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bloggers, boekhandelaren en pers. Voor de fans van Sarah J. Maas en Leigh Bardugo 'Verleidelijk, gevaarlijk
De stille patiënt Alex Michaelides 2019-02-07 Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die

en volkomen verslavend.' Leigh Bardugo, internationale bestsellerauteur van Het negende huis Jude is erin

haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd

geslaagd om Cardan, de koning van Elfhame, aan haar wil te onderwerpen. Voor een jaar en een dag is hij

en woont in een prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar als haar man op een avond thuiskomt doet

slechts een marionet, terwijl Jude over zijn koninkrijk heerst. Meer dan ooit moet ze het hoofd bieden aan

ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te

hofintriges, wisselende bondgenootschappen en aan de slinkse Cardan, die tot alles in staat is om zijn macht

praten, of een verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie dat tot de

terug te krijgen. Dan slaat het verraad toe, dichterbij dan Jude had kunnen vermoeden. Als ze zichzelf en

verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle

haar familie in leven wil houden, zal ze de verrader moeten ontmaskeren en haar gevoelens voor Cardan in

media in een psychiatrische inrichting is opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten

bedwang moeten houden. Terwijl Jude al haar sluwheid inzet om te overleven, tikken haar dagen op de troon

wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en

onverbiddelijk voorbij. In de pers ‘Het eerste deel van de internationale fantasysensatie Elfhame verschijnt in

het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij

een limited edition met veel blinkend goud.’ Het Parool ‘Een fantastische reis naar een huiveringwekkend

ook zichzelf in gevaar.

elfenland, prachtig bloemrijk geschreven en vol grillige personages.’ **** Algemeen Dagblad ‘Zoek je een niet

A Darkness Strange and Lovely Susan Dennard 2013-07-23 New York Times bestselling author Susan

al te zoetsappig boek met een badass vrouwelijk hoofdpersonage, dan is deze serie echt iets voor jou. Ik kan

Dennard delivers a mix of supernatural forces and intense romance in this spellbinding sequel to Something

in ieder geval niet wachten om meer over Jude en haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl ‘De wrede prins is

Strange and Deadly—now with a gorgeous new cover! Perfect for fans of Cassandra Clare's Infernal Devices

bewonderenswaardig, vol spanning, romantiek en mythologie. Dit is YA-fantasy van de bovenste plank.’ NBD

series. With her brother dead and her mother insane, Eleanor Fitt is alone. Even the Spirit-Hunters—Joseph,

Biblion

Jie, and the handsome Daniel—have fled to Paris. So when Eleanor hears the vicious barking of hounds and

Daar waar de rivierkreeften zingen Delia Owens 2020-01-27 In Barkley Cove, een rustig stadje aan de kust

sees haunting yellow eyes, she fears that the Dead, and the necromancer Marcus, are after her. To escape,

van North Carolina, gaan al jarenlang geruchten over het moerasmeisje. Kya is in haar eentje opgegroeid in

Eleanor boards a steamer bound for France. There she meets Oliver, a young man who claims to have

het moeras. Hier voelt ze zich thuis. De natuur is haar leerschool. Dan komt de tijd dat ze ernaar verlangt

known her brother. But Oliver harbors a dangerous secret involving necromancy and black magic that entices

aangeraakt te worden en lief te hebben. Twee jonge mannen uit de stad raken geïntrigeerd door haar

Eleanor beyond words. If she can resist him, she'll be fine. But when she arrives in Paris, she finds that the

fascinerende schoonheid. Wanneer een van hen dood wordt gevonden, valt de verdenking onmiddellijk op

Dead have taken over, and there's a whole new evil lurking. And she is forced to make a deadly decision that

Kya. Het moerasmeisje: een bedwelmende debuutroman over een geïsoleerde jonge vrouw, die in de

will go against everything the Spirit-Hunters stand for. In Paris, there's a price for this darkness strange and

wildernis van het diepe zuiden van Noord-Amerika weet te overleven. Het is wel duidelijk dat de auteur hier

lovely, and it may have Eleanor paying with her life.

zelf vandaan komt. Haar prachtige, dampende proza is onvergetelijk.

Sintel Jeanne DuPrau 2003

Strange and Ever After Susan Dennard 2014-07-22 Perfect for fans of Cassandra Clare's The Infernal Devices

Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De

series, this is the explosive conclusion to Susan Dennard's trilogy, which started with Something Strange and

makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle

Deadly and continued with A Darkness Strange and Lovely. With supernatural forces, epic romance, and a

publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte

mysterious Egyptian city, Eleanor and her team are set for an adventure they will never forget. It has been a

TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat

tumultuous time for Eleanor Fitt since life as she knew it in Philadelphia came abruptly to an end. Although

een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het

the Spirit-Hunters—Joseph, Jie, and Daniel—have helped her survive, Eleanor has lost just about everything.

behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.

And now, Jie is missing—taken by the evil necromancer Marcus. Eleanor is determined not only to get her

BLOODWITCH SUSAN DENNARD 2019-02-12

back but to finally end this nightmare. To do so, she must navigate the hot desert streets of nineteenth-

Het heksenalfabet Caitlin Kittredge 2012-06-06 In de sombere steegjes van het stadje Lovecraft is magie

century Egypt amid the rising Dead, her unresolved feelings for Daniel, and her volatile relationships with

echt, net zo echt als de straf die ligt op het gebruik ervan: ketters belandden op de brandstapel. Aoife

Joseph and Oliver, her demon. And it won't be easy. Because Allison, her friend from Philadelphia, has

Grayson is bijna zestien; de leeftijd waarop iedereen in haar familie doordraait als gevolg van het necrovirus.

tagged along, becoming strangely entangled in Eleanor's mission. It will take all of Eleanor's powers of black

Volgens de proctoren, de leiders van Lovecraft, ligt het necrovirus ten grondslag aan ketterij. Dan krijgt Aoife

magic, and all of Daniel's and Joseph's trust, to succeed. But there will be a price.

een brief van haar oudere broer, die haar vertelt dat ze het heksenalfabet moet vinden als ze zichzelf wil

Hof van doorns en rozen Sarah J. Maas 2016-02-22 Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de

redden.

lange wintermaanden een koude, sombere plek. Haar overlevingskansen en die van haar familie berusten op

Niet door water, maar door vuur James Baldwin 2018-10-09 Niet door water, maar door vuur deed Amerika

haar vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd wordt door een wolf kan ze de

opschrikken toen het in 1963 uitkwam. In twee persoonlijke, gepassioneerde brieven schrijft James Baldwin

verleiding niet weerstaan om te vechten voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden en daarop

over liefde, geloof en hypocrisie in het ‘land van de vrijheid’ en wat het betekent om zwart te zijn in Amerika.

staat een prijs. Niet veel later verschijnt er een beestachtig wezen om vergelding op te eisen. Wanneer ze

Het boek groeide uit tot een van de invloedrijkste teksten over rassenrelaties ooit.

naar het gevreesde feeënrijk Prythian wordt gesleept, ontdekt Feyre dat haar ontvoerder geen beest is, maar

Brieven aan de duisternis Brigid Kemmerer 2017-06-20 Ik zou net zo goed brieven aan de duisternis kunnen

Tamlin – een van de dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn landgoed

schrijven en een antwoord verwachten. Ik weet niet eens wie je bent, maar ik heb het gevoel dat ik je begrijp.

verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in een vurige passie die elke leugen en

Ik heb het gevoel dat jij mij begrijpt. Juliet laat brieven achter op het graf van haar moeder. Declan werkt op

waarschuwing over de mooie, gevaarlijke wereld van de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude,

het kerkhof vanwege een taakstraf. Wanneer hij een van Juliets brieven vindt, ontstaat een bijzondere

kwaadaardige schaduw groeit over het land, en Feyre moet een manier vinden om het te stoppen of Tamlin

briefwisseling, die zich al snel uitbreidt naar mail en app. Op papier en beeldscherm vertellen Juliet en Declan

en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd zijn.

elkaar alles, denkend dat ze elkaar nog nooit ontmoet hebben. Ze zitten echter op dezelfde middelbare

Carve the mark Veronica Roth 2017-01-17 Carve the mark van Veronica Roth Het nieuwe boek van de auteur

school. Wat doe je als de enige persoon die je echt volledig vertrouwt niet is wie je dacht dat hij was?

van de Divergent-serie! In dit fantastische sciencefictionverhaal creëert Veronica Roth een universum waarin

Station Elf Emily St. John Mandel 2015-06-29 WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER

iedereen een unieke gave heeft. Cyra’s gave geeft haar pijn, maar ze kan ook anderen onnoemelijk veel pijn

GAAT? EN HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in Toronto sterft

doen. Haar broer Ryzek heerst als een tiran over hun planeet, Shotet. Ryzek misbruikt Cyra’s gave om zijn

de beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol van zijn leven speelt. Diezelfde avond strijkt

vijanden te martelen. Maar Cyra is veel meer dan een wapen in handen van haar broer: ze is snel,

een dodelijk griepvirus neer op het Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.

veerkrachtig en slimmer dan hij denkt. Wanneer Akos uit het naburige rijk Thuve als gevangene in Cyra’s

Twintig jaar later trekt Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de nieuwe nederzettingen

wereld terechtkomt, lijkt de vijandschap tussen hun landen en hun families onoverkomelijk. Samengebracht

rondom de Grote Meren om Shakespeare op te voeren voor de overlevenden van de ondergang. En dan

door het lot moeten ze een allesbepalende keuze maken. Over de Divergent-serie: 'Fans van De

wordt haar hoopvolle nieuwe wereld wederom bedreigd.

Hongerspelen kunnen hun hart ophalen met deze bloedstollende serie.' 7Days 'Veronica Roth weet hoe ze

De gevallen koning Holly Black 2020-11-13 De opvolger van De wrede prins, dat werd bejubeld door

een goed boek moet schrijven.' Hebban.nl Lees ook de Divergent-serie van Veronica Roth: Divergent 1 -
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Inwijding Divergent 2 - Opstand Divergent 3 - Samensmelting Divergent 0.1 - Het verhaal van Four Veronica

schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende

Roth (1988) studeerde af in Creatief schrijven aan de Northwestern University en woont in de buurt van

verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de

Chicago. Ze geniet internationale bekendheid als auteur van de Divergent-trilogie. Deze enorm succesvolle

grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.

serie is tevens een wereldwijde bioscoophit geworden.

De onwillige moordenaar Eoin Colfer 2014-07-04 Victoriaans Londen. De onfortuinlijke wees Riley is in de leer

Sightwitch Susan Dennard 2018-01-23 Set a year before Truthwitch, Sightwitch follows Ryber Fortiza, the last

bij illusionist Albert Garrick. Die gebruikt zijn bezwerende vaardigheden om woningen van zijn slachtoffers

Sightwitch Sister as she treks deep underground to rescue her missing best friend. While there, she

binnen te dringen. Hij dwingt Riley een moord te plegen. Gelukkig hoeft Riley de gruwelijke daad niet te

encounters a young Nubrevnan named Kullen Ikray, who has no memory of who he is or how he wound up

plegen. Het beoogde slachtoffer blijkt namelijk een wetenschapper uit de toekomst, die hoort bij het FBI-

inside the mountain. As the two journey every deeper in search of answers, and as they brave one close call

progamma W.A.R.P. (Witness Anonymous Relocation Program). Riley wordt via een wormgat naar

after another, a tentative friendship forms between them - one that might one day grow into something

hedendaags Londen vervoerd. Garrick volgt hem. In modern Londen krijgt Riley hulp van FBI-agent Chevron

more.Sightwitch is told through Ryber's journal entries and her sketches, as well as through supplementary

Savano. Ze moeten Garrick ontwijken. Die is vastbesloten om via Riley naar victoriaans Londen terug te

materials (such as other journals, pieces of songs, clippings from history books, flashbacks, etc.). Though

gaan, waar hij de wereld kan veranderen. Maar niet ten goede… • Een origineel verhaal over tijdreizen,

meant as a companion novella, this story serves as a set up to Bloodwitch as well as an expansion of the

achtervolgingen en victoriaans Londen

world.

Stranddagboek Emily Henry 2020-07-02 January is een hopeloze romanticus die vertelt over haar leven alsof

Het bloed van de keizer Brian Staveley 2015-01-21 Als de keizer van Annoer wordt vermoord, gaan zijn drie

ze in haar eigen feelgoodromans figureert. Gus is een serieus en literair type die gelooft dat ware liefde een

kinderen de strijd aan met de schimmige samenzweerders - en de eeuwenoude vijand - die zijn dood

sprookje is. Maar January en Gus hebben meer gemeen dan je zou denken. Ze zijn allebei blut. Ze hebben

veroorzaakten. Kaden, de troonopvolger, leeft al jarenlang in een afgelegen bergklooster waar hij de

een gigantisch writer's block. En ze moeten een bestseller schrijven voor de zomer voorbij is. Op een avond

ondoorgrondelijke discipline van de monniken van de God Zonder Gezicht probeert te begrijpen. Als er

sluiten ze de weddenschap om elkaars boek schrijven, met het risico dat als ze in elkaars huid kruipen hun

vervolgens een delegatie arriveert om hem naar huis te begeleiden voor zijn kroning, heeft Kaden net genoeg

leven voorgoed vernadert. Maar er wordt niemand verliefd. Beloofd.

geleerd om zich te realiseren dat er iets niet pluis is. Ondertussen worstelt zijn zus Adare, politica en minister

Verloren vrouw Gillian Flynn 2013-04-30 De verslavende Amerikaanse nummer 1 bestseller waar iedereen

van Financiën, met de religieuze orde die verantwoordelijk lijkt te zijn voor de moord op haar vader. Het

over praat, eerder vertaald als Donker hartWie ben je?Wat hebben we elkaar aangedaan?Dat zijn de vragen

politieke water is echter troebel, en in haar ijver om het recht te doen zegevieren, zit Adare misschien wel

die Nick Dunne zichzelf stelt op de morgen van zijn vijfde trouwdag, als zijn vrouw Amy plotseling verdwenen

achter de verkeerde man aan. Hun broer Valyn heeft al moeite om in leven te blijven. Hij wist dat de training

is. De politie verdenkt Nick. Amy s vrienden onthullen dat ze bang voor hem was en dingen voor hem

van de Speerwers - een groep dodelijke elitekrijgers - moeilijk zou zijn. Maar na een aantal vreemde

verborgen hield. Hij zweert dat het niet waar is. Forensisch onderzoek van zijn computer onthult aparte

ongelukken is hij ervan overtuigd dat de moordenaars van zijn vader het op hem en zijn familie hebben

googleresultaten. Hij zegt dat ze niet van hem zijn. En dan zijn er de verdachte oproepen op zijn mobiele

voorzien. Hij moet zo snel mogelijk weg om zijn broer te waarschuwen - maar dan moet hij eerst de laatste

telefoon.Wat is er gebeurd met Nicks mooie, intelligente vrouw?`Een boek waarvan je anderen smeekt om het

dodelijke proeve van de Speerwers overleven. 'Staveley heeft in dit magistrale debuut een complexe en zeer

te lezen zodat je er met hen over kunt discussiëren. Mail on Sunday

gedetailleerde wereld gecreëerd, vol met elitesoldaten, mystieke krijgsmonniken, vlijmscherpe politiek en

Bloodwitch Susan Dennard 2020-05-14 The brilliantly imagined coming-of-age fantasy, The Witchlands series,

eeuwenoude geheimen. De lezers van George R.R. Martins Het Lied van Ijs en Vuur zullen smullen van dit

continues. Here, war is sweeping the witchlands and tainted magic is destroying friends and enemies alike.

debuut.' Library Journal

And the Bloodwitch Aeduan is keeping one crucial secret . . .

Naar de vuurtoren / druk 1 V. Woolf

Stad van Beenderen Cassandra Clare 2022-03-16 Deel 1 van Cassandra Clares wereldwijde successerie

Witchshadow Susan Dennard 2022-06-23 Susan Dennard's New York Times bestselling fantasy series

Kronieken van de Onderwereld weer leverbaar, met nieuw omslag en doorlopende illustratie op de rug! Met

continues - with the story of Iseult, the Threadwitch. War has come to the Witchlands . . . and nothing will be

haar Kronieken van de Onderwereld-serie (The Mortal Instruments) wist Cassandra Clare een

the same again. Iseult has found her heartsister Safi at last, but their reunion is brief. For Iseult to stay alive,

miljoenenpubliek aan zich te binden. Stad van Beenderen, het eerste deel van haar razend populaire serie, is

she must flee Cartorra while Safi remains. And though Iseult has plans to save her friend, they will require her

weer verkrijgbaar in mooie, nieuwe vormgeving. De vijftienjarige Clary woont met haar moeder in New York.

to summon magic more dangerous than anything she has ever faced before. Meanwhile, the Bloodwitch

Ze leidt een heel normaal leven, totdat haar moeder opeens door mysterieuze wezens wordt ontvoerd. Stukje

Aeduan is beset by forces he cannot understand. And Vivia - rightful queen of Nubrevna -finds herself without

bij beetje ontrafelt zich een groot familiegeheim aan Clary en ontdekt ze dat haar moeder ooit tot een groep

a crown or home. As villains from legend reawaken across the Witchlands, only the mythical Cahr Awen can

demonenjagers behoorde. Clary weet tot de wereld van de demonenjagers door te dringen, maar die wereld

stop the gathering war. Iseult could embrace this power and heal the land, but first she must choose on which

is verscheurd. Kunnen Clary en haar vrienden haar moeder redden? Met haar Kronieken van de

side of the shadows her destiny will lie. Witchshadow is the fourth book in the Witchlands series by

Onderwereld-serie (The Mortal Instruments) wist Cassandra Clare een miljoenenpubliek aan zich te binden.

bestselling author Susan Dennard. 'Truthwitch by Susan Dennard is like a cake stuffed full of your favourite

Lees ook: Stad van Vuur (deel 2), Stad van Glas (deel 3), Stad van Gevallen Engelen (deel 4), Stad van

fantasy treats . . . this book will delight you' - Robin Hobb, author of Assassin's Apprentice

Verloren Zielen (deel 5) en Stad van Hemelse Vlammen (deel 6). ‘Met haar krachtige personages en

De bliksemdief Rick Riordan 2012-08-29 Percy Jackson staat op het punt om van school getrapt te worden.

indrukwekkende verhaalopbouw weet Clare de lezer mee te nemen in een rollercoaster waar je niet zomaar

Alweer... Een dat is nog maar zijn kleinste zorg, want hij ontdekt dat hij de nakomeling is van een Griekse

uitstapt.’ Fantasywereld.nl

god. Als de bliksemschicht van Zeus wordt gestolen hebben Percy en zijn vrienden tien dagen de tijd om zijn

Stad van Vuur Cassandra Clare 2022-03-16 Keer terug naar de wereld van de Schaduwjagers met dit tweede

onschuld te bewijzen, anders zal er een oorlog uitbreken op de Olympus.

deel met nieuw omslag in de Kronieken van de Onderwereld-serie van bestsellerauteur Cassandra Clare In

Carry On Rainbow Rowell 2016-04-20 Simon Snow wil gewoon relaxen en genieten van zijn laatste jaar op

Stad van Vuur, het vervolg op Stad van Beenderen van Cassandra Clare, is Clary Fray vastberaden haar

de Watford School of Magicks, maar iedereen valt hem lastig. Zijn vriendin heeft het uitgemaakt, zijn beste

moeder terug te vinden, zelfs al proberen de andere Schaduwjagers haar tegen te houden. Clary Fray zou

vriend is een plaaggeest, en zijn mentor probeert hem in de bergen te verstoppen, waar hij misschien veilig

willen dat haar leven normaal was. Maar wat is normaal wanneer je een Schaduwjager bent en je plotseling

zal zijn. Simon kan niet eens blij zijn met het feit dat zijn kamergenoot en oude rivaal spoorloos verdwenen is,

wezens zoals vampieren, weerwolven en elfjes kunt zien? Bovendien weigeren de Schaduwjagers haar te

omdat hij zich zorgen blijft maken over het kwaad. En er zijn spoken. En vampiers. En verschrikkelijke,

laten gaan, ze mag zelfs niet met haar beste vriend Simon afspreken. Vooral haar knappe, maar vervelende

duivelse dingen die proberen om Simon neer te halen. Als je 's werelds krachtigste magiër bent, kun je nooit

broer Jace houdt voet bij stuk. Clary is echter vastberaden om haar zoektocht naar haar moeder voort te

even relaxen en genieten.

zetten, en de enige kans om haar te vinden is om de ontspoorde en kwaadaardige Schaduwjager Valentine

Windwitch SUSAN. DENNARD 2018-10-18 The second novel in the Witchlands series, Windwitch is the

te pakken te krijgen... Met haar Kronieken van de Onderwereld-serie (The Mortal Instruments) wist Cassandra

action-packed sequel to Truthwitch, and is perfect for fans of Victoria Aveyard and Robin Hobb. Sometimes

Clare een miljoenenpubliek aan zich te binden. Lees ook: Stad van Beenderen (deel 1), Stad van Glas (deel

our enemies become our only allies... The Windwitch Prince Merik is presumed dead after a lethal explosion.

3), Stad van Gevallen Engelen (deel 4), Stad van Verloren Zielen (deel 5) en Stad van Hemelse Vlammen

However, he's scarred but alive, and determined to expose his sister's treachery. Yet on reaching the royal

(deel 6). ‘Ik vind dit boek, en de hele serie, echt geweldig. [...] Toen ik eenmaal begonnen was, wilde ik door

capital, he's shocked to find refugees fleeing conflict. Merik haunts the streets, fighting for the weak - sparking

blijven lezen tot ik het uithad.’ Deleesfabriek.nl

rumours of the Fury, a disfigured demigod who dispenses justice. While searching for Safi, Iseult is cornered

Rode koningin Victoria Aveyard 2015-09-03 In de wereld van de zeventienjarige Mare Berrens hebben

by the Bloodwitch Aeduan. She proposes a deal: she'll return what was stolen from him if he locates the

mensen zilver of rood bloed. Mare en haar familie zijn geboren als lage Roden, voorbestemd om de elite van

Truthwitch. Yet unknown to Iseult, there's a bounty on her head - and Aeduan intends to claim it. Meanwhile,

Zilveren te bedienen. Bovendien bezitten de Zilveren bovennatuurlijke krachten, waardoor ze zo sterk zijn als

Safi and the Marstoki Empress survive a shipwreck, then find themselves among brigands. And their captors

goden. Als haar beste vriend in het leger moet gaan dienen zet Mare alles op alles om zijn vrijheid terug te

plan to unleash war upon the Witchlands . . . Praise for the series: 'This book will delight you' Robin Hobb

winnen. Het lukt Mare om toegang te krijgen tot het koninklijk paleis, waar ze oog in oog komt te staan met

'Susan Dennard has worldbuilding after my own heart. It's so good it's intimidating' Victoria Aveyard

de koning. Hij ontdekt bij Mare een verborgen gave – een kracht waarover ze niet had kunnen beschikken –

De hospita Roald Dahl 2013-09-12 De hospita is afkomstig uit de bundel Op weg naar de hemel, die nog tien

haar bloed is immers rood...

andere spannende korte verhalen over de duistere facetten van het menselijke karakter bevat.Een jongeman

Koningin van Lucht en Duisternis - De Duistere Machten 3 Cassandra Clare 2019-04-18 Na de tragische

op zoek naar een slaapplaats ontmoet een bijzonder toeschietelijke hospita. Roald Dahl, de alom geprezen

dood van Livia Blackthorn staat de Kloof op de rand van een burgeroorlog. Een deel van de Blackthorn-

schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen,

familie reist naar Los Angeles om te onderzoeken door welke ziekte de heksenmeesters worden uitgeroeid.
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Julian en Emma, die hun verboden liefde proberen te onderdrukken, ondernemen een levensgevaarlijke

vrijgesproken, en sindsdien laat de buitenwereld de Blackwoods niet meer met rust. Als hun neef Charles

missie naar Elf om het Zwarte Boek der Doden te bemachtigen. Maar dan ontdekken ze een geheim dat de

arriveert wordt de situatie nog dreigender. Merricat is echter de enige die het gevaar inziet dat de komst van

Schaduwwereld uiteen kan drijven...

Charles met zich meebrengt, en ze moet snel handelen om haar overgebleven familieleden uit zijn greep te

Windwitch: Witchlands 2 Susan Dennard 2017-01-10 A WITCHLANDS BOOK 2 On a continent ruled by three

houden. 'We hebben altijd in het kasteel gewoond' bevat een nawoord van Niña Weijers.

empires, some are born with a "witchery," a magical skill that sets them apart from others. In this sequel to

De geheime tuin Frances Hogdson Burnett 2019-03-06 Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros.

New York Times bestselling Truthwitch, a shadow man haunts the Nubrevnan streets, leaving corpses in his

Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel

wake-and then raising those corpses from the dead. Windwitch continues the tale of Merik-cunning privateer,

tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal komen, hadden ze

prince, and windwitch. PRAISE FOR TRUTHWITCH: WITCHLANDS 1 "Truthwitch by Susan Dennard is like a

gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer.

cake stuffed full of your favorite fantasy treats..." Robin Hobb "Truthwitch is an instant new classic. It

Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel

reminded me of why I started reading fantasy in the first place..." Sarah J. Mass

vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke

De aflossing Kami Garcia 2013-10-01 Is de dood het einde... of alleen het begin? Ethan, die nooit had

Dragt over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is

gedacht in Gatlin het meisje van zijn dromen te vinden en niet kon verzinnen dat hij ooit zo graag terug zou

geheimzinnig, spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret

willen naar het saaie stadje, moet nu hemel en aarde bewegen om terug te gaan naar de plek die hem zo

Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later is het

dierbaar is. In Gatlin probeert Lena er alles aan te doen om Ethans terugkeer mogelijk te maken, ook al moet

verhaal over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei

ze hiervoor oude vijanden vertrouwen en het leven van anderen op het spel zetten. Ver van elkaar proberen

weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling waarin

Ethan en Lena opnieuw samen hun lot te herschrijven. De aflossing is het zinderende slot van deze must-

de parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.

read paranormal romance. Ethan en Lena zijn de nieuwe Bella en Edward.

De Odussee van Homeros Homerus 1890

Truthwitch Susan Dennard 2017-01-03 "On a continent ruled by three empires, some are born with a

12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20 Wat moet íedereen in de moderne wereld weten?

'witchery,' a magical skill that sets them apart from others. In the Witchlands, there are almost as many types

Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog

of magic as there are ways to get in trouble--as two desperate young women know all too well"--Front jacket

Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van

fla

grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt

Twilight Stephenie Meyer 2013-11-27 Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De

Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk

letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te

verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien

onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Als Bella

als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12

Swan naar het regenachtige Forks verhuist en de mysterieuze en aantrekkelijke Edward Cullen ontmoet,

praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met

neemt haar leven een spannende wending. Edward, met zijn krijtwitte huid, gouden ogen en betoverende

de moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt

stem, is zowel onweerstaanbaar als ongenaakbaar. Tot nu toe heeft hij zijn ware identiteit verborgen weten te

hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar

houden, maar Bella is vastbesloten achter zijn geheim te komen. Wat Bella zich niet realiseert, is dat ze haar

psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op

leven en dat van anderen in gevaar brengt naarmate ze hem beter leert kennen. En misschien is het al te

persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media

laat… Een onweerstaanbare combinatie van romantiek en spanning met een bovennatuurlijk tintje.

en zijn YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste

Gepassioneerd, meeslepend en vol verrassende wendingen. Twilight houdt je tot ver na de laatste pagina in

intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methode-Peterson het perfecte

zijn greep. Twilight is het eerste deel van de internationale bestsellerserie van Stephenie Meyer.

tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS,

Vervloekt Kami Garcia 2013-05-28 Ethan wist zeker dat er in Gatlin nooit iets gebeurde. Tot hij Lena

THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het

ontmoette, die hem een wereld toonde die al die tijd verborgen was gebleven. Een Gatlin dat eeuwenoude

hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke

geheimen herbergde, onder de met mos bedekte bomen en afgebrokkelde trottoirs. Samen kunnen ze alles

en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol

aan, maar na een tragisch sterfgeval begint Lena afstand te nemen van Ethan. Ze houdt geheimen achter die

mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en

hun relatie ernstig op de proef stellen. En nu Ethan openstaat voor de duistere kant van het stadje en

hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de wildernis

opgejaagd wordt door visioenen die alleen hij kan zien, is er geen weg meer terug.

van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan, als wij

We hebben altijd in het kasteel gewoond Shirley Jackson 2017-06-20 'We hebben altijd in het kasteel

volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson

gewoond' is de bekendste roman van Shirley Jackson (1916-1965). Dat kasteel is het familiehuis van de

is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' -

Blackwoods, waar Merricat Blackwood woont met haar enige zus Constance en haar oom Julian. Niet lang

THE TIMES 'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW

daarvoor waren er zeven Blackwoods, totdat er op een vreselijke nacht een dodelijke dosis arsenicum in de

De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote letters gedrukt. - Oorspr. Nederlandse uitg. in een band:

suikerpot belandde. Constance werd verdacht van de moord omdat zij geen suiker at maar ze is

Antwerpen :Houtekiet ; Baarn : Fontein, 1994. - Vert. van: Sofies verden. - Oslo : Aschehoug, 1991. - Een 15jarig meisje wandelt aan de hand van een leermeester de geschiedenis van de filosofie door.
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