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Chloë krijgt het gevoel dat ze dingen voor haar verborgen houden en ze is
Tussen de leugens Michelle Adams 2020-03-10 Na een ongeluk komt

vastbesloten de waarheid te achterhalen... Michelle Adams groeide op in

Chloë bij in een ziekenhuis. Haar geheugen is verdwenen. De mensen

Engeland en woont tegenwoordig op Cyprus. Voor de fans van S.J.

aan haar bed zeggen haar ouders en zus te zijn. Zij vertellen haar de

Watson en Clare Mackintosh!

details van haar leven. Maar of dit klopt...? Michelle Adams schreef na

Unjustified Claims Kaje Harper 2021-04-06 His pack would've killed him for

Mijn zus haar tweede thriller, Tussen de leugens (Between the Lies).

his kinks and desires, but his human lover might destroy his wolf. Brandt

Chloë Daniels komt bij in een ziekenhuis, haar geheugen verdwenen,

Davis loved being part of his Michigan werewolf pack, until they found his

geen idee hoe ze er beland is. Ze herkent de mensen aan haar bed niet,

stash of gay porn. He escaped their anger, running in wolf-form into the

ze weet haar eigen naam niet. Terwijl ze langzaam herstelt, vullen haar

wilderness, but he can’t live that way forever. And he can’t hide in fur like

ouders en haar zus haar geheugen in met details over haar succesvolle

a coward when an injured man needs his help. Ethan Sjulstad knows life

carrière, haar huis aan de kust en het bijna fatale auto-ongeluk. Maar

is making him crazy when a solo hike into the Minnesota Boundary Waters
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seems reasonable. Then a bad fall leaves him seriously hurt and facing

the college groundskeeper should be simple. Until he realizes he’s falling

death. Delirious, he hallucinates being rescued by a big gray wolf and a

in love with his housemate, and things take a turn for the complicated.

naked woodland godling. For a man who has always loved fantasy, it's

John Barrett knows about loss. After moving twice to stay in touch with his

worth surviving just to find out what the hell is going on. (This is a lightly

kids, he could only watch as his ex-wife whisked them away to California.

edited rerelease of the 2014 original.)

Offering Ryan a room seems better than rattling around his empty house

Dodenrit Maggie Stiefvater 2012-06-26 Elk jaar in het begin van november

alone. But as casual friendship moves to something more, and emotions

is het eiland Thisby volledig in de ban van de Scorpio Race. Ruiters

heat up, the big old house feels like tight quarters. It’s nothing they can't

proberen zich lang genoeg vast te klampen aan hun waterpaarden om de

learn to navigate, until life adds in unhappy teen kids, difficult family

finish te bereiken. Sommigen overleven. Anderen sterven. Sean Kendrick,

members, and mysterious deaths on campus. Rebuilding will be far from

negentien jaar, is viervoudig kampioen. Hij is een man van weinig woorden

easy, even for two guys willing to open their minds, and hearts.

en als hij al angsten heeft, dan begraaft hij ze diep, zodat niemand ze kan

Het eindstation Patricia Cornwell 2016-02-03 In dit elfde boek in de Kay

zien. Met Puck Connolly ligt dat anders. Ze zal als eerste vrouw meerijden

Scarpetta-serie van Patricia Cornwell staat Kay Scarpetta’s waardigheid en

in de Scorpio Race. Dat was nooit haar bedoeling. Ze is op geen enkele

onschuld op het spel. Zal ze de waarheid op tijd kunnen onthullen? Het

manier voorbereid op wat er staat te gebeuren.

eindstation is het elfde boek uit de bloedstollende bestsellerserie rond

The Rebuilding Year Kaje Harper 2017-06-26 It took losing nearly

patholoog-anatoom Kay Scarpetta van auteur Patricia Cornwell. Deze

everything, to discover what they can’t live without. A few excruciating

serie betekende Patricia Cornwells doorbraak als grondlegger van de

minutes pinned under a burning beam cost Ryan Ward his job as a

pathologisch-anatomische thriller. Kay Scarpetta is kapot van de brute

firefighter, the easy camaraderie of his coworkers, his current girlfriend,

aanslag op haar leven. Ze moet haar huis verlaten, opdat het

and damn near cost him his left leg. Giving up, though, wasn’t an option.

onderzoeksteam de aanval kan onderzoeken. Kay zoekt steun en

He fought and won the battle back to health, over a painful year. Now,

onderdak bij een vriendin, Anna Zenner. Maar ook hier komt ze niet tot

choosing a new profession, going back to school, and renting a room from

rust. Als ze ontdekt dat Anna gedagvaardigd is om te verschijnen voor de
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jury in verband met het moordonderzoek naar Kay, beseft ze dat dit niet

‘Sinister, verslavend en onvoorspelbaar – dit is een roman die heel snel

de goede schuilplaats voor haar is. En dan wordt het wapen waarmee

en gretig verslonden moet worden, maar wel een die je lang bij zal

commissaris Diane Bray is vermoord aangetroffen in Scarpetta’s huis, en

blijven.’ – Red

stapelen de bewijzen tegen Kay zich op. Er rest Kay niets anders dan een

Aasvlieg Patricia Cornwell 2017-04-21 In Aasvlieg, het twaalfde boek uit de

beroep te doen op Het Eindstation, een organisatie waarbij haar nicht Lucy

Kay Scarpetta-serie van Cornwell, wordt Scarpetta geconfronteerd met het

betrokken is... Patricia Cornwells werk over de vrouwelijke patholoog-

grootste spook uit haar verleden... Aasvlieg is het twaalfde boek uit de

anatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in

bloedstollende bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay Scarpetta van

Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook

auteur Patricia Cornwell. Deze serie, bestaande uit meer dan 20

werd de serie bekroond met de Edgar Award en de Gold Dagger.

bloedstollende crimethrillers, betekende Patricia Cornwells doorbraak als

Zwart krijt Christopher Yates 2015-08-05 Zwart krijt van Christopher J.

grondlegger van de pathologisch-anatomische thriller. Kay Scarpetta is

Yates is een ongelooflijk spannende literaire thriller in de beste traditie van

verhuisd naar Florida, op zoek naar rust na de traumatische

Donna Tartts De verborgen geschiedenis. Met veel vaart en vileine humor

gebeurtenissen in Virginia. Maar ook in Florida zijn rust en een leven

houdt Yates in Zwart krijt de lezer tot aan de laatste pagina in een

zonder geweld haar niet gegund. Kay raakt betrokken bij een aantal

beklemmende greep. Een spelletje met gekke opdrachten en flauwe

afgrijselijke moorden en raakt verstrikt in een internationale samenzwering,

uitdagingen, gespeeld door zes eerstejaarsstudenten aan Oxford,

samen met Pete Marino en haar nichtje Lucy. Zal Scarpetta erin slagen

veranderde al snel de aard. Het werd grimmiger; de inzet werd hoger, de

om de internationale samenzwering bloot te leggen? En wie heeft er

uitdagingen persoonlijker en vernederender. En uiteindelijk ontaardde het

belang bij dat Kay definitief wordt uitgeschakeld? Patricia Cornwells werk

in een wrede strijd met onvoorspelbare en fatale gevolgen. Nu, veertien

over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte

jaar later, ontmoeten de overgebleven spelers elkaar nog één keer. Voor

thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5

de laatste ronde... ‘Een originele en gelaagde psychologische thriller die je

miljoen exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond met de Edgar

misleidt, verontrust, kwelt en betovert. Een ijzersterk debuut.’– The Times

Award en de Gold Dagger.
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Meneertje jarig Roger Hargreaves 2013-09-04 Meneertje Jarig heeft altijd

Helemaal de mijne Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 4 - Helemaal de

zijn feestmuts op en geeft partijtjes voor iedereen. Maar het lijkt erop alsof

mijne Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er

hij één hele belangrijke verjaardag vergeet Meneertje Jarig is het zevende

wonen te weinig mannen... Het nieuws van het mannentekort in Fool’s

deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!

Gold heeft inmiddels ook Hollywood bereikt. Tot afschuw van de inwoners

Op de klippen Jane Gardam 2019-10-30 Eén lange zomer in de jaren

is er een realityshow in het stadje neergestreken. Dakota Hendrix is

dertig. Het leven van de jonge Margaret Marsh verandert plotsklaps

gevraagd een oogje in het zeil te houden. Haar grootste uitdaging dient

wanneer Lydia, een wereldwijs en stoer dienstmeisje, bij Margarets

zich al snel aan, in de vorm van een grote, boze piloot uit Alaska. Deze

religieuze familie intrekt. Na de geboorte van Margarets broertje worden ze

Finn Andersson is het er totaal niet mee eens dat zijn twee broertjes

elke woensdag het huis uitgestuurd om samen van de idyllische Engelse

meedoen aan de show - waar ze hun studie nota bene voor hebben

kust te genieten. Langzaam komt Margaret erachter dat de wereld lang

afgebroken - en is van plan ze zo nodig hoogstpersoonlijk terug de

niet zo keurig en vroom is als ze altijd had gedacht. Ook het huwelijk van

collegebanken in te sleuren. Dakota laat zich echter niet intimideren door

haar ouders blijft niet onberoerd door de komst van het dienstmeisje.

de aantrekkelijke vreemdeling. Of ze zich door hem zal laten verleiden, is

Ondanks zijn krampachtige obsessie met zonde en deugdzaamheid is

een heel ander verhaal... Deel 4 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is

haar vader niet tegen Lydia’s charmes bestand. Alle keurslijven gaan af en

eerder verschenen en ook los te lezen.

het leven van de stijve Engelsen trilt op zijn grondvesten. Op de klippen

Als wij onszelf zijn Lisa Renee Jones 2013-10-03 Nu kennen we

vertelt over volwassen worden, religie en onderhuidse verlangens. Het is

Rebeccas geheimen. En ook die van Sara. Nu gaat Sara zijn donkerste

Jane Gardam in volle glorie, compleet met tragikomische scènes, warmte,

geheimen achterhalen Maar zal dat de twee dichter bij elkaar brengen, of

wijsheid en intrigerende perspectieven.

juist verscheuren? Hij is haar leven geworden, haar hart, haar ziel. Maar

Tot stof vergaan / druk 1 Tami Hoag 2004 Een voormalig FBI-agente

hij is mysterieus en beschadigd, en draagt vele geheimen met zich mee.

maakt samen met een vroegere collega jacht op een seriemoordenaar die

Sara zou alles voor hem riskeren. Hij durft daardoor zijn diepste behoeften

vrouwen verbrandt.

te tonen, zijn meest erotische verlangens. In het vuur van de passie zal hij
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alles onthullen wat hem kwelt, alles waaraan hij nooit kan ontsnappen. Om

knocking him upside the heart really too much to ask? Unfortunately, the

hem lief te kunnen hebben moet Sara zijn duisterste kant omarmen. Als

answer seems to be Yes. (This is a re-release of the 2015 Samhain novel,

wij onszelf zijn is na Als ik jou was en Als jij mij bent de onvergetelijke

with only minor editing.)

climax van de ijzingwekkende en erotische reeks van Jones. Lisa Renee

De eeuwige tijd Deborah Harkness 2019-03-19 Eindelijk een nieuw boek

Jones heeft meer dan twintig romans op haar naam staan. Haar

van de auteur van de internationale bestsellertrilogie Allerzielen! Op het

prijswinnende boeken wisten steeds weer hun weg naar de bestsellerlijst

slagveld van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog ontmoet de jonge

te vinden. Bovendien werd haar werk in verschillende landen vertaald.

chirurg Marcus MacNeil de mysterieuze Matthew Clairmont. Matthew doet

`Verslavend en adembenemend spannend. Flair

Marcus een aanbod dat hij niet kan weigeren: een kans op een nieuw

Life, Some Assembly Required Kaje Harper 2017-06-26 Finding love in the

leven, een eeuwig leven. Marcus grijpt zijn kans, maar het leven van een

ashes was easy. Building a life together? Not so much. After spending the

vampier is niet zo zorgeloos als hij dacht. Driehonderd jaar later valt hij als

first part of his life chasing pretty girls, love has finally come to Ryan in the

een blok voor de jonge Phoebe Taylor. Het lijkt het beste als Phoebe ook

form of John, a tall, lanky, red-headed landscape architect with wide

een vampier wordt, maar algauw blijkt dat het leven van een nieuwe

shoulders and a five-o’clock shadow. For the first time in Ryan's life, love

vampier in het moderne Londen net zo zwaar is als in het Amerika van de

feels easy. Hell, he even ran into a burning building for John and his son,

18e eeuw. Marcus realiseert zich dat de schaduwen waar hij driehonderd

and he’d do it again if he had to. But telling his father and brothers and

jaar geleden aan dacht te zijn ontsnapt, hen misschien wel eeuwig zullen

classmates “I’m gay. I’ve met a man”? That’s going to take nerve of a

achtervolgen. De pers over de boeken van Deborah Harkness ‘Harkness

different kind. For John, loving Ryan is as natural as breathing. Now if only

is een van de besten, vergelijkbaar met Diana Gabaldon en Stephenie

the rest of his life would fall into place. Dealing with his teen son is

Meyer.’ Algemeen Dagblad ‘Spanning, magie, romantiek – een

complicated enough, but with his ex-wife causing trouble and his daughter

opwindende en betoverende pageturner.’ Marie Claire ‘Slim. Origineel.

wanting to move in, John’s house— and his relationship with Ryan—

Kortom, onweerstaanbaar!’ The Sunday Times ‘Harkness brengt de wereld

threaten to split at the seams. Is one month without a new surprise

van magie op kleurrijke wijze tot leven, met een einde dat doet verlangen
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naar meer.’ Publishers Weekly

stoot gaan. Maar ze is zich wel zeer bewust van het feit dat hij in de buurt

Unwanted Appeal Kaje Harper 2021-03-16 Do strangers want to join

is. Vlakbij, en toch ver weg...

Aaron's pack, or wipe it from the face of the earth? Aaron, Alpha of

Een onverwacht kerstcadeau Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 7½ –

Minneapolis West, is tired of other werewolves threatening his pack for

Een onverwacht kerstcadeau De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd

harboring a gay wolf and his mate. Werewolves have more important

voor Netflix Onder de kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie

things to worry about, with humans closing in on discovering them. But the

een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg

arrival of two strange wolves on his doorstep, asking for sanctuary, pits

nodig hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet Annie voor het eerst in

compassion against safety. Can he let these two in and still keep his pack

jaren Nate weer – de aantrekkelijke vriend van haar broers die haar

and his mate Zach safe? Or is that a risk he can't afford to take? (34,000

vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn

words; This is a lightly edited re-release of the 2013 novella 2.5,

ogen niet van haar af te kunnen houden!

renumbered to 3)

De goden van Gotham Lyndsay Faye 2015-04-15 New York, 1845. Een

Een weerzien om te zoenen Linda Lael Miller 2014-07-22 Wat de liefde

uitslaande brand verwoest een groot deel van de stad en laat velen

betreft heeft Hutch Carmody geen geluk. Aan vrouwelijke aandacht heeft

dakloos achter. Tegelijkertijd gaat de aardappeloogst in Ierland verloren.

hij geen gebrek, maar een vaste relatie lijkt er niet in te zitten. Kendra, zijn

Twee schijnbaar ongerelateerde historische feiten tot de Ierse migranten

eerste en grote liefde, raakte hij kwijt. Zijn tweede belangrijke relatie heeft

de schuld krijgen van de honger in Manhattan. Timothy Wilde is door zijn

hij zelf beëindigd. Misschien moet hij zich erbij neerleggen dat zijn werk op

invloedrijke broer Valentine geronseld voor de kersverse politiemacht in

de Whisper Creek Ranch zijn leven is. Maar dan keert Kendra terug naar

New York. Hij krijgt de slechtste wijk van New York toegewezen en door

Parable, en is ze dus opeens vlakbij... Hutch was ooit Kendra Shepherds

de dagelijkse confrontatie met de misère daar overweegt hij zijn baan op

grote liefde. Ze wist zeker dat dat voor altijd zou zijn, tot ze na een ruzie

te geven. Maar dan botst hij op een nacht tegen een jong meisje op. Bird

vertrok. Nu is ze terug, en blijkt het onmogelijk Hutch te ontlopen. Ze wil

is blootsvoets en gekleed in een met bloed doordrenkt nachthemd, maar

geen relatie meer met hem - tenslotte liet hij haar destijds zonder slag of

weigert te vertellen wat haar is overkomen. In een opwelling besluit
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Timothy haar onder zijn hoede te nemen. Wanneer hij Bird eindelijk aan

dan. Mijn vriendin wil voor haar verjaardag... een triootje. SinnerThree: Je

het praten krijgt, vertelt ze hem over een plek waar tientallen lichamen van

hebt de juiste app gedownload voor een seksdate. LobsterShorts: Heb je

Ierse kinderen zijn begraven. Timothy moet op zoek naar een brute

dit soort dingen al eens eerder gedaan? Met een andere man?

seriemoordenaar die erop uit lijkt de anti-Ierse sentimenten nog eens aan

SinnerThree: Heel vaak. Ik ben een gelijke kansen speler. Jij?

te wakkeren. De strijd die losbarst zou hem wel eens zijn broer, zijn grote

LobsterShorts: [krekels!] SinnerThree, 21 Student bedrijfsmanagement. In

liefde en zijn leven kunnen kosten.

het geheim een mannelijke danser. Verdomd sexy. SinnerThree: Nou, ik

Marked by Death Kaje Harper 2020-10-23 Asking a necromancer for help

ben ertoe bereid als jij dat bent. Mijn leven is een beetje een puinhoop op

is scary; falling for him may be downright terrifying. Darien Green's afraid

dit moment. School, werk, familiestress. Oh, en ik woon naast de meest

he's going insane. The voices in his head are getting louder, weirder, and

vervelende kerel ter wereld. Ik heb de afleiding nodig. Weet je zeker dat je

more numerous. But tattoos appearing on his skin say that there might be

dit wilt? LobsterShorts: Ik wil het misschien een beetje meer dan ik wil

a magical reason, something other than his own brain going around the

toegeven. SinnerThree: Hey, niets mis met het verleggen van je grenzen...

bend. He's worked up the nerve to ask the local necromancer for help.

LobsterShorts: Vertel dat maar aan mijn controle-freak vader. Hoe dan

Now he just has to survive his encounter with tall, dark, and talks-to-

ook. Wat als dit trio vreemd is? SinnerThree: Dan is het vreemd. Het is

ghosts. Necromancer Silas Thornwood doesn't appreciate being woken out

niet zo dat we elkaar ooit nog moeten zien. Toch? Beloof me gewoon dat

of his bed by a stranger pounding on his door. But when that stranger

je niet verliefd op me wordt. LobsterShorts: Nu zou dat niet

turns out to be a half-frozen young man with an unexpected appeal, Silas

levensveranderend zijn... Lezers over Elle Kennedy & Sarina Bowen:

can't turn him away. Even Grim, his cat-familiar, agrees— in a world of

Sarina Bowen en Elle Kennedy hebben een heerlijk liefdesverhaal

death and demons, protecting gorgeous, ghost-ridden Darien is Silas's

afgeleverd, dat een beetje buiten de standaard paden wandelt. Ik hou

next difficult job.

daarvan. Een grappig en mooi verhaal over omgaan met je geaardheid en

Top Secret Sarina Bowen 2021-02-19 LobsterShorts, 21 Atleet. Stiekem

vriendschap. Vlotte schrijfstijl waardoor je het boek heel snel uitgelezen

een wetenschapsgek. Verdomd sexy. LobsterShorts: Dus. Hier gaan we

hebt. Een aanrader voor wie houdt van feelgood.
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Building Forever Kaje Harper 2019-08-29 Four years ago, Ryan and John

Contactmens. Maar als hij Megs geheim ontdekt, moet hij beslissen of zij

decided they'd wait to get married until it came with full legal equality.

het waard is om de broze vrede tussen mensen en de Anderen op het

Now, thanks to the Supreme Court, that historic moment has finally

spel te zetten. Anne Bishop is een ‘New York Times’-bestsellerauteur die

arrived. But three hundred miles separate Ryan's hectic residency from

met haar boeken meerdere prijzen heeft gewonnen. Megs verhaal gaat

John's busy campus job. With a son in college, a daughter choosing her

verder in haar tweede boek, ‘Zwarte veren’. ‘Anne Bishop weet zulke

future, and a rambunctious Irish Setter needing attention, planning a

levensechte personages neer te zetten dat ik het gevoel kreeg echt in

wedding isn't simple. Of course, even the most perfect ceremony can't

haar wereld rond te lopen. Ik ben verslaafd aan deze serie, kom op met

solve all their problems. What does it take to build forever?

dat volgende deel!’ – ‘USA Today’

Beschryvinge van de Oostindische Compagnie Pieter van Dam 1932

Unsafe Exposure Kaje Harper 2021-04-27 Nothing wrecks a guy's day like

Rode letters Anne Bishop 2015-03-02 Als Meg midden in een

finding out he's a werewolf. From the moment artist Dylan Shore arrives in

sneeuwstorm de grens tussen de mensen en de Anderen oversteekt, weet

Chicago, his life gets twisted like a kaleidoscope. Why does a street gang

ze niet hoe verreikend die ene stap zal zijn... Het eerste boek over Meg,

he's never met before want him dead? Why is a hot but odd

Simon en de Anderen. Voor alle lezers die zijn opgegroeid met ‘Buffy the

mathematician stalking him? And how can half the things Alex Corwin

Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’ en de ‘Mortal Instruments’-serie is

says possibly be true, no matter how honest he seems? Alex has a

er nu ‘Rode letters’, het eerste boek van Anne Bishop over Meg Corbyn

frightening dilemma. Dylan is attractive, appealing, out and proud. He's

en de Anderen. Meg Corbyn is een cassandra sangue, een bloedprofeet,

also completely unaware that he's a werewolf. It shouldn't be Alex's job to

die de toekomst ziet elke keer dat haar huid bloedt. Op de vlucht voor de

tell him, and warn him that gay wolves usually end up dead. But someone

man die haar gave wil gebruiken om rijk te worden eindigt ze in een

has to, before he finds out in blood and violence. Chicago's not Alex's

Stadspark van de Anderen – waar de menselijke wet niet geldt... Simon

hometown, but somehow he needs to protect Dylan from the local packs,

Wolfgard, gedaantewisselaar en leider van het Stadspark in Lakeside,

protect the wolves from being outed by Dylan, and keep his cool around

weet niet wat hem ertoe beweegt om Meg de baan te geven van

the first man to touch his own deeply-closeted heart. (This is a lightly
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edited rerelease of the 2016 original.)

speleoloog en duiker. Van zijn boeken werden in Nederland en

Bloedlijn James Rollins 2013-03-19 In het achtste deel van de Sigma

Vlaanderen ruim 120.000 exemplaren verkocht.

Force-reeks van bestsellerauteur James Rollins is Het Gilde erop uit om

Unacceptable Risk Kaje Harper 2021-01-27 For a hidden shifter, falling in

een nieuwe historische gebeurtenis te manipuleren: de Amerikaanse

love with a man may be the death of them both. Simon Conley knows

presidentsverkiezingen. In Bloedlijn, het achtste deel van de Sigma Force-

about being an outcast. Born into a secret werewolf pack, he’s the lone

avonturenthrillerreeks van bestsellerauteur James Rollins, is het Sigma-

gay wolf, an outsider even among his packmates. The top wolves consider

team in Somalië wanneer Het Gilde zijn volgende plan in werking stelt in

him a perversion, a failure, and a security risk. To survive in the human

de VS... Galilea, 1025. In een eeuwenoude citadel vindt een

world, werewolves rely on absolute secrecy, and any breaches of their

tempeliersridder een lang verborgen heilige schat: de Bachal Isu, de staf

code are dealt with swiftly— and violently. So when Simon falls in love with

van Jezus. De staf is een relikwie van onschatbare waarde en bevat

Paul, a human man, even his Alpha's grudging tolerance won't protect

mysterieuze krachten die de mensheid voor altijd zullen veranderen. Bijna

him. He must keep Paul from discovering the truth about him and the

duizend jaar later kapen Somalische piraten voor de kust van Afrika een

secrets the pack jealously guards, or it’s not just their love that’ll end up

jacht en ontvoeren daarbij een passagier, de zwangere dochter van een

dead. (A rerelease of the 2012 novel with light editing and the 1.15 short

prominente Amerikaanse politicus. Het Sigma-team krijgt de opdracht om

story included)

de vrouw uit de Somalische jungle te redden. Het team moet de

Scarpetta Patricia Cornwell 2016-02-03 In deze zestiende thriller in de Kay

confrontatie aangaan met het Gilde, een duistere orde die door de eeuwen

Scarpetta-serie van Patricia Cornwell tracht Scarpetta de waarheid achter

heen belangrijke historische gebeurtenissen heeft gemanipuleerd. Hun

de paranoïde verhalen van een crimineel psychopaat te ontdekken.

volgende doelwit: de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Scarpetta is het zestiende boek uit de bloedstollende bestsellerserie rond

James Rollins is een internationale bestsellerauteur. Zijn Sigma Force-

patholoog-anatoom Kay Scarpetta van auteur Patricia Cornwell. Deze

thrillers worden in meer dan 40 landen uitgegeven. Rollins studeerde

serie betekende Patricia Cornwells doorbraak als grondlegger van de

diergeneeskunde en woont in het Sierra Nevada-gebergte. Hij is fanatiek

pathologisch-anatomische thriller. Patholoog-anatoom Kay Scarpetta
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vertrekt op verzoek van de politie naar New York om een psychiatrisch

van het altijd meer en mooier willen, van het beter voordoen dan je bent.

patiënt te onderzoeken die speciaal naar haar heeft gevraagd. De patiënt,

Je wordt meegesleept door heel Europa in de jacht op de moordenaar.

Oscar Bane, is gewond en vertelt Scarpetta een paranoïde verhaal over

Huid op huid is letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend ‘Hoog spel in een

een moord waarbij hij betrokken was, maar die hij niet gepleegd zou

halsbrekend tempo. Laat de lezer niet meer los.’ Kirkus

hebben. Ook waarschuwt hij dat er nog meer gruwelijke moorden zullen

Powered by Ghosts Kaje Harper 2020-11-15 An untrained sorcerer and a

volgen. Klopt zijn paranoïde verhaal? Loopt er een moordenaar vrij rond,

reclusive necromancer face a ghost-infested town. Darien is free of his

of is Bane zelf de misdadiger? Scarpetta kan niet anders dan zelf de jacht

dead invaders, and his eyes have opened to a new reality. In a world of

op de moordenaar openen. Tijdens haar zoektocht komt ze echter

sorcerers and necromancers, he's full of power and potential, but

langzaam maar zeker tot het besef dat de moordenaar altijd lijkt te weten

completely ignorant. Necromancer Silas, and Silas's cat familiar, Grim, are

waar zijn volgende prooi is: zijn ogen zien alles... Patricia Cornwells werk

teaching him basic skills, but danger won't hold off, just because he's not

over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte

ready. Silas never planned to share his life with anyone, but after a week

thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5

of shared battles and shared nights, Darien has become a fixture in his

miljoen exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond met de Edgar

home. Silas has never met anyone with more raw magical ability, or less

Award en de Gold Dagger.

idea what to do with it. When Silas is offered a job hunting ghosts, he's

Huid op huid Claire North 2015-08-18 Kepler kan wisselen van persoon

tempted to refill his depleted bank account, but reluctant to bring untrained

door iemand aan te raken. Meestal beschouwt hij die geleende lichamen

Darien along. Darien's eager to help, though, and eventually Silas gives in.

als een hobby, maar soms raakt hij aan ze gehecht, zoals aan Josephine.

It's just a few ghosts. Nothing he hasn't handled before. What could go

Maar dan wordt zijn geliefde Josephine vermoord, terwijl de moordenaar

wrong?

het op hém, Kepler, had gemunt. Hij begint aan een missie om achter de

Unexpected Demands Kaje Harper 2021-02-25 He'd rather fight enemy

waarheid te komen en Josephines dood te wreken. Huid op huid is een

wolves and rogue humans than face his own heart. When Aaron took

razend spannende thriller mét diepgang, verrassend actueel in onze tijd

down a violent, power-crazed wolf and inherited half a pack, he knew
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being Alpha wasn't going to be easy. A week later, he's finding out what

menselijke emoties en een overweldigende ontknoping.

an understatement that was. Other werewolves are calling for the

Schitterende ijsster Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 6 -

extermination of his pack's gay wolf, or for Aaron's own death, and the risk

Schitterende ijsster Maureen Davenport organiseert voor het eerst de

of exposure to humans is growing. Aaron can't afford to let his long-

jaarlijkse kerstvoorstelling van Avalon, en ze is vastbesloten er een

suppressed sexuality escape his rigid control. When one of his younger

spectaculair succes van te maken. Er is echter één obstakel: Eddie

wolves is in trouble, it's simply Aaron's job as Alpha to help and protect

Haven, de ruig aantrekkelijke beroemdheid die haar als onderdeel van een

him. But keeping a cool distance from a young man who appeals to all his

taakstraf moet helpen bij de voorbereidingen. En er zijn maar weinig

senses could be Aaron's toughest challenge.

mensen die een grotere hekel aan de feestdagen hebben dan hij... Al snel

Triptiek Karin Slaughter 2017-07-13 Met exclusieve inleiding van Karin

komen Maureens bangste vermoedens uit. Zijn opdringerige vrouwelijke

Slaughter, speciaal geschreven voor haar Nederlandse fans. Wanneer in

fans, de zenuwachtige auditanten, de meningsverschillen tussen Eddie en

een van de beruchtste wijken van Atlanta een gruwelijke moord wordt

haar over de muziek en - tot haar grote ergernis - de vlinders in haar buik

gepleegd op een prostituee, wordt speciaal agent Will Trent van het

zorgen niet bepaald voor een soepel repetitieproces. En dan dreigt haar

Georgia Bureau ingeschakeld om op onderzoek uit te gaan. Hij krijgt hulp

geliefde bibliotheek ook nog de deuren te moeten sluiten. Als dat geen

van rechercheur Michael Ormwood, een arrogante en driftige veteraan, en

rampzalige kerst wordt! Maar ziet ze dat nu goed... en bekijkt Eddie haar

diens oude geliefde Angie Polaski. De schokkende misdaad blijkt er één

ineens met een begerige blik in zijn ogen?

uit een reeks. Op dezelfde dag dat er in Michaels achtertuin een nieuw lijk

Verlangen Chelsea Cain 2014-05-28 Chelsea Cain Verlangen Gretchen

wordt gevonden, duikt ex-gedetineerde John Shelley op, die na twintig jaar

Lowell, de verleidelijkste vrouwelijke moordenaar is terug Gretchen Lowell

gevangenschap wegens moord en verkrachting op vrije voeten is

is beeldschoon, briljant en... Een seriemoordenaar. Een klassieke femme

gekomen. Plotseling lijkt de sleutel tot de mysterieuze zaak dichterbij dan

fatale in de letterlijke zin van het woord. Gretchen, de aartsvijand en ex-

gedacht... Triptiek is een angstaanjagende thriller zoals alleen Karin

geliefde van rechercheur Archie Sheridan, heeft iets speciaals gepland

Slaughter die kan schrijven, boordevol ijzingwekkende scènes, complexe

voor diens verjaardag. Ze slaat toe tijdens Halloween, wanneer veel
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mensen verkleed gaan als de moordlustige Gretchen en alleen Archie de

vergeten dossiers uitspit om veroordeelden van de doodstraf te redden. Ze

echte Beautykiller herkent. Archie weet dat hij zich maar beter aan haar

trekt zich het lot van de moordenaar York aan, in wie ze meer een

spel kan overgeven, maar Gretchen is gruwelijker en onvoorspelbaarder

slachtoffer dan een dader vermoedt. Maar York wil niet gered worden. De

dan Archie ooit heeft kunnen bedenken. 'Uitstekend geschreven, Cain

Betoverden is een prachtig en transcendent boek, dat ons eraan herinnert

heeft een gruwelijk gevoel voor humor.' Stephen King 'Met een kil plezier

hoe onze menselijkheid ons allemaal verbindt, en hoe schoonheid en

laat Cain zien dat zelfs een gevild lijk een macabere schoonheid heeft.'

liefde zelfs in de grootste nachtmerrie kunnen overleven. Rene Denfeld

**** VN Detective & Thrillergids (over Wraak)

schrijft een taal die onder je huid kruipt.

Trapped by Greed Kaje Harper 2021-07-29 Silas Thornwood's worst

Nacht van de Dapperen (Koningen en Tovenaars—Boek 6) Morgan Rice

nightmare has come to life. Darien's familiar Pip is gravely injured, and

2016-03-09 “Een fantasy vol actie, die ongetwijfeld fans van Morgan

Darien and Jasper have been kidnapped. Someone ruthless and violent is

Rice’s voorgaande novels zal bekoren, evenals fans van werken zoals

holding the man Silas loves prisoner, for purposes he doesn't want to

THE INHERITANCE CYCLE van Christopher Paolini… Fans van Young

imagine. Silas needs help from his friends to locate and rescue Darien.

Adult fictie zullen dit meest recente werk van Rice verslinden en smeken

And when he does, those responsible― whether sorcerer, human, or

om meer.” --The Wanderer, A Literary Journal (over De Opkomst van de

demon― are going to be truly, utterly sorry…

Draken) De #1 Bestverkopende serie, met meer dan 400 vijfsterren

De betoverden Rene Denfeld 2014-11-07 Rene Denfeld schrijft licht in het

reviews op Amazon! NACHT VAN DE DAPPEREN is boek #6—en het

donkerste duister De betoverde plek is een oude stenen gevangenis,

laatste deel—van Morgan Rice’ bestverkopende epische fantasy serie

gezien door de ogen van een terdoodveroordeelde die in zijn boeken en

KONINGEN EN TOVENAARS (dat begint met DE OPKOMST VAN DE

fantasieën overleeft en de grimmige wereld rond hem tot een magische

DRAKEN, een gratis download)! In NACHT VAN DE DAPPEREN moet

plaats maakt. Hij ziet en hoort wat anderen niet opmerken. In die vreemde

Kyra een weg uit Marda zien te vinden en naar Escalon terugkeren met de

wereld vol geschifte poëzie en rauw gevangenisgeweld figureren twee

Staf van Waarheid. Als het haar lukt, dan wacht haar de meest epische

buitenstaanders: de gevallen priester en de dame, een onderzoekster die

strijd van haar leven; ze zal het moeten opnemen tegen Ra’s legers, een
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natie van trollen en een zwerm draken. Als haar krachten en het wapen

DRAKEN komt Morgan Rice wederom met wat een briljante nieuwe serie

sterk genoeg zijn, dan wacht haar moeder op haar om de geheimen van

belooft te zijn. We worden verzwolgen door een fantasie over trollen en

haar lotsbestemming te onthullen. Duncan moet voor eens en altijd Ra’s

draken, moed, eer, magie en geloof in je lotsbestemming. Morgan is er

legers zien te verslaan. Maar terwijl hij de belangrijkste strijd van zijn leven

weer in geslaagd om sterke personages neer te zetten, voor wie we op

uitvecht, die leidt tot een hoogtepunt in de Duivelskloof, heeft hij geen idee

elke pagina juichen… Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van

van de duistere bedriegerij die Ra voor hem in petto heeft. In de Baai des

iedereen die houdt van een goed geschreven fantasy novel.” --Books and

Doods moeten Merk en Koning Tarnis’ dochter hun krachten bundelen met

Movie Reviews, Roberto Mattos (over De Opkomst van de Draken)

Alec en de krijgers van de verloren eilanden, zodat ze het samen tegen de

Beset by Demons Kaje Harper 2022-02-22 They'll take a leap into the

draken kunnen opnemen. Ze moeten Duncan vinden en zich verenigen om

unknown to protect the world. There's something seriously wrong with

Escalon te redden, maar wanneer Vesuvius weer opduikt zijn ze niet

Earth's magic. A demon has appeared unsummoned out of thin air,

voorbereid op zijn verraad. In de epische finale van Koningen en

familiars can't return Home, and as Grim points out, rats smell like summer

Tovenaars leiden de meest dramatische gevechten, wapens en tovenarij

in the middle of winter. Grim and Pip can deal with rats; Silas can banish

naar een adembenemend, onverwacht einde, gevuld met zowel

one wayward demon. But soon there are other demons, more each day,

hartverscheurende tragedies als inspirerende wedergeboortes. NACHT

and Silas's old mansion is full of mysteries. He and Darien will need their

VAN DE DAPPEREN is een meeslepend verhaal over ridders en krijgers,

familiars, their friends, plus a whole lot of luck, as they search beyond

koningen en heren, over eer en moed, over magie, het lot, monsters en

Earth for the dark forces that have changed their world. And to have any

draken. Het is een verhaal over liefde en gebroken harten, over misleiding,

chance of getting safely home, Silas will have to confront a past he's

ambitie en verraad. Het is fantasy op zijn best, en nodigt ons uit in een

avoided for ten long years.

wereld die ons altijd bij zal blijven en alle leeftijden zal aanspreken. “Als je

Unplanned Coda Kaje Harper 2021-10-23 He'll get by with a little help

dacht dat er geen reden meer was om te leven na het einde van DE

from his mate. When Paul's long-buried past reaches out for him, having

TOVENAARSRING serie, dan had je het mis. Met DE OPKOMST VAN DE

Simon at his back should make all the difference. The shy, studious teen
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who ditched his hometown is now a grown man with a good life, an

a quick trip home to Tallbridge, North Dakota, and the man he left behind.

honorable profession, and a werewolf boyfriend. So why is still so hard to

Just a fast look, to make sure Adam's doing all right, before Donnie starts

go home? A new 37,000 word novella in the same time frame as book 6

his new life. He doesn't plan to stay. Adam Lindberg's been waiting six

in the Hidden Wolves series brings challenges, pain, love, and their HEA

years to get closure with Donnie. He missed that chance after the

for our favorite guys. Content warning for assisted suicide.

accident, fighting for his life in a hospital bed as Donnie pled guilty and

Dagboek Zonder Data Enid Bagnold 2014

disappeared into the justice system. Adam's tried to move on, but he never

Don't Plan to Stay Kaje Harper 2017-12-08 Donnie doesn't think he's worth

found another guy he cared about the same way. So when Donnie shows

a second chance. Adam does. At eighteen, Donnie Kagan's plans for

up in Tallbridge, Adam's ready to fight for more than three words of

graduation, and maybe even college, were derailed by a beer, a stoplight,

goodbye. If Adam asks for Donnie's help with the family store, maybe he'll

and a fatal crash. Now he's twenty-four, out of prison, and bitterly

stay long enough to finally talk about the future, and the past.

determined to start over. But with the holidays approaching, he can't resist

home-work-life-lessons-3-kaje-harper

14/14

Downloaded from gestionandohijos.com on August 13, 2022
by guest

