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dichter en consul Pablo Neruda, op weg naar Chili. Tot hun grote verrassing worden ze ontvangen als helden
in hun nieuwe thuisland - dat 'langgerekte bloemblad van zee', in de woorden van Neruda. Ze bouwen er een
nieuw leven op en worden volwaardige Chilenen. Maar in 1973 gebeurt het onvoorstelbare: er breekt een
dictatuur uit en weer moeten Víctor en Roser huis en haard verlaten. 'Bloemblad van zee' is een reis door de
twintigste eeuw aan de hand van onvergetelijke personages. Ze ontdekken dat een mens steeds weer aan
een nieuw leven kan beginnen. Een prachtige historische roman over ballingschap en liefde.
Amari en de Nachtwachters B.B. Alston 2021-04-06 Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en
avontuur, voor fans van Percy Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste
broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koﬀer, met daarin een
uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar
dan moet ze wel even heel snel gaan geloven in dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere
bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar
dat is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een
bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test
van het Bureau doorstaan? Over Amari en de Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk,
eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote
Vriendelijk Podcast
De dagen van de bluegrassliefde Edward van de Vendel 2015-04-23 Tycho is achttien en na zijn eindexamen
gaat hij voor het eerst alleen op reis: hij wordt junior assistant in een Amerikaans kinderkamp. Daar sluit hij
meteen vriendschap met de Noor Oliver, even oud als Tycho en voetballer. Het wordt een zinderende zomer,
die hun leven voor altijd verandert. Wat doe je als je leven radicaal omgekeerd wordt? Vechten of volgen?
Aanvallen of verdedigen? Stilstaan of meebewegen?
Danseres in lingerie Penelope Sky 2019-09-26 Griﬃn bood aan om me naar huis te brengen, maar ik
weigerde, omdat ik wist dat hij Vanessa naar huis moest brengen. Ik liep naar mijn appartement en sneed
een stuk af door een steegje. Dat was de ergste fout van mijn leven. Vier mannen grepen me. Ik verzette me,
maar toen de loop van een pistool tussen mijn ogen werd gedrukt, wist ik dat het spel uit was. Maar toen
dook er een man op uit de schaduwen en verjoeg de mannen alsof het ratten waren. Lang, donker en knap.
Zijn naam is Bosco Roth. Hij heeft zojuist mijn leven gered, maar hij heeft dat niet gratis gedaan. Hij wil er
iets voor terug. Een kus. Een hete en gepassioneerde kus, terwijl ik met mijn rug tegen de muur sta. Maar
die kus is nog maar het begin.
Een overbodige vrouw Rabih Alameddine 2015-10-08 Ze kent Lolita's moeder beter dan de hare. Aldus Aalia
Sohbi. Aalia, 72, woont haar hele leven in Beiroet, is gescheiden van haar man, 'de lusteloze muskiet met
onmachtige slurf', en ze hertrouwt niet. Liefde voor de literatuur bepaalt haar leven. Ze vertaalt één
meesterwerk per jaar. Niemand krijgt de vertalingen ooit onder ogen. Een overbodige vrouw bestrijkt één
dag, waarin een aantal confrontaties Aalia's leven op de grondvesten doen schudden. Tegelijkertijd is de
roman een gecomprimeerde geschiedenis van een halve eeuw Beiroet, én ruim een halve eeuw
wereldliteratuur.
Het tijdperk van de huid Dubravka Ugresic 2019-09-24 De essays zijn op de huid van de tijd geschreven.
Uiteenlopende modegrillen maken hun opwachting, van tatoeages tot het opzetten van het menselijk

Voet bij stuk Robyn Carr 2018-09-11 Sullivan's Crossing Sullivan's Crossing, Colorado: dé plek om op adem
te komen, te genieten van de prachtige natuur, en de liefde te vinden... Deel 2 Sierra Jones verlangt geen
seconde terug naar de onrustige tijd die werd getekend door stomme keuzes en dates met foute mannen.
Maar ze kent haar eigen zwakheden en weet dat het een hele uitdaging zal zijn om haar nieuwe leven vol te
houden. Een bezoek aan haar broer Cal, die op het punt staat met zijn Maggie te trouwen, lijkt haar daarom
een veilige en verstandige stap. Ze voelt zich onmiddellijk thuis in Sullivan's Crossing. Deze plek is goed voor
haar, dat weet ze zeker, en ze besluit dan ook een tijdje te blijven. Ze maakt nieuwe vrienden, en bovendien
ontmoet ze Conrad, een zeer aantrekkelijke brandweerman, die misschien wel meer kan worden dan een
vriend. Maar dan dreigt haar verleden haar in te halen...
Eeuwig avontuur Nora Roberts 2020-10-27 Zodra Jacob Hornblower ontdekt wat er met zijn verdwenen broer
is gebeurd, reist hij naar het verleden om hem bij zinnen te brengen en terug te halen. Maar bij Calebs
berghut stuit hij op Libby’s mooie, temperamentvolle zusje, Sunny - die blijkbaar niet weet dat Caleb en hij
uit de toekomst komen. En die totaal niet van hem onder de indruk lijkt te zijn... Dit verhaal is eerder
verschenen
Het eind van de rivier Nora Roberts 2013-02-13 Olivia’s ouders vormden onbetwist het meest stralende
stel van Hollywood, tot de nacht waarin het monster kwam. Het monster dat hun imposante huis vernielde
en haar moeder gruwelijk vermoordde; het monster met het gezicht van haar vader... Nu, twintig jaar later,
merkt Olivia dat haar herinneringen aan die vreselijke nacht zijn vervaagd. Maar ondanks de verschrikking
en het verloop van jaren verlangt een deel van Oliva ernaar om zich die gruwelijke gebeurtenissen te
herinneren, om de waarheid over haar jeugd te weten. Schrijver Noah Brady is de zoon van de politieman die
Olivia na de moord weggekropen in de kast vond en wil deze beruchte nacht reconstrueren. Maar voordat ze
de strijd met haar verleden kan aangaan, moet Olivia haar toekomst veiligstellen. Want het monster is
terug... en waart rond in de bossen rond de Paciﬁc Northwest.
Normale mensen Sally Rooney 2019-01-14 ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar
veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney de
liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar
hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van
Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin
gaan, blijkt op die universiteit dat zich door de jaren heen een diepe band heeft gevormd. ‘Normale mensen’
van Sally Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven hebben, en het
groeiende besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes laat
herbeleven. ‘De stem van de nieuwe generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991)
debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de rechten voor een televisieserie van
‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script schrijft.
Bloemblad van zee Isabel Allende 2020-02-07 'Allende op haar best.' NRC Aan het eind van de gruwelijke
Spaanse Burgeroorlog wordt de jonge arts Víctor Dalmau samen met zijn vriendin, de pianiste Roser
Bruguera, gedwongen om Barcelona te verlaten en te vluchten naar Frankrijk. Met nog tweeduizend andere
Spaanse vluchtelingen gaan ze aan boord van de Winnipeg, een schip dat is gecharterd door de Chileense
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lichaam. Het uiteenvallen van Joegoslavië leidt tot beschouwingen over nationalisme en de verstrengeling
tussen criminaliteit en politiek. Maar ook de stand van zaken in de academische wereld en de media komt
aan de orde, en het statusverschil tussen man en vrouw. Ugrešić heeft overzicht en tegelijk schrijft ze op
ooghoogte, vanuit menselijk perspectief. Zoals wanneer ze met taxichauﬀeur Boba door een landschap toert
dat door patsers – onder wie rijke Russen – met terreinwagens kapot wordt gereden. Of in haar portretten
van mensen uit het vroegere Oostblok die in Nederland als schoonmaakster werken of een winkeltje met
producten uit hun land van herkomst beginnen. Een even zeldzame als welkome combinatie van ironie,
compassie en een scherpe polemische blik typeert deze schitterende en uiterst relevante essays. Over De
vos: ‘Een geraﬃneerd bouwwerk.’ – Trouw ‘Wie zo kijkt en schrijft, kan alle vergeefsheid glans geven.’ – de
Volkskrant ‘Ontsproten aan het brein van een bijzondere schrijfster’ •••• – NRC Handelsblad Over Dubravka
Ugrešić: ‘Een schrijver om te volgen en te koesteren.’ – Susan Sontag ‘Ugrešić denkt en schrijft precies. Ze
heeft alles wat je van een intellectueel mag verwachten.’ – Arnon Grunberg
Midzomer maan Nora Roberts 2017-05-30 Het is waar, ziet Gwen Lacrosse wanneer ze - terug in Louisiana haar moeder met blozende wangen aantreft. Ze heeft echt een aﬀaire met die Luke Powers! Blijkbaar
interesseert het haar niet dat Luke veel jonger is, en dat het nooit goed kan aﬂopen. Maar zodra Gwen zelf
Luke ontmoet, moet ze één ding toegeven. Hij heeft een magnetische aantrekkingskracht... ook op haar! Dit
verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Winterwater Susanne Jansson 2020-10-15 Welk gruwelijk geheim verbergt het water? Op steeds dezelfde
dag in januari verdwijnt een jong kind in de golven. Welk gruwelijk geheim verbergt het water? Martin, zijn
vrouw Alexandra en hun twee jonge kinderen zijn net verhuisd naar het oude zomerhuis van de familie, op
een afgelegen eiland voor de kust van Zweden. Als Martin daar zijn driejarige zoon Adam een paar minuten
uit het oog verliest om de telefoon op te nemen, is het jongetje verdwenen. Hij vindt alleen nog het rode
emmertje waarmee Adam speelde, dobberend in de zee. De politie concludeert dat Adam is verdronken en
sluit het onderzoek. Martin belandt in een diepe depressie en zondert zich steeds verder af van zijn gezin,
verteerd door schuld. Dan vindt hij op de zolder van het huis een mysterieus logboek waarin melding wordt
gemaakt van andere kinderen die in het huis woonden en hun dood vonden in de zee. Allemaal op dezelfde
dag in januari, maar met tientallen jaren ertussen. Martins hoop dat Adam nog leeft wordt aangewakkerd en
hij gaat op zoek in de kleine, afgezonderde gemeenschap.
De blauwe dahlia Nora Roberts 2015-12-01 Het landgoed Harper House, met zijn prachtige tuin, staat er al
eeuwen, en net zo lang gaat het gerucht dat het er spookt... Stella heeft wel wat anders aan haar hoofd dan
spoken. Ze is nog maar sinds kort weduwe en moet in haar eentje haar twee zoontjes opvoeden. Wanneer ze
een droombaan krijgt aangeboden als manager van het tuincentrum dat Roz Harper in het landgoed heeft
opgezet, aarzelt ze geen moment en verhuist naar Harper House. Daar ontmoet ze hovenier Logan Kitridge,
tot wie ze zich meteen aangetrokken voelt – alleen lijkt iets of iemand erop gebrand een eind aan hun
ontluikende romance te maken... ‘Wat een heerlijke roman.’ - Hebban
Liefde is voor losers Wibke Brueggeman 2020-07-01 De vijftienjarige Phoebe vindt dat liefde maar voor
losers is. Ze gaat er niet aan beginnen. Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar
plannen en theorieën in de war schopt. Verliefdheid, dat is helemaal niks. Dat doe je jezelf toch niet aan?
Maar Phoebe komt erachter dat het nou niet bepaald een keuze is in 'Liefde is voor losers', een LGBTQ Young
Adult-boek in de traditie van Bridget Jones. De vijftienjarige Phoebe vindt dat liefde maar voor losers is. Ze
gaat er niet aan beginnen. Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar plannen en
theorieën in de war schopt. Vlijmscherp en hilarisch schrijft Phoebe haar kijk op het leven en wat haar
overkomt op in haar dagboek. Ze is de volgende in een reeks sterke vrouwen als Bridget Jones en Georgia
Nicholson, maar dan van nu. Wibke Brueggemann woont tegenwoordig in Londen, maar ze groeide op in
Duitsland en de Verenigde Staten. 'Liefde is voor losers' is haar debuut.
Bevrijdend lied Karen Kingsbury 2012-12-21 De achttienjarige Holden Harris leeft in zijn eigen wereldje. Hij
lijdt aan een vorm van autisme. Zijn leeftijdsgenoten pesten hem, zij zien alleen dat hij anders is. Wanneer
hij de populaire Ella Reynolds een lied hoort oefenen voor een schoolvoorstelling luistert Holden geboeid toe.
Ella voelt zich aangetrokken door zijn passie en ze worden vrienden. Een lied brengt hen bij elkaar, maar lukt
het ook om Holden uit zijn isolement te bevrijden?
Pittig in lingerie Penelope Sky 2019-05-02 Ik weet niet zeker hoe het kon gebeuren. Maar ik ben verliefd
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geworden op de vijand van mijn familie. Ik probeer door te gaan maar ik kan het niet. Hij is de enige man die
ik wil. Nu moet ik kiezen tussen de man van wie ik houd, en m’n familie.
Meesters van de schaduw Daniel Abraham 2011-10-07 Het fantasydebuut van een groot talent. De Andat
zijn natuurkrachten die door de Poëten gebonden kunnen worden en belichaamd in menselijke vorm. De
handel in de Zomersteden is afhankelijk geworden van hen. De langverwachte crisis komt als de Andat
Zaadloos erin lijkt te slagen zijn meester, de Poëet Heshai-kvo, tot waanzin te drijven en zo zijn vrijheid te
herwinnen. Tot overmaat van ramp raakt Heshai-kvo’s leerling Maati betrokken bij een complot om de stad
ten val te brengen. Met hem is Otah, zijn voormalige leermeester, die door de dood van zijn broers plots de
opvolger van de heerser van de stad lijkt te zijn geworden. Daniel Abraham is zonder twijfel een van de
grootste nieuwe talenten van de nieuwe lichting fantasyauteurs. De Andat bevat geloofwaardige personages,
magie en avontuur, politieke intriges, verteld met een ﬁjn gevoel voor drama.
Boy Queen George Lester 2022-05-25 Robin Cooper ziet zijn zorgvuldig uitgestippelde toekomst voor zijn
ogen afbrokkelen... Terwijl al zijn vrienden op het punt staan om naar de universiteit te gaan, krijgt hij de ene
na de andere afwijzingsbrief van toneelscholen. Onzeker over wat hem nu te doen staat en of hij genoeg
talent heeft om zijn dromen alsnog waar te maken, besluiten Robin en zijn beste vrienden een avond uit te
gaan om alles te vergeten. Ze bezoeken een lokale dragshow en die avond wordt Robin wordt compleet
verliefd op de kunstvorm van drag. Is er dan misschien een ander, schitterend pad voor hem weggelegd...?
Met een moeder die niet kan stoppen met praten, een vriendje dat niet voor hun relatie uit durft te komen en
een beste vriendin die hem het allerliefst omtovert tot drag queen, rest Robin slechts één ding: het podium
op.
Tussen de beesten en wilde rozen Ashley Poston 2020-10-20 Een betoverende fantasy om jezelf keer op keer
opnieuw in te verliezen Cerys is veilig in het koninkrijk Aloriya. Er is geen ziekte of honger en er heerst al
jaren vrede. Zo is het al sinds de eerste koning een deal maakte met de Vrouwe die het bos dat aan het
koninkrijk grenst regeerde. Maar terwijl Aloriya opbloeide, werd het bos donker, vervloekt en verboden.
Cerys weet dit maar al te goed: ze wist maar net te ontsnappen toen het bos haar vrienden en moeder
vermoordde. Nu draagt Cerys een klein beetje van de vloek in haar bloed, een herinnering aan de dag dat ze
alles verloor. Het grootste gevaar waar ze nu mee geconfronteerd wordt, als dochter van de tuinman, is de
vervelende vos die haar maar niet met rust laat. Als een nieuwe koningin wordt gekroond, dalen de dingen
die lang verborgen lagen in het bos neer op het koninkrijk. Cerys wordt gedwongen te vluchten, met als
enige metgezellen de kleine vos, een vreemde en krachtige beer en de magie in haar bloed. Het is aan haar
om de legendarisch Vrouwe van het Woud te vinden en haar dorp te redden. Maar het bos is gevaarlijker dan
ze ooit gedacht had en als de geheimen uit het verleden worden onthuld, is er alles voor nodig om te
overleven.
Het geheime leven van Esperanta Gorst Michael Cox 2010-09-30 Sommige geheimen kunnen niet
bewaard blijven In de herfst van 1876 arriveert de negentienjarige wees Esperanza Gorst op het
majestueuze landgoed Evenwood in Northamptonshire. Ze is daar aangesteld als dienstmeisje van barones
Tansor. Maar Esperanza is niet zomaar een bediende. Ze is naar Evenwood gestuurd door de mysterieuze
Madame De L'Orme, die Esperanza heeft opgedragen om de geheimen te ontsluieren die haar nieuwe bazin
krampachtig verborgen probeert te houden. Esperanza ontdekt dat deze geheimen nauw verbonden zijn met
haar eigen toekomst en verleden, en ze raakt verstrikt in een web van intriges, misleiding en verraad, met
een gruwelijke moord als uiteindelijk gevolg. Michael Cox (1948-2008) studeerde aan Cambridge University
en werkte als biograaf, schrijver en redacteur. Zijn eerste roman, De zin van het duister, werd in 2006
gepubliceerd en genomineerd voor vele prijzen. Cox wordt geroemd om zijn meeslepende sfeerschetsen van
Victoriaans Engeland en meesterlijke plots.
De wezens Matt Haig 2017-05-19 Professor Andrew Martin, een vriendelijke wiskundige en een
ogenschijnlijk perfecte held voor dit verhaal, gaat dood nog voor het boek begint. Zoals de buitenaardse
verstekeling die zich schuilhoudt in zijn lichaam echter al snel ontdekt: Andrew was helemaal niet zo'n
aardige man. Vlak voor zijn dood loste professor Martin een ogenschijnlijk onmogelijke wiskundige stelling
op, waarop de verstekeling naar onze planeet werd gestuurd om al het bewijs rondom die ontdekking te
vernietigen. Gaandeweg leert de verstekeling steeds meer over het leven van de professor, van zijn familie,
en van 'de wezens' op planeet Aarde. Wanneer hij voor zijn eigen vrouw begint te vallen, en zijn eigen zoon
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aardig begint te vinden - zij hebben geen idee dat hij Andrew niet meer is - zal hij moeten kiezen tussen het
succesvol afhandelen van zijn missie, en een nieuw thuis te vinden op onze wereld.
De horlogemaker van Londen Natasha Pulley 2016-11-08 'De horlogemaker van Londen' van Natasha Pulley,
een verhaal over liefde, verlangen, erkenning en acceptatie tegen het decor van Victoriaans Londen.
Wanneer Thaniel Steepleton thuiskomt van zijn werk vindt hij een gouden zakhorloge op zijn kussen. Dit
horloge redt een paar maanden later op wonderlijke wijze zijn leven. Gefascineerd door het zakhorloge gaat
Thaniel op zoek naar de maker ervan. Dit blijkt Keita Mori te zijn, een eigenzinnige Japanse immigrant. Hij
laat Thaniel kennismaken met een fantastische wereld van uurwerken, muziek en mysterie. Het lijkt allemaal
onschuldig, maar een reeks van onverklaarbare gebeurtenissen doet Thaniel vermoeden dat er meer is dan
hij op het eerste oog kan bevatten. Wanneer Grace Carrow in hun leven komt, raakt alles in een
stroomversnelling. Thaniel wordt heen en weer geslingerd tussen zijn liefde voor de één en zijn loyaliteit aan
de ander. 'De horlogemaker van Londen' heeft het allemaal: spanning, geschiedenis, fantastische elementen
en een meeslepende stijl. Natasha Pulley studeerde Engelse taal- en letterkunde in Oxford. Ze werkte korte
tijd als assistent bij de studies astronomie en wiskunde aan de universiteit van Cambridge.
Requiem Lauren Oliver 2013-10-11 De Delirium amoris-trilogie van Lauren Oliver is een fenomeen: een New
York Times-bestseller, in meer dan 32 landen verschenen en meer dan 1 miljoen boeken werden verkocht.
De trilogie gaat over Lena die leeft in wereld waar liefde verboden is en als een ziekte wordt beschouwd.
De dieren van Lockwood Manor Jane Healey 2020-09-24 Geheimen en gekte in een mysterieus Engels
landhuis Augustus 1939. Vanwege het uitbreken van de oorlog krijgt de dertigjarige Hetty Cartwright de
opdracht om alle opgezette dieren van een natuurhistorisch museum in Londen te evacueren naar Lockwood
Manor. Het oude vervallen landhuis is echter volledig ongeschikt als bewaarplaats voor de waardevolle
collectie. De driftbuien van Lord Lockwood en een plaag van muizen en ratten bezorgen Hetty slapeloze
nachten. Maar als de dieren op onverklaarbare wijze verplaatst worden, of zelfs compleet verdwijnen, begint
Hetty helemaal onrustig te worden. Ze heeft het gevoel dat iets, of iemand, haar door de donkere gangen
achtervolgt. Lucy, de dochter van Lord Lockwood, lijkt de sleutel te zijn tot alle geheimen van Lockwood
Manor. Ze heeft last van ernstige paniekaanvallen en woont, na de dood van haar moeder, al jaren
afgezonderd in het oude landhuis.
Hades Alexandra Adornetto 2012-02-15 Bethany was als engel naar de aarde gezonden om deze te
beschermen tegen het kwaad. Als een baksteen vallen voor een gewoon mens was nooit de bedoeling
geweest. De liefde die ze voelt voor haar vriendje, Xavier, is onverwoestbaar. Toch weerhoudt dit Bethany er
niet van om een fataal ritje op de motor te maken, en ze komt in de hel terecht. Daar doet demon Jake Beth
een voorstel dat haar terugkeer naar de aarde garandeert. Het enige wat hij van haar vraagt is dat ze haar
leven op het spel zet. En ook dat van iedereen van wie ze houdt... Terwijl engelen en demonen elkaar
bestrijden, wordt de kracht van liefde op de proef gesteld in dit wervelende vervolg op Halo.
Echo Thomas Olde Heuvelt 2019-05-17 Echo van Thomas Olde Heuvelt, auteur van het wereldwijd
succesvolle HEX, is een huiveringwekkende thriller over obsessie, bezetenheid en de onverwoestbare kracht
van de natuur. Echo van Thomas Olde Heuvelt, auteur van het wereldwijd succesvolle HEX, is een
huiveringwekkende thriller over obsessie, bezetenheid en de onverwoestbare kracht van de natuur. Nick
Grevers en zijn klimmaatje Augustin worden aangetrokken door de Maudit, een afgelegen berg in de
Zwitserse Alpen. Documentatie over de berg is schaars, het is er ongewoon stil, en als ze de vallei betreden
bekruipt hen het onheilspellende gevoel dat ze niet alleen zijn. Niet veel later is Augustin dood en ontwaakt
Nick uit een coma. Hij is verminkt en heeft zijn gezicht in het verband. Een moeizame revalidatie wacht,
maar algauw beseft Nick dat het niet alleen het trauma van het ongeluk is dat hem achtervolgt. Er is iets in
hem gewekt... Thomas Olde Heuvelt overtreft zichzelf met Echo. Een verpletterend boek waar je vanaf de
gruwelijk spannende openingsscène diep in verdwijnt.
Mijn favoriete ﬂirt Christina Lauren 2020-11-20 Millie Morris werkt als professor aan de universiteit van Santa
Barbara, op de afdeling criminologie. Ze is expert op het gebied van vrouwelijke seriemoordenaars, goed in
het maken van ontwijkende grappen en slecht in het praten over haar gevoelens. En, net als haar vier
mannelijke vrienden en collega-professoren is ze permanent single. Totdat ze met haar beste vriend Reid
stiekem de meest opwindende nacht van haar leven beleeft... Maar al snel daarna besluiten ze toch dat hun
vriendschap beter platonisch kan blijven en ze de liefde beter online kunnen zoeken. Online dating is niet
burn-elementally-evolved-1-tj-klune

voor watjes. Terwijl de mannen overspoeld raken met goede matches en potentiële dates, krijgt Millie alleen
maar dickpics of reacties van akelige mannen. Daarom creëert ze Catherine: een ﬁctief proﬁel waarmee ze
persoonlijker kan zijn dan ze zelf is. Al snel komen Catherine en Reid in contact en raken ze bevriend. Millie
moet kiezen: haar angst voor intimiteit onder ogen komen, of het risico lopen dat ze haar beste vriend voor
altijd kwijtraakt...
De profeten Robert Jones jr. 2021-06-30 Zinderend debuut over de verboden liefde tussen twee jongens en
de allesverwoestende invloed van de slavernij 'Uit De profeten spreekt een poëtisch, hartstochtelijk
humanisme.' De Groene Amsterdammer Isaiah was van Samuel en Samuel was van Isaiah. Dat was altijd zo
geweest, en zou ook altijd zo blijven. In elkaars aanwezigheid waren hun lichamen niet langer een lege huls
en vonden ze een reden voor hun bestaan. Maar wanneer de plantage zich tegen hen keert, wordt hun liefde
ineens gezien als een gevaar voor de harmonie onder hun lotgenoten. In deze hartverscheurende roman
roept Robert Jones jr. de stem op van zowel de onderdrukten als de onderdrukkers, en legt zo de ziel van de
slavernij bloot. De profeten is een verhaal over de pijn van de slavernij, maar ook over de hoop en de
schoonheid van de liefde. De pers over De profeten: 'Met De profeten heeft Robert Jones jr. een roman
geschreven die een waardige plaats verdient tussen de verhalen van Baldwin, Morrison, Colson Whitehead,
Alice Walker, Ralph Ellison en vele andere schrijvers die de Amerikaanse literatuur veelstemmiger hebben
gemaakt en de Amerikaanse geschiedenis veelzijdiger.' De Groene Amsterdammer 'Een poëtisch […]
slavernijepos, dat tegelijk een loﬂied op de tijdloze kracht van de liefde is; óók de liefde tussen twee zwarte
mannen.' Het Parool 'Jones bewijst dat hij een buitengewone schrijver is, die poëzie haalt uit elk beeld en
elke weerkaatsing van het licht.' The New York Times 'De profeten […] roept het beste van Toni Morrison op,
maar is tegelijkertijd een uniek en virtuoos werk.' The Guardian 'Een schitterend portret van black queerness
en een somber verslag van slavernij in het vooroorlogse Zuiden, opgeschreven in Jones’ lyrische maar
indringende proza.' TIME
Vermoord uit wraak J.D. Robb 2015-02-17 Hij is een technologisch expert, met het brein van een genie en
het hart van een moordenaar, die technologie inzet om zijn prooi te volgen en de politie op te jagen. Hij geeft
cryptische raadsels over de moorden die hij gaat plegen en de politie is iedere keer net te laat. Eve Dallas
vond het eerste slachtoﬀer, vermoord in zijn eigen huis. Het tweede slachtoﬀer werd gevonden in een
leegstaand luxe appartement. Ze hadden weinig gemeen, behalve dat ze op een gruwelijke manier aan hun
einde kwamen. Dan blijkt dat de twee mannen verbonden zijn door een afschuwelijk geheim van tien jaar
geleden dat zij deelden met een derde man: niemand minder dan Eve’s kersverse echtgenoot, Roarke...
Hartenbloed Juliet Marillier 2010 Wanneer Caitrin in het Ierland van de elfde eeuw moet vluchten voor haar
gewelddadige familie, komt ze erachter dat haar nieuwe thuis verschillende duistere geheimen herbergt.
Vanaf ca. 16 jaar.
Hallo Nu Jenny Valentine 2020-11-19 Ontdek een onweerstaanbare tijdloze liefde in Hallo nu van literair
talent Jenny Valentine In Hallo nu vertelt prijswinnend auteur Jenny Valentine (Door het vuur, Gebroken soep,
Op zoek naar Violet Park) een onweerstaanbaar verhaal over een tijdloze liefde. Het leven van Jude staat op
z’n kop wanneer haar moeder haar baan verliest. Ze verhuizen naar een saai dorpje aan de kust, waar ze
hun nieuwe huis moeten delen met een rare oude man. Meer dan ooit voelt Jude zich alleen en misplaatst.
Dan verschijnt de ongelooﬂijk knappe Novo opeens in het dorp. Novo is anders, magisch. Hij is een
tijdreiziger en weet maar al te goed dat ‘nu’ vergankelijk is en dat je niet te veel energie in een moment
moet steken. Jude en Novo krijgen een hechte band. Maar dan gaat alles afschuwelijk mis en worden ze
geconfronteerd met een onmogelijke vraag: hoeveel zijn ze bereid op te oﬀeren voor de liefde? Jenny
Valentine schrijft spraakmakende coming-of-ageromans. Haar werk is bekroond met veel gerenommeerde
prijzen, waaronder de Guardian Children’s Fiction Prize. ‘Valentines personages zijn onvergetelijk.’ Mirjam
Noorduijn, NRC Handelsblad
De wachttoren Elizabeth Harrower 2016-01-09 Sydney, eind jaren dertig. De zussen Laura en Clare verliezen
hun vader en worden door hun moeder in de steek gelaten. Laura’s werkgever Felix schiet hun te hulp. Hij is
zelfs bereid met Laura te trouwen, als zij hem hebben wil. Beetje bij beetje laten de twee zussen zich
meezuigen in zijn obsessies, zijn wreedheid en zijn dwingelandij, terwijl daarbuiten de Tweede Wereldoorlog
woedt. Als de vrouwelijke evenknie van een Richard Yates of John Williams laat Harrower zien met hoeveel
overgave een man en een vrouw hun verstikkende relatie in stand houden. Tegen de achtergrond van het
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zonovergoten Sydney weet ze duisternis in het licht te creëren.
Het klimaat zijn wij Jonathan Safran Foer 2019-08-27 Met zijn bestseller Dieren eten veroorzaakte Jonathan
Safran Foer een sensatie: veel van zijn lezers werden vegetariër, of werden zich op z'n minst bewust van hun
eetgedrag, Nu pakt hij het grootste thema van deze tijd aan: klimaatverandering. Om dit onderwerp
concreter en daardoor urgenter te maken, herinnert Foer ons aan de kracht van gezamenlijke actie en geeft
hij voorbeelden van succesverhalen uit het verleden als stimulans. Op deze manier - die van elk individu
slechts een kleine inspanning vergt maar bij collectieve actie uiterst eﬀectief is - kunnen we een van de
grootste veroorzakers van klimaatverandering aanpakken: de bio-industrie. Op zijn geheel eigen en
verassende wijze spoort Foer de lezer aan om na te denken over hoe volgende generaties ons handelen op
dit cruciale moment zullen beoordelen. Wij kúnnen de wereld nog redden, te beginnen bij het ontbijt. 'Op
onconventionele maar overtuigende wijze legt Foer uit waarom actie ondernemen tegen klimaatverandering
tegelijkertijd extreem eenvoudig en ongelooﬂijk moeilijk is. Foer dwingt de lezer de mate van zijn
betrokkenheid bij "de grootste crisis aller tijden" te heroverwegen." - Publishers Weekly (starred)
De ravenmeester Christopher Skaife 2018-10-24 De raven van de Tower of London mogen nooit verdwijnen
Een van de vele legendes over de raven zegt dat als er niet minstens zes raven binnen de Tower wonen, de
Tower én de monarchie zullen vallen. Maar raven zijn intelligente vogels, die zich niet laten niet dwingen. Ze
moeten het zo prettig hebben, dat ze wíllen blijven. Christopher Skaife is een van de 37 Yeoman Warders van
de Tower of London. Hij is als enige de Ravenmaster. Het is zijn taak om te zorgen dat de raven het naar hun
zin hebben, en dat is een dagtaak. Ze worden gevoed met noten, bessen, muizen, ratten, kippen en in bloed
gedrenkte biscuitjes. Skaife aait ze over hun snavel, krabbelt ze in hun nekveren en praat met ze. Iedere
avond ﬂuit hij een speciale melodie die de raven zegt dat het bedtijd is. Ze vliegen naar de ruime kooien
waarin ze de nacht doorbrengen, beschermd tegen roofdieren zoals vossen. De ravenmeester getuigt van de
innige en inspirerende vriendschap tussen de raven en hun meester. Skaife vertelt over het gedrag van de
vogels, de pikorde, hun kuren en de trucjes die ze met je uithalen. Het resultaat is een meeslepend verhaal
dat je zal verrassen en betoveren, en dat laat zien wie de echte bewakers zijn van de Tower.
Pucked Helena Hunting 2021-10-21 Violet Hall wordt er doodmoe van dat alles in haar familie altijd in het
teken moet staan van de ijshockeycarrière van haar stiefbroer. Maar als ze weer eens wordt meegesleept
naar een van zijn wedstrijden ontmoet ze teamcaptain Alex Waters. Hij is niet alleen bloedmooi, maar ook
nog eens slim en heel grappig. Het enige nadeel: zijn reputatie. Alex Waters heeft een reputatie als playboy.
Tijdens een borrel na de wedstrijd klikt het meteen tussen hem en de prettig gestoorde Violet. Alex is ervan
overtuigd: hij wil meer. Maar hoe kan hij Violet ervan overtuigen dat hij alleen op het ijs een player is?
Reviews: ‘Meeslepend, sexy, overrompelend, duister, ongelooﬂijk erotisch en een ongeëvenaard
liefdesverhaal. Komt zeker op mijn lijst van favorieten.’ – Alice Clayton
Het sanatorium Sarah Pearse 2021-08-09 In Het sanatorium van Sarah Pearse heeft rechercheur Elin een
slecht voorgevoel over het hotel waar het verlovingsfeest van haar broer gehouden wordt. Als ze
insneeuwen, wordt haar gevoel bevestigd... Het sanatorium van Sarah Pearse is een ijskoude atmosferische
thriller en The New York Times-bestseller voor de fans van Ruth Ware. Je wilt er niet meer weg... Totdat je er
niet meer weg kunt. Een imposant hotel, geïsoleerd gelegen midden in de Zwitserse Alpen. Elin, rechercheur,
wordt door haar broer uitgenodigd om zijn verloving te vieren in het hotel. Het hotel is prachtig, maar zodra
Elin over de drempel stapt heeft ze het gevoel dat er iets niet pluis is en dit idee wordt versterkt wanneer ze
hoort dat het hotel voor de verbouwing een vervallen sanatorium was. Wanneer Isaacs verloofde de
volgende ochtend spoorloos verdwenen lijkt, wordt Elin pas echt ongerust. Een sneeuwstorm heeft het hotel
afgesloten van de buitenwereld en de hotelgasten beginnen in paniek te raken. Niemand heeft door dat er
nog een vrouw is verdwenen: de enige die hen had kunnen waarschuwen voor het naderende gevaar... ‘Een
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onheilspellende thriller die ik op het puntje van mijn stoel las.’ – Reese Witherspoon ‘Het sanatorium bevat
een knipoog naar het klassieke locked-room mystery, maar is tegelijkertijd vernieuwend. Pearse schrijft
snijdend als de Zwitserse sneeuw, en de personages blijven fascineren.’ – A.J. Finn ‘Pearse’s debuut heeft
een zeer atmosferische setting. Deze thriller zal zeker omarmd worden door thrillerfans.’ – Publishers Weekly
‘Een heerlijke mix van whodunit en psychologische thriller.’ – The Sunday Times Enthousiaste lezersreacties
op Goodreads: ***** ‘Onderhoudend, bloedstollend spannend – de rillingen liepen over mijn rug.’ ***** ‘Als
Agatha Christie en Stephen King samen een boek zouden schrijven, zou dit het resultaat zijn.’
Sexy tycoons (3-in-1) Sarah Morgan 2016-08-09 Ze zijn rijk, machtig, afstandelijk - en genadeloos
aantrekkelijk... (1) VERSTRIKT IN VERLANGEN - Miljonair Rafael Cordeiro, die zijn buik vol heeft van alle
golddiggers, leidt een teruggetrokken bestaan. Wanneer de beeldschone Sophie hem om een lening komt
vragen, wijst hij haar dan ook resoluut af. Gelukkig is hij bestand tegen haar charmes. Maar als hij haar kust,
blijkt oprechte hartstocht minder makkelijk te weren... (2) ONMOGELIJK VERLANGEN - Lizzie krijgt de keus:
trouwen of betalen. De steenrijke Ilios Manos eist dat ze haar schuld inlost. Liefst door een huwelijk, want hij
heeft een echtgenote nodig. Geld heeft Lizzie niet, dus ze móét wel met hem trouwen. Gelukkig is het een
verstandshuwelijk, want... zou ze hem kunnen weerstaan als hij haar probeert te verleiden? (3) ONSTUIMIG
VERLANGEN - De meedogenloze Jason Pollack doet er alles aan de mooie Leah toe te voegen aan zijn lijst
vijandige overnames. Leah is echter niet onder de indruk. Goed, hij zwemt in het geld en laat haar zeker niet
onberoerd - maar hij lijkt te veel op haar ex-geliefde. En in die val trapt ze niet nog een keer!
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.
De hemel in het ijs Adrienne Young 2018-06-05 De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven,
actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Viking-dochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet
niet anders dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen hun grootste vijand, de Riki.
Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en overleven. Totdat ze op het slagveld het onmogelijke ziet:
haar broer die meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn wordt
gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint te
herkennen in de mensen die ze altijd heeft geleerd te haten, brokkelt de wereld die ze zo goed dacht te
kennen langzaam af. Wanneer het dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde clan, moet Eelyn
Fiske vertrouwen, de vriend van haar broer die haar meerdere keren heeft geprobeerd te vermoorden.
Samen moeten ze een einde maken aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders zullen ze moeten
toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een meeslepend historisch avontuur
geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over loyaliteit, vergeving en de deﬁnitie van familie. 'Zo nu en
dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk "donkere dagen"-boek.' Dagblad De
Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog voeren met je hart, een die net zo
wreed en stoutmoedig is als de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie Garber, auteur van
Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende, multidimensionale personages tot leven gebracht in een
grimmig mooie wereld. Alles is rijk en suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je hart
raakt. Dit is een aangrijpend verhaal, beeldend verteld.' Renée Ahdieh, auteur van The Flame in the Mist
Pandemonium Lauren Oliver 2012-10-02 Deze fascinerende roman zindert van het vuur van fel verzet,
verboden liefde en de vonken van een revolutie die op het punt staat uit te barsten. Lena is in de Wildernis
beland, zonder Alex, maar met vele anderen die hebben besloten het leven in eigen hand te nemen. Een ruig
en hard leven, zonder luxe, maar met liefde.
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