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te vergeten. En dus sneakt Beth het huis uit naar een feestje. Daar ontmoet ze Chase: knap, verleidelijk en precies wat
ze die avond nodig heeft. Maar hun onvergetelijke nacht heeft enorme gevolgen, want ook Chase blijkt een verleden te
hebben dat hij liever vergeet. En het heeft alles te maken met Beths zus...
Godinnenwraak Aimée Carter 2014-03-04 Goddess Test Wat als onsterfelijkheid niet voor eeuwig is? Deel 2 Kate heeft als
enig meisje de Godinnentest doorstaan, waarna ze door de goden onsterfelijk is gemaakt. Nu is ze er helemaal klaar voor
om zich bij Henry, de machtige koning van de onderwereld te voegen. Helaas is het leven samen met Henry in zijn paleis
niet helemaal wat ze ervan had verwacht. Hij heeft haar zelfs nog niet één keer gekust sinds ze terug is uit de
bovenwereld! Houdt hij eigenlijk wel van haar? Dan wordt Henry het slachtoffer van Calliopes wraakzucht en wordt hij
door haar toedoen ontvoerd door het enige wezen dat machtig genoeg is om hem te doden: Kronos, de koning van de
Titanen. Terwijl de andere goden zich opmaken voor een strijd die het einde van alles kan betekenen, gaat Kate op zoek
naar de Tartarus om Henry te redden. Al snel beseft ze dat ze het niet in haar eentje kan en dat ze hulp nodig heeft.
Hulp van de enige vrouw die ze nooit had willen ontmoeten: Persephone, Henry's grote liefde... 'Meiden die van
romantiek houden, zullen smullen van dit verhaal, dat eindigt met een enorme cliffhanger.' - NBD Biblion
Bridget Jones' baby, de dagboeken Helen Fielding 2016-10-13 Goed nieuws voor alle fans: Bridget Jones is terug met een
nieuw avontuur, en hoe! Haar biologische klok tikt en na een reeks typische Bridget-scenario's blijkt ze uiteindelijk
zwanger te zijn _ maar dat verloopt niet helemaal volgens plan. Ongevraagd krijgt ze de bizarste adviezen van dronken
singles en zelfgenoegzame moeders, belandt ze in echo's die eindigen in totale chaos en verliest ze haar kalmte in de
hectiek van zwangerschapscursussen. Romantiek, vreugde en wanhoop gaan hand in hand, en dat allemaal overschaduwd door
de ongemakkelijkste vraag ooit: wie is eigenlijk de vader van het kind? Helen Fielding woont en werkt in Londen en Los
Angeles en is moeder van twee kinderen. Bridget Jones' baby, de dagboeken is het vierde boek over de heldin. Fieldings
eerdere boeken over Bridget Jones verschenen in veertig landen, waar er miljoenen exemplaren van zijn verkocht. Met
haar hilarische, hartverwarmende dagboeknotities is Bridget Jones uitgegroeid tot een van de bekendste romanpersonages
aller tijden, die door miljoenen lezers wereldwijd wordt omhelsd.
Queen Bitch Michael Anderle 2020-12-28 De UnknownWorld duizelt van alle veranderingen. Bethany Anne is in de eerste
week dat ze 'wakker' was al begonnen een verschil te maken. Nu Amerika goede mannen verliest omdat hun teams geen
vampier hebben om hen te helpen, hoopt Frank dat Bethany Anne kan en zal helpen. De American Pack Council heeft interne
problemen, is in gevecht met hun eigen ́
jonge en onbezonnen ́
FIC028010 Weres die Michaels restricties willen negeren. Nu
niemand Michael meer ziet, begint de angst voor de 'Boogeyman', de grote boeman, af te nemen. Het maakt Bethany Anne
niet uit, het betekent dat ze persoonlijk de boodschap zal overbrengen dat er een nieuwe vampier op het toneel is
verschenen. Dit tweede deel in The Kurtherian Gambit serie is het vervolg op 'Eén met de dood'. Bethany Anne's verhaal
gaat verder in 'Queen Bitch', een achtbaan vol actie en een flinke dosis creatief schelden. Bethany Anne's eerste taak
is het opzetten van een team om haar te helpen verandering teweeg te brengen. Want, of de UnknownWorld het nu wil of
niet, er komt verandering.
Gezinsleven Akhil Sharma 2014-06-25 De veertigjarige Ajay blikt terug op zijn jeugd in India en de beginjaren in zijn
nieuwe thuisland, de Verenigde Staten. Vooral de periode net na de emigratie was heel heftig. Net wanneer zijn oudere
broer Birju tot een prestigieuze middelbare school is toegelaten, verandert een tragisch ongeluk het lot van het hele
gezin. Birju wordt het middelpunt van de familie, vader raakt aan de drank en moeder wordt steeds wispelturiger, en
Ajay zoekt zijn toevlucht in boeken. Deze duister-komische maar ook liefdevolle roman, verteld vanuit het perspectief
van de jongste zoon Ajay, toont de strijd, de woede, en het schuldgevoel van een gezin in een poging om bij elkaar te
blijven. Akhil Sharma (1971, Delhi) is een Indiaas-Amerikaanse auteur. Op achtjarige leeftijd emigreerde hij naar de
Verenigde Staten en hij groeide vervolgens op in Edison, New Jersey. Hij studeerde aan Princeton University en Harvard
Business School. Sharma is auteur van meerdere bekroonde korte verhalen en zijn roman Een gehoorzame vader won in 2001
de PEN/Hemingway Award en de Whiting Writers Award.
Kings of War / druk 1 William Shakespeare 2015-10-13
Onverschrokken Lesley Livingston 2017-02-16 Onverschrokken van Lesley Livingston The Gladiator & Spartacus meets
Katniss & Tris Fallon is de dochter van een Germaanse koning, de zus van de legendarische strijder Sorcha en lid van de
Cantii-stam, de gezworen vijand van Julius Caesar. Toen Fallon jong was vielen Caesars troepen haar land binnen en
stierf haar zus op het slagveld. Op de avond van haar zeventiende verjaardag wil Fallon niets liever dan in Sorcha’s
voetstappen treden door een plek te verdienen in het Cantii-leger. Maar daar krijgt ze de kans niet voor… Ze wordt
gevangengenomen door een slavenhandelaar en verscheept naar Rome, waar ze terechtkomt op een school voor vrouwelijke
gladiatoren. Ze zal moeten vechten voor haar eer en haar leven en haar lot ligt vanaf dan in de handen van niemand
minder dan Julius Caesar. Een stoer, spannend verhaal vol verrassende wendingen en levendige actiescènes, dat zich
afspeelt in het oude Rome. strongLees ook deel 2: Onoverwinnelijk!
Date met de dood Charlaine Harris 2011-03-16 Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood Sookie Stackhouse is een
serveerster met een speciale gave ze kan gedachten lezen wat soms heel vermoeiend is en soms heel erg van pas komt.
Alleen bij Bill Compton, de nieuwkomer in het dorp op wie ze halsoverkop verliefd wordt, wil het niet lukken, terwijl
ze juist over hém meer te weten zou willen komen. Ook al omdat hij er een griezelig stel vrienden op na houdt. Als een
van Sookies collegas wordt vermoord, kijkt iedereen dezelfde kant op. Naar Bill. Er wordt zelfs gefluisterd dat Sookie
wel eens zijn volgende slachtoffer zou kunnen worden. Want alle betrokkenen is één ding duidelijk: Bill Compton is een
man met duistere geheimen. Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de afgelopen
jaren. Haar True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan
20 miljoen keer verkocht.
Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het centrum van

Het ministerie van Buitengewone Zaken Nathan Englander 2011-01-27 Buenos Aires, 1976. Kaddisj Poznan is een joodse hijo
de puta hoerenzoon en daarmee de ultieme verschoppeling in het Argentinië van de jaren zeventig. Hij verdient zijn geld
met het wissen van joodse grafteksten, om de achtergrond te verhullen van diegenen die onder het huidige regime zoveel
te vrezen hebben. Wanneer Kaddisj zoon Pato plotseling verdwijnt, betekent dat de genadeslag voor de familie. Wat volgt
is een absurde, kafkaëske dwaaltocht van Kaddisj en zijn vrouw Lillian door de duistere krochten van het ministerie van
Buitengewone Zaken, in een wanhopige poging hun zoon te redden. Het ministerie van Buitengewone Zaken is het
verbijsterende en nog niet eerder vertelde verhaal van de joodse gemeenschap in Buenos Aires, aan de vooravond van de
militaire coup. Englander neemt de lezer mee op een hallucinerende reis door een wereld van terreur, die elke
verbeelding te boven gaat, maar die helaas maar al te realistisch is. Het ministerie van Buitengewone Zaken is een
monumentaal romandebuut over het lot van de vermisten en van de Argentijnse joden; over liefde en rouw, vaders en
zonen.
De twaalf koningen van Sharakhai Bradley P. Beaulieu 2017-05-22 De Twaalf Koningen van Sharakhai is het eerste deel van
Bradley P. Beaulieus fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Sharakhai, de grote stad van de woestijn, het
middelpunt van commercie en cultuur, wordt al eeuwenlang geregeerd door twaalf koningen – wreed, meedogenloos, machtig
en onsterfelijk. Met hun leger van Zilversperen, hun elitegroep Klingmaagden en hun heilige beschermers, de
angstaanjagende asirim, behouden de koningen hun positie als onbetwiste, onverslaanbare heren van de woestijn. Er is
geen hoop op vrijheid voor wie onder hun juk leven. Zo lijkt het althans, totdat Çeda, een dappere, jonge vrouw uit de
westelijke sloppenwijken, de wet van de koningen negeert door naar buiten te gaan op de heilige nacht van Beth Zha’ir.
Die nacht leert ze niet alleen meer over haar eigen afkomst, maar ontdekt ze ook de verschrikkelijke waarheid achter de
geschiedenis van de koningen. Samen kunnen die geheimen wellicht eindelijk de ijzeren greep van de koningen breken...
dat is als ze haar niet eerst vinden. Bradley P. Beaulieu werd verliefd op fantasy vanaf het moment dat hij Tolkiens De
Hobbit begon te lezen op de lagere school. Hij begon zijn eerste fantasy-roman te schrijven op de universiteit. De
Twaalf Koningen van Sharakhai is zijn vierde grote boek. ‘Verstandige lezers springen nu op deze trein, want de rit
belooft adembenemend te worden.’ Robin Hobb, auteur van De Boeken van de Zieners ‘Exotisch, weelderig en ongelofelijk
vermakelijk. Beaulieu heeft gedenkwaardige personages gecreëerd in zijn rijke fantasiewereld.’ Michael J. Sullivan,
auteur van De Openbaringen van Riyria
Daring Elliott James 2014-09-23 Sharp, sarcastic, and efficiently lethal, John Charming would feel right at home having
drinks with Dean Winchester and Harry Dresden. DARING, the second book in the Pax Arcana series, is just as addicting
as the first. Something is rotten in the state of Wisconsin. Werewolf packs are being united and absorbed into an army
of super soldiers by a mysterious figure who speaks like an angel and fights like a demon. And every Knight Templar -keepers of the magical peace between mankind and magickind -- who tries to get close to this big bad wolf winds up
dead. No knight can infiltrate a group whose members can smell a human from a mile away. . .no knight except one. John
Charming. Ex knight. Current werewolf. Hunted by the men who trained him, he now might be their only salvation. But
animal instincts are rising up to claim John more powerfully than ever before, and he must decide if this new leader of
wolves is a madman. . .or a messiah.
Flirt vol gevaar Gena Showalter 2022-03-29 Iemand die zo sexy is, zou gearresteerd moeten worden! Serveerster Brook
Lynn Dillon staat ook wel bekend als Miss Verantwoordelijk. Niet dat dat haar nu zoveel heeft opgeleverd: ze is blut,
single, en ze heeft al veel te lang geen pleziertje meer beleefd. Dan ontmoet ze bad boy Jase Hollister. Hij is ruig en
adembenemend sexy, en er valt niet te ontkomen aan de vonken die tussen hen overspringen. Toch durft ze haar hart niet
aan hem te geven... want is hij niet veel te gevaarlijk voor haar? Dit verhaal is eerder verschenen.
Ontzettend irritant Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij tijdens lange
autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind jij het leuk om mensen gek te maken door hen de hele tijd na te doen? Houd
jij ook altijd extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om vreemde vragen te stellen waar niemand op kan
antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de waslijn? Elk positief antwoord is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een
ontzettend irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een
boek voor jou. 0 Jij snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor jou. Een boek
vol avonturen van Andy met een irritante vlieg, gekke danspasjes en een loodzwaar kampeerbed.
Halverwege het graf Jeaniene Frost 2013-12-04 Cat Crawfield is zelf half-vampier, maar dat weerhoudt haar er niet van
te jagen op de ondoden. Zo neemt ze wraak op haar vader, die het leven van haar moeder verpestte. Als Cat gevangen
wordt genomen door de sexy vampier Bones, gaat ze een onverwachte en spannende samenwerking met hem aan. Maar dan
worden zij en Bones zelf doelwit en moet Cat een kant te kiezen. En die van Bones wordt steeds aantrekkelijker
Halverwege het graf is het eerste deel van de veelgeprezen Nachtjagers-serie.
Het zwaard van Fortriu Juliet Marillier 2009 Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn
aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit te kopen.
Zoon van de schaduwen Juliet Marillier 2017-02-24 Zoon van de Schaduwen is het tweede deel van Juliet Marilliers Zeven
Wateren-trilogie. In dit magische sprookje, in de Keltische schemering van het oude Ierland, ontspint zich een machtige
en betoverende geschiedenis. Diep verscholen in de Ierse bossen ligt het landgoed Zeven Wateren. Landbouw en veeteelt
vormen de middelen van bestaan. Liadan, de dochter van Sorcha, raakt bij toeval in de ban van de mysterieuze
Beschilderde Man. Haar verhouding tot de Beschilderde Man is Liadan niet meteen duidelijk: is hij een vriend of een
vijand...
One small thing Erin Watt 2019-10-22 One small thing is een meeslepend verhaal van de auteur van De Royals. Sinds haar
zus dood is, wordt Beth knettergek van haar overbezorgde ouders. Ze snakt ernaar een keer los te gaan en alle ellende
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een grote stad vol stof en rook te liggen. Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling der
seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Heksengebroed Margaret Atwood 2016-11-29 Felix staat helemaal aan de top van zijn loopbaan. Hij is artistiek leider van
een theaterfestival. Zijn producties zijn even betoverend als verwarrend. En nu werkt hij aan een enscenering van The
Tempest, die ongehoord belooft te worden. Een productie die niet alleen zijn reputatie zal bevestigen, maar ook
bepaalde emotionele wonden zal helen. Althans, dat was het plan. Maar Felix wordt onverwachts op een vreselijke manier
verraden, en komt in ballingschap in een hutje in het bos te leven, belaagd door herinneringen aan zijn geliefde
dochter, Miranda, die hij verloren heeft. En broedend op wraak. Na twaalf jaar dient de mogelijkheid tot wraak zich aan
in de vorm van een theatercursus in een nabijgelegen gevangenis. Hier zal Felix alsnog The Tempest opvoeren en de
verraders in een val lokken. Pure magie! Maar zal de val van zijn vijanden Felix doen herrijzen? Margaret Atwood voert
ons in deze roman mee op een betoverende, interactieve reis vol verrassingen en wonderen.
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
Aldus sprak Zarathoestra Nietzsche 2017-03-31 Van alle boeken van Nietzsche is Aldus sprak Zarathoestra het meest
opmerkelijk. In dit boek presenteert hij zijn ideaal van de mens, een wezen dat bevrijd is van egoïsme en geen God en
geloof meer nodig heeft om volmaakt gelukkig te zijn: de 'Übermensch'. De ideeën van Friedrich Nietzsche oefenen een
grote invloed uit op het gedachtenleven van onze tijd. Als klassiek filoloog, dichter, wijsgeer en moralist heeft hij
een enorme betekenis voor onze cultuur. Aldus sprak Zarathoestra is zijn belangrijkste werk. Nietzsche vereenzelvigt
zich hierin met een heel vroege Perzische wijsgeer, de eerste die een onderscheid maakte tussen licht en donker, tussen
goed en kwaad. Het is een verzameling briljante spreuken, zonder intellectuele toespelingen, vol directe
levenswijsheid. Wijsheid omtrent het leven zoals hij dat verstaat, leven dat op de spits gedreven wordt en dat ten
slotte moet culmineren in zijn ideaal van de 'Uebermensch'. De uitgave van Wereldbibliotheek verscheen op een pikant
moment, namelijk in 1940, en is sedertdien altijd leverbaar geweest. Inmiddels zijn er zo'n 40.000 van verkocht. De
vertaling van Endt en Marsman is nog altijd uitstekend leesbaar.
De Joodse messias Arnon Grunberg 2021-04-09 Xavier Radek is een in Basel woonachtige, geassimileerde, niet-joodse
jongeman met een missie: hij wil meer weten over het lijden van de joden. Daarom besluit hij de ‘vijanden van het
geluk’ te gaan troosten. Zijn grootvader was een nazi die het handwerk van de dood nog verstond. Zijn vader is een
bekende architect, met een voorliefde voor massagesalons. En dan zijn moeder: een hartstochtelijke vrouw, die een
aquarellerende dictator die zeventig jaar geleden actief was consequent aanduidt als ‘Je-weet-wel-wie’. Hoewel zijn
ouders Xaviers gedrag afdoen als puberale stoornis, raakt hij bevriend met Awromele, zoon van een rabbijn, die hem
adviseert Jiddische lessen te nemen en zich te laten besnijden. Na een problematische besnijdenis raakt Xavier volledig
overtuigd van zijn messianistische aspiraties: hij gaat schilderen om te troosten en vertrekt met Awromele naar het
Venetië van het Noorden, alwaar hij zich aanmeldt bij de Rietveld Academie, terwijl Awromele werk vindt als
vakkenvuller bij Albert Heijn. Door de Europese woestijn trekken ze naar het beloofde land...
Rode letters Anne Bishop 2015-03-02 Als Meg midden in een sneeuwstorm de grens tussen de mensen en de Anderen
oversteekt, weet ze niet hoe verreikend die ene stap zal zijn... Het eerste boek over Meg, Simon en de Anderen. Voor
alle lezers die zijn opgegroeid met ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’ en de ‘Mortal Instruments’-serie
is er nu ‘Rode letters’, het eerste boek van Anne Bishop over Meg Corbyn en de Anderen. Meg Corbyn is een cassandra
sangue, een bloedprofeet, die de toekomst ziet elke keer dat haar huid bloedt. Op de vlucht voor de man die haar gave
wil gebruiken om rijk te worden eindigt ze in een Stadspark van de Anderen – waar de menselijke wet niet geldt... Simon
Wolfgard, gedaantewisselaar en leider van het Stadspark in Lakeside, weet niet wat hem ertoe beweegt om Meg de baan te
geven van Contactmens. Maar als hij Megs geheim ontdekt, moet hij beslissen of zij het waard is om de broze vrede
tussen mensen en de Anderen op het spel te zetten. Anne Bishop is een ‘New York Times’-bestsellerauteur die met haar
boeken meerdere prijzen heeft gewonnen. Megs verhaal gaat verder in haar tweede boek, ‘Zwarte veren’. ‘Anne Bishop weet
zulke levensechte personages neer te zetten dat ik het gevoel kreeg echt in haar wereld rond te lopen. Ik ben verslaafd
aan deze serie, kom op met dat volgende deel!’ – ‘USA Today’
Koude Magie Kate Elliott 2011-07-20 We schrijven eind achttiende eeuw. Europa staat op de drempel van een industriële
revolutie, de eerste luchtschepen varen net uit en het volk lijkt eindelijk in opstand te durven komen tegen de wrede,
koude magiërs die het continent onder controle houden. Magiërs die de lucht om hen heen letterlijk bevriezen en de
technologische vooruitgang van het gewone volk verafschuwen. Cat Barahal en haar nichtje Bee volgen op school lessen in
nieuwe technologieën, maar hen wordt ook geleerd de koude magiërs te vrezen. Als op een dag zon koude magiër aanklopt
bij het huis van haar oom en tante, waar Cat sinds de dood van haar ouders woont, verandert haar leven van de ene dag
op de andere. Haar oom en tante worden gehouden aan een contract dat jaren geleden is afgesloten en Cat wordt zonder
pardon aan de magiër uitgehuwelijkt. Wie kan zij nog vertrouwen nu zelfs haar familie haar in de steek laat... Het
perfecte voorbeeld van een goed uitgedachte wereld en een belofte voor toekomstige titels. Rob H. Bedford, SFF World
Kate Elliott is Amerikaanse. Ze woont en werkt momenteel in Hawaï, waar ze schrijft aan een nieuw boek in de wereld van
Koude Magie.
Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley Davidson is een privédetective met een bijzondere
gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen. Als Charley en haar beste
vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles ingewikkelder dan het in eerste instantie leek.
Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door demonen die maar één ding willen: contact met Charley. Lukt het
Charley om de vermiste vrouw terug te vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad? Darynda Jones won met
haar debuut Eerste steen rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor en
suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en fantasy dan is dit jouw
boek. Viva
De vierde dag Sarah Lotz 2016-03-08 Drie dagen lang genieten honderden mensen van een tropische cruise aan boord van
The Beautiful Dreamer. Op de vierde dag valt het schip midden op zee stil. Er is geen elektriciteit, en radio en
telefoon doen het niet meer. Er is geen enkele manier om hulp te vragen, maar iedereen gaat ervan uit dat er snel
reddingswerkers ter plaatse zullen zijn. Dan raken de leidingen verstopt en begint het voedsel op te raken. Als ook nog
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het levenloze lichaam van een vrouw wordt gevonden, raken de passagiers in paniek. Er is een moordenaar aan boord, en
het vermoeden rijst dat iemand wil voorkomen dat The Beautiful Dreamer ooit weer land ziet...
Leerling van de kraai 2005 Als in 793 de Noormannen een aanval doen op een dorp in Engeland worden Jack en zijn kleine
zusje gevangen genomen. Gelukkig weet Jack iets van magie. Vanaf ca. 12 jaar.
Het Stockholm octavo Karen Engelmann 2013-01-25 Zweden, 1798. Emil Larsson, een drinkende en gokkende vrijgezel, raakt
bevriend met de eigenaresse van een goklokaal, mevrouw Sofia Mus, die hem de toekomst voorspelt aan de hand van een
nieuwe vorm van kaartlegging: het octavo. Wanneer Sofia na een lange nacht aan de goktafels een kostbare waaier van
barones De Uzanne wint, leidt dat tot bittere rivaliteit en een moorddadig complot waar niemand ongeschonden uit
tevoorschijn komt. Ondertussen krijgt Emil te horen dat hij `de Zoeker' is, en dat niet alleen zijn toekomst maar ook
die van de monarchie, de stad en heel Zweden afhangt van zijn vermogen de acht leden van het Stockholm Octavo te
achterhalen... Het Stockholm Octavo is een adembenemende, spannende en onvergetelijke historische roman die op
ingenieuze wijze geschiedenis, politiek, romantiek, mystiek en de geheime taal van waaiers combineert. ‘Wat een
geweldig verhaal! – Library Journal (sterrecensie) ‘Een meesterlijke vertelling: mysterieus, spannend en boordevol
actie.’ – Booklist (sterrecensie) ‘Adembenemend.’ – Kirkus Reviews ‘Buitengewoon spannend en meeslepend.’ – Publishers
Weekly (sterrecensie)
Dirty Magic Jaye Wells 2014-01-21 MAGIC IS A DRUG. BE CAREFUL HOW YOU USE IT. The Magical Enforcement Agency keeps
dirty magic off the streets, but there's a new blend out there that's as deadly as it is elusive. When patrol cop Kate
Prospero shoots the lead snitch in this crucial case, she's brought in to explain herself. But the more she learns
about the investigation, the more she realises she must secure a spot on the MEA task force. Especially when she
discovers that their lead suspect is the man she walked away from ten years earlier - on the same day she swore she'd
given up dirty magic for good.
Lexicon Max Barry 2014-04-01 Max Berry, Lexicon `Dichter bij de perfecte thriller kom je niet: slim, grappig en
razendsnel.' Time Magazine `Hou je van honden of katten? Wat is je lievelingskleur? Kies een getal tussen nul en
honderd. Hou je van je familie? Waarom heb je het gedaan?' Wil Parke wordt in een wc-ruimte van een vliegveld bruut
overmeesterd door twee mannen. Ze stellen hem een reeks vreemde vragen en beweren dat hij de sleutel is tot een geheime
strijd waar hij niets van weet, en dat hij `immuun' is. Straatschoffie Emily Ruff wordt gerekruteerd door een
exclusieve school waar leerlingen les krijgen in overtuigingskracht. Ze leren woorden te gebruiken als wapens. De
besten worden `dichters en gaan werken voor een sinistere organisatie. Al snel is Emily het grootste talent... totdat
ze een catastrofale fout maakt: ze wordt verliefd. `Ik daag iedereen uit om de eerste bladzijde te lezen en dan niet
door te gaan tot de laatste.' Lev Grossmann, schrijver van Codex `Absoluut een eersteklas, spannende thriller. De
lezers leven mee met de overtuigende personages en slaan de bladzijden om tot het bevredigende slot.' Booklist
Dat hebben we gehad Robert Graves 2014-01-09 Dat hebben we gehad behoort tot de absolute hoogtepunten uit de literatuur
over de Eerste Wereldoorlog. Dichter Robert Graves beschrijft zijn persoonlijke ervaringen aan het front, die tekenend
zijn voor de Britse soldaten in de Franse en Vlaamse loopgraven. Behalve een verslag van het oneindig bloedvergieten,
de wanhoop en de heuse gekte in het slijk van de loopgraven, is het boek een weergaloos tijdsdocument van de jaren na
de oorlog, van 1918 tot 1929. Graves, die Engeland in 1927 de rug toekeerde, geeft een uiterst venijnige kritiek op
talloze politieke en literaire figuren uit zijn omgeving. Hij neemt niet alleen afscheid van de valse heroïek die de
officiële oorlogspropaganda typeert, maar ook van Engeland en alles waar dat voor staat. Dat hebben we gehad, waarin
Graves zijn verbeelding van de loopgravenoorlog geeft, groeide uit tot een onomstreden klassieker
The Original Heartbreakers (3-in-1) Gena Showalter 2016-10-18 Moeders, hou uw dochters binnen... Want één ding staat
vast: de drie nieuwste inwoners van Strawberry Valley gaan voor heel wat problemen zorgen! (1) Flirt vol gevaar - Nu
hij net vrij is, heeft bad boy Jase Hollister maar één doel: uit de problemen blijven. En Strawberry Valley lijkt hem
een prima plek om een rustig, fijn leven op te bouwen. Toch is hij niet bepaald een brave burger - en al helemaal niet
wanneer hij in de buurt is van de temperamentvolle schoonheid Brook Lynn. Serveerster Brook Lynn Dillon staat ook wel
bekend als Miss Verantwoordelijk. Niet dat dat haar nu zoveel heeft opgeleverd: ze is blut, single, en ze heeft al veel
te lang geen pleziertje meer beleefd. Totdat ze Jase ontmoet. Hij is ruig en adembenemend sexy, en er valt niet te
ontkomen aan de vonken die tussen hen overspringen. Toch durft ze haar hart niet aan hem te geven... want is hij niet
veel te gevaarlijk voor haar? (2) Hartstocht op herhaling - Beck Ockley is genadeloos in de bestuurskamer... en in de
slaapkamer. Betekenisloze seks helpt hem om de demonen uit zijn verleden op afstand te houden, en hij is vastbesloten
om nooit vaker dan één keer met dezelfde vrouw het bed te delen. Maar wanneer hij de beeldschone Harlow in zijn huis
aantreft, begint zijn voornemen te wankelen. Harlow Glass is de meest gehate persoon van Strawberry Valley. Bovendien
is ze blut, werkloos en dakloos. Wanhopig verschaft ze zich toegang tot Becks woning... en ze wordt door hem betrapt.
Ze schrikt zich rot - niet zozeer door zijn vroege thuiskomst, maar vooral door de zinderende aantrekkingskracht tussen
hen. Ze is echter niet van plan een van zijn vele veroveringen te worden. Maar hoelang kan ze weerstand bieden aan deze
onmogelijk sexy man? (3) Voor altijd feest - West mag nu succesvol en steenrijk zijn dankzij zijn computergames, maar
dat is wel eens anders geweest. Hij heeft moeten knokken om de top te bereiken. En om daar te blijven, leeft hij
volgens een strak regime. Een van zijn regels: nooit langer dan twee maanden een romantische relatie aangaan. Maar met
de mooie flirterige Jessie Kay hoeft hij zich daar geen zorgen over te maken; zij is vast wel in voor een paar weken
lol! Jessie Kay heeft haar feestverleden achter zich gelaten. Vanaf nu wil ze alleen nog maar langdurige,
betekenisvolle relaties. En dus moet ze ver uit de buurt blijven van West met zijn relatiefobie! Toch wordt ze steeds
als een magneet naar hem toe getrokken. Zal ze hem kunnen verleiden om een uitzondering te maken op zijn regeltjes?
Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
De dikke man in de geschiedenis Peter Carey 2007 Tien korte verhalen waarin een zekere vervreemding van de hoofdpersoon
ten aanzien van alles om hem heen, centraal staat.
Dromerspoel Juliet Marillier 2016-05-20 In ruil voor de hulp bij haar ontsnapping aan een lange en onterechte
opsluiting, belooft de verbitterde genezeres Meidoorn geen wraak te nemen op de man die haar achter de tralies deed
belanden. Achtervolgd door haar celmaat, de stille reus Grim, trekt ze richting het noorden. Waar ze aan de rand van
een mysterieus bos de komende zeven jaar iedereen moet helpen die om hulp vraagt. Zonder uitzonderingen. Als vervolgens
ook de prins van het gebied hoort van haar talenten als genezeres, neemt het rustige leventje van Meidoorn al snel een
onverwachte draai. De Australische schrijfster Juliet Marillier verwierf met haar Zeven Wateren-boeken wereldwijd een
miljoenenpubliek. ‘Een wereld vol betovering, devotie, gebroken harten en mysterie... levert een smakelijke maaltijd
voor de fantasie.’ Publishers Weekly (met ster)
De wolvenprinses Cathryn Constable 2014-02-03 Tijdens een schoolreis naar Rusland belanden de drie vriendinnen Sophie,
Marianne en Delphine op het mooie, maar vervallen winterpaleis van de exotische prinses Anna Fjodorovna Volkonskaya.
Zij vertelt hun spannende legendes over brute moorden en verloren diamanten. Maar als het nacht wordt en het
2/3

Downloaded from leofarache.com on August 19, 2022 by guest

verafgelegen front, kunnen Kadens acties het rijk redden, maar ook vernietigen... ‘Gruwelijk, intrigerend en goed op
weg naar opwindende gebeurtenissen en fantastische nieuwe plekken.’ Kirkus Reviews (met ster) ‘Staveley heeft in dit
magistrale debuut een complexe en zeer gedetailleerde wereld gecreëerd, vol met elitesoldaten, mystieke krijgsmonniken,
vlijmscherpe politiek en eeuwenoude geheimen. De lezers van George R.R. Martins Het Lied van IJs en Vuur zullen smullen
van dit debuut.’ Library Journal over Het Bloed van de Keizer ‘Een fantastische en fascinerende fantasy-wereld. Een
uitmuntende auteur en een meeslepend verhaal. Wij kunnen niet wachten op het volgende deel.’ io9 over Het Bloed van de
Keizer ‘Een razendsnelle, gelaagde fantasy-roman. Staveley test zijn personages en is slim genoeg om ze ook
tekortkomingen te laten hebben terwijl ze buitengewone talenten ontwikkelen.’ Publishers Weekly over Het Bloed van de
Keizer ‘Herkenbare ingrediënten komen tot leven in de handen van een veelbelovende nieuwe meesterchef. Staveley
betreedt met overtuiging het toneel en drijft het verhaal naar een climax die de lezer verbijsterd achterlaat.’ Locus
over Het Bloed van de Keizer
Zwarte huid, blanke maskers Frantz Fanon 1971 Psychologische en historische bespiegelingen over de identiteit van de
bewoners in de door Westerse mogendheden gekoloniseerde gebieden.
Een frozen hart Elizabeth Rudnick 2016-02-03 Anna heeft het grootste deel van haar jeugd afgezonderd van de wereld in
stilte doorgebracht. Haar ouders zijn omgekomen bij een ongeluk en haar zus Elsa - de enige persoon die haar een
greintje liefde had kunnen - tonen is koud en afstandelijk. Wanneer de knappe prins Hans naar de stad komt voor de
kroning van Elsa valt Anna meteen als een blok voor hem. Maar Hans heeft weinig goeds in de zin. Wanneer het
oppervlakkige laagje van vriendelijkheid wegsmelt, vindt Anna eindelijk de liefde waar ze altijd bij haar zus naar op
zoek was geweest. Een Frozen Hart vertelt vanuit vanuit wisselend perspectief het verhaal van Anna en Hans. Duik dieper
in het hoofd van de twee bekende hoofdrolspelers, krijg nieuwe inzichten bij deze moderne klassieker en je zal de film
weer bekijken met andere ogen!
Het godinnenoffer Aimée Carter 2014-08-19 Kate is eindelijk koningin van de onderwereld, naast Henry, op wie ze nog
steeds stapelverliefd is. Maar lang duurt haar geluk niet. Na het verraad van Ava wordt ze door de jaloerse godin
Calliope ontvoerd en negen maanden gevangen gehouden. Calliope heeft het op haar ongeboren kind voorzien - en Kate
staat machteloos... Dan bemoeit Kronos zelf zich ermee en plaatst haar voor een verschrikkelijk dilemma. Als Kate zijn
geliefde wordt, mag ze haar zoontje houden, maar zal hij evengoed de hele raad, inclusief Henry, ombrengen. Weigert ze,
dan zal Kronos álles vernietigen: mensen én goden. Met het lot van de hele wereld in haar hand moet Kate een manier
zien te vinden om Kronos te weerstaan. Zelfs als ze daarvoor de hoogste prijs zal moeten betalen... 'Er zijn vele
identificatiemogelijkheden doordat gedachten en gevoelens gedetailleerd worden verwoord.' - NBD Biblion

wolvengehuil om het paleis haar kippenvel bezorgd, komt Sophie erachter dat de prinses hun niet alles vertelt...
Bobby dollar Tad Williams 2015-12-29 Met het prachtige Staartjagers zang, het vierdelige Heugenis, Smart en het
Sterrenzwaard, de boeken van Anderland en de Schaduwwereld-reeks, vestigde Tad Williams zijn naam als fantasygrootmeester. Met de Bobby Dollar-reeks wijkt Williams af van de traditionele fantasy-paden voor een weergaloos
avontuur tussen hemel en aarde. Bobby Dollar is een engel met een probleem, een groot probleem. Als hemelambtenaar is
hij verantwoordelijk voor het begeleiden van zielen naar hun juiste bestemming. Tijdens een van zijn nachtelijke
tochten loopt het overbrengen van een ziel echter compleet uit de hand: voor het eerst tijdens zijn carrière raakt
Bobby een ziel kwijt. Alle vingers wijzen naar de hel, maar daar wordt elke vorm van betrokkenheid ontkend. De hemelse
machthebbers eisen een verklaring van Bobby. Bobby neemt een besluit dat zowel dapper als duivels is: hij verbreekt
zijn banden met de hemel en gaat op onderzoek uit, vastbesloten te ontdekken wie of wat er achter de verdwijning van de
ziel zit. Met zijn sexy bondgenoot, de demon Casimira, komt hij al snel op het spoor van een complot dat tot in de
hoogste regionen van de hemel reikt. `Adembenemende actie, fascinerende personages en een hoofdpersoon die speelt met
zijn leven, laten de lezer smachtend naar het volgende deel achter. Publishers Weekly
Zoete verleiding Maya Banks 2014-04-04 De afgelopen vijf jaar vervulde Serena voor haar bedrijf Fantasy Incorporated de
fantasie van elke klant, maar haar eigen fantasie heeft ze nog nooit uitgevoerd. Haar geheimste verlangen is haar
lichaam te geven aan een man die haar bevelen én genot geeft, en de volledige macht over haar krijgt. Ze kiest Damon
Roche, de eigenaar van een exclusieve seksclub en een man die sterk genoeg is om haar alles te laten doen wat hij wil.
Samen ontdekken ze een wereld die Serena’s stoutste dromen overtreft. Damon heeft echter absoluut geen zin om haar na
het spel weer te laten gaan; Serena is de vrouw waar hij zijn hele leven naar heeft gezocht. Nu is het aan hem om haar
ervan te overtuigen te blijven nadat het spel is afgelopen.
Het vuur van de keizer Brian Staveley 2016-01-22 Het Vuur van de Keizer is het vervolg op het debuut van auteur Brian
Staveley, Het Bloed van de Keizer. Nu Adara erachter is wie haar vader heeft vermoord, vlucht ze uit het
Dageraadpaleis, op zoek naar bondgenoten. Maar er zijn er maar weinig die haar vertrouwen. Totdat ze gebrandmerkt wordt
door de godin van haar volk. Terwijl Adara alles op alles zet om Annoer weer te verenigen, zorgt de onrust in het land
echter voor beweging bij vijandelijke legers. Barbaarse horden dreigen het koninkrijk binnen te trekken, en zonder dat
Adara het weet, heeft haar broer Valyn zich aangesloten bij de troepen die zich aan de grens verzamelen. Ondertussen
worstelt hun broer Kaden, de rechtmatig erfgenaam van de Ongehouwen Troon, met zijn eigen demonen als hij in de
hoofdstad van Annoer is geïnfiltreerd. Terwijl de keizerlijke troepen zich voorbereiden op de verdediging van een
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