Deadtown 1 Nancy Holzner
As recognized, adventure as competently as experience nearly lesson, amusement, as with ease as
conformity can be gotten by just checking out a ebook Deadtown 1 Nancy Holzner furthermore it is not
directly done, you could say you will even more vis--vis this life, re the world.
We pay for you this proper as competently as simple habit to get those all. We meet the expense of
Deadtown 1 Nancy Holzner and numerous book collections from fictions to scientific research in any way.
accompanied by them is this Deadtown 1 Nancy Holzner that can be your partner.

Zo goed als dood Charlaine Harris 2011-08-15 Als Sookies minnaar, de vampier Bill, onverwacht de
benen neemt, krijgt Sookie contact met Eric, een ondode die met wisselend succes probeert de
plaatselijke vampierkring in de hand te houden. Onverhoeds duikt Eric midden in de nacht voor Sookie
op poedelnaakt en behoorlijk in de war. Tegelijkertijd wordt Sookies broer Jason vermist en krijgt Sookie
lucht van een heksenkring waarvan de aan vampierbloed verslaafde leden van gedaante kunnen
veranderen Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf bestverkopende auteurs van de afgelopen
jaren. Haar Sookie Stackhouse-romans verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen
keer verkocht. De Sookie Stackhouse-boeken zijn geweldig. SFX
Zwarte Magiërs Trudi Canavan 2012-03-16 Hoewel Sonea is toegelaten tot het magiërsgilde, wordt ze er
met weinig respect behandeld. Ze is tenslotte opgegroeid in de sloppenwijken van Imardin en van lage
komaf. En zulk gezelschap is in de ogen van haar hooggeboren medeleerlingen onacceptabel. Maar
haar talent is onmiskenbaar en al snel wordt ze toevertrouwd aan de zorgen van Akkarin, de opperheer
van het Gilde en een van de machtigste magiërs van het land. Maar Akkarin draagt een gruwelijk, duister
geheim met zich mee... 'Dit boek heeft alles voor de liefhebber van goede fantasy: een wonderbaarlijke
gedetailleerde wereld en een op-het-puntje-van-je-stoel plot. Kortom, een must.' - Jennifer Fallon, auteur
van de Kronieken van Wolfsblad
Omdat je me verleidt Beth Kery 2014-02-14 Een heerlijke roman in acht delen Als kunstenares
Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian
brengt haar compleet van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is
het begin van een stormachtige en sensuele verhouding.Francesca Arno heeft de opdracht gekregen
een bijzonder schilderij te maken als blikvanger voor de foyer van Ian Noble s nieuwe gebouw. Op een
cocktailfeestje om dit te vieren ontmoet ze hem voor het eerst, en is er direct een grote
aantrekkingskracht. Zo n seksuele reactie op een vreemde verrast haar. Met zijn dominante
aanwezigheid en zijn mysterieuze intensiteit brengt Ian haar compleet van haar stuk. En dat is precies
wat ze wil...
Vers bloed Stuart MacBride 2010-11-12 Een verkrachter teistert de gure straten van Aberdeen. Agent
Jackie Watson, de vriendin van inspecteur Logan McRae, biedt zich aan als lokaas. Na een paar koude
nachten hebben ze een verdachte te pakken: de mateloos populaire aanvaller van FC Aberdeen. De
arrestatie zet veel kwaad bloed onder de aanhang van de club en de politie moet hem al snel weer
vrijlaten: de voetballer heeft voor elk incident een alibi.Terwijl bijna alle aandacht van de politie en de
media uitgaat naar de verkrachtingen onderzoekt Logan een tweede zaak. In een loods bij de haven
wordt het verminkte lichaam van een onbekende man gevonden. Als Logan ontdekt dat de man te zien is
in een aantal illegale pornofilms lijkt het erop dat een plaatselijke liefhebber van bondage zijn hobby
misschien iets te serieus neemt... In hun zoektocht naar antwoorden raken Logan en Jackie verstrikt in
een obscure wereld van pornografen, seksshops, sm en voetbal.
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.
De Opperheer Trudi Canavan 2012-03-16 Sonea's loyaliteit wordt zwaar op de proef gesteld als zij voor
een lastige keuze komt te staan. Zelfs van haar leermeester Akkarin is ze niet langer zeker. Weliswaar
neemt hij haar steeds vaker in vertrouwen, maar het geheim dat hij met zich meedraagt doet Sonea
vermoeden dat de magiër minder eerbare doeleinden nastreeft. Het heeft er zelfs veel van weg dat hij

Sonea's magische gaven wil misbruiken. Intussen komt een oude vriend van Sonea uit het dievengilde in
de problemen als hij een dubieuze opdracht aanneemt van een geheimzinnige vreemdeling... 'De Zwarte
Magiërs-trilogie is van zeldzaam kaliber. Jammer dat het maar drie boeken zijn in plaats van tien.' - The
Guardian , auteur van de Kronieken van Wolfsblad
Als wij onszelf zijn Lisa Renee Jones 2013-10-03 Nu kennen we Rebeccas geheimen. En ook die van
Sara. Nu gaat Sara zijn donkerste geheimen achterhalen Maar zal dat de twee dichter bij elkaar brengen,
of juist verscheuren? Hij is haar leven geworden, haar hart, haar ziel. Maar hij is mysterieus en
beschadigd, en draagt vele geheimen met zich mee. Sara zou alles voor hem riskeren. Hij durft daardoor
zijn diepste behoeften te tonen, zijn meest erotische verlangens. In het vuur van de passie zal hij alles
onthullen wat hem kwelt, alles waaraan hij nooit kan ontsnappen. Om hem lief te kunnen hebben moet
Sara zijn duisterste kant omarmen. Als wij onszelf zijn is na Als ik jou was en Als jij mij bent de
onvergetelijke climax van de ijzingwekkende en erotische reeks van Jones. Lisa Renee Jones heeft meer
dan twintig romans op haar naam staan. Haar prijswinnende boeken wisten steeds weer hun weg naar
de bestsellerlijst te vinden. Bovendien werd haar werk in verschillende landen vertaald. `Verslavend en
adembenemend spannend. Flair
Levend dood in Dallas Charlaine Harris 2011-04-20 Het zit Sookie Stackhouse niet mee. Eerst wordt
haar collega vermoord, dan ontmoet ze een beestachtig wezen dat haar vergiftigt. Gelukkig zijn de
onsterfelijke vampiers er nog, van wie er een het gif uit haar wond zuigt en haar leven redt. Wanneer een
onsterfelijke haar om een tegenprestatie vraagt een misdaad oplossen kan ze niet anders dan
toestemmen, op één voorwaarde: als de daders worden gevonden en het zijn mensen, dan moeten ze
met rust gelaten worden door de onsterfelijken. Maar dat is gemakkelijker beloofd dan gedaan...
Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar
True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd
meer dan 20 miljoen keer verkocht.
Dans van schaduwen Yelena Black 2016-04-21 Vanessa zit op een exclusieve balletacademie, dezelfde
als die waar haar oudere zus Margaret heen ging voordat ze verdween. Vanessa heeft het gevoel dat ze
nooit in haar voetsporen zal kunnen treden. Al snel heeft ze de aandacht van maar liefst drie mannen: de
superknappe Zep, de mysterieuze Justin en charmante Josef. Wanneer hij haar vraagt voor de hoofdrol
in De Vuurvogel heeft Vanessa nog geen idee van het gevaar dat voor haar ligt.
Dood en verdwenen Charlaine Harris 2013-04-23 Op Sookie Stackhouse na zijn er maar weinig mensen
in Bon Temps die van het bestaan van weerwolven en gedaantewisselaars af weten. Daar komt echter
verandering in als zij besluiten zich te tonen aan de normale mensenwereld. Sookie raakt betrokken
wanneer een goede vriend op brute wijze aan een kruis wordt genageld, maar haar zoektocht naar de
dader wordt gehinderd wanneer een ras niet-menselijke wezens ouder, sterker en nog geheimzinniger
dan vampiers of weerwolven een greep naar de macht doet. `Niet alleen on screen nemen de vampiers
het over. Bloedstollend spannend! CosmoGirl! Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf
bestverkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar Sookie Stackhouse-romans verschijnen in 34
landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
Evermore Alyson Noël 2010-10-19 De onsterfelijken 1 - Evermore Sinds haar ouders en zusje bij een
auto-ongeluk zijn omgekomen, kan Ever auras zien en andermans gedachten horen. Wanneer ze
mensen aanraakt, ziet ze hun hele verleden. Ze doet dan ook al het mogelijke om mensen uit de weg te
gaan tot de knappe en mysterieuze Damen in haar leven komt. Hij is de enige die de chaos in haar hoofd
kan laten verdwijnen en de enige die haar echt begrijpt het is net of hij in haar ziel kan kijken. Ever wordt
beetje bij beetje ingewijd in Damens wereld vol wonderen en geheimen, maar ze heeft nog steeds geen
idee wie hij is of wat hij is. Het enige wat ze zeker weet, is dat ze hopeloos verliefd op hem is. Evermore
is verslavend, ik kon het niet wegleggen. Ik droomde over dit boek. En toen ik het uit had, bleef het maar
door mijn hoofd gaan. Het is gewoon een adembenemend boek. TEENS READ TOO Alyson Noel
woonde enkele jaren op Mykonos en in New York; nu woont ze in Californië. Voor ze schrijfster werd
werkte ze onder andere als stewardess.
Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley Davidson is een privédetective
met een bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op
te lossen. Als Charley en haar beste vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles
ingewikkelder dan het in eerste instantie leek. Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door
demonen die maar één ding willen: contact met Charley. Lukt het Charley om de vermiste vrouw terug te
vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad? Darynda Jones won met haar debuut Eerste
steen rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor

en suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en fantasy dan
is dit jouw boek. Viva
Fatale kus Lauren Henderson 2013-08-15 Scarlett Wakefield is zo'n meisje dat altijd pech lijkt aan te
trekken. Wanneer ze tijdens een feestje zoent met Dan, de populairste jongen van school, valt hij dood
neer. Nadat ze van de schrik is bekomen, komt ze erachter dat hij is vermoord. Maar door wie? En
waarom? Om uit handen van de roddelpers te blijven, die maar niet uitgeschreven raakt over de 'fatale
kus', wordt Scarlett naar de strenge kostschool van haar grootmoeder gestuurd. Daar weet niemand iets
van haar geheim af, denkt ze. Tot ze anonieme briefjes ontvangt die een heel ander licht werpen op
Dans plotselinge dood... 'Een verrassend leuke kruising tussen chicklit en detective: snel, spannend en
mysterieus.' Mel Wallis de Vries Maak in dit eerste deel kennis met Scarlett! In deze reeks verschenen
ook: Zoenen & leugens, Kus in de nacht en Doodskus.
De hongerige golven Carrie Ryan 2011-10-15 Gabry leidt een rustig en veilig leven in het dorp aan zee.
Om het dorp staat een hek. Buiten het hek wonen de Ontheiligden in het Woud van Klauwen en Tanden.
Het dorp met de vuurtoren is haar thuis, haar wereld en alles wat ze nodig heeft. Gabry¿s moeder dacht
dat ze haar geheimen achter had gelaten in het Woud van Tanden en Klauwen, maar geheimen blijven
niet begraven. Zo veilig is het leven niet¿ het hek kan niet alles tegenhouden. Carry Ryan is geboren en
getogen in Greenville, South Carolina. Ze werkte als advocate voordat ze zich fulltime ging bezighouden
met het schrijven van jeugdboeken. Ze woont samen met haar man, twee dikke katten en een hond in
Charlotte, North Carolina.
Grijze magie Jaye Wells 2015-11-04 ‘The Wire’ en ‘Breaking Bad’ met magie... In ‘Grijze magie’, het
eerste deel in de Kate Prospero-serie van Jaye Wells, draait alles om de bikkelharde strijd tussen de
magiekartels en de wet. In een maatschappij waarin magie even verslavend is als drugs, probeert de 28jarige Kate Prospero makers en verspreiders van illegale ‘grijze’ magie achter de tralies te krijgen. Zelf
kent ze die wereld maar al te goed: ze groeide op als het nichtje van een van de kartelbazen. Een
nieuwe variant van grijze magie die tot moorden aanzet, betekent voor Kate de carrièrestap waar ze lang
op heeft gewacht, maar als haar ex-vriend een van de verdachten blijkt te zijn zal ze haar relatie met
hem en met grijze magie opnieuw moeten definiëren.
Grijze ogen Anne Bishop 2016-11-18 Meg vreest dat het wankele evenwicht tussen mensen en Anderen
voorgoed verstoord is – want wat de mensen zijn vergeten, is dat de natuur altijd wint... Het vierde boek
over Meg, Simon en de Anderen. Anne Bishop is de auteur van de Urban Fantasy-serie 'De Anderen'
over heldin Meg Corbyn. Eerdere delen 'Rode letters' 'Zwarte veren' en 'Zilveren zicht' vonden
moeiteloos hun weg naar de fans. 'Grijze ogen' is het vierde deel in de serie. Hoeveel menselijkheid
willen de terra indigine bewaren? Dat is de vraag waar Meg, Simon, Vlad en de andere leiders van het
Stadspark voor staan. De haatzaaiers van Mensen Altijd Eerst verklaren de oorlog aan de Anderen –
maar ze hebben geen idee wat ze met hun bloedlust wakker maken. Dit gevecht komt voor de Anderen
neer op een simpele vraag: Hoeveel menselijkheid willen de terra indigine bewaren? Het is oorlog, maar
de mensen zijn vergeten dat ze niet alleen de gedaantewisselaars tegenover zich hebben – ze hebben
zojuist de oorlog verklaard aan de wereld zelf.
Vermoord fantoom J.D. Robb 2014-01-05 Number Twelve is een urban legend in New York. Er wordt
gefluisterd dat de legendarische club uit de jaren zestig vervloekt is, en dat het er spookt. Inspecteur Eve
Dallas leidt het onderzoek naar de moord op Radcliff Hopkins, de nieuwe eigenaar en de kleinzoon van
de man die van Number Twelve een cultureel icoon maakte. Een serie kogels maakte een einde aan
Radcliffs droom om de club weer in oude glorie te herstellen. Terwijl iedereen angstig wordt van alle
paranormale verhalen laat de nuchtere Eve zich niet afleiden van de harde bewijzen. Maar de zaak wordt
nog vreemder als er een connectie opduikt naar een verdachte verdwijning van een rockster, vele
decennia geleden. Terwijl Eve zoekt het verband tussen de twee zaken onderzoekt, botst haar logica met
het onverklaarbare. Ze wordt gedwongen om de dreiging onder ogen te zien van iets dat nóg gevaarlijker
is dan een moordenaar van vlees en bloed.
Heartbreaker Bay 2 Jill Shalvis 2019-10-29 (1) FLIRTEN MET KERST Als dit geen magische kerst
wordt... Na het schrijven van de ene na de andere bestseller, heeft Colbie Albright ineens geen inspiratie
meer. Omdat ze een paar weken vrij heeft voor kerst, vertrekt ze naar San Francisco voor een
verfrissende pauze. Dat ze daar vrijwel meteen kopje-onder gaat in een fontein, is echter wat veel van
het goede! Gelukkig wordt ze snel uit het water gevist - en haar redder in de nood is zó knap, dat ze bijna
weer in ademnood komt. Dat brengt haar wel op een idee: een flirt is vast de perfecte remedie tegen een
writer's block! Maar kan ze deze Spencer Baldwin wel weer loslaten als het tijd is om terug naar huis te
gaan? (2) ONTELBARE KUSSEN Hoe krijgt ze die kus ooit uit haar hoofd? Eén verzengende kus, en

toen niets. Nadat de sexy Joe haar onverwacht kuste en vervolgens niets meer liet horen, besloot Kylie
hem uit haar hoofd te zetten. Maar dan steelt iemand iets kostbaars van haar, en alleen híj kan haar
helpen het terug te krijgen. Ze zal dus met hem moeten samenwerken, wat betekent dat ze haar trots in
moet slikken en de neiging moet weerstaan om hem te wurgen... Tijdens de spannende zoektocht die ze
samen ondernemen, beginnen de vlinders in Kylies buik toch weer op te fladderen. Misschien, bedenkt
ze, kan ze zich het best over 'de kus' heen zetten door hem te vervangen door een heleboel nieuwe! (3)
WONDERLIJKE WINTERNACHT Vroeg er iemand om mistletoe? Een zaak over een stelende
kerstman? Ach, waarom ook niet. Na twee jaar administratief werk bij Hunt Investigations wil Molly
Malone weleens een echte onderzoeksklus doen. Hopelijk wordt ze daardoor ook een beetje afgeleid van
de fantasieën die haar plagen sinds ze een nacht bij veiligheidsexpert Lucas Knight doorbracht. Er is die
nacht niets gebeurd, maar dat weet hij niet, en ze vindt het stiekem wel leuk om hem in de waan te laten.
Dat ze nooit écht bij elkaar in bed mogen belanden, daar heeft ze zich allang bij neergelegd. Ze is
immers het kleine zusje van zijn beste vriend. Waar ze alleen geen rekening mee heeft gehouden, is de
zinderende spanning die sinds haar leugentje tussen hen in hangt... Deze boeken zijn ook los
verkrijgbaar.
Godin bij vergissing P.C. Cast 2013-01-22 Al heeft Shannon Parker als lerares Engels voor heel wat hete
vuren gestaan, zelfs voor haar is het wat bizar om eerst op mysterieuze wijze te worden aangetrokken
door een Keltische pot, dan met haar auto in een heftige storm verzeild te raken en door haar
spiegelbeeld een vuurbal in gelokt te worden, om uiteindelijk geradbraakt wakker te worden in een
andere wereld. Een mythische wereld zonder auto's, computers of opstandige pubers, waarin ze van
identiteit heeft geruild met ene Rhiannon incarnatie van de godin Epona die op het punt staat in het
huwelijk te treden met... een centaur. Shannon mag dan altijd een paardenmeisje zijn geweest en,
toegegeven, de centaur in kwestie is een zeer aantrekkelijk exemplaar, maar wat moet een simpel meisje
uit Oklahoma nu met een half paard als echtgenoot? Dat Rhiannon meer goede redenen had om met
haar van wereld te wisselen beseft Shannon niet lang daarna, wanneer ze ontdekt dat haar nieuwe
wereld, het rijk Partholon, door een leger bloeddorstige gevleugelde monsters wordt bedreigd. Terwijl
deze Fomorianen gruwelijk huishouden in Partholon, trekt Shannon samen met haar centaur met wie ze
het inmiddels méér dan goed kan vinden ten strijde. Zal het haar lukken te overleven en een manier te
vinden om naar huis terug te keren?
Deadtown Nancy Holzner 2009-12-29 First in a brand new urban fantasy series that's "fresh and funny,
with a great new take on zombies" (Karen Chance) and "full of dangerous magic and populated with
characters so realistic, they almost jump off the page" (Ilona Andrews). If you were undead, you'd be
home by now... They call it Deadtown: the city's quarantined section for its inhuman and undead
residents. Most humans stay far from its borders-but Victory Vaughn, Boston's only professional demon
slayer, isn't exactly human.
Als ik jou was Lisa Renee Jones 2013-01-30 Als Sara McMillan een stapel prikkelende dagboeken in
handen krijgt, afkomstig uit een opslagunit waarvan de inhoud geveild wordt, is ze geschokt en
gefascineerd tegelijk door de ontboezemingen van de schrijfster. Hoe meer ze leest, hoe meer ze zich
gaat afvragen waarom Rebecca, de eigenaar van de ruimte, alles heeft achtergelaten. Is haar iets
noodlottigs overkomen of heeft ze gewoonweg besloten om haar leven achter zich te laten en opnieuw te
beginnen? Sara raakt volledig in de ban van het spannende erotische leven dat Rebecca leidde en is
vastbesloten te achterhalen wat er is gebeurd. Binnen de kortste keren raakt ze ondergedompeld in
Rebeccas leven. Ze neemt haar oude baan over en ontmoet haar vrienden. Maar het gaat verder. Sara
voelt zich sterk aangetrokken tot twee mysterieuze mannen: Marc, de eigenaar van een galerie, en de
beroemde kunstenaar Chris. Ze laat zich verleiden, en hoewel het duidelijk is dat beide mannen duistere
geheimen met zich meedragen, is ze niet meer in staat te stoppen. Als ik jou was is een
huiveringwekkende erotische thriller die je niet meer los zal laten. Lisa Renee Jones heeft meerdere
prijswinnende boeken geschreven. Haar werk werd in verschillende talen vertaald. Als ik jou was is het
eerste deel van een trilogie.
Een zomer zonder jou Jenny Han 2011-06-15 Zomer, zon, een strandhuisje, en niet te vergeten de twee
knappe zoons van Susannah: voor Belly dé perfecte ingrediënten voor een zwoele zomervakantie.
Vroeger telde ze de dagen tot de zomervakantie af en kon ze niet wachten Jeremiah en Conrad, die ze al
vanaf haar geboorte kent, weer te zien. Maar dit jaar is alles anders. Susannah, de moeder van de twee
jongens, is overleden en Conrad sluit zich voor iedereen en vooral voor Belly af. Alles wat goed en
vertrouwd was aan de zomers in Cousins Beach is weg en Belly hoopt dat het nooit meer zomer wordt...

Een zomer zonder jou is het gevoelige, meeslepende vervolg op De zomer waarin alles veranderde.
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 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...
Zij wist het Melinda Leigh 2013-08-27 Als na een ongeluk haar carrière in de dressuur voorbij is en
paardentrainster Rachel Parker terugkeert naar haar geboorteplaats, lijkt ze daar niet erg welkom. Haar
pogingen om de familieboerderij nieuw leven in te blazen worden gehinderd door de huwelijksproblemen
van haar zus en door een stalker die Rachel bedreigt. Iemand probeert haar kapot te maken, iemand die
persoonlijke dingen van haar weet en haar bespiedt Tijdens zijn onderzoek naar het verleden van Rachel
merkt politiechef Mike O Connell niet alleen dat er heel veel verdachten zijn, maar ook dat hij te veel
gevoelens heeft voor de vrouw die hij dient te beschermen. Door het toenemende geweld tegen Rachel
beseft Mike dat hij haast moet maken. Rachels stalker lijkt niet te zullen rusten tot zij dood is. Mike en
Rachel zetten alles op alles om een web van leugens en bedrog bloot te leggen, voordat het te laat is.
`De spanning blijft oplopen tot aan de spectaculaire finale van deze romantische thriller -Publishers
Weekly
The Mammoth Book of Best New Horror 22 Stephen Jones 2011-10-20 The year's best, and darkest,
tales of terror, showcasing the most outstanding new short stories and novellas by both contemporary
masters of the macabre and exciting newcomers. As ever, this acclaimed anthology also offers the most
comprehensive annual overview of horror around the world in all its incarnations; a comprehensive
necrology of famous names; and a list of indispensable contact addresses for the dedicated horror fan
and writer alike. The Mammoth Book of Best New Horror remains the world's leading annual anthology
dedicated solely to presenting the best in contemporary horror fiction.
Allemaal dood Charlaine Harris 2012-08-10 Op verzoek van de vampierkoningin van Louisiana, SophieAnne Leclerq, bezoekt Sookie een belangrijke vampierconventie. Sophie-Anne wordt namelijk
beschuldigd van de moord op haar koning. Bovendien is haar machtspositie ernstig verzwakt als gevolg
van de chaos die orkaan Katrina aanrichtte. Sookie weet dat Sophie-Anne onschuldig is, maar veel van
haar onderdanen zijn haar liever kwijt dan rijk. Als het Verbond van de Zon onverwacht de conventie
verstoort, is Sookie genoodzaakt partij te kiezen. Waar zal ze voor kiezen? Mens of vampier? Cover Art
© 2012 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO and related service marks are the property of
Home Box Office, Inc.
Hellforged Nancy Holzner 2010-12-28 They call it Deadtown: the city’s quarantined section for its
inhuman and undead residents. Most humans stay far from its border—but Victory Vaughn, Boston’s only
professional demon slayer, isn’t exactly human… A demon is stalking Vicky's dreams-just as several of
Deadtown's zombies are viciously attacked and become really dead. And when Vicky realizes she is the
only connection between the victims, she suspects that the demon is somehow working through her
dreams to become Deadtown's living nightmare.
Echt dood Charlaine Harris 2012-04-09 Als Sookies nichtje Hadley kort na de bruiloft van twee machtige
vampiers dood wordt aangetroffen, is er alle reden om op onderzoek uit te gaan. Hadley was namelijk
jarenlang het favoriete speeltje van de bruid, de vampierkoningin van Louisiana, en Sookie is ervan
overtuigd dat zij iets met haar dood te maken heeft. Samen met Hadleys huisbaas, de heks Amelia
Broadway, vertrekt ze naar New Orleans, want daarheen leiden alle aanwijzingen... 'De perfecte
combinatie van romantiek, mysterie en fantasie.' - Publishers Weekly 'Heerlijk ondeugend, deze serie
wordt alleen maar beter.' - Dallas Morning News Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf
bestverkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar Sookie Stackhouse-romans verschijnen in 34
landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
Hellhound Nancy Holzner 2013-10-29 They call it Deadtown: the city’s quarantined section for its
inhuman and undead residents. Most humans stay far from its borders—but Victory Vaughn, Boston’s
only professional demon slayer, isn’t exactly human…. Boston’s zombies have suddenly become

inexplicably violent—horror movie-style—resulting in a catastrophic all-out battle against humans. More
troubling to Vicky is that she’s had dreams and visions of herself fighting alongside the demons. At least,
she hopes they’re just visions—otherwise, that puts her on the front lines of the wrong side of the war.
Vicky’s not surprised to discover that Pryce, her demi-demon cousin and loathed adversary, is behind the
outbreak of the zombie plague, having formed an unholy pact with the Old Ones. Now, as the violence
escalates and alliances shift, Vicky knows she’s the only one who can stop the plague. Unless the pack
of hellhounds on her trail finds her first.
Van dood tot erger Charlaine Harris 2012-10-04 Van dood tot erger Sinds de orkaan Katrina over
Louisiana trok en een aanslag de vampierconventie letterlijk op haar grondvesten deed schudden, is
iedereen mens of anders behoorlijk gestrest. Zo ook Sookie, die nog steeds wordt geplaagd door het
verlies van haar spoorloos verdwenen vriend Quinn. Haar vriendschap met de weerwolven en de
bloedband die zij heeft met de vampier Eric, maken het er voor haar niet gemakkelijker op als beide
partijen tegenover elkaar komen te staan. `Bestsellerauteur Harris mixt moeiteloos de humor uit het
Zuiden met bijtende satire. Publishers Weekly Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf
bestverkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar Sookie Stackhouse-romans verschijnen in 34
landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht
Zoete leugentjes Jill Shalvis 2017-06-27 Val voor de man die je niet kunt krijgen... Als kapitein van een
rondvaartschip is Pru ruige wateren gewend; het leven op het vasteland vindt ze een stuk lastiger.
Hoewel ze erg gelukkig is met haar nieuwe appartement en nieuwe buren, zit ze er niet op te wachten
verliefd te worden - en al helemaal niet op Finn O'Riley, de sexy eigenaar van haar nieuwe stamkroeg!
val nog een beetje harder... Hoewel Finn keihard werkt, maakt hij duidelijk altijd tijd voor zijn vrienden.
Zodra Pru daar een van wordt, moet ze erg haar best doen om niet in zijn betoverende groene ogen te
verdrinken. Maar na een incident met een dartpijltje gaat hun vriendschap razendsnel over in meer. Véél
meer... en vertel hem dan de waarheid... Pru wil niets liever dan dat Finn gelukkig is - dat heeft ze zelfs
gewenst bij de wensfontein op het plein. Ze durft alleen niet te wensen dat ze hem ooit helemaal voor
zichzelf zal hebben. Want ze heeft iets voor hem geheimgehouden wat alles zal veranderen...
Bloodstone Nancy Holzner 2011-09-27 They call it Deadtown: the city's quarantined section for its
inhuman and undead residents. Most humans stay far from its borders - but Victory Vaughn, Boston's
only professional demon slayer, isn't exactly human... Boston's diverse South End is known for its
architecture and great restaurants, not its body count. So when mutilated human corpses begin turning
up in the area, the entire city takes notice. The killer-dubbed the South End Reaper-uses a curved blade
for his grisly work. And even though there's no real evidence pointing to a paranormal culprit, the deaths
are straining the already-tense relations between Boston's human and inhuman residents. As the bodies
pile up, Vicky, her formidable aunt, Mab, and her werewolf boyfriend, Kane investigate, only to find that
the creature behind the carnage is after something much more than blood...
Date met de dood Charlaine Harris 2011-03-16 Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood Sookie
Stackhouse is een serveerster met een speciale gave ze kan gedachten lezen wat soms heel
vermoeiend is en soms heel erg van pas komt. Alleen bij Bill Compton, de nieuwkomer in het dorp op wie
ze halsoverkop verliefd wordt, wil het niet lukken, terwijl ze juist over hém meer te weten zou willen
komen. Ook al omdat hij er een griezelig stel vrienden op na houdt. Als een van Sookies collegas wordt
vermoord, kijkt iedereen dezelfde kant op. Naar Bill. Er wordt zelfs gefluisterd dat Sookie wel eens zijn
volgende slachtoffer zou kunnen worden. Want alle betrokkenen is één ding duidelijk: Bill Compton is
een man met duistere geheimen. Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs
van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in
34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
Lucky Harbor 3 Jill Shalvis 2020-01-28 Deel 7 ZOENEN IN HET ZAND Ali Winters heeft weleens een
betere dag gehad. Haar vriendje heeft het, nota bene met een sms'je, uitgemaakt. En ze staat zowat op
straat, want hij heeft de huur van hun huis al opgezegd bij de eigenaar, ene Luke. Dan beschuldigt hij
haar ook nog van diefstal, wat de politie helaas nog schijnt te geloven ook. Om eerlijk te zijn, heeft ze
zich nog nooit zo alleen, zo onaantrekkelijk en vooral zo onsexy gevoeld. Hopelijk biedt een lekkere
warme douche wat ontspanning... Als Luke Hanover de deur van zijn strandhuis in Lucky Harbor
opendoet, hoort hij tot zijn ergernis gespetter in de douche. Even later verschijnt, slechts gekleed in haar
ondergoed, de leukste, aantrekkelijkste en meest sexy vrouw die hij ooit heeft gezien. Eigenlijk was hij
van plan om uit te rusten van zijn zware baan bij de recherche in LA. Maar nadat hij haar verhaal heeft
gehoord, heeft hij nog maar één doel: die loser van een vriend duidelijk maken dat hij beter uit de buurt
kan blijven! Deel 8 DE KERS OP DE TAART Nadat Leah Sullivan is gestopt met haar bakopleiding en

zich compleet belachelijk heeft gemaakt als finalist bij de tv-show Sweet Wars, keert ze teleurgesteld
terug naar Lucky Harbor. Waar ze zichzelf meteen weer in de problemen brengt. Om de ernstig zieke
moeder van haar beste vriend, sexy brandweerman Jack, blij te maken, vertelt Leah haar een klein
leugentje: dat Jack en zij meer dan vrienden zijn. Ze heeft onmiddellijk spijt van haar impulsieve actie.
Want zij mag dan stiekem willen dat het geen leugentje is, Jack wil het spelletje natuurlijk absoluut niet
meespelen! Waarom moest Leah zo nodig aan zijn moeder vertellen dat ze een stel zijn? Jack wordt er
gek van; iedereen in Lucky Harbor heeft er wel een mening over! Eigenlijk zou hij haar de nek om willen
draaien, maar tot zijn verbazing vindt hij het al snel totáál niet erg om haar af en toe te moeten kussen...
Deel 9 SERIEUS VERLIEFD Instorten omdat je ex-verloofde het met zo ongeveer de halve vrouwelijke
bevolking van Lucky Harbor blijkt te doen? Sorry hoor, maar Aubrey is dat echt niet van plan. Om te
beginnen heeft ze het al veel te druk met het boekhandeltje dat ze heeft geërfd. Het zet haar ook aan het
denken: heeft ze in het verleden ook niet zelf mensen gekwetst? Met een to-dolijstje met twaalf mensen
bij wie ze iets goed te maken heeft, gaat ze op pad. Een van hen is Ben McDaniels - lang, gespierd én
onwaarschijnlijk sexy. Dus bewaart ze het lekkerst maar voor het laatst... Mooi, maar geen katje om
zonder handschoenen aan te pakken, zo herinnert Ben zich Aubrey. Helaas heeft hij zich laten overhalen
om haar te helpen bij de renovatie van haar boekwinkel. Dat ze elkaar daarbij binnen de kortste keren in
de haren vliegen, verbaast hem helemaal niet. De kus die ze onverwacht delen wél. En al helemaal dat
die zo'n stoere kerel als hij doet snakken naar meer! Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook
los verkrijgbaar.
De laatste envelop Maureen Johnson 2013-07-12 Afgelopen zomer reisde de zeventien-jarige Ginny met
haar rugzak door Europa. Gewapend met dertien enveloppen met opdrachten en geld van haar onlangs
overleden tante, volgde Ginny het pad dat tante Peg voor haar had uitgestippeld. Maar wanneer Ginny s
rugzak, met daarin de laatste envelop, in Griekenland wordt gestolen, eindigt haar reis abrupt. Ginny zal
nooit weten wat haar tante aan het einde van de reis voor haar in petto had. Maanden later, als Ginny
weer thuis is in Amerika, neemt een mysterieuze jongen uit Londen contact met haar op. Hij beweert dat
hij haar rugzak heeft gevonden met daarin de dertiende brief. Ginny besluit het spoor weer op te pakken
en vertrekt naar Londen, waar ze aan een nieuw avontuur begint vol oude bekenden, nieuwe liefdes en
ervaringen die je maar eens in je leven meemaakt. Deze keer zijn er geen instructies van haar tante.
Ginny moet haar eigen weg zoeken in Londen, Parijs en Amsterdam, en boven alles haar hart volgen.
Vuur van de engelen Terry Brooks 2011-10-07 In onze wereld huizen krachten waar de mensheid geen
weet van heeft: krachten van Goed en Kwaad. John Ross, een ridder met een Greyhoundbus als
strijdros, bevecht in stilte het Kwaad waar hij kan. Maar het Kwaad is sterk...Op een nacht heeft John
Ross een visioen waarin een gekruisigde ridder hem vertelt dat er binnenkort een Zwerfmorf ontstaat.
Het ontstaan van zoâ n magisch wezen is bijzonder zeldzaam en kan grote voordelen betekenen voor
het Goede of het Kwade, afhankelijk van wie hem vindt.John weet zijn demonische achtervolgers achter
zich te laten en de morf te vangen. Het wezen verandert steeds van vorm, tot het de vorm aanneemt van
een vierjarig jongetje. Het enige wat het jongetje zegt is â Tessâ . Het ziet ernaar uit dat John terug moet
naar Hopewell, Illinois, om Tess Freemark te zoeken die hij al tien jaar niet heeft gesproken.Maar hij
komt niet alleen. Een machtige demon is er op uit om hen beiden te doden.
When Worlds Collide Esther Friesner 2021-07-15 What could possibly happen when two cultures meet
for the first time? In WHEN WORLDS COLLIDE, anything. WHEN WORLDS COLLIDE presents fourteen
original stories where two different societies intersect and deal with the aftermath of that meeting. Will the
conflicting cultures merge and adapt and find peace? Or will they clash, unable to either accept their
differences or acknowledge their commonalities? Who will survive when the last of the Fae battles a
world-killing AI? What happens when a being who is part of a vast collective-consciousness is forced to
face their own individuality? Can a werewolf ever break free of the unholy pact its fae creator has made
with humanity? Will Earth really manage to commit the biggest and most egregious faux pas in history
when it’s on the cusp of joining the Galactic Union? And why is it that two very different kinds of elves are
angrily facing off at a simple dinner party? Whether your taste runs to humor, horror, science fiction, or
fantasy, the stories collected in this latest anthology from Zombies Need Brains and written by some of
today’s hottest SF&F authors will delight, thrill, and terrify you. Join Christopher Leapock, Howard
Andrew Jones, Gary Kloster, Louis Evans, Peter S. Drang, Esther Friesner, S.C. Butler, Nancy Holzner,
Auston Habershaw, Violette Malan, Stephen Leigh, Alan Smale, Steven Harper, and Jordan ChaseYoung as they delve into what may happen...WHEN WORLDS COLLIDE.
Firestorm Nancy Holzner 2017-05-16 They call it Deadtown: Boston's quarantined section for its inhuman
and undead residents. Most humans stay far from its borders--but Victory Vaughn, the city's only

professional demon slayer, isn't exactly human... When Vicky allowed an ancient goddess Ceridewen to
possess her, she had no regrets--it was the only way to protect the people she loved. But now she's got
two supernatural beings posessing her body to use her for their own means, leaving her with little free will
of her own and more demonic trouble than she cares to deal with. Despite the forces pulling her apart,
Vicky needs all her wits about her. The demons of Hell are growing bold and she can barely keep up with
the attacks plaguing the city: sirens in the Mystic River, goblins snarling traffic on Storrow Drive, imps
tearing the gold from the State House dome. As the signs of war multiply and Hell threatens to overrun its
boundaries, Vicky finds herself torn between her duty to save the world and her desire to save something
of herself... Praise for the Deadtown series "Nancy Holzner is a master of characterization."--Ilona
Andrews, New York Times bestselling author of Magic Bites "Fresh and funny, with a great take on
zombies."--Karen Chance, New York Times bestselling author of Reap the Wind "All urban fantasy lovers
should be reading this superb series."--Bitten by Books
Schim en schaduw : (dl.1) Leigh Bardugo 2014 Wanneer Alina de gave van het licht blijkt te hebben,
wordt ze opgeleid tot Grisha. Hun leider, de Duistering lijkt begaan met het volk van Ravka. maar heeft
stiekem andere plannen. Vanaf ca. 15 jaar.
Stormgevaar Elizabeth George 2013-03-01 'Op de schrijfstijl van George valt niets aan te merken. Als
compositie is het boek vrijwel perfect.' - Hebban
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