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priced shoes for a pair of cowboy boots - and he's about to get a little help from the loveliest lady in town . . .
Natalie Lane's got no time for newbies. The prettiest gal to ever put on a pair of work gloves, there's nothing she
can't do to keep a farm up and running. But when a handsome city-slicker rolls into town with nothing but bad farmer's
instincts and good intentions, Natalie's heartstrings are pulled. She's about to teach him a thing or two about how to
survive in Sweetheart. And he's about to teach her a thing or two about love.
Swimming Without A Net MaryJanice Davidson 2014-02-27 Half human and half reluctant mermaid, Frederika Bimm finds
herself investigating her watery roots in the latest instalment of her highly original and very funny romantic
adventures. After spending her entire life without seeing another mermaid or merman, there are suddenly undersea folk
all over the place when Fred visits the Black Sea. But Fred is still torn between her reluctant attraction to Artur,
arrogant high prince of the mer-people, and wealthy human Thomas. Will the trip finally help her make up her mind, and
separate the men from the fish?
Ladivine Marie NDiaye 2015-03-17 Clarisse houdt al jaren iets verborgen voor haar man en dochter: ze heet geen Clarisse
maar Malinka. Ook gaat ze al jaren in het diepste geheim op bezoek bij haar moeder Ladivine, een arme schoonmaakster.
Deze geheimen kosten Clarisse haar huwelijk. Na vijfentwintig jaar heeft haar man Richard genoeg van zijn vrouw, die
hij nooit echt heeft leren kennen. Hun dochter – ook Ladivine geheten – kiest de kant van haar vader. En dan neemt het
leven een onverwachte wending. In een tijd van vragen en verdriet vindt de jonge Ladivine steun bij een vreemde bruine
hond die haar voortdurend aanstaart.
Slaaplied Amanda Hocking 2013-08-05 Amanda Hocking, Watersong 2 - Slaaplied Kan Gemma ontsnappen aan de greep van de
Sirenen? 'Heel even, een kort en zalig moment lang, vergat ze wat er de avond ervoor was gebeurd, de avond dat haar
zusje was aangevallen en in een soort zeemeermin was veranderd, waarna ze in zee was verdwenen.' Getroffen door een
eeuwenoude vloek is Gemma mooier en krachtiger dan ooit. Ze is veranderd in een Sirene... Haar zus Harper zweert dat ze
Gemma terug naar huis zal halen. Samen met haar vriend Daniel gaat ze op zoek in de gevaarlijke wereld van de Sirenen.
Ook Gemma wil niets liever dan terugkeren naar haar familie en haar vriend Alex. Maar kan dat nog wel nu ze is
veranderd? Amanda Hocking (1984) haalde het internationale nieuws door meer dan een miljoen exemplaren van haar zelf
uitgegeven boeken te verkopen. Slaaplied is het tweede deel in de vierdelige Watersong-serie. Over Watersong 1 Lokroep:
`Een ontzettend mysterieus en spannend boek. Kom maar op met deel 2!' Chicklit.nl ****
De sneeuwkoningin Hans Christian Andersen 2020-06-24 Op een dag maakte een duivelse trol een spiegel die alles wat mooi
was als lelijk deed verschijnen, en alles wat goed was als kwaad. Verrukt besloten de trollen om hun spiegel naar de
hemel te brengen en de spot te drijven met de engelen, maar onderweg barstte de spiegel en de scherven verspreidden
zich over de wereld. Zo werden sommige scherven ramen en werden andere scherven brillen, maar de meest onfortuinlijke
mensen kregen kleine scherfjes in hun ogen of in hun hart, waardoor hun leven voor altijd zou veranderen. Dit overkwam
kleine Kay, tot de grote ergernis van zijn buurvrouw Gerda, en zo ontmoette hij de sneeuwkoningin. Hans Christian
Andersen (1805-1875) was een Deense schrijver, dichter en kunstenaar. Hij is beroemd om zijn kinderliteratuur,
waaronder de geliefde sprookjes "De nieuwe kleeren van den keizer", "De kleine zeemeermin", "De nachtegaal", "De
standvastige tinnen soldaat", "De sneeuwkoningin", "Het lelijke jonge eendje" en "Het lucifersmeisje". Zijn boeken zijn
vertaald naar elke levende taal, en er is tegenwoordig geen kind of volwassene die niet bekend is met zijn speelse
personages. Zijn sprookjes zijn talloze malen bewerkt voor het toneel en het witte doek, met name door Disney in de
animatiefilms "De kleine zeemeermin" in 1989 en "Frozen", wat losjes gebaseerd is op "De sneeuwkoningin", in 2013.
Dankzij Andersens bijdrage aan kinderliteratuur wordt zijn verjaardag, 2 april, gevierd als Internationale
Kinderboekendag.
De strijd om het labyrint Rick Riordan 2011-10-07 De oorlog tussen de Olympiërs en de kwaadaardige Titan Kronos bereikt
een hoogtepunt. Kamp Halfbloed is in rep en roer als blijkt dat Kronos’ leger die veilige, tot dan toe ondoordringbare
haven bedreigt. Om te voorkomen dat het kamp volledig onder de voet wordt gelopen door de wrede hordes, moeten Percy en
zijn halfgoddelijke vrienden een gevaarlijke queeste ondernemen. Ze komen terecht in het Labyrint, een ondoordringbaar,
ondergronds web waar elke bocht een onaangename verrassing kan opleveren en elke voetstap je laatste kan zijn.
Fish Out Of Water MaryJanice Davidson 2014-02-06 Fred the mermaid has taken the bait and chosen Artur, Prince of the
Black Sea, over human marine biologist Thomas. And just in time. The existence of the Undersea Folk is no longer a
secret, and someone needs to keep them from floundering in the media spotlight. Fred has all the right skills for the
job, but not for when her real father surfaces and tries to overthrow Artur's regime. However, as civil war threatens
to sink the merfolk, Fred can't stop thinking about the landlubber she left behind...
Dead Over Heels MaryJanice Davidson 2008-03-04 Three all-new paranormal stories of lust, laughter, and love from the
New York Times bestselling author, including an original novella featuring Undead queen Betsy Taylor. With her
trademark "sassy dialogue, lusty lovemaking [and] irreverent humor"* New York Times bestselling author MaryJanice
Davidson delighted fans with her wickedly sexy and wildly funny anthology, Dead and Loving It-stories in which the
worlds of the Wyndham Werewolves and Undead Queens collided. Now she returns to that sensual and irresistible afterdark realm of werewolves, vampires, and mermaids in three more original novellas--including an all-new Betsy Taylor
novella.
Bij mij ben je veilig Sharon Cameron 2020-06-16 ‘Bij mij ben je veilig’ van Sharon Cameron is een historische roman
over een jong meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog dertien joden op zolder verborgen hield. ‘Bij mij ben je
veilig’ van Sharon Cameron is het waargebeurde verhaal van de jonge Stefania Podgórska, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog dertien joden op zolder verborgen hield, onder de ogen van de nazi’s. Het is 1943, en Stefania werkt bij
de joodse familie Diamant in hun winkeltje. Als de nazi’s de stad binnenvallen verandert alles. De joodse familie moet

De tsaar van liefde en techno Anthony Marra 2016-08-31 In de jaren dertig krijgt een mislukte kunstenaar in de SovjetUnie het bevel om politieke dissidenten te verwijderen uit officiële foto's en kunstwerken, te beginnen met zijn eigen,
in ongenade gevallen broer. Wanneer er een betoverende afbeelding van een datsja op zijn bureau belandt, begint de
kunstenaar portretten van zijn broer toe te voegen aan de illustraties die hij hoort te censureren. Dit subversieve
besluit echoot door in de daaropvolgende decennia en brengt de verhalen samen van een legendarische ballerina en haar
kleindochter, een blinde kunstrestaurator, een gepensioneerde gangster, een weduwnaar die zijn vrouw voor het laatst
zag in die datsja en een soldaat die gevangenzit in een put, met als enige bezit een cassettebandje dat een laatste
boodschap van zijn familie bevat.
De mindere goden Eimear McBride 2016-10-03 Een achttienjarig meisje verhuist van Ierland naar Londen om daar aan de
theaterschool te gaan studeren. Op een nacht ontmoet ze een oudere acteur. Tussen de twee ontstaat een tumultueuze
relatie. De mindere goden is een verhaal over liefde en onschuld, geluk en ontdekking, en over hoe het verleden ons kan
achtervolgen. Een ontroerende en aangrijpende roman die zich afspeelt binnen het kunstenaarsmilieu van het Londen van
de jaren negentig.
Rabbit rent John Hoyer Updike 2003 Een man voelt zich niet meer opgewassen tegen het leven en besluit vrouw en werk te
ontvluchten.
Swimming Without a Net MaryJanice Davidson 2009-02-03 As Fred the Mermaid tries to fit in with her own kind, she finds
herself hooked on both Artur, the High Prince of the undersea realm, and Thomas, a hunky marine biologist. She's also
caught between two factions of merfolk: those happy with swimming under the radar-and those who want to bring their
existence to the surface.
Undead And Unworthy MaryJanice Davidson 2010-04-01 Having recently lost her dad and stepmother, Betsy Sinclair (née
Taylor) is adjusting to rather more than just married life. Their untimely deaths have left her and Eric as sole
guardians of her little brother, Jon. Two vampire parents - albeit vampire royalty - for a decidedly human baby. Still,
Betsy is more than up for the challenge. If only everyone would stop being so nervous around her, given her sudden
recent burst of power. Betsy most emphatically Does Not Want To Discuss It, and for the moment, everyone is following
her lead. But then the ghost of Betsy's stepmother turns up at their house. And as stubborn and insufferable as she was
in life, she's even more annoying in death - especially as she regards her demise as all Betsy's fault!
De zeer volhardende gappers van Frip George Saunders 2002 In het dorpje Frip heeft men veel last van zogenaamde
gappers, die zich vastklitten aan de geiten. Hoe komen de dorpsbewoners van ze af? Vanaf ca.10 jaar
Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het centrum van
een grote stad vol stof en rook te liggen. Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling der
seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Midnight Sun Stephenie Meyer 2020-08-04 Dit e-book 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. Het langverwachte nieuwe boek van
Stephenie Meyer – Twilight is terug! Toen Edward Cullen en Bella Swan elkaar ontmoetten in Twilight werd er een
iconisch liefdesverhaal geboren. Maar tot nu toe hebben fans alleen Bella's kant van het verhaal gelezen. Eindelijk
kunnen lezers nu ook Edwards versie van het verhaal lezen. Dit onvergetelijke verhaal, verteld vanuit Edwards
perspectief, krijgt een nieuwe en donkere wending. De ontmoeting met Bella is de meest zenuwslopende en intrigerende
gebeurtenis die hij in zijn jaren als vampier heeft meegemaakt. Hoe meer fascinerende details we leren over Edwards
verleden en de complexiteit van zijn gedachten, hoe meer we begrijpen waarom dit de meest bepalende strijd van zijn
leven is. Hoe kan hij zijn hart volgen als dit betekent dat hij Bella in gevaar kan brengen? In Midnight Sun neemt
Stephenie Meyer ons mee terug naar een wereld die miljoenen lezers heeft geboeid, en nog altijd boeit, en brengt ons
een nieuwe epische roman over de verwoestende gevolgen van onsterfelijke liefde. Lees de hele serie! Twilight Nieuwe
maan Eclips Morgenrood
De meermin en de courtisane Imogen Hermes Gowar 2018-06-01 op een septemberavond in 1785 krijgt koopman Hancock urgent
bezoek van een van zijn kapiteins: hij heeft diens schip verkocht in ruil voor een meermin, dat onweerstaanbaar
mysterieuze wezen van de zee. Geruchten verspreiden zich razendsnel door de haven, koffi ehuizen, salons en bordelen:
iedereen wil het wonder aanschouwen! Door de meermin dringt Hancock zelfs door tot de fi ne fl eur van Londen en op een
opulent feest ontmoet hij Angelica Neal, oh, de meest begerenswaardige aller vrouwen... en een zeer vaardige
courtisane. Hun onwaarschijnlijke liaison stuurt hun leven een riskante kant op. In deze verrukkelijke, uiterst
geslaagde debuutroman met veel oog voor schitterende details onderzoekt Imogen Hermes Gowar wat klasse, familie en
vrouwzijn betekende in het Londen van de achttiende eeuw.
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?
Danger, Sweetheart MaryJanice Davidson 2016-05-10 This city boy's about to get a taste of country life . . . Blake
Tarbell has a town to save. Rich, carefree, and used to the Vegas party lifestyle, Blake is thrown for a curve when his
former cocktail-waitress mother pleads he go back to her roots to save the town she grew up in. Blake's used to using
money to solve his problems, but when he arrives in Sweetheart, North Dakota, this city boy has to trade in his highswimming-without-a-net-fred-the-mermaid-2-maryjanice-davidson
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in het getto gaan wonen, en Stefania blijft achter in het huis van de familie Diamant. Er kloppen joden bij haar aan om
onder te duiken, en Stefania doet er alles aan om hen verborgen te houden en van voedsel te voorzien. En dan, op een
kwade dag, wordt er op de deur geklopt. De nazi’s confisqueren het huis en er komen Duitse verpleegsters in het
onderste deel van het huis wonen... Een krachtig, hoopvol en ontroerend verhaal over een jonge vrouw die
bovenmenselijke moed toont.
Donker getij Jennifer Donnelly 2015-11-05 Donker getij is het voorlaatste deel in de Waterfire Saga. Boordevol
politieke intriges en huiveringwekkende spanning! Eens was ze een verloren prinses, maar nu is Serafina de
zelfverzekerde leider van de Black Fin Resistance. Terwijl ze werkt aan het saboteren van haar vijand en het werven van
bondgenoten, worden haar vrienden geconfronteerd met hun eigen uitdagingen. Ling wordt gedeporteerd naar een
gevangeniskamp; Becca ontdekt een beschamend geheim. Ava kan niet terug naar huis, omdat de doodrijders wachten op haar
komst. En het wordt steeds moeilijker voor Serafina’s verloofde Mahdi om de schijn op te houden dat hij verliefd is op
Lucia Volerno. Als Lucia’s ouders achterdochtig worden, is zijn leven – en alle hoop voor Serafina – voorbij. •
Internationale bestsellerauteur • Derde boek in een reeks van vier epische verhalen
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
Het huis zonder ramen Barbara Newhall Follett 2015-02-15 HET HUIS ZONDER RAMEN (1927) is het verhaal van het jonge
meisje Eepersip dat niet kan aarden in de alledaagse, beschaafde wereld. Op een dag besluit ze weg te lopen van huis,
het avontuur tegemoet. Eepersip reist door weilanden en bossen, langs de zee, over ijzige en steile bergrotsen, samen
met feeën, vlinders, zwaluwen en herten. Ze raakt bevangen door de grenzeloze schoonheid van de natuur om haar heen en
de dieren die erin leven. Het huis zonder ramen beschrijft de zoektocht van een jong kind naar een eigen plek op aarde.
Het is een avontuur doorspekt met hoop, dromen en leven, vertelt vanuit de enthousiaste, onbezorgde en hartverwarmende
blik van een jong kind. BARBARA NEWHALL FOLLETT (1914 onbekend) schreef Het huis zonder ramen toen zij negen jaar oud
was. Het boek werd lovend ontvangen door de pers en groeide uit tot een bestseller. Op veertienjarige leeftijd
verscheen haar tweede roman The Voyage of the Norman D. In 1939, op vijfentwintigjarige leeftijd, verdween ze spoorloos
en werd nooit meer gezien. `Het meest authentieke en zuivere verslag van de ontwikkeling van een jonge geest, zoals het
nooit eerder werd beschreven. Een werkelijk opmerkelijk boekje The New York Times Tribune `Van een haast ondraaglijke
schoonheid The Saturday Review of Literature `Ik heb niets dan lovende woorden over dit verhaal. Het huis zonder ramen
is voortreffelijk The New York Herald
Undead and Unwary MaryJanice Davidson 2014-10-07 First: kill Satan. Second: reorganize Hell. Sounded simple enough back
then, but for Betsy Taylor, managing "down below" isn't as easy as she'd hoped - even if she is doing it with her
sister, Laura, a bona-fide Antichrist. So yes, Betsy has been shirking her hellish responsibilities, but she's been
just so darn busy these days. And she's not just yanking Laura's chain. There's a brand new baby drama involving a pair
of uncanny (ok, terrifying) toddler twins, an upcoming birthday party that has to be planned, and, are you ready for
it? Betsy's dad - once so very dead - has been spotted in downtown St. Paul. Now, despite all the chaos, Betsy's
friends rally around, helping her to handle all this fire and brimstone jazz. As for Betsy's sister and dad - they have
their own surprises in store for the vampire queen. And jolt by jolt, Betsy will discover that there's nothing as
heartwarming as family. Yeah, like Hell. If you love Darynda Jones and Janet Evanovich, this is the rip-roaring,
devilishly funny adventure for you!
Encyclopedia of the Vampire: The Living Dead in Myth, Legend, and Popular Culture S. T. Joshi 2010-11-04 An exhaustive
work covering the full range of topics relating to vampires, including literature, film and television, and folklore. •
Nearly 240 A–Z entries on all aspects of vampirism • Photographs and illustrations of vampire films, television shows,
and other matters relating to vampires • Brief bibliographies referring the reader to secondary sources on individual
entries • A general bibliography of scholarship on vampires
Gallant V.E. Schwab 2022-03-01 Voor de lezers van J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling en Holly Black Er zijn een paar dingen
die de tienjarige Olivia zeker weet: ze heeft geen familie, geen stem en één groot geheim. Als ze kon praten, zou ze
het vooral willen hebben over de ouders die ze nooit heeft gehad, en hoe ‘anders’ ze zich voelt dan de andere meisjes
in het weeshuis. Maar zelfs mét een stem zou Olivia zwijgen over de schimmen en wezens die alleen zij kan zien. Het
enige wat haar leven draaglijk maakt, is het dagboek van haar verdwenen moeder, Grace. Ze brengt haar dagen door met
het ontcijferen van haar moeders laatste boodschap, maar het lijken wel de woorden van een vrouw die haar grip op de
werkelijkheid aan het verliezen is. De laatste zin luidt: ‘Alles komt goed, Olivia, zolang je maar wegblijft van
Gallant.’ Dan ontvangt het weeshuis een brief van Olivia’s oom, die haar uitnodigt om zich te herenigen met de rest van
haar familie op zijn immense landgoed. Het enige probleem? Het is precies de plek waar haar moeder haar tegen wilde
beschermen: Gallant. Maar wat kan er nou zo erg zijn aan een huis? Natuurlijk zal Olivia gaan, vastbesloten om meer
over haar verloren familie en haar moeder te weten te komen. Maar elke familie heeft een duistere kant; zo ook de
bewoners van Gallant. In de pers ‘Het sleept je mee, breekt je hart en geeft ook hoop. Een betoverend mooi boek!’
Bol.com Lees Magazine ‘Een boek om bij weg te dromen.’ Lonely Planet Magazine ‘Betoverend, liefdevol, onvergetelijk en
bevat een aloude boodschap: heb je naasten lief en geniet van elk moment.’ ThrillZone.nl
In vuur en vlam Abbi Glines 2017-03-16 Verwend, egoïstisch, rijk, verrader, slet Nan Dillon, de in Prada geklede bad
girl van Rosemary Beach, is onder de hete zomerzon voor van alles uitgemaakt. Een deel van haar reputatie heeft ze
verdiend; haar enige zorgen zijn het onderhouden van haar perfecte figuur en het met haar broer Rush moeten delen van
haar vaders privévliegtuig. Maar Nan is allesbehalve blij. Rush verwacht een tweede kind en heeft geen tijd voor zijn
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zus. Grant, de laatste jongen om wie ze echt gaf, besluit dat hij niet met haar maar met haar halfzus Harlow verder wil
gaan. En Harlow, die nooit is vergeten hoe Nan haar behandelde toen ze voor het eerst naar de stad verhuisde, blijft
afstandelijk. Dus als Major haar mee uit vraagt, grijpt ze haar kans om met de knappe charmeur te daten. Een tijd weet
Nan het met Majors playboy-manieren uit te houden, maar als hij haar te vaak heeft afgebrand, besluit ze plotseling
voor een wild weekend naar Las Vegas te gaan. Daar ontmoet ze Gannon, een duistere, verleidelijke en o zo gevaarlijke
zakenman die precies weet hoe hij haar moet behandelen...
Undead and Underwater MaryJanice Davidson 2013-03-05 New York Times bestselling author MaryJanice Davidson “continues
to put her own unique spin on paranormal romance” (Fallen Angel Reviews), and in this all-new anthology, she’s three
times as outrageous as ever before… Super, Girl! Meet Hailey Derry, human resources representative and round-the-clock
superhero. Born with the ability to convert anything she eats into crime-fighting energy, Hailey is now faced with her
toughest challenge: the sexy new hire who has a mad crush on her. But how does Hailey break the news that she’s more of
a Wonder Woman than he can imagine? She’d better think of something fast, because letting this guy go would be a crime.
Undead and Underwater Betsy, queen of the undead, and Fred, the dour could’ve-been-a-princess mermaid, reluctantly team
up to help a mutual friend in trouble. After all, a friend in need is a friend who, well, can really test your
patience—because Betsy and Fred aren’t exactly BFFs. What they do have in common is the source of the problem: a man.
And what’s more troubling than love? Incomer As leader of the Pack, it’s Lara Wyndham’s job to usher her breed to
safety after the cataclysmic Kardashian Riots of 2025—and fend off the advances of Jack Gardner, a sexy Packer with
alpha urges and a knack for getting into trouble. No matter how bad Lara wants it, she doesn’t need it. Not that
intoxicating scent of his, or his talented mouth, or that perfect ass. Then again…
Villa Magdalena / druk 9 Santa Montefiore 2012-10-11 Om het bezoekersaantal van hun hotel weer wat aan te laten
trekken, willen de eigenaren een schilder inhuren. De eerste aanmeldingen vallen tegen, maar de laatste kandidaat, een
mysterieuze Argentijn, maakt gelijk indruk.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald J.K. Rowling 2019-02-01 Aan het einde van Fantastic Beasts and Where to
Find Them wordt met hulp van Newt Scamander de machtige duistere tovenaar Gellert Grindelwald gevangengenomen in New
York. Grindelwald weet echter te ontkomen en verzamelt volgers om zich heen die geen enkel vermoeden hebben van wat
zijn werkelijke doel is: de heerschappij van tovenaars over alle modderbloedjes en dreuzels. In een poging de plannen
van Grindelwald te dwarsbomen, roept Albus Perkamentus nogmaals de hulp in van zijn voormalige leerling Newt Scamander.
Zich onbewust van de gevaren zegt deze toe opnieuw zijn hulp te verlenen. In een steeds sterker verdeelde
tovenaarswereld wordt loyaliteit en liefde op de proef gesteld, zelfs onder trouwe vrienden en familie. Dit tweede
filmscenario van J.K. Rowling, met illustraties van MinaLima, bevat een scala aan verwijzingen naar de tovenaarswereld
zoals we die kennen uit de latere Harry Potterserie.
Creativity, inc. Ed Catmull 2014-08-29 Creativity, Inc. is een boek voor managers die hun werknemers willen leiden naar
excellentie, een handleiding voor iedereen die streeft naar originaliteit, en de allereerste, all-access reis naar het
hart van Pixar Animation Studios. Het neemt je mee naar de story meetings, de postmortems en de Braintrust-sessies en
laat zien hoe je een cultuur bouwt waar creativiteit ontstaat en floreert. Pixar domineert al bijna 20 jaar de
animatiewereld. Films als de Toy Story-trilogie, Monsters, Inc., Finding Nemo, The Incredibles, Up en WALL-E hebben
box-office records gevestigd en wonnen samen 27 Academy Awards. Het plezier in het vertellen van verhalen, de
inventieve plots en de emotionele authenticiteit laten zien wat creativiteit werkelijk is. In dit boek onthult Catmull
de ideeën en technieken achter het succes en de winstgevendheid. Bij Pixar is een unieke omgeving gecreëerd met
processen die creativiteit beschermen en die ingaan tegen conventies: - Geef een goed idee aan een middelmatig team en
ze verkloten het. Geef een middelmatig idee aan een fantastisch team en ze repareren het of verzinnen iets beters. Als je er niet naar streeft om het onzichtbare zichtbaar te maken en het te begrijpen, dan ben je slecht voorbereid om
leiding te geven. - Managers zijn er niet om risico’s te vermijden. Ze moeten een omgeving creëren waar het veilig is
voor anderen om risico’s te nemen. - De kosten om fouten te voorkomen zijn vaak hoger dan de kosten om fouten te
herstellen. - De communicatiestructuur van het bedrijf is niet gelijk aan de organisatiestructuur. Iedereen moet elkaar
kunnen praten. - Ga er niet vanuit dat algemene overeenstemming leidt tot verandering – zelfs als iedereen aan boord
is, kost het veel energie om een groep in beweging te krijgen.
Mermaid Louise O'Neill 2018-10-10 The Little Mermaid in een YA-roman: meeslepend, betoverend en adembenemend! Ik kijk
omhoog. Ik kijk naar de donkere zee, de woeste golven, en doe mijn best om een glimp op te vangen van het zwakke licht
in de verte. Dat is waar mijn moeder naartoe is gegaan, naar boven. En daar moet ook ik naartoe als ik de antwoorden
wil vinden waarnaar ik op zoek ben. Diep in de zee, aan de koude Ierse kust, droomt zeemeermin Gaia van een leven
zonder haar tirannieke vader. Wanneer ze eindelijk voor het eerst naar de oppervlakte mag zwemmen, wordt ze verliefd op
een mensenjongen. Ze verlangt naar een leven boven water. Hoe hoog is de prijs die ze daarvoor moet betalen?
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
De falling in love montage Ciara Smyth 2021-04-10 De cynische Saoirse (17) gelooft niet meer in de liefde. Ze is
vastbesloten om nooit meer aan een serieuze relatie te beginnen. Tot ze op een eindexamenfeestje Ruby ontmoet. Die
daagt haar uit tot een experiment: een zomer vol klassieke dates die zo in een romantische comedy zouden passen, en die
eindigt zodra vakantie voorbij is – geen verwachtingen van eeuwige liefde, geen gebroken harten, geen gezeur. Klinkt
als een perfect plan, maar Ruby en Saoirse vergeten één ding: aan het einde worden de personages in de film altijd écht
verliefd.
De laatste Olympier Rick Riordan 2011-10-09 Kamp Halfbloed is zich al een jaar aan het voorbereiden op de strijd tegen
de Titanen, terwijl ze weten dat de kans op een overwinning erg klein is. Het leger van Kronos is sterker dan ooit en
met elke god en Halfbloed die hij voor zijn leger rekruteert wordt het alleen maar sterker. Terwijl de Olympiërs
vechten tegen het monster Typhon begint Kronos met zijn opmars naar New York, waar de berg Olympus onbeschermd is
achtergelaten. Percy en zijn leger van jonge halfgoden moeten alles op alles zetten om hem tegen te houden. Eindelijk
wordt de profetie over de zestiende verjaardag van Percy uit de doeken gedaan. Terwijl de strijd voor de westerse
beschaving door de straten van Manhattan raast, begint Percy langzaam het angstaanjagende vermoeden te krijgen dat hij
aan het vechten is tegen zijn eigen lot.
De vrouw van de tijdreiziger Audrey Niffenegger 2015-06-27 De vrouw van de tijdreiziger is het verhaal van Clare, een
studente kunstgeschiedenis, en Henry, een avontuurlijke bibliothecaris. Zonder dat hij er iets aan kan doen verplaatst
Henry zich door de tijd, vooral op voor hem emotioneel zware momenten. Samen met zijn grote liefde Clare probeert Henry
uit alle macht een leven te leiden zoals ieder ander. Dat dit alles bedreigd wordt door iets wat hij niet kan voorkomen
maakt dit ontroerende verhaal onvergetelijk. ‘De roman is een ode aan liefde en trouw, maar komt ook tegemoet aan de
diepste verlangens van tienduizenden lezers: dat eeuwige trouw mogelijk is, dat liefde alles overwint.’ NRC Handelsblad
‘Een feelgood-roman over een zoektocht naar geluk.’ de Volkskrant ‘Een verrukkelijke, briljant geschreven liefdesroman.
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seriously screw everything up for good...
Undead And Unwelcome MaryJanice Davidson 2010-05-06 Betsy Taylor has problems that only a vampire queen/suburban wife
could possibly understand...such as fifty thousand angry werewolves. That's what Betsy is facing when she takes her
werewolf friend Antonia's body to Cape Cod, where the Pack resides at Wyndham Mansion. Because Antonia died in her
service, Betsy is alive and well - and wracked with guilt. She has no idea if the Wyndham werewolves will welcome her
with fangs or friendship. While Betsy and her husband Sinclair try to make nice, their legal ward BabyJon is freaking
out every werewolf he comes in contact with. Meanwhile, Betsy's posse back at the St Paul mansion are not happy.
Increasingly frantic emails alert Betsy to her half-sister's increasingly erratic behavior. Looks like the devil's
daughter is coming into her own - and raising hell. All in the name of making Betsy's life easier, of course.
Undead And Uneasy MaryJanice Davidson 2010-04-01 Betsy Taylor, undead vampire queen, has been given a new nickname by
her nearest and dearest: Bridezilla. Because whether you're alive or undead, planning weddings is a bitch. Especially
when your groom thinks the whole thing is a waste of time. Betsy's also dealing with a full house: she lives with a
ghost (Cathy), a werewolf (Antonia), a gay physician/human (Marc), her fiance and vampire king (Eric Sinclair), her
best friend (Jessica), a recovering Fiend (Garrett). But when Sinclair disappears, Betsy begins to get seriously
uneasy...

Mensen die houden van de stijl van John Irving kunnen hun hart ophalen.’ esta
Fang-tastic Fiction Patricia O'Brien Mathews 2011 Mathews uses a limited definition of paranormal, and examines works
set, for the most part, in a relatively realistic modern world inhabited by both humans and paranormal beings.
Deep blue Jennifer Donnelly 2014-07-03 Diep in de oceaan leven de zeemeerminnen. Op de ochtend van haar verloving
ontwaakt Serafina, een zeemeermin van de Middellandse Zee, met vreemde dromen in haar hoofd. Die voorspellen de
terugkeer van een eeuwenoud kwaad. Wanneer de pijl van een moordenaar Sera’s moeder vergiftigt, moet Sera op zoek naar
het brein achter de moord om een oorlog te voorkomen. Geleid door haar schimmige dromen, zoekt Sera vijf andere
zeemeerminheldinnen van de zes zeeën. Samen vormen zij een onverbrekelijke zusterband en ontdekken ze een samenzwering
die het bestaan van hun wereld bedreigt. • Internationale bestsellerauteur
Undead And Unfinished MaryJanice Davidson 2010-07-08 Vampire Queen Betsy Taylor is fed up of trying to decipher the
strange things prophesied in The Book of the Dead. At the end of her tether, she strikes a deal with Satan who promises
to help - if she and her half-sister Laura pay a visit to Hell. Hell, it would seem, is more terrifying than Betsy
could have ever imagined - a waiting room with bad carpeting, re-runs of 70s TV shows and ancient Good Housekeeping
magazines. But when Betsy and Laura find themselves catapulted back and forth through time, they realise they could
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