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tweelingzus Taryn onverwacht op de stoep staat – in levensgevaar en met een afschuwelijk geheim – vormt
zich het eerste idee voor een meesterlijk plan om alles te herwinnen wat Cardan haar heeft afgenomen. Om
haar zus te redden, zal Jude opnieuw moeten doordringen tot het hof van de elfen en haar gevoelens voor
Cardan onder ogen zien. Maar Elfhame is niet meer zoals ze het heeft achtergelaten. Het land balanceert
op het randje van oorlog en zodra Jude een stap over de grens zet, raakt ze verstrikt in een bloederig
politiek conflict. Terwijl een krachtige vloek wordt ontketend en de spanningen een hoogtepunt bereiken,
moet Jude voor eens en voor altijd kiezen tussen haar ambitie en haar hart. In de pers ‘De internationale
fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited edition met veel blinkend goud.’ Het Parool ‘Verraad,
liefde, politieke intriges en gekonkel; de Faerie-wereld van Holly Black heeft het allemaal. Een sinister en
meedogenloos prachtig verhaal dat je in één keer uitleest.’ Wendy Sluis, De Bilthovense Boekhandel ‘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 Romeinse lusthof David Hewson 2013-09-12 In een verborgen studio in een afgelegen Romeinse wijk,
waar het Vaticaan de prostitutie vroeger oogluikend toeliet, worden een man en een vrouw dood
aangetroffen voor een van de mooiste schilderijen die rechercheur Nic Costa in zijn leven ooit heeft gezien:
een tot dan toe onbekend erotisch schilderij van de grote meester Caravaggio. Uit het onderzoek van de
patholoog-anatoom blijkt dat de vrouw vlak voor haar dood seks heeft gehad. Haar dij is zodanig bewerkt
met een mes dat het patroon lijkt op de kenmerkende inkerving die Caravaggio op zijn schilderijen zette.
Aanwijzingen leiden Nic Costa naar een groep aristocratische en invloedrijke Romeinen, die zich de
`extasisten noemen. Het is echter vrijwel onmogelijk hun gangen na te gaan, omdat ze van hogerhand
worden beschermd tegen onderzoek naar hun duistere praktijken. Costa krijgt hulp in de gedaante van
Zuster Agata, een expert op het gebied van 17de-eeuwse schilderkunst. Maar juist zij wordt de spil, de
getuige én het doelwit in een zaak die hen beiden terugvoert naar het verleden van Caravaggio en de
redenen waarom die destijds Rome moest ontvluchten `De spanning is bloeddrukverhogend en de elegante
schrijfstijl van Hewson maakt deze thriller weer helemaal af. Anne Jongeling op Nu.nl, vijf sterren David
Hewson brak in Nederland door met De Vaticaanse moorden, het eerste boek rond rechercheur Nic Costa.
De Romeinse lusthof is het zesde boek in deze verslavende reeks, die zich afspeelt in Rome.
Darkest Powers 1 - Bezwering Kelley Armstrong 2010-04-05 Het eerste deel in de Darkest Powers Trilogie
Het enige wat Chloe Saunders wil is een normaal leven met haar vrienden. De spoken die ze opeens overal
ziet, gooien echter roet in het eten. Wanneer ze op school een paniekaanval krijgt, belandt ze in een
instituut voor kinderen met gedragsproblemen, Lyle House. De diagnose is schizofrenie. Volkomen
overweldigd gaat Chloe akkoord met behandeling. In eerste instantie lijkt er niets vreemds te zijn aan Lyle
House, maar als ze de andere inwoners wat beter leert kennen de charmante Simon en zijn duistere,
zwijgzame broer Derek, de verwende Tori, en Rae, die iets heeft met vuur slaat bij Chloe de twijfel toe.
Geen van hen heeft doorsnee gedragsproblemen. En algauw blijkt Lyle House zeker geen doorsnee instituut
Het Sindone complot Julia Navarro 2007 Een brand in de kathedraal van Turijn is het begin van een
zoektocht naar de oorsprong en overlevering van de lijkwade van Christus.
Rode handschoen Holly Black 2013-02-19 Vloekwerk en oplichterij, magie en maffia gaan hand in hand in
de wereld van Cassel Sharpe. Hij dacht altijd dat hij een gewone jongen was, totdat hij ontdekte dat zijn
broers zijn herinneringen manipuleren. Nu kent hij de waarheid: hij is de machtigste vloekwerker van
allemaal. Met één simpele aanraking kan hij alles en iedereen in iets anders veranderen. Zo werd zijn
geliefde Lila een witte kat. Sinds ze weer menselijk is, heeft Cassels moeder Lila vervloekt om van hem te
houden. Als Lilas liefde net zo nep is als de verzonnen herinneringen van Cassel, kan hij niks geloven van
wat zij zegt of doet. Dan wordt Cassels oudste broer vermoord en dwingen The Feds Cassel om de enige
aanwijzing te ontmaskeren een mysterieuze vrouw met rode handschoenen die gezien is op de plek des
onheils. Maar ook de maffia is op zoek naar Cassel. Hij moet hen alle twee een stap voor blijven om te
overleven. Maar waar kan hij heen als hij zelfs zichzelf niet kan vertrouwen?
Winnaars Danielle Steel 2014-11-05 Zelfs als het leven je toelacht, kan het in een oogwenk voorbij zijn Lily
Thomas is een ster in alpineskiën en traint voor de Olympische Winterspelen. Tot ze een verschrikkelijk
ongeluk krijgt en in een rolstoel belandt. Haar droom spat uiteen, maar ze geeft niet op. Zal Lily haar sport
ooit nog kunnen beoefenen? Danielle Steel heeft van haar 89 romans ongeveer 650 miljoen exemplaren
verkocht in bijna 50 verschillende landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie en haar
romans staan steevast in de bestsellerlijst van The New York Times. In Nederland en Vlaanderen is haar
populariteit ongeëvenaard. Haar boeken zijn in gedrukte vorm en als e-book verkrijgbaar.
Een verleidelijk voorstel Katie Fforde 2013-09-11 Sophie Apperly wordt niet serieus genomen door haar
intellectuele familie. Wanneer haar beste vriendin Milly haar uitnodigt om naar New York te komen, besluit
ze dat het haar ondankbare familie goed zal doen het een poosje zonder haar te stellen. Maar dat is niet de
enige reden...In New York kruist haar pad dat van Matilda en Luke, haar knappe maar arrogante kleinzoon.
Luke wantrouwt Sophies vriendschap met zijn grootmoeder. Hij doet Sophie een voorstel: hij zal haar
helpen met haar geheime missie, als zij iets voor hem doet. Maar is Sophie bereid de prijs te betalen?
De kraamhulp Esther Verhoef 2014-02-25 'De kraamhulp' van Esther Verhoef: haar engste thriller ooit. Als
Didi na een zware bevalling van haar eerste kindje aan bed is gekluisterd, is ze dolgelukkig met de hulp van
de kraamverzorgster. De baby is lief en gezond, maar Didi's herstel gaat langzaam. Miriam de Moor,
werkzaam bij de politie Rotterdam, kan de plotselinge dood van haar broer niet verwerken. Ze vermoedt
kwade opzet van zijn mooie weduwe Hennequin. Tijdens haar zoektocht naar Hennequins verleden groeit
bij haar steeds meer de overtuiging dat ze te maken heeft met een levensgevaarlijke psychopate. En juist
deze vrouw heeft zich onmisbaar gemaakt in het jonge, kwetsbare gezin... 'De kraamhulp' beschrijft tien
beslissende dagen uit het leven van drie jonge vrouwen. Kwetsbaarheid, wilskracht en moordlust komen bij
elkaar in een beklemmende, ontroerende pageturner.
Het weerzien Nicci Gerrard 2011-07-12 Na een stukgelopen relatie in Italië woont Marnie weer in Londen,
waar ze in een piepklein poppenmuseum werkt. Als ze op een ochtend onverwacht een telefoontje krijgt van
Oliver, haar grote jeugdliefde, is dat het begin van Marnies terugkeer naar het verleden. Ralph, de
gezamenlijke jeugdvriend van Marnie en Oliver, blijkt ernstig ziek. Om bij hem te kunnen zijn in deze zware
periode, vertrekt Marnie naar Ralphs buitenhuis in Schotland. Hier komen de herinneringen aan haar
jeugdjaren in alle hevigheid naar boven: Marnies gevoelens voor Oliver en Ralphs onbeantwoorde liefde
voor Marnie. Wat is er al die jaren geleden precies gebeurd, waarom is het contact tussen de drie ooit
verbroken – en kunnen ze het verleden achter zich laten? Het weerzien is een prachtig verhaal over
vriendschap, liefde, loyaliteit en de kracht van herinneringen. Een psychologische roman met de suspense
van een thriller.
Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt, reist Sandrine af naar haar
laatste woonplaats: een eiland voor de Franse kust. De internationale doorbraak van bekroond
thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor maar € 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder
nooit gekend. Als ze hoort dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken waar haar
grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een eiland voor de Franse kust. Sandrine reist af naar
het koude, grijze eiland en maakt kennis met de bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in 1946
komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat de bewoners een gruwelijk
geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al die jaren nog steeds
doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Wanneer inspecteur
Damien Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar
getraumatiseerd en onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet, beweert een vreselijke ontdekking te
hebben gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland
gehoord. In de pers ‘Deze psychologische thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je niet meer
stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl ‘Toevluchtsoord blaast je van je
stoel; een ongelooflijk goede psychologische thriller die je constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’
***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit zo’n goeie thriller gelezen. Toevluchtsoord zit vol plottwists en het
einde is mindblowing.’ ***** Thrillerlezers.blogspot.com
Darkest Powers 2 - Ontwaken Kelley Armstrong 2012-04-06 Chloe Saunders is een wandelend

De IJzerprinses Julie Kagawa 2021-03-03 Vijandige fae, verraad en verboden liefde: welkom terug in de
magische wereld van The Iron Fey. Meghan Chase moet haar belofte aan prins Ash nakomen en is nu de
gevangene van de Winterkoningin. Dat Ash haar vervolgens in de steek laat, stelt haar diep teleur.
Ondertussen dreigt er oorlog tussen het Zomerhof en het Winterhof, nadat de machtige Scepter van de
Seizoenen verdwenen is. Meghan weet als enige dat de Scepter is gestolen door de IJzerfae, maar niemand
gelooft haar. Kan zij, een halfbloed fae, Nimmernimmer van de ondergang redden?
Zo'n leuke leeftijd Kiley Reid 2020-06-16 Alix Chamberlain is een vrouw die krijgt wat ze wil, en ze heeft er
haar beroep van gemaakt om andere vrouwen te laten zien hoe je dat doet. Ze is dan ook geschokt als haar
babysitter, Emira Tucker, 's avonds in de plaatselijke delicatessenwinkel wordt aangesproken door een
beveiliger, die bij het zien van de jonge zwarte vrouw met een witte peuter een ontvoering vermoedt. Een
kleine menigte is er getuige van, een omstander filmt alles, en Emira voelt zich vernederd. Alix staat erop
de situatie recht te zetten. Emira is 25. Ze staat op het punt haar ziekteverzekering te verliezen, heeft geen
idee wat ze met haar leven aan moet en is zich bewust van Alix' behoefte om haar te helpen. Maar als zich
tussen beide vrouwen een verrassende connectie openbaart, blijkt die al snel alles wat ze over zichzelf, en
elkaar, dachten te weten overhoop te gooien. Vol empathie en scherpe maatschappelijke kritiek is Zo'n
leuke leeftijd een verrassende debuutroman over de complexe realiteit van volwassenwording, en wat het
betekent om iemand als 'familie' in je leven op te nemen. Kiley Reid (Los Angeles, 1987) volgde de Iowa
Writers' Workshop, waar ze de Truman Capote Fellowship kreeg. Zo'n leuke leeftijd is haar debuut. Ze
woont in Philadelphia. Reese Witherspoon-boekenclubkeuze Times, Stylist, Elle, Glamour en BBC Beste
Boek van 2020 'Een prachtig verhaal over hoe we nu leven.' Elizabeth Day, auteur van Het feest 'Een
nieuwe literaire ster. Wat een genot om een debuutroman te ontdekken die je doet verlangen naar het
vervolg van de carrière van de auteur.' The Times 'Een sensationele millennialaanpak van de negentiendeeeuwse zedenroman die doet denken aan een andere recente literaire sensatie. Ik had gedacht te kunnen
voorspellen dat Kiley Reid de nieuwe Sally Rooney is. Maar Zo'n leuke leeftijd is zo sprankelend en
wezenlijk dat ik in plaats daarvan voorspel dat we volgend jaar in spanning op de nieuwe Kiley Reid zullen
wachten.' The Guardian 'Lees alsjeblieft Zo'n leuke leeftijd. Laat je meeslepen door de empathische
benadering van zelfs de smerigste personages, sta jezelf toe om Emira's millennialangsten over
volwassenwording te delen, verheug je over Briars nog ongetemde persoonlijkheid, en wees blij dat Kiley
Reid nog maar net is begonnen.' NPR 'De provocerendste pageturner van het jaar.' Entertainment Weekly
Plotseling, liefde Aharon Appelfeld 2016-01-25 Plotseling, liefde van de veelgeprezen Aharon Appelfeld is
een emotioneel boek over de groeiende liefde tussen een oudere schrijver die met zijn dramatische
oorlogsverleden worstelt en zijn jonge ongetrouwde hulp. De Israëlische Ernst, in de zeventig, woont
alleen. Zijn eerste vrouw en dochter zijn door de nazi’s vermoord, van zijn tweede is hij gescheiden. Hij
wordt verzorgd door Irena, dochter van Holocaust-overlevenden. Langzaamaan geven ze zich bloot en ze
beseffen dat ze meer voor elkaar betekenen dan ze dachten wanneer Ernst in een depressie belandt.
Plotseling, liefde is ontroerend, hartverscheurend en zal geen lezer onberoerd laten.
Het donkerste vuur Gena Showalter 2017-06-20 KORT VERHAAL Geryon, poortwachter van de hel, moet
samen met de beeldschone godin Kadence een groep opstandige demonen bedwingen. Wanneer ze afdalen
in Lucifers koninkrijk, laaien er in de hitte van het vagevuur gevoelens op die hun strijdlust omzetten in
passie. Helaas wacht hun geen idyllisch samenzijn, maar een bitter gevecht tegen duivelse krachten.
Sebastiaan Duister Philip Caveney 2007
Meer dan liefde Nora Roberts 2014-10-14 Ierland, land van weelderige wouden, duizelingwekkende meren
en eeuwenoude legenden. Daar, in County Mayo, leeft de magie van Iona Sheehans voorvaderen al
generaties lang voort, en daar ligt haar roeping. Iona komt in Ierland aan met niets dan een optimistische
instelling en een aangeboren gevoel voor paarden. Ze mag logeren bij haar nicht Branna en neef Connor.
Iona weet dat ze zich hier thuis kan voelen en het leven kan leiden dat ze altijd al wilde. Maar er rust een
oude vloek op Iona’s familie, een kwaad dat verslagen moet worden voordat liefde kan opbloeien...
Onderstromen Tamara McKinley 2022-06-30 Australië, 1947. Als Olivia’s moeder overlijdt, ontdekt ze
papieren die haar eigen geboorte en jeugd in een heel ander licht plaatsen... Vlak na de Tweede
Wereldoorlog keert Olivia Hamilton vanuit Engeland terug naar haar geliefde Australië, waar haar moeder
pas is overleden. In haar geboortedorp Trinity hoopt ze de waarheid te vinden achter een aantal
onthutsende documenten uit haar moeders nalatenschap. Daarbij heeft ze de hulp nodig van haar verfoeide
oudere zus Irene en een oude vriendin van haar moeder. Irene heeft Olivia van jongs af aan met verachting
behandeld, en de jaren hebben haar haat niet verminderd. Kan het zijn dat de papieren van haar moeder
daar iets mee te maken hebben? Olivia is vastbesloten in haar zoektocht naar de waarheid. Ze heeft geen
idee welke uitdagingen en passies voor haar in het verschiet liggen, maar ze komt er snel achter dat stille
wateren niet alleen diepe gronden hebben, maar ook gevaarlijke onderstromen verbergen...
Dieper dan de doden Tami Hoag 2011-04-18 Chicago, 1984. Vier kinderen struikelen in het bos over het
lijk van een gedeeltelijk begraven vrouw van wie de ogen en mond zijn dichtgeplakt. Vlak achter de
kinderen loopt hun lerares, Anne Navarre, die geschokt reageert op deze ontdekking. Rechercheur Tony
Mendez, net terug van een cursus bij de FBI, krijgt de opdracht de moord te onderzoeken. Hij gebruikt een
nieuwe techniek ¿ het maken van profielschetsen ¿ om een theorie over de zaak te ontwikkelen. Een
strategie waarbij hij zich grondig in de levens van de kinderen moet verdiepen. Zo komt hij ook steeds
dichter bij de jonge lerares die net zo geïnteresseerd is in de recente gebeurtenissen als hij. Wanneer er
nieuwe slachtoffers worden gevonden, beseffen Mendez en Navarre nog niet dat er in hun naaste omgeving
een meedogenloze, berekenende psychopaat rondwaart...
Ademloos-trilogie Maya Banks 2013-10-30 De Ademloos-trilogie Na 50 tinten grijs en de boeken van
Sylvia Day nog steeds zin in een lekker opwindend stukje lezen, dan is de Ademloos-trilogie wat voor jou.
De drie delen vertellen over drie beste vrienden die zakelijk ook met elkaar verbonden zijn. Uiteraard weer
buitengewoon succesvol veroveren zij de harten van vrouwen op geheel eigen wijze.
Ember Kristen Callihan 2012-02-01 "Callihan has a great talent for sexual tension and jaw-dropping plots
that weave together brilliantly in the end." --- Diana Gabaldon, New York Times bestselling author After a
fire consumes the Ellis family fortune, the beautiful and resourceful Miranda finds herself faced with an
impossible dilemma: enter a life of petty crime or watch her family succumb to poverty. But once her
fiancée learns of her descent into danger--and of the strange, new powers she's discovered --saving her
family may come at the high price of her heart. When Lord Benjamin Archer's one chance for redemption is
destroyed by corrupt London antiquarian Hector Ellis, he vows to take what Ellis values most-his daughter
Miranda. Forced to hide his face behind masks, Archer travels the world hoping to escape the curse that
plagues him so that he can finally claim his prize. But once Archer returns home to London, will it be
revenge he seeks? Or will the flame-haired beauty ignite new, undeniable desires? Word Count: 21,850
words.
Ontworteld Naomi Novik 2015-11-12 Ontworteld van Naomi Novik is de betoverende fantasyroman vol
avontuur en samenzweringen waarvan de filmrechten al zijn verkocht aan Warner Bros., de studio van de
Harry Potter-films en The Lord of the Rings. Ontworteld is het verhaal over een volk dat vertrouwt op een
kille tovenaar als beschermer tegen het gevaarlijke Woud. Maar deze man vraagt een enorme prijs: een
jonge vrouw die hem tien jaar moet dienen, een lot haast net zo verschrikkelijk als in het Woud
terechtkomen. Het volgende keuzemoment nadert en de jonge Agnieszka is bang. Ze weet – iedereen weet –
dat de tovenaar haar beste vriendin Kasia zal nemen: de mooie, sierlijke, dappere Kasia, die alles is wat zij
niet is. Maar Agnieszka vreest de verkeerde dingen. Want het is niet Kasia die de tovenaar kiest...
‘Combineert elementen van Harry Potter met Game of Thrones. Ontworteld wordt gigantisch groot.’
Caroline Lawrence ‘Geweldige leeservaring met het gevoel van een moderne klassieker.’ The New York
Times
De verbannen koningin Holly Black 2021-04-08 Het afsluitende deel van de alom bejubelde Elfhametrilogie Verbannen, krachteloos en nog even sterfelijk als altijd probeert Jude Duarte haar leven weer op te
pakken. Als het verraad van Cardan haar één ding heeft geleerd, is het wel dat macht makkelijker te
verwerven is dan vast te houden. Maar Jude is allesbehalve van plan zich gewonnen te geven. Als haar
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enkele paranormale bestellers. Rhodes woont en werkt in Ontario, Canada. De Wraak van de Kroonprinses
is haar eerste fantasyroman.
Zoetbitter Stephanie Danler 2016-10-19 Je ontwikkelt een smaak. Je smaakpalet wordt een plek op je tong
waar je registreert. Waar je woorden creëert voor de sensaties in je mond. Eten wordt een op taal
gebaseerde kunstvorm. Je zult nooit meer simpelweg eten. Tijdens de benauwde zomer van 2006 laat de 22jarige Tess haar alledaagse, provinciale leven achter zich en vertrekt naar New York voor een nieuwe start.
Als plattelandskind is Tess niet opgewassen tegen de losgeslagen levensstijl van de schreeuwerige New
Yorkers. Ze huurt een kamer in Brooklyn en slaagt erin een baan te vinden als assistent-kelner bij een
befaamd restaurant in Manhattan. Tess sleept je mee door het chaotische, slopende, fascinerende
horecaleven waar ze in belandt, tegen het decor van het genadeloze, rumoerige New York. Ze leert over
oesters, champagne, bourgondische omgangsvormen en het nachtleven dat begint na sluitingstijd. Net op
het moment dat ze de smaak te pakken krijgt, raakt ze verstrikt in een ingewikkelde maar verleidelijke
driehoeksverhouding met een ingetogen, bloedmooie barman en een oudere collega aan wie Tess zich
vastklampt als een kind aan haar moeder. Zoetbitter is een zintuiglijke roman over verlangen, smaak en wat
er overblijft na ontnuchtering. Maar boven alles is dit een verhaal over ervaringen: zoet én bitter.
Stephanie Danler (1983) woont in Brooklyn, New York. Ze is afgestudeerd aan de New School in de richting
Creative Writing. Ze werkte als serveerster in het Union Square Café tot haar roman door een uitgever bij
OneWorld ontdekt werd. De rechten van Zoetbitter zijn verkocht aan Engeland, China, Duitsland, Taiwan
en Nederland. 'Een boek dat vastgelijmd zit aan je handen terwijl je in één ruk door de pagina's racet.'
ELLE 'Danler creëert een unieke stem op vakkundige wijze - intiem, vertrouwd, verwonderd en
zwaarmoedig. Deze roman is een echte traktatie, ongetwijfeld volgt er meer.' PUBLISHERS WEEKLY
'Prachtige omschrijvingen van smaken en diepgaande kennis van eten, wijn en horeca. Danler weet de lezer
te fascineren, te verleiden en te verrijken met sensuele verlangens. Zoals ze zeggen in het restaurant: pick
up!' KIRKUS 'Danler weet de overdonderende sensatie van het jong-zijn, nieuw in een grote stad te vangen
- het wonderlijke daarvan, het beangstigende, het harde, het ultieme. De manier waarop ze schrijft over
eten is ook een knock-out. Het is prachtig. En je krijgt er trek van.' THE NEW YORK TIMES
1666 Rebecca Rideal 2016-09-28 Pest, hellevuur en de Engels-Nederlandse oorlogen Londen is in de jaren
1660 een bruisende stad vol theaters, speelhuizen en bedrijvigheid, maar in 1666 slaat het noodlot toe: de
ontploffing van het schip The London, de uitbraak van de ergste pestepidemie sinds 1603 (die
waarschijnlijk via Amsterdamse of Antwerpse boten de stad is binnengekomen), de vernederende nederlaag
in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog en de allesverwoestende uitbraak van de Grote Brand van
Londen. 350 jaar na dato verbindt Rebecca Rideal de gebeurtenissen op meesterlijke wijze en beschrijft de
spannende geschiedenis van een stad die tegenslag na tegenslag te verduren krijgt, maar niet ten onder
gaat. Verre van dat. Rideal laat zien hoe alle rampspoed de voedingsbodem werd voor creatieve,
wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen die Groot-Brittannië tot een wereldmacht zouden maken.
Aan de hand van minder bekende primaire bronnen vertelt Rebecca Rideal het verhaal van alle
Londenaren, van koning tot bedelaar en van geestelijke tot wetenschapper, en hun oorlogen met de
Nederlanden. Zo komt het verhaal tot leven en schept ze een levensecht beeld van Londen in 1666.
Rebecca Rideal is televisiemaker en historica, gespecialiseerd in de 17e eeuw en Londen. Zij won drie
Emmy awards met het programma David Attenborough’s First Life. Ook is zij de oprichter van het populaire
online geschiedenismagazine The History Vault.
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 YAfantasy van de bovenste plank.’ NBD Biblion
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had
gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon
Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als
slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden,
altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste
periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen
de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse
filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden
Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding
van Bianca Stigter
Schaduw van de vos Julie Kagawa 2018-09-25 Deel 1 van de Schaduw van de vos-serie Eén enkele wens
kan de wereld veranderen... Deel 1 Eens in de duizend jaar krijgt iemand de kans de grote Kamidraak aan
te roepen en een wens doen. Maar dat kan alleen als je in het bezit bent van een geheimzinnige
eeuwenoude perkamentrol. De nieuwe tijd is bijna daar, en boze krachten zijn eropuit om de rol in handen
te krijgen... Yumeko is een meisje met een gevaarlijk geheim. Ze is een shapeshifter, iemand die van
gedaante kan verwisselen, iets wat niemand mag weten. In de tempel waar ze is opgegroeid, is ze veilig, tot
de tempel op een dag in brand wordt gestoken en alle bewoners in de vlammen omkomen. Behalve Yumeko.
Zij kan nog net op tijd ontsnappen, mét de grootste schat van de tempel: een stuk van de eeuwenoude
perkamentrol. Yumeko weet nu wat haar te doen staat. Tegen iedere prijs moet ze de rol in veiligheid
brengen, zelfs als ze daarvoor haar leven op het spel moet zetten.
Vers bloed Stuart MacBride 2010-11-12 Een verkrachter teistert de gure straten van Aberdeen. Agent
Jackie Watson, de vriendin van inspecteur Logan McRae, biedt zich aan als lokaas. Na een paar koude
nachten hebben ze een verdachte te pakken: de mateloos populaire aanvaller van FC Aberdeen. De
arrestatie zet veel kwaad bloed onder de aanhang van de club en de politie moet hem al snel weer vrijlaten:
de voetballer heeft voor elk incident een alibi.Terwijl bijna alle aandacht van de politie en de media uitgaat
naar de verkrachtingen onderzoekt Logan een tweede zaak. In een loods bij de haven wordt het verminkte
lichaam van een onbekende man gevonden. Als Logan ontdekt dat de man te zien is in een aantal illegale
pornofilms lijkt het erop dat een plaatselijke liefhebber van bondage zijn hobby misschien iets te serieus
neemt... In hun zoektocht naar antwoorden raken Logan en Jackie verstrikt in een obscure wereld van
pornografen, seksshops, sm en voetbal.
De daktuinen van Teheran Mahbod Seraji 2021-06-08 Wat Khaled Hosseini deed voor Afghanistan, doet
Mahbod Seraji voor Iran In Teheran is het ’s zomers zo warm dat het leven zich niet binnenshuis, maar op
de daken afspeelt. De zeventienjarige Pasha brengt er zijn dagen door met zijn beste vriend Ahmed,
dromend over alles waar tieners normaal van dromen. Maar het is de zomer van 1973 en Iran gaat gebukt
onder het regime van de sjah. Uitkijkend over de daken van Teheran ziet Pasha vooral zijn buurmeisje Zari.
Hij wordt hopeloos verliefd op haar, maar zij is al beloofd aan een ander. De zomeravonden zijn broeierig,
daaronder broeit de revolutie. En plotsklaps wordt alles anders als Pasha vanaf het dak het regime aan het
werk ziet en een allesbeslissende keuze moet maken.
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

wetenschappelijk experiment, ze kan niet alleen geesten zien, maar ze is genetisch veranderd door de
sinistere Edison-groep. Ze is een tiener maar ook een dodenbezweerder die haar gaven niet beheerst, wat
betekent dat ze onwillekeurig doden opwekt. Nu vlucht Chloe voor haar leven met drie van haar
bovennatuurlijke vrienden een charmante tovenaar, een cynische weerwolf en een ontevreden heks en
moeten ze iemand vinden om hen te helpen voordat de Edison-groep hen vangt.
Reboot Amy Tintera 2016-06-15 De zeventienjarige Wren Connolly werd vijf jaar geleden neergeschoten.
Na 178 minuten kwam ze weer tot leven – als Reboot. Reboots zijn ongekend sterk, snel en onkwetsbaar,
maar hoe langer ze dood zijn geweest hoe minder menselijk ze terugkeren. Wren is met haar 178 minuten
de dodelijkste Reboot die er is. Callum Tweeëntwintig daarentegen is nog praktisch menselijk. Wren moet
hem opleiden tot soldaat, maar Callum is langzaam, stelt te veel vragen en heeft altijd een glimlach op zijn
gezicht. De training verloopt moeizaam, maar Callum maakt iets in haar los. Als ze in zijn buurt is, voelt ze
zich menselijker dan ooit. Wren heeft nog nooit een bevel genegeerd, maar wanneer ze het bevel krijgt om
Callum te elimineren besluit ze alles op alles te zetten om hem te redden. Lissa Price, auteur van Starters Een bottenbrekende heldin vecht voor haar leven, haar liefde en voor wat er nog over is van haar
mensel?kheid in deze frisse k?k op een wereld waarin alles mis is gegaan. Veronica Rossi, auteur van Een
wereld zonder hemel - Vol vaart en aangr?pend… Ik heb dit boek verslonden!
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.
Zoete verwachting Maya Banks 2014-10-24 Micah Hudson is een voorbeeldige politieagent die in de
slaapkamer alle regels overtreedt. Maar hij heeft ook een pijnlijk verleden waar hij altijd hard voor is
weggelopen. Hij heeft nieuwe vrienden, een nieuw leven; maar als hij Angelina tegenkomt, de zus van zijn
oudste vriend David, wordt hij herinnerd aan alles wat hij probeert te vergeten. Angelina verloor haar hele
familie. En ze bewaart al jaren een groot geheim: haar liefde voor Micah. Nu ze hem eindelijk terugziet, wil
ze niet langer wachten. Ze wil alles doen om ervoor te zorgen dat hij haar eindelijk ziet staan. Ze weet dat
achter Micahs kalme façade een man vol heftige passie schuilgaat, en zij kan hem geven wat hij nodig
heeft. Maar kan ze hem dat duidelijk maken?
Stad van meisjes Elizabeth Gilbert 2019-06-04 New York, 1940. De negentienjarige Vivian Morris heeft het
eerste jaar van de universiteit niet gehaald, en haar ouders besluiten dat ze bij haar tante in New York
moet gaan wonen. Haar tante is de eigenaar van de Lily Playhouse, een roemrucht maar vervallen theater
in Manhattan, en Vivian voelt zich meteen thuis in de extravagante en onconventionele wereld van acteurs
en showgirls. Ze mag achter de schermen werken en de kostuums ontwerpen, maar als ze een schandaal
veroorzaakt staat haar wereld op zijn kop en zal ze pas jaren later alle gevolgen kunnen overzien. Stad van
meisjes is een bijzondere en fonkelende roman over een vrouw die in opstand komt en vecht voor de
vrijheid om zichzelf te zijn en om te kiezen voor een liefde die anders is dan anders.
De geur van jasmijn Janice Y.K. Lee 2009-10-31 Soms is het einde van een liefdesverhaal slechts het
begin Hongkong, 1942. Will Truesdale is nog maar net in de stad als hij een hartstochtelijke relatie krijgt
met Trudy Liang, een beeldschone half Portugese, half Chinese vrouw die het sprankelende middelpunt is
van de vele Europese feesten en partijen. Maar hun liefde wordt al snel overschaduwd door de dreigende
Japanse invasie. Die zal grote gevolgen hebben, niet alleen voor hen beiden, maar ook voor de andere leden
van hun besloten gemeenschap voor wie, tijdens de donkerste dagen van de oorlog, vriendschap en verraad
hand in hand gaan. Tien jaar later komt Claire Pendleton vanuit het Engelse platteland in Hongkong aan.
De pasgetrouwde Claire raakt al snel gecharmeerd van het rijke sociale leven in de kolonie. Ze wordt
verliefd op Will, met wie ze een verhouding krijgt Langzaam maar zeker ontdekt ze echter dat achter zijn
raadselachtige gedrag een dramatisch verleden schuilgaat. In De geur van jasmijn neemt de schrijfster ons
mee naar de kolonie die Hongkong ooit was. We zijn getuige van het leven in de clubs, de cocktailpartys en
de feesten; en we ervaren de geuren en klanken van deze exotische stad. De geur van jasmijn is een
betoverende roman, bevolkt door personages die onmogelijke keuzes moeten maken, zoals die tussen liefde
of veiligheid, moed of overleven, en vooral: heden of verleden. Janice Lee werd geboren in Hongkong waar
ze, na een studie in de Verenigde Staten, nog steeds woont. De geur van jasmijn is haar debuut en zal
wereldwijd verschijnen.
Net even anders Kristan Higgins 2015-11-10 Toen Posey Osterhagen zestien was, brak Liam Murphy haar
hart. Niet dat ze iets hadden – daar was hij véél te cool voor – maar hij was wel een soort vriend van haar.
Tot hij haar hart brak, dus. Nu, vele jaren later, zit ze daar natuurlijk echt niet meer mee. Het gaat prima
met haar! Ze heeft een ietwat merkwaardige maar zeer liefhebbende familie, leuke vrienden, een eigen
bedrijf, een relatieachtig iets... Kortom, niets te klagen. En ze zit zeker niet op Liam te wachten. Waarom
slaat haar verraderlijke hart dan op hol als ze hem weer ziet? Oké, hij is nog steeds verpletterend... alles, en
je zou je kunnen voorstellen dat een vrouw in zwijm voor hem zou vallen. Maar zij dus niet, want dat is wel
het laatste waar ze zin in heeft. Er zit er maar één ding op: ver bij hem uit de buurt blijven! Nu maar hopen
dat het lot haar daarbij een beetje wil helpen...
Kerstmis in Fool's gold Susan Mallery 2014-11-18 Fool's Gold, de succesvolle feelgoodserie vol liefde en
emotie. Danslerares Evie Stryker moet met zestig kleine meisjes de traditionele Dans van de Winterkoning
instuderen voor de feestdagen. En dat terwijl ze geen idee heeft hoe die dans gaat en ze niet eens in Fool's
Gold wilde zijn! Wat een ellende. Kan deze kerst nog erger? Ja hoor, want er komt ook nog iemand bij de
dansschool klagen over geluidsoverlast. Een bijzonder aantrekkelijk iemand, dat wel Dante Jefferson wordt
stapelgek van het gestamp boven zijn hoofd. Wanneer hij verhaal gaat halen, treft hij tot zijn stomme
verbazing Evie aan in de dansschool. Ze ziet er heel sexy uit in haar balletpakje, maar ze blijft natuurlijk
wel de zus van zijn beste vriend!
Paleis van sterren John Shors 2011-10-09 In een wereld van onvoorstelbare rijkdom en macht,
moordzuchtige familievetes en wrede tirannie, vertelt prinses Jahanara het bijzondere verhaal van de
ontstaansgeschiedenis van de Taj Mahal. De jonge prinses Jahanara is voorbestemd voor een harteloos
gearrangeerd huwelijk, maar weet aan haar lot te ontsnappen door zich op te werpen als
vertegenwoordiger van het hof in de gesprekken met Isa, de architect van de Taj Mahal. Al snel moet ze
laveren tussen de wensen van haar overleden moeder, de rigide rolpatronen opgelegd aan vrouwen, en een
verboden liefde. Met uitzonderlijke moed durft Jahanara tijdens de bouw tegen de onverdraagzaamheid en
blindheid van het hof in te gaan. Ze zet alles op alles om het koninkrijk te behoeden voor een burgeroorlog.
Als prinses, en als moeder, zus en dochter zal Jahanara haar hart moeten volgen. Pas dan zal ze de ware
aard van haar koninklijke erfenis ontdekken.
Darkness Rising 1 - Samenzwering Kelley Armstrong 2012-05-01 Mijn voet bleef ergens aan hangen. Ik
probeerde hem los te trekken, maar iets klemde zich rond mijn enkel. Ik ging gillend kopje-onder. Mijn
mond vulde zich met water toen het meer zich boven mijn hoofd sloot. Ik vocht, schoppend en om me heen
slaand, en graaide naar wat het ook was dat me vasthield. Mijn vingers streken langs iets zachts, en mijn
hersens krijsten: Serena! Maya Delaney woont in het kleine onderzoeksdorpje Salmon Creek en voelt zich
sterk verbonden met de natuur. Maar dan beginnen er vreemde dingen voor te vallen in het dorpje. Een
jong meisje verdrinkt op mysterieuze wijze in een kalm meer, poema's verschijnen rond Maya's huis en haar
beste vriend Daniel voelt zich opeens niet op zijn gemak bij bepaalde mensen en dingen. Een van die
mensen is Rafe, de nieuwe bad boy van het dorp, die wel heel geïnteresseerd is in een specifiek detail van
Maya: haar tatoeage in de vorm van een pootafdruk. Samenzwering is het eerste deel in de Darkness
Rising-trilogie
De wraak van de Kroonprinses Morgan Rhodes 2013-05-22 Vier jongeren staan aan de vooravond van een
grote oorlog... De prinses: de verwende Cleo is opgegroeid aan het hof. Haar luxe leventje staat in één klap
op zijn kop als zij in vijandelijk gebied op zoek moet naar een verdwenen vorm van magie om het leven te
redden van de persoon van wie zij het meest houdt. De rebel: Jonas, gedreven door het onrecht in zijn land,
haalt uit naar de vijanden die dit koninkrijk naar de rand van de afgrond hebben gebracht en wordt zo, tot
zijn verbijstering, uitgeroepen tot de leider van een nieuwe revolutie. De tovenares: Lucia is als baby in het
geheim geadopteerd door de koninklijke familie van Limeros, maar ontdekt nu pas de waarheid over haar
duistere verleden en de magische kracht die haar lot zal bepalen. De troonopvolger: Magnus is opgevoed in
een wereld vol geweld en van jongs af aan opgeleid om werelden te veroveren, maar hij komt er op een
pijnlijke manier achter dat het hart soms dodelijker kan zijn dan het zwaard. Morgan Rhodes wilde altijd al
prinses worden maar dan wel het type dat kan zwaardvechten en prinsen redt van vuurspuwende draken en
duistere tovenaars. Gelukkig koos ze voor een veiliger beroep: ze werd schrijver. Naast haar werk is
Morgan dol op fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al
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