Captive Prince The Captive Prince Trilogy
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Captive Prince The Captive Prince Trilogy by online. You might not require more time to
spend to go to the books inauguration as capably as search for them. In some cases, you likewise attain not discover the proclamation Captive Prince The Captive Prince
Trilogy that you are looking for. It will enormously squander the time.
However below, bearing in mind you visit this web page, it will be fittingly no question simple to acquire as skillfully as download guide Captive Prince The Captive
Prince Trilogy
It will not take many period as we run by before. You can complete it even though do its stuff something else at home and even in your workplace. thus easy! So, are
you question? Just exercise just what we allow below as well as evaluation Captive Prince The Captive Prince Trilogy what you with to read!
dat die spontaan explodeerde… Dit is het soort verhaal dat dromen doet verbleken.'
Roshani Chokshi, auteur van Aru Shah en het einde van de tijd
Dark Rise C. S. Pacat 2021-09-28 * Instant New York Times Bestseller * Indie
Bestseller * In this stunning new fantasy novel from international bestselling
author C. S. Pacat, heroes and villains of a long-forgotten war are reborn and
begin to draw new battle lines. This epic fantasy with high-stakes romance will
sit perfectly on shelves next to beloved fantasy novels like the Infernal Devices
series, the Shadow and Bone trilogy, and the Red Queen series. Sixteen-year-old
dock boy Will is on the run, pursued by the men who killed his mother. Then an old
servant tells him of his destiny to fight beside the Stewards, who have sworn to
protect humanity if the Dark King ever returns. Will is thrust into a world of
magic, where he starts training for a vital role in the oncoming battle against
the Dark. As London is threatened and old enmities are awakened, Will must stand
with the last heroes of the Light to prevent the fate that destroyed their world
from returning to destroy his own. Like V.E. Schwab’s A Darker Shade of Magic and
Shelby Mahurin’s Serpent & Dove, Dark Rise is more than just high intrigue
fantasy—it’s fast-paced, action-packed, and completely surprising. Readers will
love exploring the rich setting of nineteenth-century London. This thrilling story
of friendship, deception, loyalty, and betrayal is sure to find a passionate
audience of readers.
Captive Prince C. S. Pacat 2014-01-28 From global phenomenon C. S. Pacat comes the
first novel in her critically acclaimed Captive Prince trilogy. Damen is a warrior
hero to his people, and the rightful heir to the throne of Akielos, but when his
half brother seizes power, Damen is captured, stripped of his identity, and sent
to serve the prince of an enemy nation as a pleasure slave. Beautiful,
manipulative and deadly, his new master Prince Laurent epitomizes the worst of the
court at Vere. But in the lethal political web of the Veretian court, nothing is
as it seems, and when Damen finds himself caught up in a play for the throne, he
must work together with Laurent to survive and save his country. For Damen, there
is just one rule: never, ever reveal his true identity. Because the one man Damen
needs is the one man who has more reason to hate him than anyone else...
Star Observer Magazine September 2015 Elias Jahshan 2015-08-18
Kings Rising C. S. Pacat 2016-02-02 The stunning conslusion of worldwide
phenomenon—from the boldly original author of Captive Prince and Prince’s Gambit.
His identity now revealed, Damen must face his master Prince Laurent as Damianos
of Akielos, the man Laurent has sworn to kill. On the brink of a momentous battle,
the future of both their countries hangs in the balance. In the south, Kastor's
forces are massing. In the north, the Regent's armies are mobilising for war.
Damen's only hope of reclaiming his throne is to fight together with Laurent
against their usurpers. Forced into an uneasy alliance the two princes journey
deep into Akielos, where they face their most dangerous opposition yet. But even
if the fragile trust they have built survives the revelation of Damen’s
identity—can it stand against the Regents final, deadly play for the throne?
Carry On Rainbow Rowell 2016-04-20 Simon Snow wil gewoon relaxen en genieten van

Farao Wilbur Smith 2016-11-24 De toekomst van het Egyptische koninkrijk staat op
het spel: Luxor is omsingeld door vijandige legers en farao Tamose sneuvelt in een
zware veldslag. Zijn adviseur Taita en voormalig slaaf staat er nu alleen voor.
Net als de overwinning dichtbij komt, slaat het noodlot toe... De wettige opvolger
van de farao dringt Luxor binnen. Hij is wreed, gestoord en uit op macht. De
loyale Taita komt in een gevaarlijk spel terecht, waarin niemand zijn leven meer
zeker is. Kan Taita de tiran stoppen en de toekomst van het Oude Egypte voor eens
en altijd veiligstellen? Na Woestijngod, Vallei der koningen, Koningsgraf en
Magiër is dit het nieuwe meeslepende deel in de succesvolle Egypte-serie.
New Frontiers in Popular Romance Susan Fanetti 2022-06-07 In the twenty-first
century, the romance genre has gained a growing academic response, including the
creation of the International Association for the Study of Popular Romance.
Popular romance has long been so ignored and maligned that seemingly every
scholarly work on it opens with a lengthy defense of the genre and its value for
academic study. Even the early scholarly works on the genre approach it in ways
that, while primarily respectful, make sweeping generalizations about popular
romance, its texts, and its readers. This essay collection examines the position
of the romance genre in the twenty-first century, and the ways in which romance
responds to and influences the culture and community in which it exists. Essays
are divided into six sections, which cover the genre's relationship with
masculinity, the importance of consent, historical romance, representation, social
status and web-based romance fiction.
The Mediterranean Prince's Captive Virgin Robyn Donald 2008-11-01 Feisty Leola
Foster has been kidnapped! Her captor is gorgeous, but arrogant, and she refuses
to obey his superior commands. Who does he think he is—royalty? Leola then learns
that the stranger is Prince Nico Magnati! In return for his protection she must
act as his mistress until the danger has passed. Soon their charade explodes into
real physical attraction. Now Leola is Nico's willing prisoner—at the prince's
every demand!
Zonderling Laini Taylor 2019-04-30 Een betoverend fantasyverhaal De droom kiest de
dromer, niet andersom. Wie is de blauwe godin uit Lazlo’s dromen? Hoe kon hij over
haar dromen voordat hij wist dat ze bestond? En als alle goden dood zijn, waarom
lijkt zij dan zo echt? Al sinds zijn vijfde is junior bibliothecaris Lazlo
Zonderling geobsedeerd door de mythische stad Ween, die tweehonderd jaar geleden
gescheiden werd van de rest van de wereld. Het vergt echter meer moed dan Lazlo in
zich heeft om zijn vertrouwde leven om te gooien en naar de stad op zoek te gaan.
Dan doet zich een prachtige kans voor: een groep legendarische krijgers uit Ween
heeft zijn hulp nodig bij het oplossen van een mysterieus probleem. Lazlo moet
deze kans grijpen of zijn droom voor altijd verliezen. 'Schitterend geschreven in
een betoverende stijl. Lezers zullen niet kunnen wachten tot het volgende deel.'
Publishers Weekly 'De personages zijn zorgvuldig en knap opgebouwd, de
schrijfstijl is pijnlijk mooi en de wereld volkomen echt… Een boek om te
koesteren.' Booklist 'Laini Taylor heeft mijn verbeelding zo in vuur en vlam gezet
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zijn laatste jaar op de Watford School of Magicks, maar iedereen valt hem lastig.
Zijn vriendin heeft het uitgemaakt, zijn beste vriend is een plaaggeest, en zijn
mentor probeert hem in de bergen te verstoppen, waar hij misschien veilig zal
zijn. Simon kan niet eens blij zijn met het feit dat zijn kamergenoot en oude
rivaal spoorloos verdwenen is, omdat hij zich zorgen blijft maken over het kwaad.
En er zijn spoken. En vampiers. En verschrikkelijke, duivelse dingen die proberen
om Simon neer te halen. Als je 's werelds krachtigste magiër bent, kun je nooit
even relaxen en genieten.
Boyfriend material Alexis Hall 2021-04-13 Gezocht: Eén (nep) vriendje, zo goed als
perfect. Benieuwd? Je leest het in de queer rom-com ‘Boyfriend Material’ van
Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall, is de
zoon van een wereldberoemde rockster en is op zoek naar een normaal, lief vriendje
dat hem kan helpen om zijn slechte imago in de pers op te poetsen. Oliver is een
advocaat die in zijn hele leven nog niets schandaligs heeft gedaan. Echt boyfriend
material, dus. Ze zijn totale tegenpolen, maar ze maken een afspraak: zolang de
pers achter Luc aanzit, zullen ze doen alsof ze een relatie hebben. Daarna hoeven
ze elkaar nooit meer te zien. Maar het probleem is dat de neprelatie wel heel echt
begint te voelen. ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall is een nieuwe rom-com vol
humor, liefde en opposites attract. Perfect voor de lezers van ‘Rood, wit &
koningsblauw’ van Casey McQuiston en ‘Elle & Darcy’ van Alexandria Bellefleur.
Royal Passion Geneva Lee 2018-02-13 Het was nog nooit zo spannend bij het Britse
koningshuis – een hotte nieuwe serie voor de vele fans van E.L. James, Audrey
Carlan en Jessica Clare Een blik, een kus en niets is meer hetzelfde. Op haar
afstudeerfeestje ontmoet Clara Bishop een knappe vreemdeling. Zonder waarschuwing
trekt hij haar naar zich toe en kust haar gepassioneerd, waarna hij weer
verdwijnt. Clara heeft geen idee wie de man is – totdat een foto van hen beiden in
de krant verschijnt: het is prins Alexander van Cambridge, kroonprins van
Engeland, een bad boy met koninklijk bloed... Pers en bloggers over de Royal-serie
‘Pak een koud glas limonade, de grootste ventilator die je kunt vinden en een XL
strandhanddoek voordat je dit zinderende meesterwerk gaat lezen.’ The Huffington
Post ‘Deze serie was zo’n onverwachte verrassing en de boeken zijn niet normaal zo
hot...’ The Rockstars of Romance ‘Ik ben weggeblazen door de serie! Dames, je moet
dit lezen! Het is zo verslavend! De prins is zo kinky, zalig!’ Schemxy Girls Book
Blog ‘Een gloeiend heet liefdesverhaal over twee mensen die heel verschillend zijn
en toch zo goed bij elkaar passen.’ Summer’s Book Blog ‘Met scènes die sensueel,
verleidelijk, gepassioneerd en ondeugend zijn, is dit een verpletterend debuut.’
Fan Girl Book Blog ‘Als ik al niet gek was op die dominante, koninklijke klootzak,
zou ik nu voor hem zijn gevallen. Ik kan niet wachten op het volgende boek.’
Cocktails and Books
Moordgids voor lieve meisjes Holly Jackson 2020-08-13 ZAAK GESLOTEN Iedereen in
Little Kilton kent het verhaal: de knappe en populaire eindexamenscholiere Andie
Bell werd door haar vriendje Sal Singh vermoord, waarna hij zelfmoord pleegde.
Zelfs vijf jaar later ziet Pippa Fitz-Amobi nog de impact die de zaak op het dorp
heeft gehad. Pip heeft zich altijd afgevraagd wat er nu precies is gebeurd.
Wanneer ze de zaak kiest als onderwerp voor haar profielwerkstuk, komen er al snel
geheimen boven die iemand liever verborgen had willen houden. Het lijkt wel alsof
diegene haar tegenwerkt – zou de echte moordenaar nog leven? ‘Een cadeautje voor
lezers die gek zijn op nagelbijtend spannende mysteries.’ – Kirkus Review
Captive Prince S. U. Pacat 2013-01 The second volume in the Captive Prince
trilogy. With their countries on the brink of war, Damen and his new master Prince
Laurent must exchange the intrigues of the palace for the sweeping might of the
battlefield as they travel to the border to avert a lethal plot. Forced to hide
his identity, Damen finds himself increasingly drawn to the dangerous, charismatic
Laurent. But as the fledgling trust between the two men deepens, the truth of
secrets from both their pasts is poised to deal them the crowning death blow . . .
Rood, wit & koningsblauw Casey McQuiston 2020-07-14 Wat gebeurt er als de
presidentszoon valt voor de prins? Je leest het in 'Rood, wit en koningsblauw' van
Casey McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om mee te maken hoe Alex voor Henry valt
zonder zelf verliefd op hem te worden – op hen allebei, én op dit briljante,
captive-prince-the-captive-prince-trilogy

geweldige boek." Dat schreef de New York Times Book Review bij verschijning van
'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. Deze heerlijke romcom gaat over
Alex, zoon van de Amerikaanse president, en Henry, Britse prins. Meteen zodra zijn
moeder wordt verkozen tot president, wordt Alex Claremont-Diaz gebombardeerd tot
Amerikaanse royalty: hij is knap, charismatisch en nog intelligent ook. Het
publiek vreet hem op. Eén probleempje: Alex ligt in de clinch met een échte prins,
Henry, aan de andere kant van de grote plas. En als de tabloids daar lucht van
krijgen, worden Alex en Henry gedwongen om te doen alsof ze het goed hebben
gemaakt. Maar wat begint als een nepvriendschap, groeit uit tot iets diepers en
veel gevaarlijkers. Kan liefde de wereld redden? Ook als die liefde er anders
uitziet dan verwacht? Casey McQuiston sleept je met 'Rood, wit en koningsblauw'
mee in een verhaal vol humor en liefde.
Het zwarte gif Daniel Silva 2017-11-14 Een zware bom ontploft in het hart van
Parijs. Een paar dagen later is het raak op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Er
vallen honderden slachtoffers, en de internationale veiligheidsdiensten draaien
overuren. Ze roepen uiteindelijk de hulp in van Gabriel Allon - meesterspion én
kunstrestaurateur. De terreurdaden blijken het werk te zijn van een onbekende
terrorist die zich Saladin noemt. Om hem te ontmaskeren rekruteert Gabriel een
jonge vrouw, Natalie. Zij zal afreizen naar het kalifaat en daar infiltreren in
Saladins cel. Gabriels taak? Zorgen dat Natalie het overleeft... Toen Silva met
dit boek begon, hadden de aanslagen in Parijs en Brussel nog niet plaatsgevonden zijn fictieve verhaal werd ingehaald door de werkelijkheid. Over Het zwarte gif:
'Daniel Silva schrijft zo levendig dat je het gevoel hebt dat alles in zijn boek
echt is gebeurd. Een onvervalste pageturner.' Boektaske 'Je wordt er helemaal
ingezorgen, maar het zet je ook aan het denken. Het beste boek tot nu toe Daniel
Silva.' More Delight 'Het verhaal is zonder meer boeiend en voortdurend
onderhoudend, en de plot is actueel en angstig tegelijk.' Perfecte Buren 'Silva
laat een knap staaltje schrijfkunst zien waaraan je duidelijk merkt dat daar meer
dan grondig research voor gedaan is.' Samenlezenisleuker
Captive Prince C. S. Pacat 2013-01 The second volume in the Captive Prince
trilogy. With their countries on the brink of war, Damen and his new master Prince
Laurent must exchange the intrigues of the palace for the sweeping might of the
battlefield as they travel to the border to avert a lethal plot. Forced to hide
his identity, Damen finds himself increasingly drawn to the dangerous, charismatic
Laurent. But as the fledgling trust between the two men deepens, the truth of
secrets from both their pasts is poised to deal them the crowning death blow . . .
Sterrenstof Krystal Sutherland 2016-10-20 Henry is nooit verliefd geweest. Tot
Grace aan het begin van het examenjaar bij hem op school komt. Grace is vreemd. Ze
draagt jongenskleren. Ze loopt met een kruk. Ze zegt nee tegen het
hoofdredacteurschap van de schoolkrant, waar Henry al jaren van droomt. Het is
overduidelijk dat Grace een groot verdriet met zich meedraagt. En toch. Henry
wordt verliefd op haar. Tot over zijn oren, met open ogen, met alle kans op een
gebroken hart. Want als je geen risico durft te nemen voor de liefde van je
leven... wanneer dan wel?
Sleutel tot de kracht Nora Roberts 2018-08-07 Malory, Dana en Zoe. Drie jonge
vrouwen die elkaar op een stormachtige avond ontmoeten in een indrukwekkend
landhuis, waar ze een aanbod krijgen dat hun levens voorgoed verandert... Eén ding
heeft Zoe McCourt wel geleerd: met hard werken kun je heel wat bereiken in het
leven. Is ze daar zelf niet het beste voorbeeld van? Zo is het haar tegen alle
verwachtingen in toch maar gelukt om als alleenstaande moeder een prima bestaan op
te bouwen samen met haar zoon! Nu het haar beurt is om een gouden sleutel te
vinden, twijfelt ze echter of alleen hard werken wel genoeg is. Ze vermoedt dat ze
een belangrijke les zal moeten leren: dat ze niet alles alleen hoeft te doen, en
hulp mag aanvaarden. Ook als die hulp van Bradley Vane komt – de eerste man in
tien jaar die haar hart op hol brengt...
C.S.
2016-04-25
―
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Prince's Gambit C. S. Pacat 2014-01-28 The second novel in the critically
acclaimed Captive Prince trilogy from global phenomenon C. S. Pacat. With their
countries on the brink of war, Damen and his new master, Prince Laurent, must
exchange the intrigues of the palace for the sweeping might of the battlefield as
they travel to the border to avert a lethal plot. Forced to hide his identity,
Damen finds himself increasingly drawn to the dangerous, charismatic Laurent. But
as the fledgling trust between the two men deepens, the truth of secrets from both
their pasts is poised to deal them a final devastating blow...
Kings Rising C. S. Pacat 2016-02-02 Damianos of Akielos has returned. His identity
now revealed, Damen must face his master Prince Laurent as Damianos of Akielos,
the man Laurent has sworn to kill. On the brink of a momentous battle, the future
of both their countries hangs in the balance. In the south, Kastor's forces are
massing. In the north, the Regent's armies are mobilising for war. Damen's only
hope of reclaiming his throne is to fight together with Laurent against their
usurpers. Forced into an uneasy alliance the two princes journey deep into
Akielos, where they face their most dangerous opposition yet. But even if the
fragile trust they have built survives the revelation of Damen's identity - can it
stand against the Regents final, deadly play for the throne?
Fence: Rise C. S. Pacat 2022-08-10 In the highly anticipated next chapter of
Fence, Nicholas will stop at nothing until he becomes Seiji's worthy fencing
rival! USA Today best-selling author C. S. Pacat (Captive Prince) and popular web
cartoonist Johanna the Mad along with colorist Joana LaFuente (Transformers) and
letterer Jim Campbell (Giant Days) reunite for the highly-anticipated next chapter
in this fierce and heartfelt GLAAD Media Award-nominated series. Excitement is in
the air as Nicholas and his friends celebrate their prestigious invitation to the
Halverton Training Camp. They immediately come face-to-face with the best teams in
the country, and Nicholas struggles as he suffers defeat after defeat by an old
enemy. Will a new addition to the team bring Nicholas closer to the rest of the
team and awaken the resilience within he needs to prevail? But Seiji, in contrast
to Nicholas, remains unchallenged and let down by the camp. With Seiji’s goal to
learn (instead of win) stuck in his head, will Nicholas step up to pose a real
challenge to Seiji, even growing their friendship as a result?. Get ready to say
"En Garde" to the next installment of Fence!
Hij Sarina Bowen 2020-02-11 Ze spelen niet voor hetzelfde team. Of wel? Jamie
Canning heeft er nooit achter kunnen komen hoe hij zijn beste vriend verloor. Vier
jaar geleden verbrak zijn getatoeëerde, grappenmakende, regelbrekende kamergenoot
alle contact zonder enige verklaring. En wat dan nog dat het een beetje raar werd
op de laatste nacht van het hockeykamp in de zomer dat ze achttien waren? Het was
gewoon een beetje dronken dwaasheid. Niemand stierf. Als er een ding is waar Ryan
Wesley spijt van heeft, dan is het zijn hetero vriend overhalen tot een
weddenschap die de grenzen van hun relatie heeft verlegd. Nu ze met hun college
teams het tegen elkaar moeten opnemen op het nationale kampioenschap, zal hij
eindelijk de kans krijgen om zich te verontschuldigen. Maar een blik op de man
waar hij altijd een zwak voor had is genoeg om het verlangen naar hem sterker te
maken dan ooit tevoren. Jamie heeft lang gewacht op antwoorden, maar in plaats
daarvan komen er steeds meer vragen. Kan een nacht vol seks een vriendschap
verpesten? En hoe gaan we dan de komende zes weken te werk? Als Wesley tijdens de
zomer naast Jamie komt coachen op het kamp, heeft Jamie nog een paar dingen te
ontdekken over zijn oude vriend... en nog veel meer over zichzelf. Waarschuwing:
bevat seksuele situaties, hotties op hockeyschaatsen, skinnydipping, flirten in
een SUV en het bewijs dat het gevaarlijk is om uit de kast te komen voor je
familie op sociale media.
Mia & Korum (De complete krinar-kronieken trilogie) Anna Zaires 2020-03-16 Hij
begon als haar vijand… en werd haar alles. Net als de meeste mensen weet de New
Yorkse student Mia Stalis weinig van de beeldschone, mysterieuze nieuwkomers die
de aarde hebben overgenomen. Er zijn meer dan genoeg geruchten: over hun
ongelofelijke kracht en snelheid, hun bedoelingen met de aarde en hun
vampierneigingen. Hier heeft Mia echter niets mee te maken – totdat ze Korum
ontmoet. De sterke en gevaarlijk aantrekkelijke leider van de Krinar zal alles
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doen om haar tot de zijne te maken, en hij laat zich door geen menselijke wet
weerhouden. Mia voelt zich hopeloos aangetrokken tot Korum en belandt steeds
dieper in de gevaarlijke, gesloten gemeenschap van de K. Ze wordt gedwongen om te
kiezen tussen waarheid en leugens, haar mensen en haar geliefde… haar vrijheid en
haar hart. NB: Dit is de complete Krinar-kronieken trilogie met de boeken
Aanraking, Aantrekking en Aanbidding.
Dark Rise: Dark Rise 1 C. S. Pacat 2021-09-28 The first book in a brilliant YA
fantasy trilogy from internationally acclaimed Australian author CS Pacat.
Royals Rachel Hawkins 2018-07-11 Royals van Rachel Hawkins Een heerlijke YAromance, perfect voor fans van de Selection-serie! Daisy Winters is dol op scifi,
heeft een bijbaantje bij Walmart, houdt ervan haar haar in knalkleuren te verven
en ze heeft een perfecte oudere zus die op het punt staat zich te verloven met de
Schotse kroonprins Alex. Daisy heeft absoluut geen zin in een leven in de
spotlights, maar door toedoen van de tabloids wordt ze gedwongen samen met haar
zus de zomer door te brengen aan het Schotse hof. Daisy vertrekt met grote
tegenzin en hoewel ze haar best doet om uit de problemen te blijven, raakt ze al
snel verstrikt in allerlei onhandige situaties. Onder de hoede van Miles, de
megasnobistische vriend van de jongere broer van de kroonprins, moet ze leren om
zich volgens de koninklijke norm te gedragen. Dat gaat alleen niet zo makkelijk
als diezelfde jongere broer overal waar hij komt voor een schandaal zorgt en Daisy
erin meesleurt. Terwijl ze zich zo goed mogelijk probeert te redden, worden de
verwikkelingen alleen maar groter als ze het ene koninklijke geheim na het andere
ontdekt.
The Prince's Priest V.C. Willis 2020-10-26 A prince with a legacy of blood, a
simple priest, an unstoppable romance in a world on the brink of civil war. Dante,
the Prince of Bloodeaters is in love with a human priest. Ten years ago, he threw
his life to the wind in an effort to bring about change while escaping a fate he
no longer wanted to face. One wintry night meeting John gave him a new purpose and
drive as he joins him to live on a farm in the middle of nowhere. Lessons and
promises made will lead Dante’s internal struggles to places he didn’t know he
still had to face even now. Viceroy Falco, Dante’s ex-lover and overseer of
Glensdale and capitol city to The House, wants an army of bloodeaters at his
command. Conspiracies are whispered about his involvement in the prince’s
disappearance and the ailing king on the throne. Dante aims to stand in his way at
every turn, but jealous and lust drive Falco to wanting more than just the magical
dagger called The Fanged Lady. Though, there’s a cost as the Viceroy’s past abuse
spurs Dante to action when his aim turns to Father John. When Father John takes
over the Glensdale church, he becomes a target for Falco’s sadistic games. John is
stubborn and bullheaded, unwilling to bend or retreat. Angry with Dante’s decision
to be his sword and shield with bruises and a bloodied lip to match. Aiming to
find a solution for himself, Father John throw caution to the wind even if the
cross branded on his back may lead to his death. Dante is willing to sacrifice
everything to keep Father John safe, and will he have to accept his position as
Prince when the King falls ill? This book is a great jump on a refreshing male
male romance with fantasy elements. Swords, knights, vampires, plague, moody
steeds, and more add to the center romance of two broody men madly in love with
one another. Readers who enjoyed the chemistry and romance of The Captive Prince
Trilogy by CS Pacat as well as the broody, vampire vibes from JR Ward’s The Black
Dagger Brotherhood will enjoy reading this sizzling spin on vampire romances. We
invite you to share your favorite quotes and moments with #TeamJohn or #TeamDante
or #TeamJonte!
Re-Enchanted Maria Sachiko Cecire 2019-12-17 From The Hobbit to Harry Potter, how
fantasy harnesses the cultural power of magic, medievalism, and childhood to reenchant the modern world Why are so many people drawn to fantasy set in medieval,
British-looking lands? This question has immediate significance for millions
around the world: from fans of Lord of the Rings, Narnia, Harry Potter, and Game
of Thrones to those who avoid fantasy because of the racist, sexist, and escapist
tendencies they have found there. Drawing on the history and power of children’s
fantasy literature, Re-Enchanted argues that magic, medievalism, and childhood
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hold the paradoxical ability to re-enchant modern life. Focusing on works by
authors such as J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, Susan Cooper, Philip Pullman, J. K.
Rowling, and Nnedi Okorafor, Re-Enchanted uncovers a new genealogy for medievalist
fantasy—one that reveals the genre to be as important to the history of English
studies and literary modernism as it is to shaping beliefs across geographies and
generations. Maria Sachiko Cecire follows children’s fantasy as it transforms over
the twentieth and twenty-first centuries—including the rise of diverse
counternarratives and fantasy’s move into “high-brow” literary fiction. Grounded
in a combination of archival scholarship and literary and cultural analysis, ReEnchanted argues that medievalist fantasy has become a psychologized landscape for
contemporary explorations of what it means to grow up, live well, and belong. The
influential “Oxford School” of children’s fantasy connects to key issues
throughout this book, from the legacies of empire and racial exclusion in
children’s literature to what Christmas magic tells us about the roles of
childhood and enchantment in Anglo-American culture. Re-Enchanted engages with
critical debates around what constitutes high and low culture during moments of
crisis in the humanities, political and affective uses of childhood and the
mythological past, the anxieties of modernity, and the social impact of racially
charged origin stories.
Kings Rising: Book Three of the Captive Prince Trilogy C.S. Pacat 2016-02-02
Damianos of Akielos has returned. His identity now revealed, Damen must face his
master Prince Laurent as Damianos of Akielos, the man Laurent has sworn to kill.
On the brink of a momentous battle, the future of both their countries hangs in
the balance. In the south, Kastor's forces are massing. In the north, the Regent's
armies are mobilising for war. Damen's only hope of reclaiming his throne is to
fight together with Laurent against their usurpers. Forced into an uneasy alliance
the two princes journey deep into Akielos, where they face their most dangerous
opposition yet. But even if the fragile trust they have built survives the
revelation of Damen's identity – can it stand against the Regent's final, deadly
play for the throne?
De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen King Als
zijn dochter Paige aan de drugs raakt en van huis wegloopt, doet Simon er alles
aan om haar te vinden. Zijn zoektocht voert hem naar een onderwereld vol drugs en
criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige verdwenen jongere is. Samen met
privédetective Elena Ramirez komt Simon op het spoor van een sekte-achtige
organisatie: de Schitterende Waarheid. Kunnen Simon en Elena de schimmige
praktijken van de Schitterende Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend
terugzien? En waarom lijkt er een verband te bestaan tussen de sekte en zijn eigen
vrouw? De pers over de boeken van Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame
hoogte.’ Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met verrassende
wendingen, goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een doortimmerd
plot. Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer mee.’ Vrij
Nederland
Prince's Gambit: Captive Prince Book 2 C.S. Pacat 2014-03-21 The extraordinary
second novel in the acclaimed trilogy by international sensation C. S. Pacat. With
their countries on the brink of war, Damen and his master Prince Laurent exchange
the intrigues of the palace for the sweeping might of the battlefield as they
travel to the border to avert a lethal plot. Leading a band of loyal men against
desperate odds, Damen must fight together with Laurent to overcome machinations,
ambushes and betrayals. With the future of both their nations at stake, a single
misstep could be fatal. Despite himself, Damen is increasingly drawn to the
dangerous, charismatic Laurent. But even as the fledgling trust between the two
men deepens, their enemies are poised to deal them a devastating blow . . .
The Priest's Assassin V.C. Willis 2021-11-30 The Prince of Bloodeaters has risen,
but at what price will it cost? Will his soul and love be broken before mastering
his drive for blood? In fear of Falco's back up plan, Dante and John will join
Princess Sonja and Royal Knight Valiente back to Captiva City. They plan on
proposing a peace treaty with King Regius and search for answers about the origin
of Soul Weapons. Escorted by the Master Assassin Red Wine, Dante discovers family
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secrets he didn't expect to come forth. No longer satisfied as being John's
shield, Dante trains with Red Wine to become not only a deadly assassin, but in
order to master the art of fighting in the way his brother Ashton had once done.
Finding out the missing links to everyone in his life and those who came before,
Dante needs to be willing to take up his crown in order to protect John. John
believes those answers might be hidden in the catacomb library under The Church's
cathedral. As the journey unfolds, he is guilt stricken with the changes and
struggles Dante endures. Hellbent on supporting his love at any costs, he’s
willing to put his life on the line to protect Dante. He sees the hunger in his
eyes, sees how broken he returns from training, and from a distance watches
helpless wondering how far with Dante go without his help. Travelling proves
difficult with hired mercenaries left in Falco’s wake, Fallen Arbor taking up
interest in capturing Dante, and the Berserk Brigade looking to cash in on the
bounty on their heads. Meanwhile, their relationship grows in unexpected ways and
both struggle to keep their intimate desires hidden from the enemies who may take
advantage. This book is a great jump on a refreshing male male romance with
fantasy elements. Swords, knights, vampires, plague, moody steeds, and more add to
the center romance of two broody men madly in love with one another. Readers who
enjoyed the chemistry and romance of The Captive Prince Trilogy by CS Pacat as
well as the broody, vampire vibes from JR Ward’s The Black Dagger Brotherhood will
enjoy reading this sizzling spin on vampire romances. We invite you to share your
favorite quotes and moments with #TeamJohn or #TeamDante or #TeamJonte!
The Prince's Captive Virgin Maisey Yates 2017-06-01 Innocent in the beast's bed!
When Belle Chamberlain offers to take her father's place as his prisoner, Prince
Adam Katsaros strikes a deal. Deeply scarred by the accident that claimed his
wife, Adam isolated himself in his forbidding castle. But Belle's innocent beauty
could redeem his reputation as he reclaims his throne… He'll release her father if
Belle poses as his mistress! Belle can neither deny nor resist her brooding
captor! Adam's burning gaze awakens a newfound desire, and every touch brands
Belle as his. His ruthlessness is legendary, unless Belle can tame the beast
inside…
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
Wild verlangen Christina Lauren 2015-09-19 Een laatste weekend zonder
verplichtingen, voordat het werkende leven begint, dat is de afspraak. Dansen tot
in de vroege uurtjes, cocktails drinken in Las Vegas en vooral: proosten op hun
vriendschap en het leven. Een wilde nacht met drie sexy mannen pakt voor de
vriendinnen, Mia, Harlow en Lola minder ongedwongen uit dan gepland. Terwijl de
alcohol rijkelijk vloeit, sluiten zij een pact: ze geven alle drie het jawoord aan
de drie onbekenden. In het tweede deel uit de reeks volgen we Harlow. Ondanks haar
wilde nachten met Finn mag ze hem totaal niet... wat verklaart waarom hun huwelijk
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maar 12 uur duurde. Hij probeert haar in alle opzichten te domineren. Is Harlow
even stug als Finn? Of is ze precies wat hij nodig heeft?
Het verdoemde zwaard Rick Riordan 2016-01-20 Magnus Chase is altijd een onrustige
jongen geweest. Sinds de mysterieuze dood van zijn moeder leeft hij in de straten
van Boston. Op een dag wordt hij opgespoord door een man die hij nog nooit eerder
heeft ontmoet, een man van wie zijn moeder beweerde dat hij gevaarlijk zou zijn.
De man vertelt hem een onmogelijk geheim: Magnus is de zoon van een Noorse god. En
dat is niet alles: de goden van Asgard bereiden zich voor op een oorlog. Om
Ragnarok - de ondergang van de goden - te voorkomen, moet Magnus in de Negen
Werelden op zoek naar een wapen dat al duizend jaar onvindbaar is. Wanneer een
vurige aanval door reuzen hem dwingt te kiezen tussen zijn eigen veiligheid en het
leven van honderden onschuldigen, maakt Magnus een fatale beslissing. Soms is de
enige manier om een nieuw leven te beginnen door eerst te sterven...
De Perzische jongen Mary Renault 2013-12-13 Het fascinerende vervolg op Vuur uit
de hemel Bagoas, een jonge Pers, is vermaard om zijn schoonheid. Na de dood van de
Perzische vorst Darius wordt hij opgenomen in het gevolg van Alexander. Vanuit
zijn gevaarlijke positie als vertrouweling van de kersverse nieuwe vorst is hij
getuige van de veroveringstochten, de wreedheden maar ook de ontberingen van
Alexander en zijn manschappen. Door zijn ogen zien we Alexanders complexe
persoonlijkheid, zijn onvoorspelbaarheid, zijn gevoeligheid, zijn behoefte om uit
te blinken en zijn allesoverheersende eerzucht. De Engelse Mary Renault was een
van de grootste auteurs van historische romans uit de twintigste eeuw, dankzij de
kleurrijke manier waarop ze haar historische personages tot leven bracht. Eerder
schreef ze Vuur uit de hemel, waarin ze de jonge jaren van Alexander de Grote
beschreef. Renault overleed in 1983 in Kaapstad.
Een stap te ver Tina Seskis 2016-07-05 Een gelukkig huwelijk. Een gezin. Een fijn
huis. Waarom loopt Emily Coleman op een ochtend zonder om te kijken weg van dit
alles – om onder een andere naam helemaal opnieuw te beginnen? Emily heet nu Cat
en ze werkt in Londen bij een reclamebureau. Ze deelt een huis met een nieuwe
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vriendin, Angel. Cat heeft elk spoor naar haar oude leven zo goed gewist dat
niemand haar weet te vinden. Maar ze kan het verleden – en haar herinneringen –
niet volledig begraven. Dan komt het moment dat Cat onder ogen moet zien wat ze
heeft gedaan: een schokkende onthulling die haar uiteindelijk over de rand duwt...
‘Een sfeervolle, scherpe thriller over de prijs van het ontsnappen. Aanrader.’ –
KIRKUS REVIEWS ‘Strak geschreven en adembenemend... echt een wervelende
leeservaring.’ – THE BOOKSELLER
Tiktak Dean R. Koontz 2021-07-19 Tik tak tik tak... Wanneer ontwaakt de
Vietnamees-Amerikaanse Tommy eindelijk uit de verschrikkelijke nachtmerrie waarin
hij is beland? Op een dag vindt hij uit het niets een lappenpop voor zijn deur. Er
bekruipt hem een ondefinieerbaar vreemd gevoel dat hem de rest van de dag niet
meer loslaat. Zijn onderbuikgevoel had het bij het juiste eind. De pop
transformeert zich tot angstaanjagend wezen met een tikkende hartslag en is
vastbesloten om Tommy te vermoorden. Waarom zijn zijn monster groene ogen gericht
op Tommy? De Amerikaanse auteur Dean Ray Koontz (1945) staat bekend om zijn
spannende thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy, science fiction of
satire bevatten. Veel van zijn werken bereikten de New York Times-bestsellerlijst,
waarvan meerdere direct op nummer één binnenkwamen. Dit maakt hem tot een van de
grootste New York Times-bestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar
liefst 105 boeken geschreven waarvan er meer dan zestig in het Nederlands te lezen
zijn. Zijn boeken zijn wereldwijd meer dan 500 miljoen keer verkocht.
Partners John Grisham 2016-06-17 Een zaak voor straatadvocaat Sebastan Rudd uit
John Grishams bestseller De verdediging. Advocaat Sebastian Rudd timmert al tien
jaar aan de weg wanneer hij een zaak in de schoot krijgt geworpen waarmee hij
definitief zijn reputatie zal vestigen. Zijn cliënt Tee Ray Cardell staat terecht
voor het doodschieten van Buck Lester, een undercover agent van de
narcoticabrigade. Tee Ray heeft toegegeven dat hij heeft geschoten, maar volgens
hem was het uit zelfverdediging – Buck Lester probeerde hem te vermoorden. De
openbaar aanklager ziet het echter anders en eist de doodstraf...
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