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Hartenkoningin Gena Showalter 2015-09-24 *** Met een gratis voorproefje van Gena
Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Alice heeft een plan... Alice dacht dat het ergste
achter de rug was. Dat ze eindelijk met rust zouden worden gelaten en dat het nu echt
serieus zou kunnen worden tussen haar en Cole, de leider van de zombiejagers. Tot Anima

Industries, het bedrijf dat zombies gebruikt om macht te verkrijgen en daarbij over lijken
gaat, opnieuw begint met zijn verraderlijke praktijken. Dan realiseert Alice zich dat mensen
gevaarlijker kunnen zijn dan monsters... Terwijl de zombiejagers zich opmaken voor de
strijd, ontrafelt Alice een aantal schokkende geheimen. Ze ontdekt nieuwe krachten bij
zichzelf en komt er tot haar verbijstering achter wie er verantwoordelijk is voor al het
bloedvergieten en de vreselijke zombies. Langzamerhand dringt tot haar door wat ze moet
doen. Maar betekent dat ook dat ze haar leven moet opofferen voor degenen van wie ze
houdt?
Heartbreaker Bay 2 Jill Shalvis 2019-10-29 (1) FLIRTEN MET KERST Als dit geen magische
kerst wordt... Na het schrijven van de ene na de andere bestseller, heeft Colbie Albright
ineens geen inspiratie meer. Omdat ze een paar weken vrij heeft voor kerst, vertrekt ze naar
San Francisco voor een verfrissende pauze. Dat ze daar vrijwel meteen kopje-onder gaat in
een fontein, is echter wat veel van het goede! Gelukkig wordt ze snel uit het water gevist en haar redder in de nood is zó knap, dat ze bijna weer in ademnood komt. Dat brengt haar
wel op een idee: een flirt is vast de perfecte remedie tegen een writer's block! Maar kan ze
deze Spencer Baldwin wel weer loslaten als het tijd is om terug naar huis te gaan? (2)
ONTELBARE KUSSEN Hoe krijgt ze die kus ooit uit haar hoofd? Eén verzengende kus, en
toen niets. Nadat de sexy Joe haar onverwacht kuste en vervolgens niets meer liet horen,
besloot Kylie hem uit haar hoofd te zetten. Maar dan steelt iemand iets kostbaars van haar,
en alleen híj kan haar helpen het terug te krijgen. Ze zal dus met hem moeten
samenwerken, wat betekent dat ze haar trots in moet slikken en de neiging moet weerstaan

om hem te wurgen... Tijdens de spannende zoektocht die ze samen ondernemen, beginnen
de vlinders in Kylies buik toch weer op te fladderen. Misschien, bedenkt ze, kan ze zich het
best over 'de kus' heen zetten door hem te vervangen door een heleboel nieuwe! (3)
WONDERLIJKE WINTERNACHT Vroeg er iemand om mistletoe? Een zaak over een
stelende kerstman? Ach, waarom ook niet. Na twee jaar administratief werk bij Hunt
Investigations wil Molly Malone weleens een echte onderzoeksklus doen. Hopelijk wordt ze
daardoor ook een beetje afgeleid van de fantasieën die haar plagen sinds ze een nacht bij
veiligheidsexpert Lucas Knight doorbracht. Er is die nacht niets gebeurd, maar dat weet hij
niet, en ze vindt het stiekem wel leuk om hem in de waan te laten. Dat ze nooit écht bij
elkaar in bed mogen belanden, daar heeft ze zich allang bij neergelegd. Ze is immers het
kleine zusje van zijn beste vriend. Waar ze alleen geen rekening mee heeft gehouden, is de
zinderende spanning die sinds haar leugentje tussen hen in hangt... Deze boeken zijn ook
los verkrijgbaar.
Horizon Alyson Noël 2013-11-19 With the odds stacked against her and foes at every turn,
will Daire, a Soul Seeker who can navigate the worlds between the living and dead, survive
long enough to create the future she desires with Dace?
The Book Publishing Industry Albert N. Greco 2013-07-31 The Book Publishing Industry
focuses on consumer books (adult, juvenile, and mass market paperbacks) and reviews all
major book categories to present a comprehensive overview of this diverse business. In
addition to the insights and portrayals of the U.S. publishing industry, this book includes an
appendix containing historical data on the industry from 1946 to the end of the twentieth

century. The selective bibliography includes the latest literature, including works in marketing
and economics that has a direct relationship with this dynamic industry. This third edition
features a chapter on e-books and provides an overview of the current shift toward digital
media in the US book publishing industry.
Dreamland Alyson Noël 2011-09-13 In Dreamland, the third book in Alyson Noël's beloved
young adult series, Riley Bloom's finding that the afterlife can be a lonely place when all you
do is focus on work. So she goes to the place where dreams happen, hoping to find a way to
contact her sister, Ever. She meets the director, who tells her about the two ways to send
dreams. As a Dream Jumper, a person can jump into a dreamer's dream, share a message,
and participate. As a Dreamweaver, an entire dream can be created in a studio and sent to
the dreamer. But Dreamweaving was outlawed decades ago, and the studio was boarded
up. Thinking it's her only way to reach out to her sister, Riley goes in search of the old studio.
There she finds a ghost boy, who's been creating and sending nightmares to people for
years. In order to stop him and reach out to Ever, Riley is going to have to confront and
overcome her own fears.
The Bone Thief Alyson Noel 2017-10-17 Fans of Tim Burton and Wes Anderson will love this
new fantasy novel by #1 New York Times bestselling author Alyson Noël in which a ragtag
team of eleven-year olds with otherworldly abilities set out to solve the mystery behind the
sudden onset of ordinary events plaguing their very unusual town. Compared to other more
ordinary towns, Quiver Hollows is a very strange, very curious place. It is also home to
longtime friends Grimsly, Ollie, Ming, and Penelope. In a town where everyone is

spectacularly abnormal, Grimsly feels bad about being terribly, unforgivably normal, as the
town's pet funeral director. So when a series of strange and disturbing mundane
occurrences begins plaguing Quiver Hollows, well, Grimsly fears his growing celebrity just
might be to blame since everyone knows that the things you focus on the most have an
uncanny way of shaping your world. The group of friends also learn that the bones in the pet
cemetery are thought to be the source of the strange magic that binds the town of Quiver
Hollows. With the bones now gone, the town's magic is quickly dissipating. Will it ultimately
become as common and ordinary as everywhere else?
Lotusbloem Alyson Noël 2012-04-17 Alyson Noël, De Onsterfelijken 6 - Lotusbloem Ever en
Damen hebben al eeuwenlang bittere rivalen, jaloerse vrienden en hun grootste angsten
overwonnen, allemaal in de hoop ooit samen te kunnen zijn, voor altijd. In Lotusbloem is hun
gezamenlijke lot eindelijk binnen handbereik. Worden Ever en Damen voorgoed verenigd of
wreed uit elkaar gedreven? In dit laatste deel lees je de ontknoping van De Onsterfelijken...
`Vanaf hoofdstuk één in Evermore was ik verslaafd.' Maartje OP DE-ONSTERFELIJKENHYVES.NL `Als je eenmaal over Ever en Damen hebt gelezen, kun je niet meer stoppen!!'
TEENSREADTOO.COM Alyson Noël woont in Laguna Beach, Californië. Haar serie De
Onsterfelijken, over Ever en Damen, wordt in 33 landen vertaald en de filmrechten van de
reeks zijn voor miljoenen dollars verkocht.
Dark Flame Alyson Noël 2010-06-22 In Dark Flame, Alyson Noël's most darkly seductive
Immortals novel yet, Ever fights for control of her body, her soul—and the timeless true love
she's been chasing for centuries. Ever is trying to help Haven transition into life as an

immortal. But with Haven drunk on her new powers and acting recklessly, she poses the
ultimate threat—exposing their secret world to the outside. As Ever struggles to keep the
Immortals hidden, it only propels Haven closer to the enemy—Roman and his evil
companions At the same time, Ever delves deeper into dark magick to free Damen from
Roman's power. But when her spell backfires, it binds her to the one guy who's hell-bent on
her destruction. Now there's a strange, foreign pulse coursing through her, and no matter
what she does, she can't stop thinking about Roman—and longing for his touch. As she
struggles to resist the fiery attraction threatening to consume her, Roman is more than willing
to take advantage of her weakened state...and Ever edges closer and closer to surrender.
Frantic to break the spell before its too late, Ever turns to Jude for help, risking everything
she knows and loves to save herself—and her future with Damen ...
BZRK Michael Grant 2012-09-27 Charles en Benjamin Armstrong streven maar één doel na:
een perfecte wereld zonder wreedheden. Het begin van een ware utopie ligt in hun handen.
Maar de manier waarop ze dit ogenschijnlijk nobele plan tot uitvoering brengen, is
angstaanjagend. Met microscopisch kleine robotjes - nanobots - manipuleren de Armstrongs
de hersenen van alle mensen, zodat de wereld als één brein zal functioneren. Iedereen zal
zijn vrije wil verliezen en alles zal in handen liggen van de twee broers. De guerrillagroep
BZRK weet waar Charles en Benjamin mee bezig zijn en wil voorkomen dat hun utopie
werkelijkheid wordt. BZRK vecht voor het recht om fouten te maken, het recht om menselijk
te zijn. Met biologische bots gaan zij de strijd met de nanobots van de Armstrongs aan en

proberen zo de mensheid te redden. Maar wat als waanzin overwint?
Verleiding P.C. Cast 2011-11-11 Dus jij dacht dat Zoey Redbird even een break zou nemen
na de recente enerverende gebeurtenissen? Helaas zit dat er niet in voor de hoge priesteres
van het Huis van de Nacht. Het duistere kwaad dat zich schuilhoudt in de tunnels onder het
Tulsa Depot groeit, en Zoey verdenkt Stevie Rae ervan verantwoordelijk te zijn voor veel
meer dan ze doet voorkomen. Aphrodites visioenen waarschuwen Zoey dat ze niet alleen
moet oppassen voor Kalona en zijn duistere vrienden, maar maken haar ook duidelijk dat
alleen zij de kracht heeft om de kwade geesten te stoppen. Zoey heeft geen keuze: als ze
Kalona niet verslaat, zal hij wraak nemen op iedereen in haar omgeving...
Whisper Alyson Noël 2012-04-24 When the Council assigns her to feared Roman gladiator
Theocoles, Soul Catcher Riley is transformed into a beautiful teenager by Messalina and
experiences, for the first time, a blossoming romance that makes her reluctant to leave the
gladiator's world.
Dark Flame: The Immortals 4 Alyson Noel 2010-07-01 At the start of this mesmerizing new
installment of the Immortals series, Ever is helping her friend Haven transition into life as an
immortal. But with Haven drunk on her new powers and carelessly putting them all at risk,
their friendship becomes more and more strained. At the same time, Ever delves deeper into
magick in order to get control over her enemy Roman and free Damen from his power. But
when the spell she casts on Roman backfires, she's bound to her deadliest enemy. Frantic
to reverse the spell the moment the moon enters a new phase, she finds her efforts are
fruitless - there's a strange, foreign pulse coursing through her, one that propels her toward

Roman. Desperate to break free of this terrible curse before Damen or the twins can
discover what she's done, she turns to Jude and delves deeper and deeper into dark
magick, ultimately risking everything she knows and loves - including Damen.
Seeker Arwen Elys Dayton 2015-05-29 De next big thing na The Hunger Games en
Divergent! Quin, Shinobu en John ondergaan in Schotland al jaren een intensieve training
om een Zoeker te worden. In tegenstelling tot John ronden Quin en Shinobu die succesvol
af. Wanneer de twee echter de eed hebben afgelegd die hen tot een echte Zoeker maakt,
komen ze erachter dat het nobele doel dat ze dachten na te streven, niet meer bestaat. Quin
en Shinobu besluiten te vluchten om hun lot te ontlopen en kiezen allebei hun eigen pad.
John is echter op zoek naar hen en de waardevolle athame die de Zoekers gebruiken, om
recht te zetten wat er in het verleden met zijn familie is gebeurd. De allesbeslissende strijd
om gerechtigheid barst los en Quin zal haar pad voor de toekomst moeten kiezen.
Als wij onszelf zijn Lisa Renee Jones 2013-10-03 Nu kennen we Rebeccas geheimen. En
ook die van Sara. Nu gaat Sara zijn donkerste geheimen achterhalen Maar zal dat de twee
dichter bij elkaar brengen, of juist verscheuren? Hij is haar leven geworden, haar hart, haar
ziel. Maar hij is mysterieus en beschadigd, en draagt vele geheimen met zich mee. Sara zou
alles voor hem riskeren. Hij durft daardoor zijn diepste behoeften te tonen, zijn meest
erotische verlangens. In het vuur van de passie zal hij alles onthullen wat hem kwelt, alles
waaraan hij nooit kan ontsnappen. Om hem lief te kunnen hebben moet Sara zijn duisterste
kant omarmen. Als wij onszelf zijn is na Als ik jou was en Als jij mij bent de onvergetelijke
climax van de ijzingwekkende en erotische reeks van Jones. Lisa Renee Jones heeft meer

dan twintig romans op haar naam staan. Haar prijswinnende boeken wisten steeds weer hun
weg naar de bestsellerlijst te vinden. Bovendien werd haar werk in verschillende landen
vertaald. `Verslavend en adembenemend spannend. Flair
Door de zombiespiegel Gena Showalter 2015-04-21 *** Met een gratis voorproefje van Gena
Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Alice dacht dat ze alles al had meegemaakt, maar
helaas... het kan nog erger. Na de laatste zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen met
haar. Spiegels komen tot leven, ze hoort stemmen die anderen niet schijnen te horen, en ze
heeft soms de afschuwelijke neiging om iemand aan te vallen. Wat is er toch met haar aan
de hand? Cole, haar vriendje, doet ook al zo raar. Eerst ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan
maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog niet alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor
haar verborgen houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als ze in de spiegel kijkt...
Zij wist het Melinda Leigh 2013-08-27 Als na een ongeluk haar carrière in de dressuur
voorbij is en paardentrainster Rachel Parker terugkeert naar haar geboorteplaats, lijkt ze
daar niet erg welkom. Haar pogingen om de familieboerderij nieuw leven in te blazen worden
gehinderd door de huwelijksproblemen van haar zus en door een stalker die Rachel
bedreigt. Iemand probeert haar kapot te maken, iemand die persoonlijke dingen van haar
weet en haar bespiedt Tijdens zijn onderzoek naar het verleden van Rachel merkt politiechef
Mike O Connell niet alleen dat er heel veel verdachten zijn, maar ook dat hij te veel
gevoelens heeft voor de vrouw die hij dient te beschermen. Door het toenemende geweld
tegen Rachel beseft Mike dat hij haast moet maken. Rachels stalker lijkt niet te zullen rusten
tot zij dood is. Mike en Rachel zetten alles op alles om een web van leugens en bedrog bloot

te leggen, voordat het te laat is. `De spanning blijft oplopen tot aan de spectaculaire finale
van deze romantische thriller -Publishers Weekly
Omdat je me verleidt Beth Kery 2014-02-14 Een heerlijke roman in acht delen Als
kunstenares Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de
vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter
leren kennen in de slaapkamer. Dat is het begin van een stormachtige en sensuele
verhouding.Francesca Arno heeft de opdracht gekregen een bijzonder schilderij te maken
als blikvanger voor de foyer van Ian Noble s nieuwe gebouw. Op een cocktailfeestje om dit
te vieren ontmoet ze hem voor het eerst, en is er direct een grote aantrekkingskracht. Zo n
seksuele reactie op een vreemde verrast haar. Met zijn dominante aanwezigheid en zijn
mysterieuze intensiteit brengt Ian haar compleet van haar stuk. En dat is precies wat ze wil...
Verbrand P.C. Cast 2012-08-23 Drie meisjes spelen met vuur, en als ze niet oppassen, zal
iedereen zich branden... Het zijn onheilspellende tijden in het Huis van de Nacht. Zoey
Redbirds ziel is verbrijzeld. Nu alles waar ze voor stond uiteenvalt en haar hart gebroken is,
verlangt ze ernaar om voorgoed in het hiernamaals te blijven. Zoey's krachten nemen snel af
en het lijkt er niet op dat ze zichzelf op tijd bijeen kan rapen om naar haar vrienden terug te
keren en de zaken weer op orde te brengen. Stark is de enige levende persoon die haar kan
bereiken, maar hij moet wel een manier vinden om dat te doen. Volgens de Hoge Raad van
Vampiers zal hij moeten sterven, maar dan zal Zoey de strijd zeker opgeven. En er resten
nog slechts zeven dagen...Dan verschijnt 'beste vriendin voor altijd' Stevie Rae op het
toneel. Ze houdt een geheim verborgen dat mogelijk de sleutel is om Zoey terug te halen,

maar tegelijkertijd dreigt haar hele wereld uiteen te spatten.
Fallen in love Lauren Kate 2012-04-04 Dit is het verhaal van Luce en haar zoektocht naar de
waarheid. Dit is het verhaal waar iedereen voor zal vallen. In vier verhalen en een epiloog
ontdekt de lezer alles over de eerdere levens van de belangrijkste personages uit de Fallenserie. Het draait niet alleen om Luce en Daniël. Zo worden Miles en Shelby in de
middeleeuwen verliefd, ontdekt Roland een andere kant van Arriane, vraagt Arrianes liefde
Aleksandr haar hoogverraad te plegen tegenover Daniël en beleven Luce en Daniël
eenmalig een romantische Valentijnsdag. In de epiloog komen alle karakters samen.
Verlost Kristin Cast 2015-08-10 Het verpletterende slot van de successerie Het huis van de
Nacht In dit twaalfde en laatste deel van de serie bereikt de actie haar hoogtepunt en is de
inzet hoger dan ooit. Neferet is eindelijk onthuld en de wereld is in groot gevaar. Geen
enkele vampier is sterk genoeg om haar tegen te houden. Alleen Zoey heeft de macht om
haar te verslaan, maar ze kan haar krachten niet gebruiken. Wie zal deze epische strijd
tussen Licht en Donker winnen?
Nerve Jeanne Ryan 2016-09-28 Nerve van Jeanne Ryan Filmeditie van intrigrerende thriller
Vey meldt zich aan om mee te spelen in NERVE, een spel dat online live wordt uitgezonden.
Alles draait bij NERVE om durven en je grenzen verleggen. De spelmakers blijken Vey goed
te kennen. Ze wordt verleid met prijzen die van haar ThisIsMe-pagina zijn gehaald en ze
wordt gekoppeld aan dé perfecte jongen, de woest aantrekkelijke Ian. In het begin is het spel
geweldig: Vey en Ian krijgen veel fans die hen aanmoedigen om steeds riskantere
uitdagingen aan te gaan, waarbij steeds meer te winnen valt. Maar dan krijgt het spel een

dramatische wending, en het is alles of niets voor Vey. Razendspannende YA die onder je
huid gaat zitten Nerve is verfilmd, acteurs Dave Franco en Emma Roberts spelen de
hoofdrollen
Immortals, V.4 - Dark Flame Alyson No?l 2010 Once it seemed being immortal was a gift to
Ever Bloom - now it's a curse. And she's a danger to herself. Ever has been dabbling in
Magyck - seeking to explore her own powers, hoping to find a future for her relationship with
Damen. But she's not in control - in fact, the magyck has bound her eternally to her immortal
enemy, Roman. Whenever he's near, she feels his heartbeat, his breath, his blood racing in
her veins. Ever is in deep - and the one person who might be able to help her must never
find out what she's done . . .
Stravaganza 4 Stad van geheimen Mary Hoffmann 2010-10-15 Intriges, avontuur, magie en
spanning in dit vierde deel van de populaire Stravaganza-serie! Matt is dyslectisch en is
daardoor vreselijk onzeker. Zelfs zijn knappe en slimme vriendin Ayesha kan hem niet echt
helpen. Maar dan ontdekt Matt dat hij een stravagante is: iemand die kan reizen door tijd en
ruimte. Met behulp van een zeer oud in leer gebonden boekje dat hij instinctief kocht maar
niet eens kon lezen - komt Matt terecht in Talia, het equivalent van Italië zoals we dat nu
kennen. Daar leert hij Luciano kennen. Luciano heeft het hoofd van de machtige Di Chimicifamilie gedood in een duel en is in gevaar. Ook staan de Chimicis op het punt een
angstaanjagende doorbraak te vinden naar onze wereld en het is aan Matt, Luciano en de
andere stravaganti om dat te voorkomen
Temptació Alyson Noël 2012-02-20 En Roman està repenjat al llindar de la porta, clavant els

seus ulls blaus en els meus. I malgrat tot el que sé sobre el bé i el mal, sobre el que és
correcte i el que no ho és, sobre els immortals i els immortals malvats, faig una passa
endavant. Tinc la mirada clavada en en Roman, l'atractiu i gloriós Roman. No veig res més.
No necessito res més.
Mystiek Alyson Noël 2014-03-12 Alyson Noël, Soul Seekers 3 - Mystiek Soul Seekers: een
mysterieuze wereld vol geheimen Daire Santos is een Soul Seeker: ze kan bewegen tussen
de wereld van de levenden en die van de doden. Met behulp van haar grootmoeder Paloma
leert Daire haar krachten kennen en beheersen net op tijd. De kwaadaardige Richter-familie
wil de macht grijpen in de Onderwereld, Middenwereld en Bovenwereld. Daire is de enige
die de Richters kan stoppen, er is maar één probleem: ze is verliefd op Dace Whitefeather.
Hij en zijn tweelingbroer Cade Richter zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De een is
een pure, lichte ziel, de ander is duister en kwaadaardig. In Mystiek wordt Daire extreem op
de proef gesteld: na een gevecht op leven en dood met Cade verdwijnt Dace spoorloos.
Daire gaat wanhopig naar hem op zoek. Kan Daire de kwaadaardige Cade Richter verslaan,
zonder ook haar geliefde te doden? Alyson Noël is een New York Times Bestseller-auteur.
Mystiek is het derde deel in de Soul Seekers-serie. Eerder verschenen Bestemming en
Echo. Noël werd bekend van de serie De Onsterfelijken, die in 33 landen is vertaald.
Vermoord fantoom J.D. Robb 2014-01-05 Number Twelve is een urban legend in New York.
Er wordt gefluisterd dat de legendarische club uit de jaren zestig vervloekt is, en dat het er
spookt. Inspecteur Eve Dallas leidt het onderzoek naar de moord op Radcliff Hopkins, de
nieuwe eigenaar en de kleinzoon van de man die van Number Twelve een cultureel icoon

maakte. Een serie kogels maakte een einde aan Radcliffs droom om de club weer in oude
glorie te herstellen. Terwijl iedereen angstig wordt van alle paranormale verhalen laat de
nuchtere Eve zich niet afleiden van de harde bewijzen. Maar de zaak wordt nog vreemder
als er een connectie opduikt naar een verdachte verdwijning van een rockster, vele decennia
geleden. Terwijl Eve zoekt het verband tussen de twee zaken onderzoekt, botst haar logica
met het onverklaarbare. Ze wordt gedwongen om de dreiging onder ogen te zien van iets dat
nóg gevaarlijker is dan een moordenaar van vlees en bloed.
Passie Lauren Kate 2014-01-08 Lekker lezen ondanks dyslexie 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. Luce is bereid te
sterven voor Daniël. En dat heeft ze ook gedaan, keer op keer. Door de tijd heen hebben
Luce en Daniël elkaar telkens weer gevonden, om daarna pijnlijk weer uit elkaar gehaald te
worden: Luce dood, Daniël gebroken en alleen achterlatend. Maar misschien hoeft het niet
altijd zo te gaan. Luce is er zeker van dat iets, of iemand, uit een vroeger leven haar kan
helpen in haar huidige leven. Ze begint aan de belangrijkste reis van dit leven en gaat
eeuwen terug om zelf getuige te zijn van haar romance met Daniël en zo hopelijk de sleutel
te vinden die hun liefde zal laten voortduren. Cam en het legioen van engelen proberen
wanhopig Luce te vangen, maar niemand is zo razend als Daniël. Hij achtervolgt Luce door
de eeuwen heen, doodsbang voor wat er kan gebeuren als zij de geschiedenis herschrijft.

Hun eeuwige liefde zou dan in vlammen op kunnen gaan, voor altijd.
Evermore Alyson Noël 2010-10-19 De onsterfelijken 1 - Evermore Sinds haar ouders en
zusje bij een auto-ongeluk zijn omgekomen, kan Ever auras zien en andermans gedachten
horen. Wanneer ze mensen aanraakt, ziet ze hun hele verleden. Ze doet dan ook al het
mogelijke om mensen uit de weg te gaan tot de knappe en mysterieuze Damen in haar
leven komt. Hij is de enige die de chaos in haar hoofd kan laten verdwijnen en de enige die
haar echt begrijpt het is net of hij in haar ziel kan kijken. Ever wordt beetje bij beetje ingewijd
in Damens wereld vol wonderen en geheimen, maar ze heeft nog steeds geen idee wie hij is
of wat hij is. Het enige wat ze zeker weet, is dat ze hopeloos verliefd op hem is. Evermore is
verslavend, ik kon het niet wegleggen. Ik droomde over dit boek. En toen ik het uit had, bleef
het maar door mijn hoofd gaan. Het is gewoon een adembenemend boek. TEENS READ
TOO Alyson Noel woonde enkele jaren op Mykonos en in New York; nu woont ze in
Californië. Voor ze schrijfster werd werkte ze onder andere als stewardess.
Echo Alyson Noel 2013-07-15 Soul Seekers: een mysterieuze wereld vol geheimen Daire
heeft moeten accepteren dat ze een Soul Seeker is, een Zoeker met een missie. Ze is de
enige die de Onderwereld kan behoeden voor de invloed van de kwaadaardige Richterfamilie. En nooit had ze verwacht op een van hen verliefd te worden, Dace. Dace en zijn
tweelingbroer Cade Richter zijn elkaars tegenpolen Cade is het kwaad in eigen persoon en
Dace is een pure, goede ziel. Hij verafschuwt de macht die zijn broer over hem heeft,
waardoor hij niet samen kan zijn met Daire. Daire en Dace worden getraind om hun nieuwe
krachten in te zetten tegen het kwaad. Maar juist wanneer ze klaar zijn voor de strijd, slaat

het noodlot toe... Alyson Noël is een New York Times Bestseller-auteur. Echo is het tweede
deel in de Soul Seekers-serie. Noël werd bekend van de serie De Onsterfelijken, die in 33
landen is vertaald. Wereldwijd zijn er inmiddels 6 miljoen boeken van verkocht. `Een
heerlijke, magische pageturner.' Goodreads.com *****
Everlasting Alyson Noël 2011-06-07 Their epic love story has captured the hearts of millions
and enchanted readers across the world. Everlasting is the beautiful finale to Alyson Noël's
bestselling Immortals series, in which their journey draws to a spectacular
conclusion—where all will be revealed. Their darkest enemies now defeated, Damen and
Ever are free to embark upon their final quest—to free Damen from the poison lingering in
his body. If they can just find the antidote, they'll finally be able to feel each other's
touch—and experience the passionate night they've been longing for. But their fight to be
together will lead them into the most formidable terrain yet...into the dark heart of
Summerland. Here in a land of scorched earth and endless rain, Ever and Damen will
discover their relationship's hidden origins, expose a secret history they never
imagined...and come face to face with the true reason fate keeps tearing them apart. Only
then, when the final mystery is unraveled and the last secret revealed, Ever and Damen's
future will hinge on one ultimate decision that will put everything at stake....even eternity.
Rivalen Alyson Noël 2016-05-10 Beautiful Idols Breaking news: Filmster verdwijnt spoorloos.
Hebben drie jonge clubpromotors er iets mee te maken? Overal hangen de flyers: Wie wordt
de beste promotor van de Unrivaled-clubs? Wie het hipste publiek en de populairste sterren
naar de Hollywood-clubs weet te lokken, krijgt de meeste punten en wint uiteindelijk een

enorme geldprijs. Layla, Tommy en Aster behoren tot de uitverkorenen die mee mogen doen
aan de wedstrijd. Voor alle drie hangt er veel van af, en dus gaat het hard tegen hard - zo
hard dat ze zichzelf al na een paar weken nauwelijks nog terug herkennen. Alles draait al
snel om de jonge superster Madison Brooks. Wie háár weet te strikken, heeft al bijna
gewonnen. Tot op een dag de filmster spoorloos verdwijnt en alle ogen zich richten op de
drie jongeren die haar het laatst hebben gezien...
Extase Lauren Kate 2015-12-24 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. Wie wint
het gevecht om Luce? Het verbazingwekkende slot van de Fallen-serie. De tijd dringt voor
Luce en Daniël. Om te voorkomen dat Lucifer het verleden uitwist, moeten ze de plek vinden
waar engelen op aarde zijn gevallen. Donkere krachten achtervolgen hen en Daniël weet
niet of hij het kan: blijven leven terwijl hij Luce steeds opnieuw moet verliezen. Samen gaan
Luce en Daniël een legendarisch gevecht aan. Grote offers worden gebracht. Harten worden
vernietigd. En plotseling weet Luce wat er moet gebeuren: ze is voorbestemd om met
iemand anders dan Daniël samen te zijn. De vloek die op hen rust is altijd al alleen voor haar
geweest - en de liefde die ze opzijgeschoven heeft. Luce moet de belangrijkste keuze uit
haar leven maken. Het lot van vriend en vijand ligt in haar handen...
Duistere vlam Alyson Noël 2011-06-23 Alyson Noël, De Onsterfelijken 4 - Duistere vlam Hun
liefde bloeit al eeuwenlang, maar nu dreigt er een einde aan te komen. Ever moet alle zeilen

bijzetten om het vuur brandend te houden... Ever probeert Haven te helpen in haar nieuwe
leven als onsterfelijke. Haven zou Haven niet zijn als ze niet heel onvoorzichtig omsprong
met haar nieuwe status en daarmee dreigt ze het geheim aan de buitenwereld te onthullen.
Evers pogingen de Onsterfelijken verborgen te houden, brengen Haven alleen maar dichter
bij de vijand: Roman en zijn duistere vrienden.
De repetitie Eleanor Catton 2022-07-23 Een seksschandaal maakt een groep tienermeisjes
op schokkende wijze bewust van hun eigen ontluikende seksualiteit. Victoria, leerlinge op
een meisjesschool, heeft een affaire gehad met Mr. Saladin, een muziekleraar van in de
dertig. Het meisje wordt van school gestuurd en de schoolleiding verscherpt de regels.
Victoria groeit uit tot een ware heldin en is het gesprek van de dag. De plotselinge en heftige
publiciteitsgolf die op gang is gekomen neemt theatrale vormen aan. Als studenten van de
naburige toneelschool besluiten het seksschandaal in hun eindejaarsvoorstelling te
verwerken, komt het tot een verontrustende confrontatie tussen werkelijkheid en fantasie. De
studenten van de toneelschool spelen hun rol op de planken met verve en de schoolmeisjes
proberen zo goed mogelijk hun rol tegenover de pers, hun ouders en elkaar te spelen. Beide
verhaallijnen worden bijzonder knap met elkaar verweven. Eleanor Catton is zonder meer
een van de grote nieuwe beloften binnen de Engelstalige literatuur. '
Blauwe maan Alyson Noël 2010-10-20 In Blauwe Maan krijgt Ever de kans haar familie weer
tot leven te wekken - maar alleen als ze bereid is om de liefde van haar leven op te geven.
Net nu Ever meer ontdekt over haar nieuwe gaven als een onsterfelijke en haar geliefde
Damen haar inwijdt in die duistere, verleidelijke wereld, gebeurt er iets vreemds met hem.

Terwijl Evers krachten groeien, worden Damens krachten juist zwakker. Hij wordt geveld
door een mysterieuze ziekte die niet alleen zijn geheugen en identiteit, maar zelfs zijn leven
in gevaar brengt. In een wanhopige poging hem te redden, reist Ever naar de geheimzinnige
wereld die Zomerland heet. Daar ontdekt ze niet alleen de geheimen uit Damens verleden de afschuwelijke, pijnlijke geschiedenis die hij liever voor zichzelf houdt -, maar ook een
eeuwenoud document dat uitlegt hoe ze in de tijd kan reizen. Ever wordt gedwongen te
kiezen tussen teruggaan in de tijd om haar familie te behoeden voor het dodelijke ongeluk
dat hun leven eiste óf in het heden te blijven en Damen te redden, die met de dag zwakker
wordt '
Evermore Sara Holland 2019 Jules (17, ik-figuur) is gevlucht van het landgoed Everless
waar ze werkte. Ze wordt ervan verdacht de koningin gedood te hebben. Nu ze weet dat zij
de Alchemist is, zal ze de strijd moeten aangaan met Cara, de Tovenares. Vanaf ca. 15 jaar.
Duizend kilometer tussen jou en mij Jennifer E. Smith 2015-01-07 Duizend kilometer tussen
jou en mij is het heerlijke, onweerstaanbare verhaal van Lucy en Owen die elkaar in een lift
ontmoeten en op slag verliefd worden. Schrijfster Jennifer E. Smith, bekend van de
bestseller De statistische waarschijnlijkheid van liefde op het eerste gezicht, heeft opnieuw
een prachtige jeugdroman geschreven. Wanneer de stroom uitvalt in New York zit Lucy vast
in de lift met de zoon van de conciërge. Lucy kent Owen nauwelijks, maar al snel blijkt dat ze
een klik hebben. Eenmaal bevrijd neemt Owen haar mee naar het dak van hun
wolkenkrabber, waar ze een magnifiek uitzicht hebben over donker New York. Het wordt een
magische nacht. Met het licht keert ook de realiteit terug: Owen verhuist naar de westkust en

Lucy vertrekt naar Schotland. Betekent dit het einde? Of kan liefde elke afstand
overbruggen? Jennifer E. Smith groeide op in de buurt van Chicago en woont in New York.
Ze werkt als redacteur bij een Amerikaanse uitgeverij. Haar debuut De statistische
waarschijnlijkheid van liefde op het eerste gezicht werd wereldwijd een groot succes,
gevolgd door Happy m@il. Duizend kilometer tussen jou en mij is haar derde young adultroman.
Onthuld Kristin Cast 2014-12-17 Drastisch veranderd na haar val op het einde van
Verborgen, is Neferet nu gevaarlijker dan ooit en haar zoektocht naar wraak zal grote
schade aanrichten aan iedereen, ook aan Zoey en haar vrienden. Chaos breekt los in Tulsa
en het Huis van de Nacht wordt beschuldigd. Kan Zoey Neferet op tijd stoppen voor haar
woede escaleert tot een oorlog? Of zal iemand anders moeten ingrijpen?
De kracht van echte mannen David Deida 2015-12-22 In 'De kracht van echte mannen' wijst
David Deida de moderne man de weg naar een daadkrachtig leven vol integriteit,
authenticiteit en vrijheid. Het boek laat zien hoe een man een bevredigend leven kan leiden,
door ruimte te geven aan de kern van zijn wezen: zijn mannelijkheid. Deida stelt dat de trend
naar seksuele gelijkheid een belangrijke oorzaak is van het ontbreken van geluk in relaties.
Het heeft namelijk niet alleen geleid tot economische en sociale gelijkheid, maar ook tot
seksuele neutraliteit. Nu we de gelijkheid tussen de seksen hebben geaccepteerd, zegt
Deida, is het tijd om de eigen mannelijke of vrouwelijke essentie weer in ere te herstellen. En

daarmee het vuur van de seksuele hartstocht opnieuw aan te wakkeren!
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