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Le roman à l'origine de "Shadow and Bone" sur Netflix ! OMBRE. GUERRE. CHAOS. Un royaume envahi par les ténèbres. Une
élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadow Fold.
Parmi eux : Alina Starkov. ESPOIR. DESTINÉE. RENOUVEAU. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore
tout de son pouvoir. L'Invocatrice de lumière.
Le royaume de la Ravka est maudit depuis des millénaires. Son destin repose désormais sur les épaules d’une orpheline. Alina a
été recrutée par l’Armée pour accompagner les Grisha, de puissants magiciens qui luttent contre le brouillard maléfique qui
déchire le pays. Quand son ami d’enfance frôle la mort lors de ce raid, Alina doit affronter ses peurs et sa destinée... Le monde
des Grisha est dangereux et les pièges nombreux. À qui Alina pourra-t-elle accorder sa confiance, alors que la seule personne sur
laquelle elle pouvait compter n’est plus en mesure de l’aider ? « Une lecture envoûtante qui provoque de délicieux frissons.
L’essence même de la Fantasy. » New York Times
De onsterfelijken 1 - Evermore Sinds haar ouders en zusje bij een auto-ongeluk zijn omgekomen, kan Ever auras zien en
andermans gedachten horen. Wanneer ze mensen aanraakt, ziet ze hun hele verleden. Ze doet dan ook al het mogelijke om
mensen uit de weg te gaan tot de knappe en mysterieuze Damen in haar leven komt. Hij is de enige die de chaos in haar hoofd
kan laten verdwijnen en de enige die haar echt begrijpt het is net of hij in haar ziel kan kijken. Ever wordt beetje bij beetje ingewijd
in Damens wereld vol wonderen en geheimen, maar ze heeft nog steeds geen idee wie hij is of wat hij is. Het enige wat ze zeker
weet, is dat ze hopeloos verliefd op hem is. Evermore is verslavend, ik kon het niet wegleggen. Ik droomde over dit boek. En toen
ik het uit had, bleef het maar door mijn hoofd gaan. Het is gewoon een adembenemend boek. TEENS READ TOO Alyson Noel
woonde enkele jaren op Mykonos en in New York; nu woont ze in Californië. Voor ze schrijfster werd werkte ze onder andere als
stewardess.
Seth Darrow is goudeerlijk, recht voor zijn raap en relaxed. De laatste tijd is zijn leven echter allesbehalve rustig... Sinds zijn
geliefde opa Grand een beroerte kreeg, heeft Seth alles in het werk gesteld om Grand weer thuis te krijgen, voor zijn tante
misbruik kan maken van de situatie. Zij staat namelijk te popelen om Grands waardevolle onroerend goed in handen te krijgen.
Seth wil tevens zijn relatie met Prynne stabiliseren. Hij houdt van haar, maar heeft ze nu echt haar druggebruik onder controle?
Intussen is het leven gecompliceerd voor de andere bewoners van Whidbey Island. Derric heeft Rejoice teruggevonden, zijn zusje
dat hij moest achterlaten in Oeganda, maar niemand – Rejoice incluis – weet dat ze zijn zusje is. Jenn heeft ontluikende gevoelens
voor haar teamgenoot Cynthia, iets wat haar streng christelijke moeder nooit zou goedkeuren. En Becca, die nog steeds onder
een valse identiteit op het eiland woont, verbergt het grootste geheim van iedereen. In dit laatste, razendspannende deel van de
Fluistereiland-saga worden geheimen onthuld en harten gebroken – en sommige levens zullen voorgoed veranderen...
Een beklemmende, duistere, angstaanjagende roman en een absolute pageturner. De verfilming van Genadejaar is in de maak,
met Elizabeth Banks (Pitch Perfect, Charlie's Angels remake en The Hunger Games) als regisseur. Niemand praat over het
genadejaar. Het is verboden. Meisjes krijgen hun hele leven te horen dat ze de kracht hebben om mannen te verleiden en andere
vrouwen gek te maken van jaloezie. Men gelooft dat de huid van jonge vrouwen een krachtig extract afstoot. Daarom worden ze
voordat ze zestien jaar worden verbannen naar de wildernis, zodat ze gezuiverd en klaar voor het huwelijk kunnen terugkeren.
Maar niet iedereen zal het overleven. Tierney James droomt van een beter leven: een samenleving die geen vrienden en vrouwen
tegen elkaar opzet. Maar als haar eigen genadejaar dichterbij komt, realiseert ze zich al snel dat de extreme leefomstandigheden
daar niet haar grootste probleem zullen zijn. Het zijn ook niet de stropers die zich in het bos schuilhouden; mannen die wachten op
hun kans om een van de meisjes te vermoorden en zo hun fortuin te maken op de zwarte markt. De grootste bedreiging voor de
genadejaarmeisjes zijn ze zelf. 'Liggetts bloedstollende boek toont op schitterende wijze de hoge kosten van een
vrouwonvriendelijke wereld die de macht van vrouwen ontkent en doet dit met een hart-in-je-keelverhaal. Ik kon niet stoppen met
lezen.' Libba Bray, auteur van The Diviners 'Genadejaar is een opmerkelijk en actueel verhaal over de banden tussen vrouwen, en
de moed die nodig is om een samenleving te trotseren die uit is op de vernietiging van vrouwelijke kracht. Iedereen zou dit boek
moeten lezen.' Sabaa Tahir, auteur van Vuur en As 'Genadejaar is een boek voor elke vrouw die ooit het gevoel heeft gehad dat
niemand haar hoorde. Een boek voor iedereen die zich ooit klein of minder heeft gevoeld. […] Slim, lyrisch en zo belangrijk. Ik wil
dat iedereen dit boek leest!' Jasmine Warga, auteur van Mijn hart en andere zwarte gaten
Drie vrouwen, en een van hen leeft een leugen. Maar wie? Is het Lisa? Achtervolgd door haar tragische verleden, wil ze niets
anders dan een rustig leven met haar dochter Ava. Is het Ava? Wordt een held als ze een jongetje redt, maar ze zit helemaal niet
op al die aandacht te wachten. Is het Marilyn? Heeft een perfect leven: man, goeie baan, mooi huis. Zo lijkt het. Eén moment zal
de levens van de vrouwen voorgoed veranderen. Hun geheimen kunnen hun ondergang betekenen.
De omzwervingen van Adam Reith, Traz en Anacho over het oppervlak van Tschai, met in hun zog ingrijpende veranderingen in
de verhoudingen tussen mensen, Chasch en Wankh, zijn niet bepaald onopgemerkt gebleven... In hun Holen - een
planeetomspannend netwerk van -geheime tunnels, ondergrondse steden en eindeloze duistere kanalen - hebben de
oorspronkelijke bewoners van Tschai, de mysterieuze Pnume, een sinistere belangstelling opgevat voor Reith. Ondanks het
verraad van Aila Woudiver is de voltooiing van Reiths nieuwe ruimteboot nabij en lijkt de terugkeer naar de Aarde in het verschiet
te liggen. Maar de Pnume willen Reith hebben voor Vereeuwiging, en ze sturen hun Gzhindra dienaren eropuit om hem te halen...
De Pnume is het vierde en laatste boek van de Tschai-cyclus, een der meest geliefde avonturenromans uit de hoogtijdagen van
de SF. De Pnume is deel 37 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: David
Russell. Deze vertaling van Warner Flamen verscheen eerder bij Meulenhoff, Amsterdam 1970. De tekst van de Spatterlight editie
is op diverse punten gecorrigeerd en aangepast aan de hedendaagse spelling.
Caïro, 1167 voor Christus. Aan de oevers van de rivier de Nijl, vanuit een paleis van goud en lapis lazuli, regeert Kalief Fatimid al
Hadid over een uiteenvallend rijk. In de schaduw van de Grijze Moskee verdringen generaals en emirs elkaar voor een positie in
de hofhouding van de machtige grootvizier, en in de overvolle Souk heerst moord en terreur om iedere vorm van oppositie het
zwijgen op te leggen. Het verdeelde Egypte bloedt en de geur ervan trekt vijanden aan als haaien. De dreiging komt zowel van
binnen als van buiten de grenzen. De Kalief van Caïro heeft een onverwachte handlanger: een oude man die leeft op een plaats
waar zelfs adelaars niet durven te komen. Hij heet Shaykh al-Jabal, alias de Oude Man op de Berg, en hij bezit de ultieme macht
over leven en dood. Hij stuurt de Kalief zijn geheime wapen: een huurmoordenaar. Het is slechts één man, maar zijn
veelzeggende bijnaam is de Emir van het Mes
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Het eerste deel van de serie werd succesvol verfilmd met Hero Fiennes Tiffin en Josephine Langford ‘Fifty Shades of
Grey was een bom in de boekenwereld, nu is er After.’ Glamour VOORDAT Hardin Tessa ontmoette was hij totaal
losgeslagen. TIJDENS hun eerste momenten samen realiseerde hij zich dat hij haar voor zichzelf moest zien te houden –
zijn leven hing ervan af. NADAT ze een stel waren, was de wereld voor eeuwig veranderd. De dramatische relatie van
Hardin en Tessa werd een wervelwind waar iedereen om hen heen in meegesleurd werd. Nu krijgen die anderen een
stem – voor, tijdens en na de gebeurtenissen in de After-serie. Daarnaast deelt Hardin zijn versie van zijn eerste
ontmoetingen met Tessa, en dat zal veranderen wat je dacht te weten over deze intrigerende man en de geweldige
vrouw die van hem houdt. De pers over de After-serie ‘Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in de Verenigde
Staten.’ Linda Meiden 'Leest als een tv-serie.’ The Guardian ‘De nieuwe Fifty Shades of Grey.’ Publishers Weekly
‘Een wereldwijde bestseller.’ USA Today
De nieuwe serie van internationale bestsellerauteur Holly Black, van wie er wereldwijd al miljoenen boeken over de
toonbank gingen. Natuurlijk wil ik zijn zoals zij. Ze zijn prachtig, als zwaarden gesmeed in een hemels vuur. Cardan is
nog mooier dan de rest. Hem haat ik het allermeest. Ik haat hem zo erg dat soms, als ik naar hem kijk, ik nauwelijks kan
ademhalen. Toen Jude zeven was, kwam er een vreemde man langs: een man met gekke kleren, puntige oren en een
donderstem. Voor Jude wist wat er gebeurde, haalde hij een zwaard tevoorschijn en vermoordde daarmee haar ouders.
Jude en haar zusjes moesten met hem mee, ver weg naar het elfenland Elfhame. Tien jaar later is Jude een opstandige
jonge vrouw. Ze heeft het zwaar in Elfhame: ze wordt gediscrimineerd om haar menselijke afkomst en soms zelfs
bedreigd. De arrogante prins Cardan is het ergst van allemaal, dus waarom krijgt ze het altijd zo warm als hij in de buurt
is? Het tij keert als Jude door Cardans broer, kroonprins Dain, wordt ingeschakeld als spion. Naarmate haar
spionnentraining vordert, krijgt ze meer zelfvertrouwen en maakt ze nieuwe vrienden. Eindelijk lijkt ze haar plek te
hebben gevonden. Maar in Elfhame is niets wat het lijkt, en wie hoog vliegt, kan diep vallen... De pers over De wrede
prins ‘Wat je als lezer ook zoekt – hartkloppingen veroorzakende spanning, dodelijke romance, intrige of morele
complexiteit – dit boek heeft het allemaal.’ Booklist ‘De koningin van de duistere fantasy. Holly Blacks razendspannende
boek vol intrige en magie is onmisbaar voor de fans van Sarah J. Maas.’ Buzzfeed UK ‘Er zijn veel verhalen over elfen,
maar geen zoals deze. Complexe, genuanceerde personages, onderliggende sensualiteit en een fantastische schrijfstijl
werken samen om de lezer volledig voor zich te winnen.’ The Guardian
Allie Sheridans wereld stort in. Ze haat school, haar broer is weggelopen van huis en ze is net gearresteerd. Alweer.
Deze keer hebben haar ouders er genoeg van. Ze sturen haar naar Cimmeria Academy, een kostschool voor
probleemjongeren. Cimmeria houdt er nogal strikte regels op na. Telefoons, televisie, computers en internet zijn ten
strengste verboden. En er is een geheime nachtschool die zijn activiteiten zorgvuldig verborgen houdt voor het oog van
onwetende studenten. Allie maakt snel vrienden. De knappe Sylvain en de ruwe diamant Carter strijden om haar liefde.
Wanneer Allie op een nacht wordt aangevallen, volgt een reeks vreemde voorvallen. Een meisje komt gruwelijk aan haar
eind. Langzaamaan wordt duidelijk dat Allie op een gevaarlijke plek is. Kan ze nog wel iemand vertrouwen? Wat gebeurt
er allemaal in op de geheimzinnige Cimmeria Academy?
Charles en Benjamin Armstrong streven maar één doel na: een perfecte wereld zonder wreedheden. Het begin van een
ware utopie ligt in hun handen. Maar de manier waarop ze dit ogenschijnlijk nobele plan tot uitvoering brengen, is
angstaanjagend. Met microscopisch kleine robotjes - nanobots - manipuleren de Armstrongs de hersenen van alle
mensen, zodat de wereld als één brein zal functioneren. Iedereen zal zijn vrije wil verliezen en alles zal in handen liggen
van de twee broers. De guerrillagroep BZRK weet waar Charles en Benjamin mee bezig zijn en wil voorkomen dat hun
utopie werkelijkheid wordt. BZRK vecht voor het recht om fouten te maken, het recht om menselijk te zijn. Met
biologische bots gaan zij de strijd met de nanobots van de Armstrongs aan en proberen zo de mensheid te redden. Maar
wat als waanzin overwint?
De Beer en de Nachtegaal van Katherine Arden is een magisch sprookje. In een dorp op het randje van de wildernis in
het noorden van Rusland, waar de ijskoude wind blaast en het altijd lijkt te sneeuwen, vertelt een oude min sprookjes
over de Winterkoning. Verhalen over oude magie verboden door de kerk. Maar voor het jonge, wilde meisje Vasja zijn
het meer dan alleen verhalen. Alleen zij ziet de geesten rondom het huis die haar beschermen. Alleen zij voelt de
groeiende krachten van een duistere vorm van magie in het bos... ‘Een prachtig en winters sprookje vol magie en
duistere wezens, over de harde realiteit van opgroeien.’ Naomi Novik, auteur van Ontworteld
Wanneer Alina de gave van het licht blijkt te hebben, wordt ze opgeleid tot Grisha. Hun leider, de Duistering lijkt begaan
met het volk van Ravka. maar heeft stiekem andere plannen. Vanaf ca. 15 jaar.
Een waanzinnig betoverende serie die met geen ander is te vergelijken. De ijzige verloofde is het eerste deel van de
betoverende Spiegelpassante-serie van Christelle Dabos. Treed binnen in een fabelachtig universum van zwevende
arken en familieclans vol intriganten... Ophelia, een eigenzinnig buitenbeentje en onbegrepen genie, heeft unieke gaven:
ze kan door spiegels reizen en ze kan met haar handen de geschiedenis van voorwerpen lezen. Ze leidt een rustig
bestaan op de ark Anima. Tot ze onverwachts wordt uitgehuwelijkt aan Thorn, een introvert maar invloedrijk lid van de
Drakenclan. Ophelia is gedwongen haar verloofde te volgen naar de Hemelburcht op de ijzige ark Pool, waar niemand te
vertrouwen is. Daar ontdekt ze dat ze een pion is in een politiek spel dat niet alleen verschrikkelijke gevolgen heeft voor
haar eigen leven, maar ook voor haar geliefde ark Anima. Christelle Dabos is inmiddels uitgegroeid tot een van de
populairste YA-schrijvers in Frankrijk, waar haar boeken regelrechte bestsellers zijn. Ook in andere landen is deze serie
een ware hype. De ijzige verloofde is in Duitsland genomineerd voor de gerenommeerde Deutscher Jugendliteraturpreis.
De Nederlandse vertaling is van Eef Gratama. Lees ook De vermisten van Maneschijn (deel 2), Het geheugen van Babel
(deel 3) en De storm van de echo’s (deel 4). ‘Een toekomstige klassieker in de young adult-literatuur.’ Lire,
toonaangevend boekenmagazine
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Hof van doorns en rozen novelle van Sarah J. Maas Duik opnieuw in de meeslepende wereld van Hof van doorns en
rozen Maanden na de explosieve gebeurtenissen in Hof van vleugels en verwoesting, zijn Feyre, Rhysand en hun
vrienden nog steeds bezig met de wederopbouw van het Nachthof en de immens veranderde wereld daarbuiten. Maar
de Winterzonnewende is eindelijk dichtbij, en biedt een verdiend uitstel van de werkzaamheden. Toch kan zelfs de
feestelijke sfeer de schaduwen van het verleden niet tegenhouden. Terwijl Feyre haar eerste Winterzonnewende als
Hoge Fae beleeft, ontdekt ze dat haar dierbaren meer wonden hebben dan ze dacht. Littekens die een grote invloed
hebben op de toekomst van hun hof. Lees ook de Hof van doorns en rozen-trilogie: Hof van doorns en rozen Hof van
mist en woede Hof van vleugels en verwoesting
Veel liefs uit Manhattan Niets zo romantisch als kerst in New York... toch? Deel 3 Eva Jordan is dol op alles wat met
Kerstmis te maken heeft, ook al is ze deze kerst alleen. Dan krijgt ze voor haar werk de kans om een paar dagen in een
spectaculair penthouse aan 5th Avenue te bivakkeren. Ze mag het huis helemaal in kerstsfeer hullen voordat de
eigenaar thuiskomt. Eva is dolbij; Manhattan onder een pak sneeuw is de perfecte plek voor de feestdagen! Wat ze
alleen niet had verwacht, is dat de knappe, mysterieuze eigenaar van het penthouse gewoon thuis is... Lucas Blade,
wereldberoemd misdaadauteur, heeft een hekel aan kerst. En met een dreigende deadline en de herdenking van de
sterfdag van zijn vrouw heeft zijn humeur helemaal een dieptepunt bereikt. Daarom heeft hij zich afgezonderd van de
buitenwereld: hij wil niet gestoord worden, hij wil geen kerstversieringen in huis en hij wil dus vooral niet afgeleid worden
door Eva met haar kerstfrutsels! Maar wanneer ze door een sneeuwstorm vast komt te zitten in het penthouse, ontkomt
hij niet aan haar betovering...
Dit is het verhaal van een Balings die wél een avontuur beleefde en tegen wil en dank volkomen onverwachte dingen
deed en zei. Hij mag dan misschien het respect van zijn buren verloren hebben, maar... welnu, je zult zien of hij er
uiteindelijk beter van werd. Bilbo Balings is een hobbit die geniet van zijn comfortabele, ambitieloze leven. Hij moet er
niet aan denken om een reis te ondernemen die verder gaat dan de voorraadkamer van zijn hobbithol onder De Heuvel.
Maar zijn geluk wordt verstoord als de tovenaar Gandalf met dertien dwergen op zijn stoep staat om hem mee te nemen
op een ongewis avontuur. Ze zijn uit op de schat van Smaug de Verschrikkelijke, een immense en hoogst gevaarlijke
draak. Maar ze zijn niet de enigen... Deze speciale editie van De hobbit bevat illustraties van de hand van Tolkien zelf,
alsmede een voorwoord van zijn zoon Christopher Tolkien uit 1987, dat hij schreef om de 50ste verjaardag van De hobbit
in de Engelse taal te vieren.
'Als er één ding is waar Elizabeth George goed in is, dan is het het bedenken van mysteries en geheimen.' - Marije Kok,
Fantasywereld 'De schrijfstijl van George is ongekend sterk. Ze neemt de lezer zo mee in het verhaal, waardoor het boek
leest als een trein.' - Hebban 'Het plot is verschrikkelijk spannend (...) Laat er alstublieft een deel 4 komen...' Bezetenboeken.nl
`Het lichaam dat je draagt was ooit van mij. Zo begint de brief aan een vrouw die bijkomt in een Londens park, omringd
door dode mensen met witte handschoenen. Zonder enige herinnering is ze aangewezen op instructies van haar
voormalige zelf om haar identiteit te ontdekken en degenen op te sporen die haar willen vernietigen.Daniel O Malley
debuteert met een briljante mix van spionagethriller, fantasy en onderkoelde Britse humor vol verwijzingen naar literatuur,
popcultuur, occultisme en geschiedenis.
" Et je devins une lame." MANIPULATION. PARJURE. TRAQUE. Un royaume au bord du chaos. Un tyran sur un trône
d'ombre. Une sainte sans pouvoirs. Sans alliés. Sans armée. Le combat final de la lumière contre les ténèbres. AMOUR.
LOYAUTÉ. DÉLIVRANCE. Le salut de Ravka mérite-t-il tous les sacrifices ? Seule l'Invocatrice de lumière en décidera.
“Als je dacht dat je geen reden meer had om te leven na het einde van serie ‘De Tovenaarsring’, dan had je het mis. De
opkomst van de draken is het begin van wederom een veelbelovende serie van Morgan Rice, die ons meeneemt in een
fantasiewereld met trollen en draken, moed, eer, magie en geloof in je lotsbestemming. Morgan is er weer in geslaagd
om een sterke set personages neer te zetten die ons op elke bladzijde voor hen laten juichen… Aanbevolen voor de
permanente bibliotheek van iedereen die van een goedgeschreven fantasyboek houdt.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos De #1 Bestseller! De bestverkopende auteur Morgan Rice komt met een meeslepende nieuwe epische
fantasyserie: De opkomst van de draken (Koningen en tovenaars - boek 1). De 15-jarige Kyra droomt ervan om een
beroemde krijger te worden, net als haar vader, ondanks het feit dat ze het enige meisje is in een fort met alleen maar
jongens. Terwijl ze worstelt om haar speciale vaardigheden te begrijpen, namelijk haar mysterieuze innerlijke kracht,
beseft ze dat ze anders is dan de anderen. Maar er wordt een geheim voor haar verzwegen over haar geboorte en een
voorspelling rond haar lot, waardoor ze zich afvraagt wie ze echt is. Wanneer de lokale heer komt om haar mee te
nemen, wil haar vader haar uithuwelijken om haar te redden. Kyra weigert en vertrekt in haar eentje. Ze trekt een
gevaarlijk bos in, waar ze een gewonde draak tegenkomt, en ze zet een reeks gebeurtenissen in werking die het
koninkrijk voorgoed zullen veranderen. Ondertussen offert de 15-jarige Alec zichzelf op voor zijn broer, en hij wordt
afgevoerd naar De Vlammen, een dertig meter hoge wand van vuur die het koninkrijk tegen het leger van Trollen in het
oosten beschermen. Aan de andere kant van het koninkrijk worstelt de huurling Merk met zijn duistere verleden. Hij reist
door de bossen, vastberaden om een Wachter van de Torens te worden en te helpen het Vuurzwaard, de magische
krachtbron van het koninkrijk, te bewaken. Maar de Trollen willen het Zwaard ook hebben, en ze bereiden zich voor op
een enorme invasie die de koninkrijken voorgoed zou kunnen vernietigen. Met een sterke sfeer en complexe personages
is De opkomst van de draken een meeslepend verhaal over ridders en krijgers, koningen en heren, eer en moed, magie,
het lot, monsters en draken. Het is een verhaal over liefde en gebroken harten, misleiding, ambitie en verraad. Het is
fantasy op zijn best, en nodigt ons uit in een wereld die ons voorgoed zal bijblijven, een wereld die lezers van alle
leeftijden zal aanspreken. Boek 2 in de serie Koningen en tovenaars zal binnenkort verschijnen. “De opkomst van de
draken is een succes, meteen van af het begin… Een superieur fantasyverhaal… Het begint, zoals het hoort, met de
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worstelingen van de heldin en breidt zich geleidelijk aan uit in een bredere cirkel van ridders, draken, magie, monsters,
en het lot… Alle elementen van fantasy zijn aanwezig: van soldaten en gevechten tot confrontaties met het zelf… Een
aanbevolen winnaar voor iedereen die van epische fantasyboeken met krachtige, geloofwaardige en jonge
hoofdrolspelers houdt.” --Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer
Tijdens een schoolreis naar Rusland belanden de drie vriendinnen Sophie, Marianne en Delphine op het mooie, maar
vervallen winterpaleis van de exotische prinses Anna Fjodorovna Volkonskaya. Zij vertelt hun spannende legendes over
brute moorden en verloren diamanten. Maar als het nacht wordt en het wolvengehuil om het paleis haar kippenvel
bezorgd, komt Sophie erachter dat de prinses hun niet alles vertelt...
In 2020 verschijnt de achtdelige Netflix-serie Shadow and Bone, gebaseerd op de vorige serie van Bardugo, van de
makers van Stranger Things Alex Stern heeft altijd geesten kunnen zien, maar ze had nooit verwacht dat die gave nog
eens van pas zou komen. Als ze na een jeugd vol angsten een beurs krijgt om aan de prestigieuze Yale-universiteit te
studeren, is ze stomverbaasd. Waarom wordt uitgerekend zij uitgenodigd? Het antwoord blijkt al snel: vanwege haar
gave. Op Yale maken acht geheime genootschappen de dienst uit. Ze opereren vanuit de schaduwen, waar ze rituelen
uitvoeren die de wereld naar de hand van de elite zetten. Om hun activiteiten veilig en geheim te houden, bestaat Het
negende huis. Een negende genootschap dat de taak heeft de geesten op afstand en de levenden veilig te houden. Als
het lijk van een neergestoken meisje wordt gevonden, komt Het negende huis direct in actie. De genootschappen
ontkennen elke verantwoordelijkheid, maar Alex heeft haar twijfels. Ze gaat op onderzoek uit en hoe dichter ze bij de
waarheid komt, des te groter wordt het gevaar. Alex wordt in de gaten gehouden en de geesten worden steeds
agressiever. Als haar mentor – de leider van Het negende huis – verdwijnt, is de chaos compleet. Hoe kan Alex zich
verweren tegen een onzichtbare vijand die overal tegelijkertijd lijkt te zijn?
Vaders aftershave, moeders zonnebrand, het zijdeachtige haar van zijn eerste geliefde, Gauloises en Gitanes, kaneel
voor op de taart en in de glühwein, kooltjes om je warm te houden, inktpotten op school, hooi op de velden, de trui van
een oom In 63 teksten beschrijft Claudel evenzoveel geuren uit zijn verleden. Stuk voor stuk roepen ze een vergeten
wereld op waar nog flarden van bestaan: zoete en bittere geuren, soms eenvoudig, soms complex. Als nooit tevoren
beschrijft Philippe Claudel zijn wortels, de streek rondom Nancy waar hij vandaan komt, het stadje Dombasle-surMeurthe waar hij geboren is en nog altijd woont, zijn ouders en zijn zussen. In de loop van het boek ontstaat een
landschap van naaldbomen, beekjes en akkers van zwarte aarde. Een wereld van eenvoudige, oprechte mensen die
sterven in het bed waarin ze geboren zijn. Met dit boek brengt Claudel hun een eerbetoon, maar daarnaast vertelt hij
voor het eerst en `ondanks zichzelf over zichzelf. Geuren is een buitengewone en kleurrijke verzameling verhalen, stevig
verankerd in Claudels geboortestreek, en beslist het meest persoonlijke wat hij ooit heeft geschreven.
Verkocht op een veiling aan een van de rijkste dames van het land... Dat overkomt Violet. In het landhuis van de
Hertogin wacht haar een leven vol luxe, maar ook gevangenschap en duistere plannen. De nietsontziende Hertogin wil
Violets bijzondere gave uitbuiten, tegen elke prijs. Violet moet ontsnappen voor het te laat is. Dan blijkt dat haar beste
vriendin Raven in gevaar is. Violet staat voor een onmogelijke keuze: moet ze Raven redden of zichzelf?
Daar waar macht is, is ook de meeste kans op verraad... Ooit was ze Eon, een meisje dat haar leven waagde voor een
droom. Nu is ze Eona en heeft het land haar nodig om de rechtmatige keizer op de troon te krijgen. Tot haar afschuw
moet ze een verbond sluiten met haar grootste vijand, een vijand die alles wat ze liefheeft in een handomdraai zou
kunnen vernietigen.
Al meer dan 10 jaar is Assad een mysterieuze, drijvende kracht binnen afdeling Q, maar een kettingreactie aan heftige
gebeurtenissen brengt hem op de rand van de totale ineenstorting. Alleen Rose kan hem helpen bij de ontcijfering van de
duistere demonen die door de berichtgeving van de Spaanse journalist Joan Aiguader over de tragische dood van een
vluchteling tot leven worden gewekt. Met Assad in het centrum begint een zenuwslopend aftellen naar de ultieme
catastrofe in het hart van Europa, meedogenloos gedirigeerd door de Iraakse beul Ghaalib. Tegelijkertijd schudt afdeling
Q op zijn grondvesten door de dood van een centrale collega en door een wanhopige poging om een compromisloze,
moordzuchtige handeling van een in zichzelf gekeerde, gestoorde jongen te verijdelen. In de strijd om mensenlevens te
redden en een einde te maken aan Assads traumatische dilemma's worden Carl Mørck en de rest van afdeling Q het oog
van de orkaan in geslingerd, waar niemand wordt ontzien om drastische beslissingen te nemen en met alle ter
beschikking staande middelen in actie te komen. Jussi Adler-Olsen (1950) is dé ongekroonde koning van de
Scandinavische misdaadliteratuur. De boeken uit zijn Serie Q worden over de hele wereld vertaald. Van de serie zijn in
Nederland meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. 'De kracht van Adler-Olsen is dat hij een stuwend verhaal weet neer
te zetten. Hij sleurt je door de pagina's.' HET PAROOL 'De beste in zijn genre. (...) Uitermate spannend.' NRC
HANDELSBLAD 'De boeken van Adler-Olsen behoren tot het allerbeste wat de Deense misdaadthrillers deze jaren te
bieden hebben.' JYLLANDS-POSTEN
Alina is verzwakt. Ze wil op zoek naar de derde versterker die ze nodig heeft in haar strijd tegen de duistering die over
Ravka heerst. Maar dan moet ze wel ontkomen aan de priester die haar als heilige ziet en haar wil beschermen. Vanaf
ca. 15 jaar.
In haar futuristische debuutroman heeft Veronica Rossi de mensheid in twee kampen verdeeld. Of je woont in een koepel
en leidt een zo goed als compleet virtueel leven, of je woont buiten de koepel en bent overgeleverd aan de wetten van de
natuur.Aria weet dat haar overlevingskansen in de woestenij – oftewel de Winkel des Doods – minimaal zijn nu ze is
verstoten van haar thuis; de hermetisch afgesloten stad Reverie. Als ze al niet in handen valt van rondzwervende
kannibalen, dan raakt ze waarschijnlijk wel gewond tijdens een van de zeer agressieve elektrische stormen die over de
vlakte jagen en waarvan alleen de vrijgekomen lucht al dodelijk kan zijn. Wanneer ze de vlaktebewoner Perry tegenkomt,
lijkt hij haar enige hoop om in leven te blijven. Ze besluiten samen op te trekken en luiden op die manier een nieuw
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tijdperk in voor iedereen die leeft in de wereld zonder hemel.
Izzy + Tristan is het overrompelende YA-debuut van Shannon Dunlap. Eigentijdse roman over diversiteit met het
klassieke liefdesverhaal Tristan & Isolde als inspiratiebron. Izzy is een praktisch ingestelde 16-jarige die arts wil worden.
Ze is niet blij als ze met haar ouders en tweelingbroer naar de Lower East Side van Brooklyn verhuist, waar ze de eerste
blanke familie zijn. Dan ontmoet ze Tristan. Hij woont bij zijn tante en gebruikt zijn schaaktalent om geld te verdienen.
Izzy en Tristan vallen als een blok voor elkaar, maar hun prille liefde wordt tot het uiterste getest. Ze raken betrokken bij
een gewelddadig conflict, en dan is er ook nog een geheim dat hen dwingt tot onmogelijke keuzes... ‘(...) een
indringende en briljante hervertelling van een tijdloos liefdesverhaal (...).’ The Booklist
Het leven van de jonge boerenzoon Eragon verandert van de ene dag op de andere als hij op een jacht in de wouden
van de onherbergzame Rug een raadselachtige blauwe steen vindt. Aanvankelijk is Eragon blij met de vondst, maar tot
zijn grote teleurstelling wil geen van de handelaren die jaarlijks door de Vallei van Palencar trekken de steen van hem
kopen. Dan geeft de steen zijn geheim prijs en is Eragon getuige van de geboorte van een drakenjong. Tussen Eragon
en de draak, Saphira, ontstaat een hechte band. Maar de vondst van de steen is niet onopgemerkt gebleven. In
Carvahall worden vreemde bezoekers gesignaleerd, onbekenden in zwarte mantels die voor niets terugdeinzen om
Eragon te vinden. Dat blijkt als de boerenhoeve van Eragons pleegvader Garrow volkomen wordt vernield. Wanhopig
vlucht Eragon in gezelschap van Saphira en de oude verhalenverteller Brom naar de wouden van de Rug. Zo begint de
sage van Eragon, de Drakenruiter...
'Op de schrijfstijl van George valt niets aan te merken. Als compositie is het boek vrijwel perfect.' - Hebban
De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven, actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Vikingdochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet anders dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer
strijdt tegen hun grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en overleven. Totdat ze op het
slagveld het onmogelijke ziet: haar broer die meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn
wordt gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint te
herkennen in de mensen die ze altijd heeft geleerd te haten, brokkelt de wereld die ze zo goed dacht te kennen
langzaam af. Wanneer het dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de
vriend van haar broer die haar meerdere keren heeft geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een einde maken
aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders zullen ze moeten toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De
hemel in het ijs is een meeslepend historisch avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over loyaliteit,
vergeving en de definitie van familie. 'Zo nu en dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk
"donkere dagen"-boek.' Dagblad De Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog voeren met je
hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is als de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie Garber, auteur
van Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende, multidimensionale personages tot leven gebracht in een grimmig mooie
wereld. Alles is rijk en suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is een aangrijpend
verhaal, beeldend verteld.' Renée Ahdieh, auteur van The Flame in the Mist
" Je suis l'Invocatrice de lumière. Et je suis votre dernière chance. " DÉVOTION. REMORDS. MARTYR. Un pays déchiré
par la guerre civile. Une jeune femme idolâtrée, rongée par ses propres pouvoirs. Un corsaire flamboyant et mystérieux.
Un soldat renégat, en proie aux doutes. Une menace grandissante. Un danger imminent. RÉSISTANCE. POUVOIR.
SACRIFICE. Pour s'opposer au Darkling, Alina devra explorer ses propres ténèbres. Au risque d'y perdre sa lumière.
De selectie begon met 35 meisjes. Nu is de groep geslonken tot de elite. De strijd om Maxons hart wordt steeds
meedogenlozer. Hoe dichter America bij de kroon komt, hoe meer ze twijfelt over de liefde. Elk moment met Maxon is als
een sprookje. Maar zodra ze haar eerste liefde Aspen ziet, wordt ze overspoeld door herinneringen hun mooie plannen
samen. Terwijl America wordt verscheurd tussen haar twee toekomsten, weet de rest van de elite precies wat ze wil.
America’s kans om te kiezen dreigt door haar vingers te glippen.
Deel 2 van Franse bestsellerserie De spiegelpassante, waarin Ophelia grotere gevaren dan ooit moet trotseren... Ophelia
keert terug in De vermisten van Maneschijn, het tweede deel van De spiegelpassante-serie van Christelle Dabos. Na de
gebeurtenissen in De ijzige verloofde wil Ophelia niets liever dan een rustig en teruggetrokken bestaan leiden. Maar haar
leven op de vijandige ark Pool is meer in gevaar dan ooit... Als verloofde van de afstandelijke en raadselachtige Thorn
zijn alle ogen op Ophelia gericht. Bovendien gebruikt Faroek, de machtige familiegeest van het Noorden, haar voor zijn
eigen doeleinden: Ophelia kan namelijk met haar handen voorwerpen lezen en zo eeuwenoude geheimen achterhalen.
Wanneer de ene na de andere invloedrijke hoveling spoorloos verdwijnt, raakt Ophelia opnieuw ongewild betrokken bij
een opsporingsonderzoek. Langzaam maar zeker doorziet ze niet alleen de vele illusies die de ark rijk is, maar ontdekt
ze ook de overdonderende waarheid... Lees ook De ijzige verloofde (deel 1), Het geheugen van Babel (deel 3) en De
storm van de echo’s (deel 4). ‘Christelle Dabos bezit de gave om lezers van alle leeftijden te verwonderen.’ Lire
De Strijd der Koningen is het boek waarop het tweede seizoen van de spraakmakende HBO-televisieserie Game of
Thrones is gebaseerd. Van George R.R. Martins Game of Thrones in vertaling Het Lied van IJs en Vuur werden
wereldwijd inmiddels 16 miljoen exemplaren verkocht. In het tweede televisieseizoen is naast Lena Headey (Cersei) en
Peter Dinklage (Tyrion) een glansrol weggelegd voor Carice van Houten als priesteres Melisandre, de adviseur van
Stannis Baratheon. Sinds de dood van koning Robert is Westeros in rep en roer. De opvolgingstwisten om de IJzeren
Troon bereiken een hoogtepunt als Stannis Baratheon, in raad en daad gesteund door de ambitieuze Melisandre, optrekt
naar Koningslanding. Duidelijk is dat koningin Cersei alles op alles zal zetten om haar zoon Joffry te steunen als opvolger
van Robert. Niet helemaal duidelijk is wat de geslepen en altijd manipulerende kobold Tyrion Lannister precies in zijn
schild voert. Intussen trekt vanuit de Noordlanden Robb Stark op tegen de perfide Lannisters en ver weg, in zuidelijke
streken, koestert Daenerys Targaryen haar snel groeiende draken, en droomt van de IJzeren Troon, van een terugkeer
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naar Koningslanding...
Deel 1 van de Schemering-trilogie V.E. Schwab is een meester in het oproepen van nieuwe werelden en doet denken
aan J.K. Rowling en J.R.R. Tolkien De Schemering-trilogie werd door The Guardian en Waterstones uitgeroepen tot een
van de beste fantasyboeken van het jaar De meeste mensen kennen maar één Londen. Wat bijna niemand weet, is dat
er vier verschillende Londens zijn. Grijs Londen: vies, saai en zonder magie. Rood Londen, waar magie wordt vereerd en
de Maresh-dynastie heerst over een welvarend rijk. Wit Londen, waar men vecht om controle over de magie. En ooit was
er Zwart Londen – maar daar heeft niemand het meer over. Kell is een zeldzame magiër die tussen de verschillende
versies van Londen kan reizen. Als hij in Grijs Londen zakkenroller Lila ontmoet, is dat het begin van een avontuur dat ze
naar alle uithoeken van de stad brengt. Maar gevaarlijke magie ligt op de loer en het verraad achtervolgt hen. Om alle
werelden te kunnen redden moeten Kell en Lila in de eerste plaats in leven zien te blijven, en dat blijkt lastiger dan
gedacht. De pers over V.E. Schwab ‘Het mag Schemering heten, maar de magie schittert van licht en leven.’ Brian
Staveley ‘Een ingenieus en intelligent verhaal.’ Booklist ‘De kleuren van magie is een juweel van een boek,
onbetaalbaar en helemaal zijn eigen, onovertroffen categorie fantasy.’ io9 ‘Iedereen zal genieten van dit wervelende
avontuur met zijn slimme held en brutale heldin.’ Kirkus Reviews 'Fenomenaal.’ SF Signal ‘Betoverend.’ Starburst
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