vriend. De vrouw die mijn meest duistere
geheim kent. Dat zou me wel van haar spoor af moeten houden, maar dat doet het niet. Ze haat me. Niet dat ik me daar iets
van aantrek. Ze kan maar beter aan me beginnen te wennen, want ik laat haar niet los voor ik klaar ben met haar.
Verlangen in lingerie Jun 19 2019 Bones is een man die ik veracht. Hij geeft een geheel nieuwe betekenis aan het begrip
‘kwaad bloed’. Maar hij is niet precies wat ik dacht dat hij was. Misschien kunnen mannen veranderen. Maar het maakt niet
uit wat ik voor hem voel. Mijn vader zou het nooit goedkeuren. Hij zou me nooit laten houden van een man als hij.
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