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BOWERS LUCAS
Allegiant Harlequin
Half-vampier Cat Crawﬁeld werkt nu als geheime agent voor de
overheid om de wereld te ontdoen van de ondoden en ze
gebruikt alle skills die ze van Bones, haar sexy en uiterst
gevaarlijke ex, geleerd heeft. Als Cat zelf op de lijst staat om
uitgeschakeld te worden is Bones de enige die haar kan helpen.
In dit tweede deel van de Nachtjagers-serie ziet Cat zich
wederom genoodzaakt om met Bones samen te werken en dit
maakt van alles in haar los. Cat probeert om hun relatie zakelijk
te houden, maar ze kan haar verlangens voor Bones niet eeuwig
onderdrukken... De magische sensatie van het moment.
Tweede steen links Karakter
Stuur me een berichtje van Jill Mansell is een hartverwarmende
en romantische feelgood over een vrouw die opnieuw moet
beginnen. Voor iedereen die houdt van de romans van Jojo Moyes
en Sophie Kinsella. Stuur me een berichtje van Jill Mansell is een
hartverwarmende en romantische feelgood over een vrouw die
opnieuw moet beginnen. Voor iedereen die houdt van de romans
van Jojo Moyes en Sophie Kinsella. Waarom moest Essie ook zo
nodig haar ware gevoelens in die brief zetten? Hij was alleen voor
haar beste vriendin bestemd, en niet voor het hele internet. Dan
had ze nu nog gewoon een huis, een baan en een vriend gehad.
Aan de andere kant, als ze niet opeens alles was kwijtgeraakt,
zou ze Zillah en Conor met hun bijzondere wensenproject nooit
ontmoet hebben – en niet te vergeten Lucas, de oorzaak van al
haar ellende. Waarom moet ze nou net op hem vallen?
400 Eerste kussen Van Goor
Een enorme orkaan nadert de kust van Florida, een ander soort
storm broeit in Logan’s Beach. Een mysterieuze nieuwkomer doet
een gooi naar de titel van King of the Causeway. Hij deinst
nergens voor terug in zijn gevecht om de kroon. Als nieuwe
vijanden samenspannen met oude rivalen, staat er veel meer op
het spel dan enkel de titel waarvoor King zijn hele leven heeft
gestreden. Er is een orkaan in aantocht. En dit kon weleens de
storm zijn die alles zou vernietigen.
Het gewicht van bloed E. L. Todd
Foute mannen zijn haar zwakte, en niemand is zo zondig al
Connor Bruce... Hij is de fantasie van elke vrouw, schenker van
grenzeloos genot. Hij bestaat alleen in de schemerwereld tussen
slapen en waken. Dromenbeschermer Connor Bruce heeft een
missie te volbrengen... en belandt zo in de armen van de
verleidelijke Stacey. Stacey Daniels valt altijd voor foute mannen,
en het prachtexemplaar dat bij haar op de drempel staat is
beslist geen uitzondering. Ze kan bijna niet geloven dat deze
droomman uit een andere dimensie komt - een wereld waar
erotische dromen nodig zijn om te overleven, maar ook een
wereld vol dreiging. Een dreiging die nu haar bestaan
binnendringt...
Stuur me een berichtje Atlas Contact
Als Georges met zijn ouders naar een nieuwe ﬂat verhuist

ontmoet hij Kitser, die een spionnenclub heeft in de kelder.
Georges wordt zijn compagnon. Samen houden ze de
mysterieuze Mr. X in de gaten, die een groot geheim lijkt te
hebben. Kitser bedenkt een plan om het huis van Mr X binnen te
dringen. Maar hoe ver mag je gaan als je iemand bespioneert? En
vertelt Kitser wel de waarheid? De spionnenclub is een spannend
en ontroerend boek over vriendschap en moed, dat lezers tot het
einde toe in zijn greep houdt en verrast.
King of the Causeway Boekerij Young
Hannah is helemaal klaar voor een heerlijk rustige zomer na haar
eerste stagejaar op een middelbare school. Samen met haar
broer Ben gaat ze naar het vakantiehuisje van hun moeder in
Arizona. Daar loopt ze Josh, de oude jeugdvriend van Ben, na
jaren weer tegen het lijf. De kleine jongen uit het Navajoreservaat is plotseling niet zo klein meer, en Hannah voelt meer
voor de volwassen Josh dan alleen maar vriendschap. Maar al
snel is het gedaan met de rust. Nacht na nacht wordt Hannah
geplaagd door vreemde nachtmerries over het verleden van de
Navajo's en griezelige schimmen die haar achtervolgen. De
schaduwen komen steeds dichterbij... en waarom komt Josh ook
steeds in haar dromen voor? Soms is het verleden nog niet echt
voorbij. keywords: gratis ebook - free ﬁrst book in series - gratis
boek Boek 2 is hier te koop:
https://play.google.com/store/books/details?id=Rd5jBAAAQBAJ
Samensmelting Boekerij Young
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.
Haunted by Your Touch Karakter
Zwoel en zinderend sensueel. `Rachel Gibson schrijft chicklit
zoals wij het willen zien: humor, romantiek, steamy seks en, als
toetje, echte liefde. Smullen! Lifestylelog.nl Kate Hamilton had
het kunnen weten. Nadat ze gedumpt is door haar vriend en over
haar toeren is vanwege haar werk, keert ze terug naar Gospel,
Idaho, voor wat rust en ontspanning. Maar als haar eerste poging
om een lekkere vent te versieren op een complete mislukking
uitloopt, vraagt ze zich af wat er nog meer mis kan gaan. Om te
beginnen komt ze erachter dat op vrijdagavond de poëzieavond
van de Breiende Moeders in de Bergen de meest enerverende
gebeurtenis in Gospel is. Tot ze weer oog in oog komt te staan
met Rob Sutter, voormalig ijshockeyspeler, eigenaar van de
winkel Sutter Sports én de hunk bij wie ze een blauwtje liep. Rob
heeft het al een tijdje geschoten met de liefde, tot Kate en hij
elkaar na sluitingstijd in een uiterst aanlokkelijke situatie treﬀen
in een warenhuis. Als ze daar hun eigen verkleedpartijtje
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beginnen, zijn ze binnen no time de talk of the town
Punk 57 Dutch Venture Publishing
USA Today and New York Times bestselling author Jeaniene Frost
seduces readers into a forbidden new world as she teams up with
romance stars Shayla Black and Sharie Kohler for a sizzling
collection of original novellas featuring fallen angels, anarchistic
demons, warrior wizards, and irresistibly dangerous creatures of
the night. Enter the dark realm of Nocturna in Jeaniene Frost’s
redhot tale, where blisteringly sexy Raphael dominates the
demons of a lawless dimension and tries to help a beautiful
young woman avenge her cousin’s disappearance. In the
shadowy world of Shayla Black’s Doomsday Brethren, magical
warrior Raiden vows to protect his woman and their unborn
youngling from evil—and deliver her safely to another man. But
once he’s saved her, can he let her go? Lycans rule the night in
Sharie Kohler’s suspenseful story, as a ﬁery woman stalks
mysterious Luc, the undeniably hypnotic being she believes can
save her from turning . . . if she kills him. Danger beckons in
these captivating paranormal tales that will tempt readers to the
edge and leave them begging for more.
Zeeën van liefde A.W. Bruna Uitgevers
Het is zomer in Leeds en de stad is in de ban van het
vijfentwintigjarige regeringsjubileum van koningin Elizabeth.
Detective Bob Fraser en journalist Jack Whitehead hebben echter
andere zaken aan hun hoofd. Er is een moordenaar op pad, en hij
heeft het op prostituees gemunt. Al snel krijgt hij de bijnaam de
Yorkshire Ripper. Fraser en Whitehead doen allebei hun uiterste
best om de man op te pakken, maar omdat ze het zelf hebben
aangelegd met prostituees raakt het onderzoek in troebel water.
Ondertussen neemt het aantal moorden toe, en het lijkt erop dat
Fraser en Whitehead de enigen zijn die beseﬀen dat er misschien
meer dan een moordenaar aan het werk is.
Allerzielen Karakter
Historicus Diana Bishop stamt af van een oud heksengeslacht,
maar heeft haar bovennatuurlijke erfenis altijd ontkend. Tot ze
per toeval een betoverd manuscript opent en ze haar afkomst
niet meer kan wegdrukken. Een ontmoeting met de vampier
Matthew Clairmont, die haar helpt om de geheimen van het
manuscript te ontrafelen, blijkt het begin van een zinderende
romance die alle regels en wetten zal breken.
Night's Darkest Embrace Karakter
Lekker lezen dankzij PrismaDyslexie-boeken Dit ebook uit de
serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van
dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite
hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder
leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt.
Wat als je hele wereld een leugen was? Wat als een enkele keuze
alles veranderde? Wat als liefde en loyaliteit je dingen liet doen
die je nooit verwacht had? Veronica Roth’s Divergent-trilogie
begon met Inwijding en Opstand. Het explosieve slot Divergent 3
– Samensmelting onthult de geheimen van de dystopische
wereld.
Hoofd op hol E. L. Todd
Het afsluitende deel van de alom bejubelde Elfhame-trilogie
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
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
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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
Stuk van jou Boekerij
Een ﬂirt met een sexy surfer klinkt haar als muziek in de oren!
Componist Becca Thorpe heeft altijd al de zee willen zien. Omdat
ze ook wel een dosis geluk kan gebruiken, lijkt het badplaatsje
Lucky Harbor haar de ideale plek om op adem te komen. Ver weg
van de drukke stad, de zorg voor haar broer, de herinneringen
aan haar ex... Hier hoeft ze alleen maar in het moment te leven!
En wat past daar nu beter bij dan een ﬂirt met de sexy gebruinde
surfer die ze meteen bij aankomst ontmoet? Alleen vindt ze een
of twee momenten met deze Sam al snel bij lange na niet
genoeg... Op een serieuze relatie zit botenbouwer Sam Brody aka ‘sexy surfer’ - niet te wachten, maar dat betekent niet dat hij
geen plezier mag maken met de mooie Becca. Ze heeft immers
toch geen plannen om in Lucky Harbor te blijven. Maar wanneer
haar broer opduikt en haar vraagt terug te keren naar haar
glamourleven in de stad, begint hij ‘m wel te knijpen. Wil hij dan
toch liever dat ze bij hem blijft?
Hof van doorns en rozen Voorhoeve
Raine klaagt weleens dat er nooit iets opwindends gebeurt in
Grace. Papa zegt: ‘Wees voorzichtig met wat je wenst...’ Iedereen
houdt van Summer Ryan. Ze is een voorbeeldige leerling met een
groot muzikaal talent en ze is een zonnestraaltje in het stoﬃge
stadje Grace, Alabama. Ze verschilt als dag en nacht van haar
moeilijke, rebelse tweelingzusje Raine. Op een dag verdwijnt
Summer. Ze is het zevende meisje in Grace dat plotseling niet
meer thuiskomt. Met deze nieuwe tragedie heeft de politie
moeite de onrust in het stadje te beteugelen. De sherrif gaat
ervan uit dat Summer uit vrije wil is weggelopen, maar Raine laat
het er niet bij zitten en gaat zelf op onderzoek uit. Was Summer
wel zo’n voorbeeldig meisje? Een prachtig geschreven,
beklemmende thriller met een hartverscheurende ontknoping. Dit
boek gaat recht je hart in en laat je niet meer los.
De hemel in het ijs HarperCollins
De ﬁlmeditie bij de bioscoophit Allegiant (Samensmelting)
Allegiant is het explosieve slot van de Divergent-trilogie. Wat als
je hele wereld een leugen was? Wat als een enkele keuze alles
veranderde? Wat als liefde en loyaliteit je dingen liet doen die je
nooit verwacht had? • Het spannende vervolg op Divergent en
Insurgent • De ﬁlm Allegiant draait vanaf maart 2016 in de
bioscoop
Uitverkoren Z&K
Sophie Jackson – Eeuwig samen Ondertitel: Kat en Carter gaan
verder Eeuwig samen van Sophie Jackson is een meeslepende
must-read voor de fans van Stuk van jou en Stil van jou. Kat en
Carter zijn getrouwd en genieten van een geweldige
huwelijksreis. Voor Kat is dit het moment om te beginnen over
kinderen. Carter schrikt hiervan. Na zijn ellendige jeugd weet hij
helemaal niet zeker of hij kinderen wil, en of hij twijfelt of hij wel
een goede vader zal zijn. Terwijl steeds meer van hun vrienden
ouders worden, loopt de spanning tussen Kat en Carter verder op.
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En dan vertelt Kat opeens dat ze een zwangerschapstest moet
doen...
Het donkerste vuur Karakter
Hij houdt alle mannen bij me vandaan, laat me met niemand
anders uitgaan. Hij blijft maar naar me verwijzen als zijn vrouw,
ook al herinner ik me niets van onze trouwdag. Hij heeft gezegd
dat hij me nooit in de steek zal laten. Nooit ofte nimmer. Ik ben
erin geslaagd hem zijn ontrouw uit het verleden te vergeven.
Maar ik betwijfel of me dat een tweede keer zal lukken. Maar hij
laat me weinig keus.
De onbekende vrouw Luitingh Sijthoﬀ Fantasy
De overlevenden zullen nooit ophouden te vechten. Maar hun
persoonlijke strijd kan het falen van hun missie betekenen. 'De
overlevenden is een van de beste boeken die ik ooit heb gelezen.
Geen grapje. Ik kan niet uitdrukken hoeveel ik van dit boek hou.
Het raakte mijn ziel. Het spookte dagen en dagen door mijn hoofd
(en nog steeds!). De wereldbouw en het plot zijn fenomenaal (je
zult je adem inhouden), en de karakters zijn de meest levendige
die ik ben tegengekomen.' - Sarah J. Maas, bestsellerauteur van
de series De glazen troon en Hof van doorns en rozen over De
overlevenden, deel 1 van The Darkest Minds-trilogie: Een onzeker
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licht Ruby kan niet terugkijken. Gebroken door een ondraaglijk
verlies reizen zij en de kinderen die de aanval van de regering
hebben overleefd naar het noorden om zich te hergroeperen.
Alleen Ruby kan hun zeer gevaarlijke gevangene Clancy Gray
onder controle houden. Maar er is geen garantie, slechts een
kleine fout kan ertoe leiden dat Clancy een ravage in hun
hoofden aanricht. - Ruby heeft weten te ontsnappen, maar
duizenden Psi-kinderen zitten nog vast in de
heropvoedingskampen en lijden onder de erbarmelijke
omstandigheden. Ruby ziet het als haar missie hen te bevrijden.
Daarnaast is ze vastbesloten de regering - de initiator van de
kampen - te ontmaskeren en ten val te brengen. Terwijl de
spanningen toenemen, bedreigen concurrerende idealen Ruby's
missie. Met het lot van een generatie in handen is er geen ruimte
voor fouten. Een fatale beslissing kan de wereld in vlammen doen
opgaan...
Een lang weekend Simon and Schuster
Enter the dark realm of Nocturna in Jeaniene Frost’s redhot tale,
where blisteringly sexy Raphael dominates the demons of a
lawless dimension and tries to help a beautiful young woman
avenge her cousin’s disappearance.
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