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Dante Garcea La Meute Du Pha C Nix T2 Bit
Lit
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
L'amour n'a pas de limites. Madisyn est une métamorphe félin d’une espèce rare.
Solitaire, imprévisible et distante, une trahison récente l’a laissée prête à se faire
les griffes sur le prochain homme qui croisera son chemin... jusqu’à ce qu’un loup
s’empare de son cœur. Autrefois brisé par le deuil et la culpabilité, Bracken se sent
reprendre goût à la vie au contact Madisyn, mais la convaincre de rejoindre sa
meute paraît impossible. Pourtant, lorsque leurs passés respectifs reviennent les
hanter, leur union imprévisible sera peut-être la seule chose qui parviendra à les
sauver... Le spin-off de la série best-seller La Meute du Phénix !
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Alyson Noël, De Onsterfelijken 6 - Lotusbloem Ever en Damen hebben al
eeuwenlang bittere rivalen, jaloerse vrienden en hun grootste angsten
overwonnen, allemaal in de hoop ooit samen te kunnen zijn, voor altijd. In
Lotusbloem is hun gezamenlijke lot eindelijk binnen handbereik. Worden Ever en
Damen voorgoed verenigd of wreed uit elkaar gedreven? In dit laatste deel lees je
de ontknoping van De Onsterfelijken... `Vanaf hoofdstuk één in Evermore was ik
verslaafd.' Maartje OP DE-ONSTERFELIJKEN-HYVES.NL `Als je eenmaal over Ever en
Damen hebt gelezen, kun je niet meer stoppen!!' TEENSREADTOO.COM Alyson
Noël woont in Laguna Beach, Californië. Haar serie De Onsterfelijken, over Ever en
Damen, wordt in 33 landen vertaald en de filmrechten van de reeks zijn voor
miljoenen dollars verkocht.
Cat Crawfield is zelf half-vampier, maar dat weerhoudt haar er niet van te jagen op
de ondoden. Zo neemt ze wraak op haar vader, die het leven van haar moeder
verpestte. Als Cat gevangen wordt genomen door de sexy vampier Bones, gaat ze
een onverwachte en spannende samenwerking met hem aan. Maar dan worden zij
en Bones zelf doelwit en moet Cat een kant te kiezen. En die van Bones wordt
steeds aantrekkelijker Halverwege het graf is het eerste deel van de veelgeprezen
Nachtjagers-serie.
Verscholen passie
Olympus, T1
Shopaholic ! omnibus
Noirs démons, T6
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Dante Garcea

Half-vampier Cat Crawfield werkt nu als geheime agent voor
de overheid om de wereld te ontdoen van de ondoden en ze
gebruikt alle skills die ze van Bones, haar sexy en uiterst
gevaarlijke ex, geleerd heeft. Als Cat zelf op de lijst
staat om uitgeschakeld te worden is Bones de enige die haar
kan helpen. In dit tweede deel van de Nachtjagers-serie ziet
Cat zich wederom genoodzaakt om met Bones samen te werken en
dit maakt van alles in haar los. Cat probeert om hun relatie
zakelijk te houden, maar ze kan haar verlangens voor Bones
niet eeuwig onderdrukken... De magische sensatie van het
moment.
Oost-Europa, 1540. De twaalfjarige Mattias Tannhauser is aan
het werk in de smederij van zijn vader, wanneer zijn dorp
wordt overvallen door de Turken, die zijn zusje en zijn
moeder vermoorden. Mattias aarzelt geen moment en gebruikt
het zwaard dat hij aan het maken is tegen zijn aanvallers.
Hiermee maakt hij grote indruk op de Turkse legeraanvoerder,
die zijn leven spaart en hem in hun midden opneemt. Malta,
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1565. De sjah van de Ottomanen heeft een heilige oorlog
uitgeroepen tegen de christelijke ridders van de Maltezer
Orde. Een Franse gravin is op dat moment op weg naar Malta
om haar verloren zoon te zoeken. De enige man met genoeg
ervaring om haar te helpen is Tannhauser. Te midden van een
van de meest spectaculaire belegeringen uit de geschiedenis
beginnen ze aan hun zoektocht. Algauw zit de inquisitie hen
echter op de hielen. De man die gewend is te strijden met
een zwaard moet erkennen dat er vijanden zijn die machtiger
zijn dan de wapens van een heel leger bij elkaar. Met dit
magistrale epos over het het laatste middeleeuwse conflict
tussen oost en west, bijbel en koran, Rome en Mekka, schreef
Tim Willocks de ultieme historische roman in de traditie van
Umberto Eco en Ken Follett.
Par l'autrice de la série best-seller La Meute du Phénix
Depuis la tragédie qui l'a frappée enfant, l'incube Keenan
s'est toujours attaché à exercer un contrôle strict sur luimême et sur le monde qui l'entoure. Khloë est une elfe, et
sa nature même la conduit à rendre la vie impossible aux
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autres. Et pourtant, l'attirance entre eux est magnétique...
et ne manque pas de créer des étincelles. Un pari impulsif
propulse enfin cette tension à un niveau dangereux. Mais la
menace réelle vient de l'extérieur. Keenan est prêt à tout
pour protéger Khloë, mais acceptera-t-elle de remettre sa
vie entre ses mains ?
In de schemerwereld tussen slapen en waken leveren de
Beschermers van Dromen strijd met de Nachtmerries.
Beschermer Aidan Cross is net zo goed in het vervullen van
erotische dromen als in het doden van de vijand. Vrouwen
kunnen Aidan alleen zien in hun nachtelijke fantasieën, maar
de begeerlijke en mysterieuze Lyssa ziet hem zoals hij echt
is. En terwijl hij probeert om haar geheimen te ontrafelen,
gebeurt het ondenkbare: Aidan Cross wordt verliefd. Lyssa
heeft heerlijke dromen over een man met intens blauwe ogen.
Dan staat hij plotseling in levenden lijve voor haar deur!
In het echt blijkt hij net zo onweerstaanbaar als haar
nachtelijke droomman...; maar haar overgave aan hem brengt
haar ook in groot gevaar. En haar niet alleen, want Aidan
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moet zijn missie volbrengen. Het is hem ten strengste
verboden om te houden van deze sterfelijke vrouw, over wie
is voorspeld dat zij zijn wereld zal verwoesten... 'Vlot
leesbaar verhaal met veel erotische scènes. Een cross-over
van het romantische en fantasy-genre.' - NBD Biblion
Tweede steen links
Grijze magie
À feu et à sang
Duistere vlam
Alex Devereaux
Deze miljardair beer doet alles om zijn smaakvolle partner te beschermen.
Orson Antonov heeft het allemaal: Miliarden dollars, hij ziet er goed uit en
hij heeft het respect van zijn stam van beer- vormveranderaars. Het enige
dat hem ontbreekt is de vrijheid. Gedwongen met een vrouw te trouwen
waar hij niet van houdt om zijn clan bijeen te houden, kan Orson de kracht
vinden om zich vrij te vechten? Wanneer hij Casey ontmoet, de mooie
vrouw met het volle figuur van zijn dromen nodigt hij haar uit in zijn
luxueuze landhuis in de bossen. Hij gelooft eindelijk de inspiratie gevonden
te hebben om voor zijn vrijheid te vechten...en voor de liefde Casey droomt
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er van haar part-time catering opdrachten om te bouwen tot een business
op grote schaal. Ze houdt er bijna net zo veel van van mensen te eten te
geven als dat ze slechte afspraakjes en aangezien worden voor net niet
goed genoeg om haar maten haat. Wanneer de mysterieuze en ondraaglijk
sexy Orson in haar leven terecht komt verandert alles. Meegesleept in een
wereld van overweldigende luxe en strijdende beren, kan Casey overleven
in het spannende en tegelijk angstaanjagende domijn van haar nieuwe
partner? Deze roman gaat over strakke vrouwen met mooie vormen,
kooklessen om van te kwijlen, verschrikkelijke vormwisselaars gevechten
en een liefde zo heet dat de spetters je om de oren vliegen. Deze
STANDALONE roman is deel van de Beer-Vormwisselaars serie die in elke
willekeurige volgorde gelezen kan worden. Er zijn geen cliffhangers en elk
kort verhaal eindigt zoal het hoort; ze leefden nog lang en gelukkig.
Des cendres de la meute renaîtra l’amour. Jaime Farrow a toujours eu le
béguin pour Dante. Mais lorsque leur clan a été divisé, ils se sont perdus de
vue. Désormais adultes, et réunis dans la meute du Phénix, leur
retrouvailles auraient pu être torrides. Sauf que le Beta n’a de place dans
sa vie que pour son travail et que Jaime est tourmentée par un lourd secret.
Mais si ce qu’elle cache met les siens en danger, Dante doit le découvrir
même si pour cela il doit se soumettre à la tentation.
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Na een hartverscheurende reis naar Siberië keert Rose eindelijk terug naar
St. Vladimir en haar beste vriendin Lissa. Ze zijn geslaagd en de meiden
kunnen niet wachten tot het 'echte leven' begint. Hoewel het leven lonkt,
verlangt Rose nog steeds naar Dimitri. Toen ze hem vond, was ze niet in
staat om hem te vermoorden en wat erger is... hij heeft haar bloed
geproefd.
Le spin-off de la série à succès La Meute du Phénix ! Harley Vincent est
résignée à devoir vivre dans le monde humain. Être un chat sauvage a beau
être dans sa nature, évoluer parmi les humains lui procure davantage de
liberté... jusqu’à ce qu’un groupe d’extrémistes pro-humains s’attaque à
elle, l’obligeant à se réfugier auprès de son ex. Lorsqu’il lui propose la
protection de sa meute, Harley hésite, tiraillée entre ses sentiments pour
lui et la crainte de perdre son indépendance. Jesse a perdu son âme sœur
enfant, mais il rêve d’Harley depuis leur brève liaison et est déterminé à ne
plus la laisser s’échapper. Pourra-t-il la convaincre de le rejoindre... et de
rester à ses côtés ?
De omgekeerde man
De orde
La Meute du Phénix
Huiver
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Academicus Vampyrus 5: Geestesband

Des cendres de la meute renaîtra l’amour ! Jaime Farrow a toujours eu le béguin
pour Dante. Mais lorsque leur clan a été divisé, ils se sont perdus de vue.
Désormais adultes, et réunis dans la meute du Phénix, leur retrouvailles auraient
pu être torrides. Sauf que le Beta n’a de place dans sa vie que pour son travail
et que Jaime est tourmentée par un lourd secret. Mais si ce qu’elle cache met
les siens en danger, Dante doit le découvrir même si pour cela il doit se
soumettre à la tentation.
De stoere en sexy Charley Davidson is een privédetective met een bijzondere
gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden
op te lossen. Maar de laatste tijd is er nog iets anders aan de hand: regelmatig
krijgt Charley in haar dromen bezoek van een knappe, mysterieuze jongen. Wat
hij met haar doet is met geen pen te beschrijven. Wie is hij? En leeft hij echt of is
hij ook een dolende geest? Charley weet niet wat ze op het spel zet als ze zich
aan hem overgeeft, maar hem weerstaan kan ze ook niet! Darynda Jones won
met Eerste steen rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman.
Haar debuut vormt de start van een driedelige serie, waarin Charley Davidson de
hoofdrol speelt. Tweede steen links is het volgende deel en verschijnt in 2013 in
Nederland. Darynda woont in New Mexico, samen met haar man en hun
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zoontjes.
In De omgekeerde man reist commissaris Adamsberg af naar de Provence waar
een boerin is gedood door een nachtelijke wolf. In de sensatiepers is van de wolf
al een mythische weerwolf gemaakt. Adamsbergs ex-geliefde Camille woont met
haar Canadese vriend in het gebied. Zij roept Adamsbergs hulp in, de enige
politieman die gek genoeg is om het weerwolfverhaal niet meteen als
massahysterie af te doen.
Des cendres de la meute renaîtra l’amour. Dès l’instant où il pose les yeux sur
Frankie, Patrick comprend qu’elle est son âme sœur. Mais il sait également qu’il
ne peut la revendiquer immédiatement : isolée, vulnérable, Frankie est hantée
par le souvenir d’avoir vu son père tuer sa mère et d’avoir été arrachée à sa
meute par sa famille humaine. Et si Patrick fait battre son cœur plus vite, avant de
pouvoir songer à son avenir, si tentant soit-il, elle doit affronter son passé. Alors
que les secrets se dévoilent et que la vie de Frankie est mise en danger, Patrick
fera tout pour protéger celle que le destin lui a promis.
Opal
Waarheen de storm ons voert
Onyx
La Meute Mercure
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Noirs démons, T1

‘Onyx’ is het tweede deel van de vijfdelige fantasyserie ‘Lux’ van Jennifer L. Armentrout. Katy
valt in dit boek tegen beter weten in steeds meer voor Daemon, terwijl het juist van het
grootste belang is dat niemand weet dat zij met elkaar verbonden zijn. Dat zou namelijk haar
dood worden. En die van Daemon net zo goed, trouwens. Ze moet tegen hem liegen om bij
hem uit de buurt te blijven, hoe zwaar haar dat ook valt. ‘Onyx’ gaat meteen verder waar het
vorige deel van Jennifer L. Armentrouts ‘Lux’-serie ‘Obsidian’ ophield. Hierna volgen nog drie
delen.
Par l'autrice de la r v lation bit-lit La Meute du Ph nix Devon et Tanner s'entendent comme...
les chien et chat que sont leurs d mons ! Mais si ceux-ci se disputent sans arr t, l'attirance
magn tique entre eux a de quoi rendre fous leurs amis. Jusqu'au jour o Devon chappe de
peu
une tentative d'enl vement. Tanner se d voue alors
sa protection et ne la quitte plus
d'une seule semelle. Impossible d s lors de r sister
la tension permanente entre eux. Apr s
une nuit torride, tous deux sont d cid s
se battre pour rester ensemble, contre les d sirs de
leur d mons et contre les ombres qui planent sur eux. Car l'assaillant de Devon est toujours
dans la nature, un tueur en s rie r de autour de leur antre, et la passion qui les embrase
risque fort de les consumer tout entiers...
De gebeurtenissen van Stad van Vlammen beroofden Simon van zijn geheugen - hij zal
opnieuw moeten ontdekken wie hij is. Hij weet dat Clary zijn parabatai is en dat Isabelle zijn
vriendin is, maar wanneer Clary en Isabelle teveel verwachten van de man die hij niet meer is,
maakt hij een drastisch besluit: hij gaat terug naar de Academie voor Schaduwjagers, in de
hoop zichzelf terug te vinden.
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En toen opende ik mijn ogen en waren alleen Grace en ik er nog ¿ helemaal niets behalve
Grace en ik ¿ en drukte ze haar lippen op elkaar alsof ze mijn kus binnen in zich wilde houden,
terwijl ik dit moment vasthield dat zo kwetsbaar was als een vogel in mijn handen. Al jaren doet
Grace niets liever dan de wolven in het bos achter haar huis observeren. Er is
n wolf met
goudkleurige ogen ¿ haar wolf ¿ die haar hart sneller doet kloppen. Maar elk jaar verdwijnt hij
bij het aanbreken van de zomer, om pas bij de eerste vorst weer tevoorschijn te komen. Die
zomer ontmoet Grace Sam, een jongen met goudkleurige ogen die haar direct de adem
beneemt. Hij is haar wolf, ze weet het, ze voelt het. Als de winter nadert moet Sam vechten
omdat hij de wolf in hem voelt groeien, maar de liefde van Grace niet wil verliezen¿
Bloedzusters
Zander Devlin
La Meute Mercure, T4
Ziel van ijzer
Patrick Hardy

Rien n'est plus fort que l'amour. Havana ne cherche rien d'autre qu'une relation sans
lendemain. Pourtant, il y a chez le nouvel Alpha de la troupe Olympus quelque chose qui
l'attire irrésistiblement. Elle sait cependant que celui-ci ne tient pas à s'engager - mieux vaut
mettre fin à leur histoire avant qu'elle n'en souffre trop. Mais Tate n'a pas dit son dernier mot.
Lorsque vient le moment de la séparation, tout son être se rebelle à l'idée de laisser Havana lui
échapper. La menace qui plane sur elle a tôt fait de les réunir, et Tate n'a que le temps de leur
alliance improvisée pour la convaincre de lui ouvrir son cœur et de s'abandonner à lui... Dans
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l'univers de La Meute du Phénix et La Meute Mercure
Omstreeks het jaar 1800 - een periode rijk aan beroeringen en veranderingen - ontwikkelt zich
de meeslepende romance tussen Heather Simmons en kapitein Brandon Birmingham.Het
18-jarige weesmeisje Heather Simmons woont bij haar tirannieke tante. Zij wordt als een soort
Assepoester behandeld, wat haar grote schoonheid echter niet kan verhullen. Op zekere dag
neemt een zich zeer vriendelijk voordoende oom Heather mee naar Londen; zogenaamd om
voor haar een betrekking te zoeken bij het onderwijs. Zijn werkelijke bedoelingen zijn heel wat
minder eerbaar.Bij zijn pogingen Heather aan te randen, verdedigt het meisje zich met een
mes, waardoor hij gewond raakt. Ze raakt in paniek en rent blindelings de straat op. Daar
passeren juist een paar matrozen op zoek naar vrouwelijk gezelschap voor hun kapitein,
Brandon Birmingham.De ontmoeting tussen beiden kan niet gekenschetst worden als liefde op
het eerste gezicht. Integendeel!Brandon neemt haar mee op zijn zeereis en langzamerhand
ontstaat er een hartstochtelijke liefde tussen hen, die echter niet wordt uitgesproken.
‘The Wire’ en ‘Breaking Bad’ met magie... In ‘Grijze magie’, het eerste deel in de Kate Prosperoserie 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 28-jarige 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
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ze haar relatie met hem en met grijze magie opnieuw moeten definiëren.
'New York Times'-bestsellerauteur Patricia Briggs schreef met ‘Onder de maan’ het eerste deel
in de Mercy Thompson-serie, die onder het nieuwe label URBAN verschijnt. Voor de
liefhebbers van ‘Buffy The Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘True Blood’, ‘Once Upon A Time’ en
de boeken en serie ‘Twilight’. Mercy Thompson wil gewoon een normaal leven leiden, met haar
eigen garagebedrijf, haar kat en haar vrienden om haar heen. Maar als je zelf de vorm van
een coyote kunt aannemen, je buurman een weerwolf is, en je onder je vrienden ook vampieren
en fae kunt rekenen, is ‘normaal’ soms ver te zoeken. Dus als een van haar vrienden bedreigd
wordt door een groep schimmige figuren die uit lijken te zijn op geweld, steekt Mercy daar een
stokje voor – maar de situatie blijkt een stuk explosiever dan ze had gedacht... ‘Een fantastisch
boek met veel plotwendingen. Ik voelde mee met haar sterke personages en keek meteen uit naar
het volgende deel.’ Kim Harrison, auteur van de ‘Heksen’-serie ‘Ik ben dol op deze serie!’
Charlaine Harris, auteur van de ‘True Blood’-serie
Tout ce qui brûle
La Meute du phénix
De Erfgenaam van de Alpha
Olympus, T2
Le Feu sous la cendre

Par l’auteure de la révélation bit-lit La Meute du Phénix La naissance de leur fils Asher a
rendu Harper et Knox à la fois plus puissants et plus vulnérables que jamais. Le charme
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d’Asher a beau leur attirer la bienveillance de Lucifer lui-même, Harper sait que tous
leurs ennemis n’ont pas été vaincus. Lorsque le dernier Cavalier de l’Apocalypse abattra
son jeu, Harper et Knox devront jeter toutes leurs forces dans la bataille, y compris peutêtre les mystérieux pouvoirs d’Asher. Et s’il est un bébé capable de faire face à l’enfer,
c’est bien leur enfant. Il est temps pour la famille la plus terrifiante au monde de lancer la
contre-attaque... « Unique, original et on ne peut plus divertissant. » - Ramblings from
this Chick « J’ai terminé le dernier livre de Suzanne Wright il y a deux minutes et il m’en
faut déjà plus. » - Edgy Reviews « De l’action, du sarcasme, un démon alpha sexy et une
héroïne impertinente, une romance brûlante et une touche de mystère... Une nouvelle
réussite de Suzanne Wright ! » - The Escapist Book Blog
'Opal' is het derde deel in de Lux-serie van Jennifer L. Armentrout. Zelfs nu Katy en
Daemon eindelijk helemaal voor hun liefde gaan, kunnen ze niet vrijuit gaan daten. Er
komen allerlei andere obstakels op hun pad. Vrienden blijken ineens vijanden, en hoewel
ze ook hulp krijgen uit onverwachte hoek, zijn ze hun leven verre van zeker. Maar ze
houden stand. Ze moeten wel. Met 'Opal' zit je midden in het verhaal van Jennifer L.
Armentrouts verslavende Lux-serie, de hotste fantasyserie van het moment.
Des cendres de la meute renaîtra l’amour. La métamorphe corbeau Riley Porter a tu son
passé lorsqu’elle a été accueillie par la meute du Phénix. Acceptée en dépit de ses secrets,
la culpabilité la ronge à présent. Seul Tao Lukas, premier lieutenant de la meute, se méfie
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encore de l’énigmatique jeune femme... jusqu’à ce que sa suspicion se mue peu à peu en
fascination et en une attirance irrésistible. Mais lorsque le passé de Riley refait surface et
menace non seulement sa vie mais la meute toute entière, Tao devra déployer tous ses
moyens pour la persuader de rester parmi eux – et de devenir sa compagne.
Scarlett March leeft om te jagen op de Fenris: de weerwolven die haar hebben verwond
bij een aanval op haar zus Rosie. Gewapend met een vlijmscherp hakmes en een
bloedrode mantel is Scarlett een expert in het lokken en doden van weerwolven. Ze is
vastberaden andere jonge meisjes te beschermen tegen een angstaanjagende dood, en ze
zal niet rusten voordat elke wolf gedood is. Rosie March voelt dat de ooit zo hechte band
met haar zus langzaam verandert. Ze zet de klopjacht met haar zus voort, maar eigenlijk
droomt ze van een leven zonder weerwolven. Ze voelt steeds meer voor de enige vriend
van Scarlett: Silas, de jongen uit het bos, die dodelijk is met zijn bijl. Maar verraad ze
door de liefde voor Silas haar zus en haar idealen niet? Bloedzusters is een donker
sprookje met bloedstollende avonturen, moorddadige zussen en een spetterende romance.
Jackson Pearce studeerde Engels en filosofie aan de University of Georgia. Ze heeft altijd
al geschreven, maar heeft daarnaast ook andere baantjes gehad. Ze schreef overlijdensadvertenties, was serveerster in een biker bar en verdiende bij als receptioniste. Ooit heeft
ze auditie gedaan voor het circus, maar helaas zonder succes. Ze woont in Atlanta met
een prettig gestoorde hond en een licht loensende kat.
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Halverwege het graf
Noirs démons, T5
One small thing
Noirs démons
Marcus Fuller
Shopaholic! Stap binnen in de aanstekelijke droomwereld van een bruisende
vrouw, die slechts één groot probleem heeft: ze kan geen winkel voorbijlopen
zonder dat leuke jasje of die mooie schoenen te kopen. Rebecca Bloomwoods
financiële situatie is een puinhoop. De schulden stapelen zich in hoog tempo op,
evenals de dreigbrieven van de bank. Shopaholic! in alle staten Het leven is
heerlijk, vindt Becky Bloomwood. Ze mag met haar vriend Luke mee naar New
York. Op naar het winkelwalhalla op Fifth Avenue, naar Saks en Bloomingdales en
Prada. Overal is het uitverkoop. Voordat Becky het weet is ze weer véél te ver
gegaan. Met een gebroken hart probeert ze te redden wat er te redden valt van
haar geschonden reputatie.
L’amour n’a pas de limites. Gwen a beau être humaine, elle ne croit pas à la
supériorité de son espèce. Aussi, lorsqu’elle assiste à l’agression d’une
métamorphe par un humain, elle accepte de témoigner en faveur de la victime.
Touché par sa détermination, le loup Zander lui offre sa protection contre les
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menaces de la famille du coupable, prête à tout pour l’obliger à se rétracter. Alors
que le danger la cerne de toutes parts, il est peut-être plus sûr de se jeter droit dans
la gueule du loup ! Le spin-off de la série best-seller La Meute du Phénix !
De Italiaanse magnaat Antonio di Marcello gaat in het kader van een weddenschap
als monteur werken in een garage. Daar loopt hij Sadie Parker weer tegen het lijf.
Vier jaar geleden hadden ze een hartstochtelijke affaire, waarna ze uit zijn leven
verdween. Hij heeft haar nooit kunnen vergeten, en ze is nog net zo mooi als toen.
Dan blijkt dat ze al die tijd iets voor hem verborgen heeft gehouden... Nu is dan toch
het moment aangebroken waar Sadie zo bang voor is geweest, maar waar ze
tegelijkertijd ook verlangend naar heeft uitgekeken: het weerzien met Antonio. De
kans is groot dat hij haar zoon zal opeisen. Hoe kan ze haar zoontje én haar hart
beschermen?
‘Ziel van ijzer’ is het derde deel in de Mercy Thompson-serie van Patricia Briggs,
na het eerste deel ‘Onder de maan’ en het tweede deel ‘In het bloed’. Heerlijk
leesvoer voor fans van Anne Bishop, Ilona Andrews en Jaye Wells. Parttime coyote
en garagehoudster Mercy Thompson heeft de magie van de Fae gebruikt om haar
vrienden te beschermen. Nu eisen de Fae dat ze haar schuld inlost. Want iets of
iemand heeft het op hen gemunt, en Mercy’s scherpe neus wordt ingeroepen om de
moordenaar op te sporen. Maar de moordenaar heeft zelf ook een val gezet, en als
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die dichtklapt, dreigt Mercy’s oude baas en goede vriend Zee voor de moorden
veroordeeld te worden. Dat kan Mercy niet laten gebeuren, want de rechtbank van
de Fae kent maar één straf... De Urban Fantasy-titels van Uitgeverij De Fontein zijn
speciaal voor alle fans van ‘Charmed’, ‘Once Upon a Time’, ‘Twilight’ en de boeken
van Cassandra Clare.
Entre deux feux
Des cendres en enfer
La Meute du Phénix, T2
Bracken Slater
Tao Lukas
Par l’auteure de la révélation bit-lit La Meute du Phénix. Ensemble, Harper et Knox ont
affronté tous les dangers, des adeptes de magie noire aux Cavaliers de l’Apocalypse,
sans compter l’humour très particulier de Lucifer. Pourtant, la nouvelle menace qui plane
les prend au dépourvu – car elle vise Harper, et plus particulièrement ses ailes, dont
tous sont censés ignorer l’existence... Une seule explication possible : un traître doit se
dissimuler au sein de leur clan. Pour survivre, Harper devra faire appel à des forces plus
maléfiques que jamais, et même Knox ne pourra la protéger. Les enjeux n’ont jamais été
aussi élevés, car si Harper succombe, le monde tremblera devant la colère de son
compagnon...
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Par l’auteure de la série best-seller La Meute du Phénix Préparez-vous à être enchanté
par cette série hautement addictive... Harper a beau avoir vaincu ses ennemis et gagné
un compagnon, sa vie n’est plus aussi simple qu’auparavant. Autrefois membre d’un
clan mineur de démons, Harper est devenue la compagne du Grand-maître d’un des
groupes démoniaques les plus puissants des États-Unis. Et Knox a beau être sexy en
diable, il est également un tantinet surprotecteur. Tout ça à cause d’un tout petit
enlèvement... Lorsque l’un des démons de Knox le menace de mort, celui-ci ne s’en
soucie guère... jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’Harper est prête à s’interposer entre
eux. Dès lors, une seule chose lui importe : protéger sa compagne à tout prix. Mais le
péril qui les menace est plus grand qu’il n’y paraît. Harper et Knox ont modifié l'équilibre
des pouvoirs, et certains seraient prêts à tout pour rétablir l’ordre. Il est dangereux de
vouloir régner en enfer... « Unique, original et on ne peut plus divertissant. » Ramblings
from this Chick « J’ai terminé le dernier livre de Suzanne Wright il y a deux minutes et il
m’en faut déjà plus. » Edgy Reviews
Par l’auteure de la série best-seller La Meute du Phénix. Préparez-vous à être enchanté
par cette série hautement addictive... Membre d’un repaire de démons mineur, Harper
Wallis mène une vie plutôt simple – si l’on ne tient pas compte de sa famille haute en
couleur. Tout bascule lorsqu’elle découvre que son ancre, le seul démon capable de
l’arrêter lorsqu’elle laisse libre cours à sa rage, est Knox, l’un des démons les plus
puissants au monde. Knox est bien décidé à l’obliger à admettre qu’ils sont liés – et à
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l’entraîner dans son lit. Il est prêt à tout pour la garder auprès de lui et la protéger contre
ceux qui voudraient l’utiliser contre lui. Harper n’est pas sûre de vouloir l’un ou l’autre,
mais elle n’est pas pour autant du genre à battre en retraite lorsque le danger rôde, que
la menace pèse sur elle... ou sur lui. « Unique, original et on ne peut plus divertissant. »
Ramblings from this Chick « J’ai terminé le dernier livre de Suzanne Wright il y a deux
minutes et il m’en faut déjà plus. » Edgy Reviews
Retrouvez l'univers de La Meute du Phénix et La Meute Mercure ! Bree est un chat de
Pallas, et elle n'a peur de rien... Ou presque. Une seule chose l'effraie : son âme sœur,
la personne que le destin lui réserve, est un être cruel et vicieux qu'elle ne pourra jamais
aimer. La nouvelle de sa mort est un soulagement, et Bree compte bien refaire sa vie.
Mais celui qu'elle désire plus que tout lui est interdit : Alex est son patron, et le cousin de
son âme sœur disparue. Cependant, Alex ne veut plus se mentir à lui-même. Il est prêt
à tout pour revendiquer Bree, et nul ne pourra l'en empêcher.
Le Feu sacré
Nachtjagers
Lotusbloem
Eerste steen rechts
Jesse Dalton
One small thing is een meeslepend verhaal van de auteur van De Royals. Sinds haar zus dood is, wordt
Beth knettergek van haar overbezorgde ouders. Ze snakt ernaar een keer los te gaan en alle ellende te
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vergeten. En dus sneakt Beth het huis uit naar een feestje. Daar ontmoet ze Chase: knap, verleidelijk en
precies wat ze die avond nodig heeft. Maar hun onvergetelijke nacht heeft enorme gevolgen, want ook
Chase blijkt een verleden te hebben dat hij liever vergeet. En het heeft alles te maken met Beths zus...
DES CENDRES DE LA MEUTE RENAÎTRA L’AMOUR. L’attirance que Roni Axton ressent pour
Marcus Fuller est intoxicante. Et ce dernier est bien décidé à la séduire. Mais la louve, indépendante et
dangereuse, n’a pas l’intention de se soumettre si facilement. Lorsque l’attaque d’une bande de
chacals fournit à Marcus l’occasion de se rapprocher d’elle, il pense remporter la partie. C’était sans
compter sur l’intensité du lien qui les unit. Car Marcus va découvrir que s’il revendique Roni, il ne
pourra plus jamais se passer d’elle...
Alyson Noël, De Onsterfelijken 4 - Duistere vlam Hun liefde bloeit al eeuwenlang, maar nu dreigt er een
einde aan te komen. Ever moet alle zeilen bijzetten om het vuur brandend te houden... Ever probeert
Haven te helpen in haar nieuwe leven als onsterfelijke. Haven zou Haven niet zijn als ze niet heel
onvoorzichtig omsprong met haar nieuwe status en daarmee dreigt ze het geheim aan de buitenwereld te
onthullen. Evers pogingen de Onsterfelijken verborgen te houden, brengen Haven alleen maar dichter
bij de vijand: Roman en zijn duistere vrienden.
Tate Devereaux
Nachtelijke ontmoeting
Kronieken van de Academie voor Schaduwjagers
Onder de maan
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