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Als wij schurken waren M.L. Rio 2017-10-13 ‘Als wij schurken waren’ van M. L. Rio vertelt het verhaal van Oliver Marks. Tien jaar heeft hij in de gevangenis gezeten – voor een moord die hij wel of niet heeft gepleegd. Dát is wat
detective Colborne zo graag nog van hem zou horen nu hij met pensioen gaat. Tien jaar eerder: zeven jonge, briljante en gepassioneerde studenten op een arts college, spelen en bestuderen Shakespeare’s werk. Ze zijn vol van
Shakespeare, vol van zijn personages, en zetten hun rol ook buiten het toneel voort. Totdat de vaste rolverdeling volledig wordt omgegooid en het verbroken evenwicht zijn consequenties krijgt in het echte leven. Een van hen
wordt dood aangetroﬀen, de andere zes zien zich voor de uitdaging gesteld de politie, en met name zichzelf, te overtuigen van hun onschuld.
Belevenissen van een buitenbeentje Andrea Portes 2016-07-12 Hoewel Anika bij het populaire groepje op school hoort, voelt ze zich diep vanbinnen een buitenbeentje. Iets wat ze maar beter verborgen kan houden, want één
misstap, en de mooie maar berekenende Becky (bijgenaamd Darth Vader) zal haar leven tot een hel maken. Ze moet dus behoorlijk op haar tellen passen, helemaal wanneer Logan, een mysterieuze jongen die resoluut wordt
afgekeurd door Becky, belangstelling voor haar heeft. Hoewel ze Logan steeds leuker gaat vinden, durft ze alleen maar stiekem met hem af te spreken. Pas als de gebeurtenissen onvermijdelijk uitlopen op een tragedie, beseft
Anika dat ze voor zichzelf én Logan had moeten opkomen. 'Met haar geestige, charmante vertelstijl weet hoofdpersoon Anika de lezer onmiddellijk voor zich te winnen.' - The New York Times 'Een memorabele heldin met een
ontwapenend grappige vertelstijl.' - Publishers Weekly
De dromendieven Maggie Stiefvater 2014-09-15 Maggie Stiefvater is een meesterverteller.' USA Today Als je iets kon stelen uit je dromen, wat zou je dan nemen? Ronan Lynch heeft veel geheimen. Een daarvan is dat hij
voorwerpen uit zijn dromen kan halen. Ronan is een van de ravenjongens: een groepje vrienden van de eliteschool Aglionby. Ze zijn op zoek naar de dode ravenkoning Glendower, van wie ze denken dat hij verborgen is in de
bergen vlak bij hun school. Tijdens hun zoektocht naar de koning komen Ronans geheimen langzaam maar zeker aan het licht en zetten ze een reeks onheilspellende gebeurtenissen in gang... De dromendieven is het tweede deel
van de nieuwe, verslavende fantasyserie van Maggie Stiefvater. Eerder verscheen De ravenjongens. Stiefvaters debuut Huiver stond wekenlang op nummer 1 in de bestsellerlijst van The New York Times. De pers over De
ravenjongens: 'De onheilspellende sfeer zet je nekhaartjes gegarandeerd overeind.' 7Days 'Paranormale voorspellingen en een eeuwenoude legende, verweven met de onderlinge vriendschap van de jongens en de mysterieuze
Blue, zorgen ervoor dat dit verhaal je niet meer loslaat.' Young Adult Books
de boeken van de zieners Robin Hobb 2011-11-22 De zeer succesvolle reeks De boeken van de Zieners vestigde de naam van Robin Hobb voorgoed bij het fantasypubliek, wereldwijd. Tegenwoordig behoren de drie boeken tot
de moderne klassiekers van het genre.'Moordenaar des konings' FitzChevalric wordt opnieuw blootgesteld aan dodelijke intriges van de koninklijke familie. Met name de jongste prins Regaal ziet hem als ongewenste indringer. Als
de prins met zijn mysterieuze coterie slaagt in zijn opzet, zijn Mollie, de Wijsheid en FitzChevalrics wolf Nachtogen allemaal in groot gevaar.
The Raven Cycle Book 3: Blue Lily, Lily Blue (Free Preview Edition) Maggie Stiefvater 2014-09-09 The third installment in the mesmerizing series from the irrepressible, #1 NEW YORK TIMES bestselling author Maggie
Stiefvater.Blue Sargent has found things. For the ﬁrst time in her life, she has friends she can trust, a group to which she can belong. The Raven Boys have taken her in as one of their own. Their problems have become hers, and
her problems have become theirs.The trick with found things, though, is how easily they can be lost.Friends can betray.Mothers can disappear.Visions can mislead.Certainties can unravel.In a starred review, THE BULLETIN called
THE DREAM THIEVES, the previous book in The Raven Cycle, "a complex web of magical intrigue and heart-stopping action." Now, with BLUE LILY, LILY BLUE, the web becomes even more complex, snaring readers at every
turn.REVIEWS:Praise for THE DREAM THIEVES:* "Richly written and ﬁlled with ﬁgurative language . . . this story of secrets and dreams, of brothers and of all-too-real magic is an absolute marvel of imagination and an irresistible
invitation to wonder." -- BOOKLIST, starred review* "Mind-blowingly spectacular . . . Stiefvater's careful exploration of class and wealth and their limitations and opportunities astounds with its sensitivity and sophistication. The
pace is electric, the prose marvelously sure-footed and strong, but it's the complicated characters . . . that meld magic and reality into an engrossing, believable whole." -- KIRKUS REVIEWS, starred review* "A paranormal thriller .
. . this installment [is] more tense and foreboding than its predecessor -- and every bit as gripping." -- PUBLISHERS WEEKLY, starred review* "A complex web of magical intrigue and heartstopping action." -- THE BULLETIN, starred
review* "Readers who want a moody chill and appreciate an atmospheric turn of phrase will want to spend more time in Henrietta." -- SCHOOL LIBRARY JOURNAL, starred reviewPraise for THE RAVEN BOYS:"Stiefvater is a master
storyteller." -- USA TODAY"A dizzying paranormal romance tinged with murder and Welsh mythology." -- THE LOS ANGELES TIMES* "Simultaneously complex and simple, compulsively readable, marvelously wrought." -- KIRKUS
REVIEWS, starred review* "A tour de force . . . such a memorable read." -- PUBLISHERS WEEKLY, starred review* "One unexpected and wonderful surprise after another . . . a marvel of imagination." -- BOOKLIST, starred review*
"THE RAVEN BOYS is an incredibly rich and unique tale, a supernatural thriller of a diﬀerent ﬂavor. . . . Fans have been salivating for Stiefvater's next release and THE RAVEN BOYS delivers." -- SCHOOL LIBRARY JOURNAL, starred
review"Equal parts thriller and mystery, with a measured dash of romance sprinkled on top . . . Maggie has woven such a unique, intriguing narrative that I struggled for comparisons." -- MTV.comA PUBLISHERS WEEKLY Best Book
of the YearTHE BULLETIN OF THE CENTER FOR CHILDREN'S BOOKS 2012 Blue Ribbons list
Tussen de beesten en wilde rozen Ashley Poston 2020-10-20 Een betoverende fantasy om jezelf keer op keer opnieuw in te verliezen Cerys is veilig in het koninkrijk Aloriya. Er is geen ziekte of honger en er heerst al jaren
vrede. Zo is het al sinds de eerste koning een deal maakte met de Vrouwe die het bos dat aan het koninkrijk grenst regeerde. Maar terwijl Aloriya opbloeide, werd het bos donker, vervloekt en verboden. Cerys weet dit maar al te
goed: ze wist maar net te ontsnappen toen het bos haar vrienden en moeder vermoordde. Nu draagt Cerys een klein beetje van de vloek in haar bloed, een herinnering aan de dag dat ze alles verloor. Het grootste gevaar waar ze
nu mee geconfronteerd wordt, als dochter van de tuinman, is de vervelende vos die haar maar niet met rust laat. Als een nieuwe koningin wordt gekroond, dalen de dingen die lang verborgen lagen in het bos neer op het
koninkrijk. Cerys wordt gedwongen te vluchten, met als enige metgezellen de kleine vos, een vreemde en krachtige beer en de magie in haar bloed. Het is aan haar om de legendarisch Vrouwe van het Woud te vinden en haar
dorp te redden. Maar het bos is gevaarlijker dan ze ooit gedacht had en als de geheimen uit het verleden worden onthuld, is er alles voor nodig om te overleven.
Groote verwachtingen Charles John Huﬀam Dickens 1883
Images of the Anthropocene in Speculative Fiction Tereza Dědinová 2021-02-15 Images of the Anthropocene in Speculative Fiction examines how the Anthropocene and its challenges are addressed by contemporary writers in a
variety of genres broadly deﬁned as speculative ﬁction. The book demonstrates that speculative ﬁction, can alter the readers' perception of their duties and responsibilities towards their communities.
Gevangene van de nacht Anne Blankman 2014-08-07 München is in 1933 een broeinest van onrust en gevaarlijke geheimen. Gretchen Müller groeit op tussen de leden van de nationaalsocialistische partij, onder de hoede van
haar oom Dolf. Gretchen is zijn favoriet en hij beschermt haar sinds de dood van haar vader. Maar Dolf is niemand anders dan Adolf Hitler. En Gretchen gehoorzaamt hem te allen tijde. Dan wordt ze verliefd op de jonge joodse
journalist Daniel. Hij beweert dat haar vader is vermoord door een nazikameraad. Gretchen zoekt naar antwoorden bij haar familie, die ze altijd zonder meer vertrouwde. Durft ze in de zoektocht naar de waarheid haar hart te
volgen ook als het leven van haar en Daniel op het spel staat? Anne Blankman is opgegroeid in een klein stadje in de buurt van New York, en woont inmiddels met haar man in Virginia. Toen ze twaalf was las ze het dagboek van
Anne Frank en haar fascinatie voor Annes leven en de Tweede Wereldoorlog leidde uiteindelijk tot het idee voor Gevangene van de nacht.
Fallen in love Lauren Kate 2012-04-04 Dit is het verhaal van Luce en haar zoektocht naar de waarheid. Dit is het verhaal waar iedereen voor zal vallen. In vier verhalen en een epiloog ontdekt de lezer alles over de eerdere
levens van de belangrijkste personages uit de Fallen-serie. Het draait niet alleen om Luce en Daniël. Zo worden Miles en Shelby in de middeleeuwen verliefd, ontdekt Roland een andere kant van Arriane, vraagt Arrianes liefde
Aleksandr haar hoogverraad te plegen tegenover Daniël en beleven Luce en Daniël eenmalig een romantische Valentijnsdag. In de epiloog komen alle karakters samen.
De lessen van Loki Joanne Harris 2014-05-30 Joanne Harris De lessen van Loki Een magische roman van de auteur van Chocolat 'Bekijk alles van de zonnige kant. Als er geen zonnige kant is... kijk de andere kant op.' Aldus Loki,
de ultieme bedrieger die instrumentaal is in de ondergang van Asgard, het Noorse godenrijk. In zijn lessen doorloopt Loki zijn levensverhaal, hoe hij door de onderwereld van Chaos werd gerekruteerd, hoe hij in opdracht van zijn
eenogige meester Odin een reeks dubieuze opdrachten uitvoert, tot en met zijn uiteindelijke verraad van de goden en de val van het mythische Asgard. Joanne Harris schiep een wonderlijke wereld, herkenbaar als de Noorse
godenwereld, maar met een toonzetting waarbij de goden worden opgevoerd als eigentijdse personages, van streetwise tot erudiet en semi-intellectueel, van spiritueel tot ﬁlosoﬁsch. Het resultaat is een intelligente mix van
mythen en folklore, metaforen en aforismen, bruisend van mystiek. 'Dit uitstapje van de auteur van Chocolat naar het terrein van de mythologie is levendig en vol dikke pret.' The Sunday Times '(...) sappig, grandioos en
melancholiek.' The Financial Times
Blue Lily Lily Blue (Seria Frăția Corbilor, partea a III-a) - Editura Nemira Maggie Stiefvater Citește celelalte titluri ale seriei Frăția Corbilor. Blue Sargent a descoperit o mulțime de lucruri. Pentru prima dată în viața ei are
prieteni de încredere și un grup din care simte că face parte cu adevărat. Frăția Corbilor a acceptat-o ca pe una de-a lor. Problema cu lucrurile bune este însă că poți să le pierzi ușor. Prietenii pot trăda. Mamele pot dispărea.
Premonițiile pot să nu se împlinească. „Personajele extrem de autentice ale lui Maggie Stiefvater dialogurile pline de umor negru și de metafore neașteptate îi dau un stil energic și incitant.“ Publishers Weekly „O serie absolut
unică; are un ﬁnal ca un tunet în furtună!“ Kirkus Reviews
Caraval 2 - Meester Legende Stephanie Garber 2018-11-08 Meester Legende is het betoverende en meeslepende vervolg op de New York Times-bestseller Caraval van Stephanie Garber. Deze originele, romantische YA-fantasy
met verrassende twist & turns houdt je van begin tot eind aan je stoel gekluisterd! Vol overgave stort Donatella zich in een nieuwe voorstelling van meester Legende, dit keer ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de
keizerin van het Meridiaanse Keizerrijk. Maar Tella speelt nog een ander dodelijk spel. In ruil voor informatie over haar verdwenen moeder, moet ze meester Legendes ware identiteit achterhalen. Terwijl ze zijn grootste geheim
probeert te ontrafelen, groeit haar fascinatie voor hem. Tella heeft altijd gezworen nooit verliefd te worden, maar algauw bevindt haar hart – én daarmee haar leven – zich in groot gevaar... ‘Caraval is een sterk debuut en het
verwondert me dan ook niet dat de ﬁlmrechten al verkocht zijn. Ik kijk alvast uit naar het tweede deel van deze nieuwe reeks.’ Pluizer.be ‘Wanneer komt deel 2? I NEED IT!' Coﬃeandcookies.wordpress.com, blogger ***** ‘Dit boek
moet, ik herhaal MOET, je gewoon lezen als je van fantasy boeken houdt!' Kwanteinwonderland.nl***** Het betoverende vervolg op de internationale besteller Caraval, waarin Scarlett en Donatella zich opnieuw laten meeslepen
door theaterspektakel van meester Legende.
In het winterpaleis Eva Stachniak 2012-10-25 Rusland, achttiende eeuw. Vavara is een Poolse wees die als jong meisje overgebracht wordt naar het schitterende maar gevaarlijke hof van tsarina Elizabeth in Sint-Petersburg. Daar
zal zij als spionne de vorstin gaan dienen. Ze wordt getraind in het open maken van sloten en in de liefdeskunst, maar bovenal leert ze om stil te zijn en te luisteren. Dan komt Sophie, een gevoelige, jonge Pruisische prinses, naar
het hof en Vavara wijdt haar in in de geheimen van het hoﬂeven. Niet wetende dat het Sophies lot is de nieuwe tsarina van Rusland te worden.
Huiver M. Stiefvater 2010-12-20 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 één 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¿
Blue Lily, Lily Blue (The Raven Cycle, Book 3) Maggie Stiefvater 2014-10-21 The third installment in the mesmerizing series from the irrepressible, #1 NEW YORK TIMES bestselling author Maggie Stiefvater. Blue Sargent has found
things. For the ﬁrst time in her life, she has friends she can trust, a group to which she can belong. The Raven Boys have taken her in as one of their own. Their problems have become hers, and her problems have become theirs.
The trick with found things, though, is how easily they can be lost. Friends can betray. Mothers can disappear. Visions can mislead. Certainties can unravel. In a starred review, THE BULLETIN called THE DREAM THIEVES, the
previous book in The Raven Cycle, "a complex web of magical intrigue and heart-stopping action." Now, with BLUE LILY, LILY BLUE, the web becomes even more complex, snaring readers at every turn. Praise for THE DREAM
THIEVES: * "Richly written and ﬁlled with ﬁgurative language . . . this story of secrets and dreams, of brothers and of all-too-real magic is an absolute marvel of imagination and an irresistible invitation to wonder." -- BOOKLIST,
starred review * "Mind-blowingly spectacular . . . Stiefvater's careful exploration of class and wealth and their limitations and opportunities astounds with its sensitivity and sophistication. The pace is electric, the prose
marvelously sure-footed and strong, but it's the complicated characters . . . that meld magic and reality into an engrossing, believable whole." -- KIRKUS REVIEWS, starred review * "A paranormal thriller . . . this installment [is]
more tense and foreboding than its predecessor -- and every bit as gripping." -- PUBLISHERS WEEKLY, starred review * "A complex web of magical intrigue and heartstopping action." -- THE BULLETIN, starred review * "Readers
who want a moody chill and appreciate an atmospheric turn of phrase will want to spend more time in Henrietta." -- SCHOOL LIBRARY JOURNAL, starred review Praise for THE RAVEN BOYS: "Stiefvater is a master storyteller." -USA TODAY "A dizzying paranormal romance tinged with murder and Welsh mythology." -- THE LOS ANGELES TIMES * "Simultaneously complex and simple, compulsively readable, marvelously wrought." -- KIRKUS REVIEWS,
starred review * "A tour de force . . . such a memorable read." -- PUBLISHERS WEEKLY, starred review * "One unexpected and wonderful surprise after another . . . a marvel of imagination." -- BOOKLIST, starred review * "THE
RAVEN BOYS is an incredibly rich and unique tale, a supernatural thriller of a diﬀerent ﬂavor. . . . Fans have been salivating for Stiefvater's next release and THE RAVEN BOYS delivers." -- SCHOOL LIBRARY JOURNAL, starred review
"Equal parts thriller and mystery, with a measured dash of romance sprinkled on top . . . Maggie has woven such a unique, intriguing narrative that I struggled for comparisons." -- MTV.com A PUBLISHERS WEEKLY Best Book of the
Year THE BULLETIN OF THE CENTER FOR CHILDREN'S BOOKS 2012 Blue Ribbons list
Eindeloze nacht Veronica Rossi 2013-03-25 Een verhaal waarvan de ﬁlmrechten al voor publicatie van het boek zijn verkocht, waarvan in rap tempo in meer dan 25 landen een vertaling verschijnt, dat boven aan de
eindejaarslijstjes prijkt en waarvan de recensies eindigen met het reikhalzend uitkijken naar het volgende deel. Dat was Een wereld zonder hemel, waarvan nu het vervolg De eindeloze nacht verschijnt. Perry en Aria proberen
allebei hun plaats te vinden in de Getijen, maar Perry worstelt met zijn verplichtingen en Aria's aanwezigheid wekt nog steeds veel wantrouwen. Aria en Raas besluiten de Getijen te verlaten en naar de Hoorns te gaan, op zoek
naar kennis over het Stille Blauw en in de hoop Liv, Perry's zus en Raas' grote liefde, te vinden. Aria moet razendsnel als de beste leren vechten om te overleven en worstelt daarnaast met haar gevoelens van trouw, aan beide
kampen. Als ze ondanks alles haar weg weer vindt naar de Getijen, blijkt het leven haar nog een klap toe te dienen: in haar afwezigheid heeft Perry een innige band gekregen met Kirra en lijkt er geen plaats meer te zijn voor
Aria...
Een bijna deﬁnitieve lijst van nachtmerries Krystal Sutherland 2018-04-20 Tweede YA-roman van bestsellerauteur Krystal Sutherland over de confrontatie met je grootste angsten. Ken je het advies: Doe elke dag iets wat je eng
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vindt? Duisternis, pleinvrees, water... Al Esthers familieleden hebben een fobie. Esther weet nog niet wat haar grote angst is, omdat ze zo ongeveer alles uit de weg gaat: liften, kleine ruimtes, grote drukte, spinnen en nog veel
meer. Tot ze wordt bestolen door een klasgenoot van vroeger. De mysterieuze Jonah steelt haar lijst met angsten. Tot Esthers eigen verbazing haalt Jonah haar over om samen alle angsten op haar lijst tegemoet te treden. Met
onverwachte gevolgen...
De verbannen koningin Holly Black 2021-04-08 Het afsluitende deel van de alom bejubelde Elfhame-trilogie Verbannen, krachteloos en nog even sterfelijk als altijd probeert Jude Duarte haar leven weer op te pakken. Als het
verraad van Cardan haar één ding heeft geleerd, is het wel dat macht makkelijker te verwerven is dan vast te houden. Maar Jude is allesbehalve van plan zich gewonnen te geven. Als haar tweelingzus Taryn onverwacht op de
stoep staat – in levensgevaar en met een afschuwelijk geheim – vormt zich het eerste idee voor een meesterlijk plan om alles te herwinnen wat Cardan haar heeft afgenomen. Om haar zus te redden, zal Jude opnieuw moeten
doordringen tot het hof van de elfen en haar gevoelens voor Cardan onder ogen zien. Maar Elfhame is niet meer zoals ze het heeft achtergelaten. Het land balanceert op het randje van oorlog en zodra Jude een stap over de grens
zet, raakt ze verstrikt in een bloederig politiek conﬂict. Terwijl een krachtige vloek wordt ontketend en de spanningen een hoogtepunt bereiken, moet Jude voor eens en voor altijd kiezen tussen haar ambitie en haar hart. In de
pers ‘De internationale fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited edition met veel blinkend goud.’ Het Parool ‘Verraad, liefde, politieke intriges en gekonkel; de Faerie-wereld van Holly Black heeft het allemaal. Een sinister
en meedogenloos prachtig verhaal dat je in één keer uitleest.’ Wendy Sluis, De Bilthovense Boekhandel ‘Zoek je een niet al te zoetsappig boek met een badass vrouwelijk hoofdpersonage, dan is deze serie echt iets voor jou. Ik
kan in ieder geval niet wachten om meer over Jude en haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl
Dodenrit Maggie Stiefvater 2012-06-26 Elk jaar in het begin van november is het eiland Thisby volledig in de ban van de Scorpio Race. Ruiters proberen zich lang genoeg vast te klampen aan hun waterpaarden om de ﬁnish te
bereiken. Sommigen overleven. Anderen sterven. Sean Kendrick, negentien jaar, is viervoudig kampioen. Hij is een man van weinig woorden en als hij al angsten heeft, dan begraaft hij ze diep, zodat niemand ze kan zien. Met
Puck Connolly ligt dat anders. Ze zal als eerste vrouw meerijden in de Scorpio Race. Dat was nooit haar bedoeling. Ze is op geen enkele manier voorbereid op wat er staat te gebeuren.
Blue Lily, Lily Blue (the Raven Cycle, Book 3) Maggie Stiefvater 2015-08-25 The third installment in the captivating series from the irrepressible, #1 New York Times bestselling author Maggie Stiefvater, in paperback. Blue
Sargent has found things. For the ﬁrst time in her life, she has friends she can trust, a group to which she can belong. The Raven Boys have taken her in as one of their own. Their problems have become hers, and her problems
have become theirs. The trick with found things, though, is how easily they can be lost. Friends can betray. Mothers can disappear. Visions can mislead. Certainties can unravel. In a starred review, The Bulletin called The Dream
Thieves, the previous book in The Raven Cycle, "a complex web of magical intrigue and heart-stopping action." Now, withBlue Lily, Lily Blue, the web becomes even more complex, snaring readers at every turn.
Greywaren (The Dreamer Trilogy #3) Maggie Stiefvater 2022-10-18 The majestic conclusion to Maggie Stiefvater’s Dreamer Trilogy. This is the story of the Lynch family. Niall and Mór escaped their homeland for a new start, and
lost themselves in what they found. Declan has grown up as the responsible son, the responsible brother--only to ﬁnd there is no way for him to keep his family safe. Ronan has always lived on the edge between dreams and
waking... but now that edge is gone, and he is falling. Matthew has been the happy child, the brightest beam. But rebellion beckons, because it all feels like an illusion now. This world was not made for such a family--a family with
the power to make a world and break it. If they cannot save each other or themselves, we are all doomed.
Fluister M. Stiefvater 2010-10-15 Een paar maanden geleden was Sam het mythische wezen. Híj had de aandoening die niemand beter kon maken. Van hém was het lichaam dat een mysterie was, te vreemd en mooi, en
onbegrijpelijk. Maar terwijl het lente wordt en de anderen zichzelf blijven, ben ik de enige die niet lekker in mijn vel zit. Met de naderende warmte zullen de overblijvende wolven snel hun vacht verliezen en terugkeren in hun
menselijke lichamen... Sam is mens in de zomer en wolf in de winter. Grace is menselijk, maar ze heeft haar hart verloren aan de knappe Sam. Hun liefde voor elkaar is sterk, maar de natuur is sterker. Sam en Grace moeten
vechten om bij elkaar te blijven, waarbij Grace een riskant geheim moet bewaren, en Sam worstelt met zijn verleden...
Vervloekt Kami Garcia 2013-05-28 Ethan wist zeker dat er in Gatlin nooit iets gebeurde. Tot hij Lena ontmoette, die hem een wereld toonde die al die tijd verborgen was gebleven. Een Gatlin dat eeuwenoude geheimen herbergde,
onder de met mos bedekte bomen en afgebrokkelde trottoirs. Samen kunnen ze alles aan, maar na een tragisch sterfgeval begint Lena afstand te nemen van Ethan. Ze houdt geheimen achter die hun relatie ernstig op de proef
stellen. En nu Ethan openstaat voor de duistere kant van het stadje en opgejaagd wordt door visioenen die alleen hij kan zien, is er geen weg meer terug.
Harlem Shuﬄe Colson Whitehead 2021-09-14 De onderwereld van Harlem in de jaren ’60 frustreert de ambities van een (deels) keurige meubelverkoper in dit verhaal vol roofovervallen, afpersing en zwendel, gesitueerd in een
roerig New York. ‘Harlem Shuﬄe’ van Colson Whitehead gaat over Ray Carney, een beschaafde meubelverkoper die voor zijn klanten en buren in 125th Street een fatsoenlijk leven probeert te leiden. Zijn vrouw is in verwachting
van hun tweede kind, en ook al wonen ze in een krap appartement te dicht bij het metrospoor: hij heeft veel bereikt, hij is tevreden. Wat weinig mensen weten, is dat Ray afkomstig is uit een geslacht van bendeleden en boeven,
en dat zijn brave burgermansbestaan barsten begint te vertonen. Barsten die steeds groter worden dankzij zijn louche, onfortuinlijke neef Freddie, die dankbaar gebruikmaakt van Rays keurige façade – en hem ondertussen
steeds dieper de Harlemse onderwereld in sleurt. Terwijl Ray worstelt met zijn dubbelleven begint hij steeds duidelijker in te zien wie de touwtjes in handen heeft in Harlem. Lukt het Ray om hier zonder kleerscheuren uit te
komen – om zijn neef te redden, zijn deel van de winst te pakken en tegelijkertijd zijn reputatie hoog te houden?
Forever (Shiver, Book 3) Maggie Stiefvater 2011-07-12 In Maggie Stiefvater's SHIVER, Grace and Sam found each other. In LINGER, they fought to be together. Now, in FOREVER, the stakes are even higher than before. Wolves are
being hunted. Lives are being threatened. And love is harder and harder to hold on to as death comes closing in.
Sneeuwwitje De gebroeders Grimm 2021-03-12 "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?", vraagt de nieuwe vrouw van de koning. De spiegel vertelt haar altijd dat zij het allermooiste is, totdat op een
dag haar stiefdochter Sneeuwwitje tot mooiste wordt verklaard. De koningin ziet groen van jaloezie en beveelt de jager om Sneeuwwitje te vermoorden in het bos. Maar als hem dat niet lukt, probeert de koningin zelf om haar te
vergiftigen. Zullen de zeven dwergen Sneeuwwitje beschermen? De Gebroeders Grimm zijn de klassieke grootmeesters in het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en ‘Doornroosje’ behoren tot hun bekendste
sprookjes, waarvan sommige later zijn verﬁlmd door Disney. Wie is er niet opgegroeid met de klassieke avonturen van ‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’ en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit Duitsland lieten met hun
achtergrond als taalkundigen een buitengewone collectie na van sprookjes en legenden. In hun tijd werden de werken al vertaald in alle Europese talen en inmiddels kunnen de sprookjes worden verslonden in iedere levende taal.
De aﬂossing Kami Garcia 2013-10-01 Is de dood het einde... of alleen het begin? Ethan, die nooit had gedacht in Gatlin het meisje van zijn dromen te vinden en niet kon verzinnen dat hij ooit zo graag terug zou willen naar het
saaie stadje, moet nu hemel en aarde bewegen om terug te gaan naar de plek die hem zo dierbaar is. In Gatlin probeert Lena er alles aan te doen om Ethans terugkeer mogelijk te maken, ook al moet ze hiervoor oude vijanden
vertrouwen en het leven van anderen op het spel zetten. Ver van elkaar proberen Ethan en Lena opnieuw samen hun lot te herschrijven. De aﬂossing is het zinderende slot van deze must-read paranormal romance. Ethan en Lena
zijn de nieuwe Bella en Edward.
Overal gevaar Brandon Mull 2015-06-03 ‘Ik zál een uitweg vinden,’ ﬂuisterde Meilin. ‘Ik zál in Zhong komen. Ik zál het tegen de Verslinder en onze vijanden opnemen.’ Maar daardoorheen herhaalde een stemmetje heel zachtjes
een wanhopige gedachte in haar hoofd. Ik ben verdwaald. Verdwaald in een reusachtig doolhof van bamboe... Het overkomt Meilin als ze op zoek gaat naar haar vader. Hoe komt ze hier ooit weer uit? Conor, Rollan en Abeke
reizen Meilin achterna. Want alleen samen – en met hulp van hun magische dieren – hebben ze een kans om de wereld te redden van de Veroveraars. Maar Meilins land is in oorlog en overal dreigt gevaar. Zijn vier kinderen wel
opgewassen tegen verraad, giftige pijlen en de vele andere gevaren die wachten in de meedogenloze jungle?
Verrader van de troon Alwyn Hamilton 2017-06-28 In De verrader van de troon, het vervolg op Rebel in de woestijn van Alwyn Hamilton, lees je verder over de avonturen van een stoere cowgirl. Een heerlijke, niet weg te leggen
YA-fantasy. In De verrader van de troon, het vervolg op Rebel in de woestijn van Alwyn Hamilton, lees je verder over de avonturen van een stoere cowgirl. Een heerlijke, niet weg te leggen YA-fantasy. In Rebel in de woestijn van
Alwyn Hamilton ontvluchtte cowgirl Amani met een mysterieuze vreemdeling het woestijndorp waarin ze woonde, op zoek naar vrijheid. Maar ze belandde in een strijd tegen een wrede sultan, die zijn eigen vader afslachtte en de
woestijndorpen met harde hand regeert. Een onverwachte ontmoeting zet haar leven op z’n kop. Ze wordt ontvoerd en naar het paleis van de sultan gebracht. Het paleis is een wespennest van achterdocht, angst en intriges –
eigenlijk de perfecte plek om te spioneren. Maar dat is niet zonder gevaren... ‘Superspannend boek en een aanrader voor de fans van De Hongerspelen en De Selectie’. Girlz
Vechten voor je leven Brandon Mull 2014-05-13 De grond begon te beven. De lucht werd donker, alsof er opeens een wolk voor de zon was geschoven. Een felle ﬂits doorboorde de schemering als een bliksemschicht, maar
dichterbij dan Conor ooit had meegemaakt. En toen zag hij de wolf. Vier kinderen staan op het punt te ontdekken of ze een Spirit Animal hebben, een totemdier dat grote krachten kan oproepen. Conor, Abeke, Meilin en Rollan
kennen elkaar niet en zijn totaal verschillend. Toch roepen juist deze vier kinderen een totemdier op: een wolf, een luipaard, een panda en een valk â dieren uit een oude legende. Al snel blijkt dat deze magische dieren niet
zomaar zijn teruggekomen. Er dreigt gevaar en de vier kinderen en hun totemdieren zijn de enigen die de wereld kunnen redden.
Year’s Best Young Adult Speculative Fiction 2014 Julia Rios 2016-02-14 Fans of Kaleidoscope will ﬁnd more tales of wonder, adventure, diversity, and variety in this collection devoted to stories with teen protagonists. Table
of Contents Left Foot, Right - Nalo Hopkinson Selﬁes - Lavie Tidhar The Vitruvian Farmer - Marcelina Vizcarra The Lady and the Fox - Kelly Link Cat Calls - Margo Lanagan Walkdog - Soﬁa Samatar No Lonely Seafarer - Sarah Pinsker
The Endless Sink - Damien Ober No Mercy for the Executioner - Deborah Biancotti The Ancestors - Laurie Tom Jelly and the D-Machine - Suzanne Church Kneaded - S. G. Larner Resurrection Points - Usman T. Malik Memory Lace Payal Dhar Collected Likenesses - Jamey Hatley Scout - Will McIntosh Selﬁe - Sandra McDonald The Boy Who Grew Up - Christopher Barzak Cookie Cutter Superhero - Tansy Rayner Roberts The Stuﬀ We Don't Do - Marissa Lingen
Figment - Jeri Smith-Ready
De IJzerprinses Julie Kagawa 2021-03-03 Vijandige fae, verraad en verboden liefde: welkom terug in de magische wereld van The Iron Fey. Meghan Chase moet haar belofte aan prins Ash nakomen en is nu de gevangene van de
Winterkoningin. Dat Ash haar vervolgens in de steek laat, stelt haar diep teleur. Ondertussen dreigt er oorlog tussen het Zomerhof en het Winterhof, nadat de machtige Scepter van de Seizoenen verdwenen is. Meghan weet als
enige dat de Scepter is gestolen door de IJzerfae, maar niemand gelooft haar. Kan zij, een halfbloed fae, Nimmernimmer van de ondergang redden?
Hazelwoud Melissa Albert 2018-01-30 De zeventienjarige Alice heeft het grootste deel van haar leven samen met haar moeder reizend doorgebracht om het ongeluk voor te blijven. Wanneer haar oma, auteur van een duister
sprookjesboek, op haar landgoed Het Hazelwoud overlijdt en haar moeder wordt ontvoerd door een ﬁguur die zegt dat hij uit Hinterland - de wereld van haar oma's verhalen - komt, zit er maar één ding op: ze moet hulp vragen
aan super-Hinterland-fan Ellery Finch en afreizen naar Het Hazelwoud. Zal ze er daar achter komen hoe háár verhaal begon?
Klara en de Zon Kazuo Ishiguro 2021-03-02 ‘Klara en de Zon’ van Kazuo Ishiguro (winnaar Nobelprijs voor de Literatuur 2017) gaat over Klara, een zogenaamde Kunstmatige Vriendin met een uitstekend waarnemingsvermogen,
die vanaf haar plek in de winkel nauwkeurig het gedrag gadeslaat van de kinderen die binnenkomen om rond te neuzen met hun ouders. Klara blijft hopen dat een kind haar zal kiezen. Wanneer dat eindelijk gebeurt, en haar
bestaan voorgoed lijkt te veranderen, krijgt ze bij haar vertrek naar haar nieuwe gezin de waarschuwing dat ze niet al te veel waarde moet hechten aan de beloften van mensen. Maar Klara houdt haar eigen ideeën erop na. ‘Klara
en de Zon’ is een adembenemend mooie roman die ons een blik gunt op onze veranderende wereld door de ogen van een onvergetelijke buitenstaander. Zoals vaker in zijn vindingrijke, verﬁjnde, aangrijpende oeuvre onderzoekt
Kazuo Ishiguro ook hier wat het betekent om écht van iemand te houden.
The Diabolic S.J. Kincaid 2016-10-20 Nemesis lijkt een doodgewoon meisje, maar niets is minder waar. Ze is een Diabolic, gemaakt om te doden. Op jonge leeftijd wordt ze gekocht door een adellijke familie om hun dochter
Sydonia te beschermen – zo nodig met haar leven. Als Sydonia zich moet melden aan het hof van de keizer, die duidelijk kwaad in de zin heeft, neemt Nemesis haar plaats in. Niemand mag ontdekken wie en wat ze werkelijk is.
Maar dan ontmoet ze Tyrus, de toekomstige opvolger van de keizer. Is het wel waar wat haar altijd is verteld? Hebben Diabolics dan toch gevoel, ergens diep vanbinnen?
De gevallen koning Holly Black 2020-11-13 De opvolger van De wrede prins, dat werd bejubeld door bloggers, boekhandelaren en pers. Voor de fans van Sarah J. Maas en Leigh Bardugo 'Verleidelijk, gevaarlijk en volkomen
verslavend.' Leigh Bardugo, internationale bestsellerauteur van Het negende huis Jude is erin geslaagd om Cardan, de koning van Elfhame, aan haar wil te onderwerpen. Voor een jaar en een dag is hij slechts een marionet, terwijl
Jude over zijn koninkrijk heerst. Meer dan ooit moet ze het hoofd bieden aan hoﬁntriges, wisselende bondgenootschappen en aan de slinkse Cardan, die tot alles in staat is om zijn macht terug te krijgen. Dan slaat het verraad toe,
dichterbij dan Jude had kunnen vermoeden. Als ze zichzelf en haar familie in leven wil houden, zal ze de verrader moeten ontmaskeren en haar gevoelens voor Cardan in bedwang moeten houden. Terwijl Jude al haar sluwheid
inzet om te overleven, tikken haar dagen op de troon onverbiddelijk voorbij. In de pers ‘Het eerste deel van de internationale fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited edition met veel blinkend goud.’ Het Parool ‘Een
fantastische reis naar een huiveringwekkend elfenland, prachtig bloemrijk geschreven en vol grillige personages.’ **** Algemeen Dagblad ‘Zoek je een niet al te zoetsappig boek met een badass vrouwelijk hoofdpersonage, dan is
deze serie echt iets voor jou. Ik kan in ieder geval niet wachten om meer over Jude en haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl ‘De wrede prins is bewonderenswaardig, vol spanning, romantiek en mythologie. Dit is YA-fantasy
van de bovenste plank.’ NBD Biblion
Voor altijd M. Stiefvater 2011-09-15 In Huiver vonden Sam en Grace elkaar. In Fluister vochten ze ervoor om samen te kunnen zijn. In Voor altijd staat er meer op het spel dan ooit tevoren. Wolven worden opgejaagd. Levens
komen in gevaar. En kan liefde overleven als de dood op de loer ligt? Een fascinerende, betoverende, maar bovenal huiveringwekkende ontknoping...
1979 Val McDermid 2021-10-28 Val McDermid is terug met haar eerste nieuwe serie in bijna twintig jaar. Maak kennis met journalist Allie Burns. Het is het jaar 1979. Het is 1979. Sneeuwstormen, stakingen, opgegraven lijken,
stroomstoringen, terroristische dreiging, en het Greatest Hits-album van Showaddywaddy op nummer 1 in de hitlijsten. Een jaar dat slecht begon, en dat alleen maar erger wordt, tenzij je net als Allie Burns een journalist bent en
dit allemaal klinkt alsof je de kans van je leven krijgt... Val McDermid – bekend van de boeken over de briljante Tony Hill – is terug met een nieuwe reeks historische thrillers! ‘De koningin van de psychologische thriller.’ Irish
Independent
Promoting Great Reads to Improve Teen Reading: Core Connections with Booktalks and More Lucy Schall 2015-02-12 Support current educational initiatives with a ready-to-use tool that will help you with selection,
motivation, and skill building relative to titles published within the last ﬁve years. • Helps librarians promote new ﬁction and nonﬁction to teens and to build literacy • Supports the new national and state standards through
learning extensions • Oﬀers read-alikes for titles popular with teens • Features skill-building exercises • Includes selection criteria that speak to appropriateness and appeal
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