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De gevallen koning Holly Black 2020-11-13 De opvolger van De wrede prins, dat werd bejubeld door
bloggers, boekhandelaren en pers. Voor de fans van Sarah J. Maas en Leigh Bardugo 'Verleidelijk,
gevaarlijk en volkomen verslavend.' Leigh Bardugo, internationale bestsellerauteur van Het negende huis
Jude is erin geslaagd om Cardan, de koning van Elfhame, aan haar wil te onderwerpen. Voor een jaar en
een dag is hij slechts een marionet, terwijl Jude over zijn koninkrijk heerst. Meer dan ooit moet ze het
hoofd bieden aan hofintriges, wisselende bondgenootschappen en aan de slinkse Cardan, die tot alles in
staat is om zijn macht terug te krijgen. Dan slaat het verraad toe, dichterbij dan Jude had kunnen

vermoeden. Als ze zichzelf en haar familie in leven wil houden, zal ze de verrader moeten ontmaskeren
en haar gevoelens voor Cardan in bedwang moeten houden. Terwijl Jude al haar sluwheid inzet om te
overleven, tikken haar dagen op de troon onverbiddelijk voorbij. In de pers ‘Het eerste deel van de
internationale fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited edition met veel blinkend goud.’ Het
Parool ‘Een fantastische reis naar een huiveringwekkend elfenland, prachtig bloemrijk geschreven en vol
grillige personages.’ **** Algemeen Dagblad ‘Zoek je een niet al te zoetsappig boek met een badass
vrouwelijk hoofdpersonage, dan is deze serie echt iets voor jou. Ik kan in ieder geval niet wachten om
meer over Jude en haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl ‘De wrede prins is bewonderenswaardig, vol
spanning, romantiek en mythologie. Dit is YA-fantasy van de bovenste plank.’ NBD Biblion
Eén nacht met de sjeik Caitlin Crews 2013
Als ik jou was Lisa Renee Jones 2013-01-30 Als Sara McMillan een stapel prikkelende dagboeken in
handen krijgt, afkomstig uit een opslagunit waarvan de inhoud geveild wordt, is ze geschokt en
gefascineerd tegelijk door de ontboezemingen van de schrijfster. Hoe meer ze leest, hoe meer ze zich
gaat afvragen waarom Rebecca, de eigenaar van de ruimte, alles heeft achtergelaten. Is haar iets
noodlottigs overkomen of heeft ze gewoonweg besloten om haar leven achter zich te laten en opnieuw te
beginnen? Sara raakt volledig in de ban van het spannende erotische leven dat Rebecca leidde en is
vastbesloten te achterhalen wat er is gebeurd. Binnen de kortste keren raakt ze ondergedompeld in
Rebeccas leven. Ze neemt haar oude baan over en ontmoet haar vrienden. Maar het gaat verder. Sara
voelt zich sterk aangetrokken tot twee mysterieuze mannen: Marc, de eigenaar van een galerie, en de
beroemde kunstenaar Chris. Ze laat zich verleiden, en hoewel het duidelijk is dat beide mannen duistere
geheimen met zich meedragen, is ze niet meer in staat te stoppen. Als ik jou was is een
huiveringwekkende erotische thriller die je niet meer los zal laten. Lisa Renee Jones heeft meerdere
prijswinnende boeken geschreven. Haar werk werd in verschillende talen vertaald. Als ik jou was is het

eerste deel van een trilogie.
Zondig hart Sylvia Day 2013-11-25 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!
Deep blue Jennifer Donnelly 2014-07-03 Diep in de oceaan leven de zeemeerminnen. Op de ochtend
van haar verloving ontwaakt Serafina, een zeemeermin van de Middellandse Zee, met vreemde dromen
in haar hoofd. Die voorspellen de terugkeer van een eeuwenoud kwaad. Wanneer de pijl van een
moordenaar Sera’s moeder vergiftigt, moet Sera op zoek naar het brein achter de moord om een oorlog
te voorkomen. Geleid door haar schimmige dromen, zoekt Sera vijf andere zeemeerminheldinnen van de
zes zeeën. Samen vormen zij een onverbrekelijke zusterband en ontdekken ze een samenzwering die
het bestaan van hun wereld bedreigt. • Internationale bestsellerauteur
De hemel in het ijs Adrienne Young 2018-06-05 De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd,
overleven, actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Viking-dochter Eelyn bestaat uit oorlog
voeren. Ze weet niet anders dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen hun
grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en overleven. Totdat ze op het
slagveld het onmogelijke ziet: haar broer die meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden zag
sterven. Eelyn wordt gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de bergen bij de Riki. Maar als
ze zichzelf begint te herkennen in de mensen die ze altijd heeft geleerd te haten, brokkelt de wereld die
ze zo goed dacht te kennen langzaam af. Wanneer het dorp wordt aangevallen door een meedogenloze

derde clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend van haar broer die haar meerdere keren heeft
geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een einde maken aan de bloedvete tussen de Aska en de
Riki, anders zullen ze moeten toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een
meeslepend historisch avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over loyaliteit, vergeving en
de definitie van familie. 'Zo nu en dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk
"donkere dagen"-boek.' Dagblad De Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog
voeren met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is als de veldslagen die erin beschreven
worden.' Stephanie Garber, auteur van Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende, multidimensionale
personages tot leven gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en suggestief. Het ijs smelt
tegen je huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is een aangrijpend verhaal, beeldend verteld.' Renée
Ahdieh, auteur van The Flame in the Mist
Heimwee naar een andere wereld Ottessa Moshfegh 2019-05-20 Er is iets onheilspellends aan de hand
in de verhalen van Ottessa Moshfegh - iets dat haast een beetje gevaarlijk aanvoelt - terwijl ze
tegelijkertijd ook betoverend zijn en je soms hardop aan het lachen maken. Haar personages zijn altijd op
een of andere manier onhandig; ze verlangen naar contact met anderen en proberen hun leven te
beteren, elk op hun eigen manier, maar worden vaak gehinderd door verkeerde prikkels en existentiële
onzekerheden. Heimwee naar een andere wereld is een masterclass in de variaties in zelfbedrog via een
breed scala aan personages die leven in onze huidige tijd. Maar het echt unieke aan haar vertelstem, de
echte Moshfegh-ervaring, is de manier waarop ze het groteske en wanstaltige verlecht met tederheid en
compassie. Het vlees is zwak, het hout is krom, mensen zijn wreed tegen elkaar, en stompzinnig, en
kwetsend. Maar soms openbaart schoonheid zich op vreemde plekken. En de duistere toon in deze
verhalen is erg verfrissend. De lezer is in de handen van een auteur met een groot intellect, een groot
hart die zich bedient van woedende uithalen en vlijmscherpe kleine speldenprikken. En die naald raakt

de gevoelige plek voordat we de prik zelfs maar voelen.
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende
verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen.
Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Niemandsjongen van
Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt
met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich verborgen in een wijnkelder van een groot huis. Daar
probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de
oorlog in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader dood, en nu is Ahmed
alleen in een grote stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het
grote huis woont en heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken wat het
betekent om moedig te zijn en hoe hoop je toekomst kan veranderen... Een actueel verhaal over moed
en vriendschap, waarin subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede
Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door
journalist en auteur Katherine Marsh.
Als Beale Street kon praten James Baldwin 2018-10-09 Harlem, begin jaren zeventig, de tijd van Aretha
Franklin en Ray Charles. De 19-jarige Tish is zwanger van haar grote liefde Fonny, een jonge
beeldhouwer. Hij zit vast, beschuldigd van een verkrachting, ingerekend door een racistische agent.
Terwijl hun beider families hun best doen om Fonny’s naam te zuiveren, wordt het jonge paar heen en
weer geslingerd tussen hoop en wanhoop. Een liefdesverhaal als de blues, gepassioneerd, melancholiek
en onvergetelijk.
Royal Danielle Steel 2022-03-15 Over familie en royalty en de lotgevallen van een verloren prinses
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Royal is de fascinerende nieuwe roman van bestsellerauteur Danielle
Steel. Engeland, 1943. Vanwege de bombardementen op Londen besluit de koninklijke familie hun

jongste dochter Charlotte voor haar veiligheid naar een vertrouwde adellijke familie op het platteland te
sturen. Omdat ze niet haar echte naam gebruikt, zijn alleen haar gastouders op de hoogte van haar ware
identiteit. Charlotte ontwikkelt zich als getalenteerd paardrijdster, maar niemand kan voorspellen dat ze
hevig verliefd wordt op de zoon van haar beschermheer. Ver weg van haar ouders zorgt een tragische
wending van het lot ervoor dat een baby wees wordt. Het meisje krijgt een eenvoudige opvoeding bij een
bescheiden stalmeester. Niemand weet iets van haar werkelijke afstamming. Tot een bundel brieven een
twintig jaar oud geheim onthult en een lang verloren prinses tevoorschijn komt.
De falling in love montage Ciara Smyth 2021-04-10 De cynische Saoirse (17) gelooft niet meer in de
liefde. Ze is vastbesloten om nooit meer aan een serieuze relatie te beginnen. Tot ze op een
eindexamenfeestje Ruby ontmoet. Die daagt haar uit tot een experiment: een zomer vol klassieke dates
die zo in een romantische comedy zouden passen, en die eindigt zodra vakantie voorbij is – geen
verwachtingen van eeuwige liefde, geen gebroken harten, geen gezeur. Klinkt als een perfect plan, maar
Ruby en Saoirse vergeten één ding: aan het einde worden de personages in de film altijd écht verliefd.
Boyfriend material Alexis Hall 2021-04-13 Gezocht: Eén (nep) vriendje, zo goed als perfect. Benieuwd?
Je leest het in de queer rom-com ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in ‘Boyfriend
Material’ van Alexis Hall, is de zoon van een wereldberoemde rockster en is op zoek naar een normaal,
lief vriendje dat hem kan helpen om zijn slechte imago in de pers op te poetsen. Oliver is een advocaat
die in zijn hele leven nog niets schandaligs heeft gedaan. Echt boyfriend material, dus. Ze zijn totale
tegenpolen, maar ze maken een afspraak: zolang de pers achter Luc aanzit, zullen ze doen alsof ze een
relatie hebben. Daarna hoeven ze elkaar nooit meer te zien. Maar het probleem is dat de neprelatie wel
heel echt begint te voelen. ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall is een nieuwe rom-com vol humor, liefde
en opposites attract. Perfect voor de lezers van ‘Rood, wit & koningsblauw’ van Casey McQuiston en
‘Elle & Darcy’ van Alexandria Bellefleur.
Verkeerd verbonden Rainbow Rowell 2016-07-05 Georgie McCool weet dat het niet goed gaat met haar

huwelijk. Vlak voordat ze moet vertrekken naar het vliegveld om Kerstmis te vieren haar schoonfamilie,
vertelt Georgie dat ze niet meer mee kan. Er is een grote kans opgedoken op haar werk, als ze die wil
grijpen kan ze nu echt niet weg uit Los Angeles. Als haar man Neal en de kinderen vertrokken zijn naar
de luchthaven, vraagt Georgie zich af of het nu over is. Of ze nu echt alles verpest heeft. Die nacht
ontdekt ze een manier waarop ze kan communiceren met Neal in het verleden. Het voelt alsof ze een
kans heeft om haar huwelijk te redden nog voordat het begonnen is. Moet ze haar huwelijk redden? Of
zouden Georgie en Neal beter af zijn als ze nooit waren getrouwd?
De adelaar is geland Jack Higgins (pseud. van Henry Patterson.) 1976
De Tabaksbruid Deeanne Gist 2012-08-21 Amerika, zeventiende eeuw. In de haven ligt een schip vol
'bruiden': vrouwen uit het bezette Engeland die op zoek zijn naar een beter leven bij een kolonist. De
prijs: een kist tabak voor de kapitein. Drew O'Connor heeft net zijn vrouw verloren en zit niet te wachten
op een nieuwe bruid. Wel zoekt hij een huishoudster en oppas voor zijn kleine zusje. Het toeval scheept
hem op met de beeldschone, maar opvliegende Constance. Ze is totaal ongeschikt voor het harde leven
op een plantage. De dame beweert ontvoerd te zijn door de kapitein en eist direct een retourtje naar haar
adellijke Engelse familie. Dat pakt anders uit. Want tussen Drew en Constance is het liefde op het eerste
gevecht.
De Demonenkoning Cinda Williams Chima 2015-01-22 De Zeven Koninkrijken 1 - De Demonenkoning
Als het zestienjarige straatschoffie Han en zijn vriend Vuurdanser drie jonge magiërs tegen het lijf lopen,
heeft hij geen idee dat zijn leven op het punt staat voorgoed te veranderen. Het magische amulet dat
Han van een van hen afneemt, draagt namelijk het teken van de gevreesde demonenkoning, de magiër
die duizend jaar geleden bijna de hele wereld vernietigde. En er zijn meerdere partijen die het heel graag
willen hebben. Han komt er al snel achter dat er een verwantschap bestaat tussen het amulet en de twee
zilveren armbanden die sinds zijn jeugd met zijn huid zijn vergroeid. En dat betekent dat hij in één klap
de meest gezochte persoon van de Zeven Koninkrijken is geworden... 'De Demonenkoning is een

pageturner voor elke lezer, ongeacht de leeftijd.' - Robin Hobb
Rood, wit & koningsblauw Casey McQuiston 2020-07-14 Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor
de prins? Je leest het in 'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om
mee te maken hoe Alex voor Henry valt zonder zelf verliefd op hem te worden – op hen allebei, én op dit
briljante, geweldige boek." Dat schreef de New York Times Book Review bij verschijning van 'Rood, wit
en koningsblauw' van Casey McQuiston. Deze heerlijke romcom gaat over Alex, zoon van de
Amerikaanse president, en Henry, Britse prins. Meteen zodra zijn moeder wordt verkozen tot president,
wordt Alex Claremont-Diaz gebombardeerd tot Amerikaanse royalty: hij is knap, charismatisch en nog
intelligent ook. Het publiek vreet hem op. Eén probleempje: Alex ligt in de clinch met een échte prins,
Henry, aan de andere kant van de grote plas. En als de tabloids daar lucht van krijgen, worden Alex en
Henry gedwongen om te doen alsof ze het goed hebben gemaakt. Maar wat begint als een
nepvriendschap, groeit uit tot iets diepers en veel gevaarlijkers. Kan liefde de wereld redden? Ook als die
liefde er anders uitziet dan verwacht? Casey McQuiston sleept je met 'Rood, wit en koningsblauw' mee in
een verhaal vol humor en liefde.
De gave van Katsa K. Cashore 2009-09-01 Katsa is sinds haar achtste in staat om een volwassen man
met haar blote handen te doden ¿ ze is een Begaafde, een van de weinige mensen die geboren zijn met
een bijzondere gave. Dat iemand een gave heeft, openbaart zich op zijn of haar twaalfde, als de
Begaafde twee verschillende kleuren ogen krijgt. Als nichtje van de koning zou Katsa normaal gesproken
een leven vol luxe en privileges leiden, maar net als de andere Begaafden is ze verplicht haar gave in
dienst van de koning te stellen. Voor hem moet ze het vuile werk opknappen: afrekenen met zijn vijanden
of ongehoorzame burgers. Inmiddels is ze achttien en kan ze zich geen ander leven voorstellen. Maar
alles wordt toch anders. Katsa had nooit verwacht dat ze verliefd zou worden op de knappe prins Po. Ze
had nooit verwacht de ware aard van haar gave te ontdekken, of het verschrikkelijke geheim dat ver weg
verborgen is¿ Een geheim dat alle zeven koninkrijken kan vernietigen. Kristin Cashore woont in Florida,

de Verenigde Staten. Ze studeerde Engels en Jeugdliteratuur. Ze heeft allerlei banen gehad, o.a. bij een
hondenuitlaatservice, in een snoepfabriek en als redactie-assistent. Ze werkte ook als freelance schrijver.
De gave van Katsa is haar eerste boek.
Aftermath Chuck Wendig 2018-08-14 Aftermath is het eerste deel van een nieuwe trilogie en een direct
vervolg op de originele Star Wars-trilogie van George Lucas. Terwijl het Keizerrijk nog herstellende is van
de nederlaag bij de Slag bij Endor, moet de Rebellenalliantie – nu de Nieuwe Republiek – snel actie
ondernemen om te voorkomen dat haar vijanden zich kunnen hergroeperen en terugslaan. Maar boven
de afgelegen planeet Akiva ontvouwt zich een onheilspellend machtsvertoon van de vijand. Op een
soloverkenningsmissie ziet piloot Wedge Antilles Keizerlijke Star Destroyers bijeenkomen als roofvogels
om een prooi. Voordat hij echter verslag kan uitbrengen bij de leiders van de Nieuwe Republiek wordt hij
gevangengenomen. Ondertussen, op de oppervlakte van de planeet, is oud-rebel Norra Wexley
thuisgekomen – ze is moe van de oorlog, klaar om zich te herenigen met haar zoon en ze wil niets liever
dan een nieuw leven opbouwen. Maar als Norra vervolgens de noodoproep van Wedge ontvangt, beseft
ze dat haar tijd als vrijheidsstrijder nog niet voorbij is. Wat ze zich echter niet realiseert, is hoe dichtbij de
vijand is – of hoe gevaarlijk haar nieuwe missie. Vastbesloten om de macht van het Keizerrijk te
behouden, verzamelt de overgebleven elite zich op Akiva voor een geheime conferentie om een
tegenaanval voor te bereiden. Maar ze hebben niet gerekend op Norra en haar nieuwe bondgenoten –
haar zoon, een technisch genie; een Zabrakse premiejager; en een verstoten overloper van het Keizerrijk
– die er alles aan zullen doen om de tirannieke heerschappij van het Keizerrijk eens en voor altijd te
beëindigen. ‘Star Wars: Aftermath onthult wat er gebeurt na Return of the Jedi uit 1983. En wat blijkt? De
good guys moeten zich zorgen maken om veel meer dan alleen het Keizerrijk...’ The Hollywood Reporter
Een verleidelijk aanbod Samantha Young 2013-08-02 Verslavend lekker! Samantha Young, Een
verleidelijk aanbodbr) Braden is rijk, aantrekkelijk en ook single, en bovendien een man die altijd krijgt
wat hij hebben wil. En nu wil hij Joss! Maar zij is niet onder de indruk van zijn status en geld. Daarom

doet Braden haar een heel speciaal voorstel: een verleidelijk aanbod dat ze niet kan weerstaan...
Samantha Young is 26 en woont in Stirlingshire, Schotland. Ze is dol op schrijven en heeft een aantal
romans zelf gepubliceerd. Een verleidelijk aanbod is haar internationale doorbraak. De roman werd een
New York Times Bestseller en is een bestseller in meerdere landen. `Vijf sterren! Absoluut een van de
beste boeken die ik dit jaar las!' Goodreads.com 'Een heerlijke liefdesgeschiedenis met geweldige
karakters die je in je hart sluit.' Lovelybooks.de
De verdwenen prins Jennifer A. Nielsen 2013-10-08 Een ijzingwekkend spannend verhaal vol gevaar en
avontuur VIER JONGENS ÉÉN COMPLOT EN LEUGENS, NIETS DAN LEUGENS De zoon van de
koning is vermist, en het koninkrijk Carthya is in chaos. In het grootste geheim gaat regent Connor op
zoek naar een jongen die de rol van de verdwenen prins kan vervullen. Vier weesjongens nemen het
tegen elkaar op. Sage is één van hen. Hij leert zwaardvechten als de beste, maar wil hij eigenlijk wel de
prins worden? Zijn leven hangt aan een zijden draadje, want de jongens die niet worden uitgekozen,
zullen sterven. Wie kan hij nog vertrouwen? Zijn de bedoelingen van Connor wel zuiver? En welke
duistere motieven hebben de rivalen van Sage?
Liefde van A tot Z S.K. Ali 2020-08-27 Een bijzonder verhaal over het vinden van liefde Een wonder: iets
dat je heel bijzonder vindt, zelfs al is het eigenlijk heel gewoon. Zoals de frietjes van de moeder van
Adam die ze samen maakten. Een rariteit: iets vreemds, of iets dat je aan het denken zet. Zoals de
docent van Zayneb die zijn klas maar blijft voorhouden hoe ‘slecht’ moslims zijn. Zayneb, de enige
moslim in de klas, is niet slecht. Ze is kwaad. Als ze geschorst wordt, vertrekt Zayneb naar haar tante in
Doha, Qatar. Ze voelt zich schuldig omdat ze ook haar vriendinnen in de problemen heeft gebracht en ze
belooft zichzelf om minder confronterend te worden. Adam heeft multiple sclerose, de ziekte waaraan hij
zijn moeder verloor, en vertrekt ook naar Doha om zijn familie te bezoeken. Hij probeert om zijn diagnose
geheim te houden voor zijn vader en zusje. Zayneb en Adam ontmoeten elkaar op het vliegveld. En dan?

Dan volgt er een verzameling van wonderen en rariteiten.
De 24 wetten van het verleiden Robert Greene 2004 Beschrijving van een succesvolle
verleidingsstrategie aan de hand van vele voorbeelden uit de geschiedenis en literatuur.
Zondig Koninkrijk Meghan March 2019-06-20 Als iets van mij is, houd ik het ook. Dat geld took voor Keira
Kilgore. Het is niet meer genoeg dat ze bij mij in het krijt staat. Niet meer genoeg dat haar lichaam van
mij is. Ik wil meer. Ze kan wel proberen me te weerstaan, maar ik geef het niet op. Ik geef háár niet op.
Niets zal er tussen ons in staan. Niet zijzelf. Niet mijn vijanden. Niemand. Die schuld aan mij kan ze maar
op een manier inlossen: met haar hart. Zondig koninkrijk is het derde en laatste deel in de Mount-trilogie.
Savage Prince Meghan March 2018-03-27
Onverminderd Rebecca Yarros 2015-09-25 'Onverminderd' is het hartverwarmende eerste deel van de
Flight & Glory-serie van Rebecca Yarros. 'Onverminderd' van Rebecca Yarros is rauw, realistisch en
romantisch. Dat rauwe begint al bij de openingsscène, waarin Ember het dramatische nieuws krijgt dat
haar vader is gesneuveld in Afghanistan. In die toch al kwetsbare periode komt ze er ook nog achter dat
haar vriendje Riley het doet met haar huisgenoot. Ember vindt steun bij Josh, de ijshockeycoach van
haar broertje. Maar ze kijkt wel uit om zich in een nieuwe relatie te storten... 'Onverminderd' is het eerste
deel van de populaire Flight & Glory-serie van Rebecca Yarros.
Gale Contextual Encyclopedia of World Literature Anne Marie Hacht 2009 Covers world authors from
many periods and genres, building an understanding of the various contexts -- from the biographical to
the literary to the historical -- in which literature can be viewed. Identifies the significant literary devices
and global themes that define a writer's style and place the author in a larger literary tradition as
chronicled and evaluated by critics over time.
Deadpool & Cable Ultimate Collection Book 2 Fabian Nicieza 2019-08-01 Collects Cable & Deadpool
#19-35. Deadpool FINALLY gets hired for a job! There's a missing hard drive, and whoever gets it could
very well own the world! Naturally, our Merc With a Mouth is going to find it first, right? Well...only if he

can outwit that superspy known as the CAT, and slide by the undulating charms of three gorgeous and
deadly snake chicks. Plus: Cable sees the signs -- omens and portents -- characters gathering, moving
across the board like chess pieces...can Apocalypse be resurrected? Can Cable and Deadpool stop it in
time? And, with CIVIL WAR tearing the Marvel Universe apart, only one man can sew it back together:
Deadpool!? Guest starring Domino and Captain America. Plus: this edition comes complete with all the
hilarious letters pages!
Rogue Royalty Meghan March 2018-05-22
Wij Sarina Bowen 2020-02-14 Kunnen je favoriete hockeyers hun eerste seizoen ongeslagen samen
laten beëindigen? Vijf maanden samen, NHL aanvaller Ryan Wesley beleeft een recordbrekende
beginnersseizoen. Hij maakt zijn droom waar om professioneel hockey te spelen en elke avond thuis te
komen bij de man van wie hij houdt: Jamie Canning, zijn beste vriend die nu zijn vriendje is. Er is slechts
een probleem: de belangrijkste relatie van zijn leven is er een die hij verborgen moet houden. Anders
wordt hij geconfronteerd met een mediastorm die zijn succes op het ijs zal overschaduwen. Jamie houdt
van Wes. Dat doet hij werkelijk. Maar het moeten verstoppen is klote. Het is niet het leven dat Jamie voor
zichzelf voor ogen had en de druk om hun geheim te bewaren eist zijn tol. Ook zijn nieuwe baan loopt
niet zo soepel als dat hij gehoopt had, maar hij weet dat hij het aankan zolang hij Wes heeft.
Appartement 10B is in ieder geval hun toevluchtsoord, waar ze altijd zichzelf kunnen zijn. Of kunnen ze
dat wel? Wanneer Wes' meest nieuwsgierige teamgenoot vlak boven hen komt wonen, beginnen hun
zorgvuldig uitgelijnde leugen te ontrafelen. Als de buitenwereld vastbesloten is om hun het vuur aan de
schenen te leggen, kan de relatie van Wes en Jamie dat overleven? Waarschuwing: bevat seksuele
situaties, een vibrerende stoel, lange-afstands, sexy tijden en het bewijs dat hockeyspelers in elke tint
groen er hot uitzien.
Bloed en beenderen Tomi Adeyemi 2018-03-20 Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The
Orïsha Legacy Zélie heeft maar één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha

mensen met magische krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een minderheid met donkere
huid en zilverwitte haren, te vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe moest kijken hoe de
handlangers van de koning haar moeder ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een
doodzonde en een donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de
magie terug te brengen naar Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien
te blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt
overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in haar groeiende
gevoelens voor de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste boekendeals voor een young
adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot en een sterke heldin als hoofdpersoon,
behandelt het boek grote thema's - als ras, politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment
ook in de wereld spelen.' Teen Vogue 'Complexe personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch
narratief boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een overweldigend slot dat net zo veel vragen
als antwoorden heeft.' PW 'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York Timesbestsellerauteur van Legend en Warcross
De zeven gehangenen Leonid Andrejev 2019-09-12 In dit hartverscheurende verhaal worden de laatste
dagen beschreven van zeven gevangenen in het tsaristische Rusland die de doodstraf hebben gekregen:
vijf mislukte huurmoordenaars, een boerenknecht die zijn werkgever vermoordde en een gewelddadige
dief. Zeven mensen die in de rechtbank hun vonnis aanhoren en in kleine kerkers hun laatste dagen
slijten in afwachting van het huiveringwekkende einde dat hen wacht. Zelden komen menselijke emoties
als angst, eenzaamheid en wanhoop zo dichtbij. Het verhaal grijpt je bij de strot en laat je niet meer los.
Andrejev schreef met De zeven gehangenen een nog altijd levensechte novelle die je door haar duistere
schoonheid en onverbiddelijkheid onder de huid gaat zitten.
De bankier Penelope Sky 2019-12-12 Ze hebben mijn vader gevangengenomen. Hierna zullen ze mij
gevangen nemen, behalve als ik inga op hun eisen. De machtigste man van Italië neerschieten. Cato

Marino. De man wordt overal begeleid door zijn beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane is
ondoordringbaar. Hij is de meest paranoïde man van het land. En het was onmogelijk dat ik hem in mijn
eentje zou kunnen uitschakelen. Als ik mijn vader wil redden, heb ik maar één optie. Ervoor zorgen dat ik
in Cato's bed kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet over de Barsetti’s, maar speelt zich wel af
in hetzelfde universum. Er zijn gastoptredens van Crow Barsetti en Bones jr.**
Duistere Toekomst Meghan March Rowan Callahan was in haar carrière als advocaat goed op weg naar
een geweldige toekomst, maar haar professionele leven werd op de kop gezet toen er wrede en valse
geruchten over haar verspreid werden. Dat maakt allemaal echter niet meer uit wanneer er een vliegtuig
neerstort in het centrum van Chicago, de hele stad donker wordt en Rowan zich realiseert dat ze zojuist
het begin van de apocalyps heeft meegemaakt. Met een volle rugzak verlaat ze Chicago met als doel om
haar leven te veranderen en onderdak te zoeken op de familieboerderij met haar vader en zus. Tijdens
haar vlucht raakt ze gewond, maar plots verschijnen twee mannen op haar pad die weleens haar redding
zouden kunnen zijn… en haar grootste verleiding.
Pupil Julie Kagawa 2015-07-09 Lang geleden hebben de drakendoders van de Orde van St.-Joris de
draken bijna uitgeroeid. Maar ze zijn er nog steeds, en hun aantal neemt zelfs toe onder de ijzeren
heerschappij van Talon. Ember en haar broer Dante zijn jonge draken die voor het eerst worden
losgelaten in de mensenmaatschappij. Eén zomer lang mogen ze als gewone tieners van hun relatieve
vrijheid genieten vóór Talon beslist over hun toekomst. Broer en zus vermaken zich uitstekend met
vrienden aan het strand, maar vooral de opstandige Ember wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
Een van haar nieuwe vrienden is de knappe, serieuze Garret, van wie ze zeer menselijke kriebels in haar
buik krijgt. Wat ze niet weet, is dat Garret is opgevoed met maar één doel: hij moet draken die zich
verborgen houden tussen de mensen opsporen en vernietigen... 'Een spannend fantasyverhaal over een
opstandige, nieuwsgierige jonge drakin die op zoek is naar haar identiteit en de waarden en normen

waar ze voor wil staan. Een echte pageturner vol actie, geheimen en romantiek.' - NBD Biblion
Een onwaarschijnlijke vijand Mark Frost 2016-12-13 'Razendspannend... moordend tempo... dit boek is
een popcorn blockbuster.' - The New York Times 'Een verslavende mix tussen James Dashner, Pittacus
Lore en Harry Potter. Non-stop actie, een gelaagde plot en razendsnel geschreven.' - Booklist Voor fans
van The Hunger Games, Harry Potter en De Test-trilogie Will West speelt een gevaarlijk spel. Maanden
na het blootleggen van de sinistere Ondergrondse Orde, blijft hij noodgedwongen samenwerken met het
brein achter de Orde - niemand minder dan zijn eigen grootvader, Franklin Greenwood. Hoewel zijn
grootvader niet te vertrouwen is, heeft Will geen andere keuze; het is de enige manier om zijn vrienden
buiten schot en op veilige afstand te houden. Maar hoe veilig kan iemand zijn in de handen van een gek?
Mars de rode planeet Kim Stanley Robinson 1993 Kolonisatie en terraforming van Mars als achtergrond
voor persoonlijke en politieke intriges en relaties.
Kingdom of Rebels and Thorns Frost Kay 2021-04-22 Long live the rebellion. Tasked with infiltrating the
palace was supposed to be an easy job. When Sage's plans go south and one of her own betrays her,
she finds herself captured by the crown. The cruel prince of Aermia thinks he has won, but the
devastatingly handsome rogue has no idea who he is dealing with. By the time Sage is finished with him,
the arrogant prince will be on his knees begging for mercy. Tehl Ramses does not have time to play
games with pretty liars. Immortal monsters lurk at the borders of their land waiting for a chance to invade.
His only key to figuring out how to stop the incoming war is the most infuriating, and alluring prisoner he
has ever set eyes upon. Therein lies the trap. She's no saint, and he's no prince charming. Ensnared into
an intricate web of betrayal and trickery, Sage and Tehl are forced to take desperate measures to avoid
the pending war and protect their loved ones, even if it means becoming reluctant allies. The Aermian
Feuds Series: - YA Fantasy - Enemies to Lovers - Rags to Riches - Royalty - Slow Burn Romance Dragons
Tyrant T.M. Frazier 2018-12-11 Ik. Herinner. Me. Alles. Alleen nu wilde ik dat dat niet zo was. Als de mist

die mijn herinneringen heeft beneveld, opklaart, komt de waarheid die maanden buiten mijn bereik lag,
eindelijk naar voren. Maar de verlossing die ik verwacht had te voelen, blijft uit. Ik ben nu banger dan ik
was toen ik geboeid aan Kings bed wakker werd. Want de waarheid brengt duistere geheimen aan het
licht. Geheimen die ik nooit had mogen ontrafelen. Als ze erachter komen dat ik me alles herinner of als
ik hulp zoek bij de getatoeëerde crimineel die me met lichaam en ziel bezit, breng ik degene van wie ik
het meest hou, in gevaar. Ik weet niet of ik sterk genoeg ben om de aantrekkingskracht tussen King en
mij, die elke dat groter wordt, te weerstaan. Hij heeft me al eens gered, op meer dan één manier. Nu is
het mijn beurt om te doen wat er nodig is om hem te redden. Zelfs als dat betekent, dat ik moet trouwen
met iemand anders... * WAARSCHUWING * Dit boek bevat scènes met misbruik en geweld die door
sommige mensen als schokkend kunnen worden ervaren.*
Woeste prins Meghan March Kan het nog duisterder en sexyer worden in New Orleans? NYTbestsellerauteur Meghan March bewijst het met Woeste Prins. Er is een nieuwe player in de stad. Eentje
die je liever niet tegenkomt… Ik doe wat ik wil, met wie ik wil. Ik luister naar niets of niemand, zelfs niet
naar mezelf. Ik wist wel dat ik Temperance Ransom beter niet kon aanraken, maar ik deed het toch. En
nog een tweede keer. Het zorgde er alleen maar voor dat ik haar nog vaker wou. Mijn leven is net zo wild
als ik ben, het past bij me. Zij doet dat niet. Maar Temperance is mijn nieuwste verslaving en ik ben er
nog lang niet aan toe om haar te laten gaan. Ik moet haar hebben, op mijn manier, zelfs als dat betekent
dat ik haar mee de afgrond in sleur… Woeste Prins is het eerste deel in de Woeste prins serie en speelt
zich af in dezelfde wereld als Mount trilogie. Je hoeft deze boeken echter niet te lezen om te genieten
van dit schandalig sexy verhaal.
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