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'It's perfection . . . Read this!!!' - Laini Taylor From
New York Times bestselling author Kiersten White
comes a brand-new series set in the world of Buffy
the Vampire Slayer that introduces a new Slayer as
she grapples with the responsibility of managing her
incredible powers that she's just beginning to
understand. Into every generation a Slayer is born...
Nina and her twin sister, Artemis, are far from
normal. It's hard to be when you grow up at the
Watcher's Academy, which is a bit different from
your average boarding school. Here teens are
trained as guides for Slayers - girls gifted with
supernatural strength to fight the forces of darkness.
But while Nina's mother is a prominent member of
the Watcher's Council, Nina has never embraced the
violent Watcher lifestyle. Instead she follows her
instincts to heal, carving out a place for herself as
the school medic. Until the day Nina's life changes
forever. Thanks to Buffy, the famous (and infamous)
Slayer that Nina's father died protecting, Nina is not
only the newest Chosen One - she's the last Slayer,
ever. As Nina hones her skills with her Watcher-intraining, Leo, there's plenty to keep her occupied: a
monster fighting ring, a demon who eats happiness,
a shadowy figure that keeps popping up in Nina's
dreams... But it's not until bodies start turning up that
Nina's new powers will truly be tested - because
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someone she loves might be next. One thing is
clear: Being Chosen is easy. Making choices is hard.
Cath is fan van Simon Snow, maar zo zijn er wel
meer. Het enige verschil is dat een Simon Snow-fan
zijn voor Cath net zo veel betekent als kunnen
ademen voor de rest van de mensheid. Als Cath niet
over Simon Snow leest, in boeken waarin hij de
hoofdpersoon is of op forums, dan schrijft ze fanfictie
of verkleedt ze zich als een van de personages uit
de films.Tot nu toe was haar tweelingzus Wren net
zo gek op Simon Snow, maar nu ze gaan studeren is
het fangirlen er voor Wren wel een beetje af. Cath
zal nu dus alleen door haar veelal fictieve leven
moeten gaan. Maar is ze daar wel klaar voor? Haar
nieuwe kamergenoot Reagan is in ieder geval
vastbesloten om Cath een handje te helpen. Samen
trekken ze ten strijde tegen veeleisende docenten,
manische ouders en sluimerende verliefdheden en
komt Cath erachter dat nerd zijn eigenlijk wel heel
cool is.
'Op de schrijfstijl van George valt niets aan te
merken. Als compositie is het boek vrijwel perfect.' Hebban
Ja, ze is een volwassen vrouw. En ja, ze kan best
haar eigen boontjes doppen. Maar soms, als alles
tegen zit, wil Maggie Sullivan maar één ding:
schuilen bij Sully, haar vader. En omdat nu méér dan
alles tegen zit, rijdt ze naar Sullivan's Crossing in
Colorado, naar de prachtige plek in de bergen waar
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haar vader een plattelandswinkel en een
kampeerterrein runt. Daar is al jaren alles hetzelfde,
daar verandert nooit iets en daar kan ze uitrusten.
Ware het niet dat Sully de dag na haar aankomst
een hartaanval krijgt. En wie gaat hem verzorgen?
Juist! 'Carrs talent om heerlijke, niet al te perfecte
personages neer te zetten schittert op elke
bladzijde.' - Publishers Weekly
Nora en Patch dachten dat ze alle problemen
hadden overwonnen nu Hank van het toneel was
verdwenen. Maar Nora moet afmaken wat Hank is
begonnen: het vernietigen van de gevallen engelen.
En dus ook Patch... Nora moet wennen aan haar
nieuwe rol. Kan ze met haar nieuwe macht omgaan?
Kan ze Patch redden?
De stoere en sexy Charley Davidson is een
privédetective met een bijzondere gave: ze kan
doden zien. Daarom wordt ze regelmatig
ingeschakeld om moorden op te lossen. Maar de
laatste tijd is er nog iets anders aan de hand:
regelmatig krijgt Charley in haar dromen bezoek van
een knappe, mysterieuze jongen. Wat hij met haar
doet is met geen pen te beschrijven. Wie is hij? En
leeft hij echt of is hij ook een dolende geest? Charley
weet niet wat ze op het spel zet als ze zich aan hem
overgeeft, maar hem weerstaan kan ze ook niet!
Darynda Jones won met Eerste steen rechts de
Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman.
Haar debuut vormt de start van een driedelige serie,
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waarin Charley Davidson de hoofdrol speelt. Tweede
steen links is het volgende deel en verschijnt in 2013
in Nederland. Darynda woont in New Mexico, samen
met haar man en hun zoontjes.
Echte liefde, valse vrienden, roddel en achterklap:
Welkom terug in Manhattan, 1899 Na het afscheid
van Elizabeth Holland, zoemt het in de beau monde
van New York van de geruchten over haar
vroegtijdige dood. Alle ogen zijn gericht op haar
naasten: haar ondeugende zus Diana, die de familieeer nu moet zien te redden, haar gedoodverfde
verloofde Henry Schoonmaker, de verleidelijke
Penelope Hayes, in de startblokken om alles wat
haar beste vriendin achterliet in te pikken (inclusief
Henry), en zelfs Elizabeths voormalige dienstmeisje,
de sluwe Lina Broud, die bij gebrek aan afkomst met
roddel en achterklap de buit binnen hoopt te halen.
Terwijl oude vrienden elkaars rivalen worden, wordt
Manhattans meest exclusieve incrowd bedreigd door
gefluister uit het verleden.
The New York Times Bestseller! “Absolutely
riveting.” —Alexandra Bracken, #1 New York Times
bestselling author of The Darkest Minds This vividly
rendered novel reads like HBO’s Game of Thrones .
. . if it were set in the Ottoman Empire. Ambitious in
scope and intimate in execution, the story’s
atmospheric setting is rife with political intrigue, with
a deftly plotted narrative driven by fiercely
passionate characters and a fearsome heroine. Fans
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of Victoria Aveyard’s THE RED QUEEN and Sabaa
Tahir’s AN EMBER IN THE ASHES won’t want to
miss this visceral, immersive, and mesmerizing
novel, the first in the And I Darken series. NO ONE
EXPECTS A PRINCESS TO BE BRUTAL. And Lada
Dragwlya likes it that way. Ever since she and her
gentle younger brother, Radu, were wrenched from
their homeland of Wallachia and abandoned by their
father to be raised in the Ottoman courts, Lada has
known that being ruthless is the key to survival. She
and Radu are doomed to act as pawns in a vicious
game, an unseen sword hovering over their every
move. For the lineage that makes them special also
makes them targets. Lada despises the Ottomans
and bides her time, planning her vengeance for the
day when she can return to Wallachia and claim her
birthright. Radu longs only for a place where he feels
safe. And when they meet Mehmed, the defiant and
lonely son of the sultan, who’s expected to rule a
nation, Radu feels that he’s made a true friend—and
Lada wonders if she’s finally found someone worthy
of her passion. But Mehmed is heir to the very
empire that Lada has sworn to fight against—and that
Radu now considers home. Together, Lada, Radu,
and Mehmed form a toxic triangle that strains the
bonds of love and loyalty to the breaking point. From
New York Times bestselling author Kiersten White
comes the first book in a dark, sweeping new series
in which heads will roll, bodies will be impaled . . .
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and hearts will be broken. “A dark and twisty fantasy
. . . think Game of Thrones, but with
teens.”—Seventeen “Sinister, suspenseful, and
unapologetically feminist.”—Buzzfeed “Will
completely spin you into another time and
place.”—Bustle “Takes no prisoners, offering up
brutal, emotional historical fiction.”—NPR.org An ALA
Rainbow List Top Ten Selection
Het is een test die nog geen enkel meisje overleefd
heeft. En nu is de beurt aan Kate! Omdat Kates
ernstig zieke moeder zo graag terug wil naar haar
geboorteplaats, verhuizen ze van New York naar het
piepkleine Eden, waar Kate op een nieuwe school
moet beginnen - zonder vrienden, zonder familie en
met de angst dat haar moeder de herfst niet eens
meer haalt. Tot overmaat van ramp toont de
plaatselijke hunk belangstelling voor haar, wat de
woede van zijn vriendinnetje Ava wekt. Het had Kate
dus eigenlijk niet moeten verbazen dat het feestje in
het bos waar Ava haar voor uitnodigt, er helemaal
niet blijkt te zijn. Wat ze alleen nooit had kunnen
voorzien, is dat Ava uitglijdt, met haar hoofd op een
steen terechtkomt en doodstil blijft liggen. Maar dan
écht dood. Kate heeft nog niet eens tijd gehad om
hysterisch te worden wanneer er uit het niets een
jongen opduikt - donker en adembenemend knap.
Hoe hij het doet, is haar een raadsel, maar hij wekt
Ava tot leven en verdwijnt. Maar niet voordat hij Kate
een voorstel heeft gedaan: als zij naar zijn landgoed
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Eden komt en een reeks van zeven testen aflegt,
kan ze niet alleen onsterfelijk worden, maar ook een
heuse godin en... zijn bruid. En o ja, hij is Henry, de
god van de onderwereld, ook wel Hades genoemd.
Kate is ervan overtuigd dat hij getikt is, maar toch...
Ze heeft met eigen ogen gezien wat hij met Ava
deed. Zou hij haar moeder ook kunnen redden?
Want in dat geval is ze tot élke test bereid! Alleen...
wat als het haar niet lukt? 'Een aanwinst voor de
Young Adult Fantasy.' - NBD Biblion
Alyson Noël, De Onsterfelijken 6 - Lotusbloem Ever
en Damen hebben al eeuwenlang bittere rivalen,
jaloerse vrienden en hun grootste angsten
overwonnen, allemaal in de hoop ooit samen te
kunnen zijn, voor altijd. In Lotusbloem is hun
gezamenlijke lot eindelijk binnen handbereik.
Worden Ever en Damen voorgoed verenigd of wreed
uit elkaar gedreven? In dit laatste deel lees je de
ontknoping van De Onsterfelijken... `Vanaf hoofdstuk
één in Evermore was ik verslaafd.' Maartje OP DEONSTERFELIJKEN-HYVES.NL `Als je eenmaal
over Ever en Damen hebt gelezen, kun je niet meer
stoppen!!' TEENSREADTOO.COM Alyson Noël
woont in Laguna Beach, Californië. Haar serie De
Onsterfelijken, over Ever en Damen, wordt in 33
landen vertaald en de filmrechten van de reeks zijn
voor miljoenen dollars verkocht.
Voor fans van Veronica Roth en de film Fantastic
Beasts and Where to Find Them Het betoverende
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vervolg op De laatste magiër Magie is bijna
uitgestorven. De laatsten die nog magische krachten
bezitten, leven in de schaduwen en verbergen wat
ze zijn. Onder hen bevindt zich Esta, een geoefende
dief met een aangeboren talent om de tijd te
manipuleren. Zij moet al haar krachten aanwenden
om magie voor de ondergang te behoeden. Esta’s
ouders zijn vermoord. Haar leven is gestolen. En
alles wat ze over magie wist, bleek een leugen. Ze
dacht dat het Boek der Mysteriën de sleutel zou zijn
om uit de greep van de Orde te ontsnappen, maar
het gevaar op de bladzijden bleek groter dan ze ooit
kon vermoeden. Nu moeten Esta en Harte vier
elementaire stenen vinden om de geschiedenis te
kunnen herschrijven en de verschrikkelijke kracht
van het boek te beteugelen. Pers en boekverkopers
‘Spannend, uitdagend, romantisch en buitengewoon
origineel.’ **** Hebban.nl ‘Een aanrader voor elke
liefhebber van fantasie en tijdreizen. Het verhaal zit
steengoed in elkaar en de personages spatten van
de pagina’s.’ ***** Chicklit.nl ‘Tijdreizen (mooi
gedaan!) en New York, boeiende personages en vlot
geschreven. Een heerlijke serie!’ Mabel van Zijl,
Boekhandel Veenendaal, Amersfoort ‘Dit is er echt
eentje waar je per ongeluk honderd bladzijden meer
in leest dan je van plan was. Het is geweldig, en een
echte aanrader!’ Odette Knappers, Westerhof Boek
& Kantoor
Kiersten White’s New York Times bestselling
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Paranormalcy trilogy comes to a breathless
conclusion with a signature mix of wit, romance,
paranormal creatures, and a truly original heroine. In
Endlessly, pink-loving, butt-kicking Evie has way too
much on her to-do list. Paranormals are begging her
to open a faerie gate so they can leave the human
world, something Evie’s not sure she has the power
to do. The Dark Queen is torturing humans and must
be destroyed. On top of all that, Evie’s prom is
coming up. She’s not sure what to wear, and, oh,
yeah, her shape-shifting boyfriend, Lend, has been
cursed so that he falls into an enchanted sleep
whenever he and Evie are in the same room…and
even Evie’s ex-boyfriend, the faerie Reth, can’t
reverse the dark magic. An epic battle is looming,
and the choices Evie makes will determine the fate
of whole paranormal world—and her own life.
Mijn voet bleef ergens aan hangen. Ik probeerde
hem los te trekken, maar iets klemde zich rond mijn
enkel. Ik ging gillend kopje-onder. Mijn mond vulde
zich met water toen het meer zich boven mijn hoofd
sloot. Ik vocht, schoppend en om me heen slaand,
en graaide naar wat het ook was dat me vasthield.
Mijn vingers streken langs iets zachts, en mijn
hersens krijsten: Serena! Maya Delaney woont in het
kleine onderzoeksdorpje Salmon Creek en voelt zich
sterk verbonden met de natuur. Maar dan beginnen
er vreemde dingen voor te vallen in het dorpje. Een
jong meisje verdrinkt op mysterieuze wijze in een
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kalm meer, poema's verschijnen rond Maya's huis
en haar beste vriend Daniel voelt zich opeens niet
op zijn gemak bij bepaalde mensen en dingen. Een
van die mensen is Rafe, de nieuwe bad boy van het
dorp, die wel heel geïnteresseerd is in een specifiek
detail van Maya: haar tatoeage in de vorm van een
pootafdruk. Samenzwering is het eerste deel in de
Darkness Rising-trilogie
Chloe Saunders is een wandelend wetenschappelijk
experiment, ze kan niet alleen geesten zien, maar ze
is genetisch veranderd door de sinistere Edisongroep. Ze is een tiener maar ook een
dodenbezweerder die haar gaven niet beheerst, wat
betekent dat ze onwillekeurig doden opwekt. Nu
vlucht Chloe voor haar leven met drie van haar
bovennatuurlijke vrienden een charmante tovenaar,
een cynische weerwolf en een ontevreden heks en
moeten ze iemand vinden om hen te helpen voordat
de Edison-groep hen vangt.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De
letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat
dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt.
Deel 5 De kinderen in Perdido Beach hebben het
leven in de plotseling ontstane koepel tot nu toe
overleefd, ondanks de honger en alle andere
ontberingen. En dat terwijl de Duisternis langzaam
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probeert binnen te sluipen in de geïmproviseerde
wereld waarin de kinderen leven. De vijand heeft zijn
ergste verschijningsvorm ooit aangenomen: angst.
Het leven in de FAKZ wordt totaal ontwricht wanneer
de Duisternis letterlijk de macht grijpt: de koepel
waarin de kinderen van de FAKZ leven, wordt in
totale duisternis gehuld. Hoe moeten ze met deze
nieuwe tegenslag omgaan? Hun overlevingsdrang is
in deze donkere tijden groter dan ooit. Maar kunnen
ze ook echt weerstand bieden tegen de Duisternis of
betekent dit het einde van de FAKZ?
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![endif]--!--[if gte mso 10] ![endif]-- Fan van de Fallenserie en Het verraad van Natalie Hargrove ? Dan is
Teardrop echt iets voor jou. Deze meeslepende,
nieuwe serie van bestellerauteur Lauren Kate brengt
een klassieke mythe tot leven. Tranentrekker Nooit
huilen… Dat heeft Eureka’s moeder haar op het hart
gedrukt. Nu is Eureka’s moeder onder mysterieuze
omstandigheden verdronken en Eureka wil eigenlijk
ook dood. Ze geeft alleen nog om een bijzonder
boek. Daarin staat het huiveringwekkende verhaal
van een meisje dat een heel continent in zee huilde.
Als een vreemde jongen Eureka vertelt dat ze in
gevaar is, krijgt hij haar ook bijna in tranen. Tranen
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die een wereld kunnen wegspoelen...
Feesten tot in de ochtend, marshmallows als ontbijt en
niet opstaan als je daar geen zin in hebt. Zo ziet het
nieuwe leven van de 16-jarige April eruit. Nu haar vader
voor zijn werk naar Cleveland is verhuisd, woont April tot
het eind van het schooljaar bij haar vriendin Vi. Officieel
onder toezicht van Vi’s moeder, maar die is op tournee.
Alleen heeft April dát niet aan haar ouders verteld. Lang
leve de vrijheid in een huis vol jongens en een roze
hottub in de tuin! Of niet? En waarom staat Aprils vader
ineens op de stoep?
Cat Crawfield is zelf half-vampier, maar dat weerhoudt
haar er niet van te jagen op de ondoden. Zo neemt ze
wraak op haar vader, die het leven van haar moeder
verpestte. Als Cat gevangen wordt genomen door de
sexy vampier Bones, gaat ze een onverwachte en
spannende samenwerking met hem aan. Maar dan
worden zij en Bones zelf doelwit en moet Cat een kant te
kiezen. En die van Bones wordt steeds aantrekkelijker
Halverwege het graf is het eerste deel van de
veelgeprezen Nachtjagers-serie.
Evie finally has the normal life she’s always longed for.
But she’s shocked to discover that being ordinary can
be . . . kind of boring. Just when Evie starts to long for
her days at the International Paranormal Containment
Agency, she’s given a chance to work for them again.
Desperate for a break from all the normalcy, she agrees.
But as one disastrous mission leads to another, Evie
starts to wonder if she made the right choice. And when
Evie’s faerie ex-boyfriend Reth appears with devastating
revelations about her past, she discovers that there’s a
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battle brewing between the faerie courts that could throw
the whole supernatural world into chaos. The prize in
question? Evie herself. So much for normal.
Over bijen en mist is een magisch-realistisch verhaal
over drie generaties vrouwen in twee families, over hun
liefdes en verdriet, hun alles verterende jaloezie, hun
teleurstellingen en overwinningen. Het speelt zich af in
een onbepaalde tijd in een naamloze stad waar het
wemelt van geesten en hekserij. De roman vertelt het
verhaal van Meridia, die aan haar vreemde jeugd en
geheimzinnige ouders probeert te ontsnappen door op
haar zestiende weg te lopen en met een gevoelige jonge
man te trouwen. Ze heeft er geen idee van dat zijn
familie ook zo haar geheimen heeft. In de tuin is een graf
verborgen. Twee zussen worden grootgebracht in haat
voor elkaar. En dan is er nog Eva, de ontzagwekkende
matriarch van de familie, van wie de grieven als
bijenwolken door de lucht zwermen. Over bijen en mist is
zowel een liefdesverhaal als het epos van een familie
waarin vrouwen de hoofdrol spelen. De roman neemt de
lezers mee op een veelbewogen dertig jaar lange reis vol
hoop en teleurstellingen, waarbij Meridia’s vermogens
lief te hebben, moed te houden en haar verstand te
bewaren tot het uiterste worden beproefd.
Hij heeft een geheim, zij staat voor een onmogelijke
keuze en ze hebben maar één jaar samen De
Amerikaanse Ella volgt haar droom: een jaar studeren
aan de universiteit van Oxford, in Engeland. Na dat jaar
zal ze aan de slag gaan voor het campagneteam van de
eerste vrouwelijke presidentskandidaat van de
Verenigde Staten. Tot die tijd dompelt ze zich onder in
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de Engelse cultuur en literatuur. Maar haar jaar verloopt
anders dan verwacht. Haar poëziedocent Jamie blijkt
zeer aantrekkelijk, ook al blijft hij afstandelijk. Ze worden
friends with benefits; Ella is immers maar een jaar in het
land. Langzaam ontdekt Ella echter dat Jamie een groot
geheim bij zich draagt, een geheim dat hun relatie – en
Ella’s toekomst – volledig zal veranderen. Als het einde
van het universiteitsjaar nadert, staat Ella voor de
onmogelijke keuze: blijft ze of gaat ze terug? Een
onvergetelijke roman over een vastberaden jonge vrouw,
een onweerstaanbare man en de liefde die hen
onherroepelijk zal veranderen.
Venus Cove is niet meer dan een slaperig stadje. Daar
komt verandering in wanneer vanuit de hemel drie
engelen naar het stadje worden gestuurd: Gabriel, de
krijger, Ivy, de heler, en Bethany, de tiener. Zo
onopvallend mogelijk maakt het drietal zich op voor een
strijd tegen het Kwaad. Om zo min mogelijk op te vallen,
proberen de engelen zich als een gewoon gezin voor te
doen. Bethany gaat naar de plaatselijke middelbare
school, wordt verliefd en begint tegen alle regels van de
hemel in een relatie. Maar al snel blijken de drie engelen
niet de enige bovennatuurlijke elementen in Venus Cove
te zijn. De komst van een uiterst charmante, verleidelijke
en bovenal dodelijk gevaarlijke jongen bedreigt het
voortbestaan van de wereld en de engelen moeten al
hun krachten bundelen om hem te bestrijden. Bethany
kunnen ze daarbij niet missen, en de jonge engel zal
moeten kiezen tussen de liefde en haar missie.
Frustrated with the plethora of conflicting information on
how to self-publish? Wouldn’t it be wonderful to sit down
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with someone who has already made the mistakes, done
the analysis, and will provide you the short cuts—the
secrets about the things that work? Now you have that
chance with the Career Author Secrets series. Indie
Publishing (Self Publishing) has changed dramatically in
the past five years. There are now new, easier tools to
use for every part of the process—editing, formatting,
distribution, sales, and analysis. This boxset contains
three books. Secrets Every Author Should Know:
Publishing Basics It contains everything a DIY author
needs to get her book from manuscript to professional
publication in both ebook and print, including: * Why
books don’t sell * Options for DIY or contracting
professionals *The truth about ISBNs & Copyright
Registration * Secrets for formatting your book the easy
way * Creating book covers that sell * Making decisions
about distribution Secrets to Pricing and Distribution:
Ebook, Print and Direct Sales Once you have a finished
book, you need to get it into readers’ hands. Loading
your book to a vendor looks deceivingly easy. However,
the career author knows that each vendor has its own
methods for promoting books, performing searches, and
identifying ready buyers. You need to take advantage of
these differences in order to maximize your profits and
discoverability. Capitalize on competitive retail pricing in
different markets, and use effective metadata to draw
more readers to your books. Learn to: * Write compelling
book blurbs for each title that focus on “reader cookies”
and • marketing. * Unlock keywords and get access to
hidden category options. * Take advantage of search
algorithm nuances at Amazon, Barnes and Noble, Kobo,
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and Apple. * Use aggregators to increase distribution
opportunities around the world. * Evaluate opportunities
for direct sales to bookstores and individual consumers.
Secrets to Effective Author Marketing: It’s More Than
‘Buy My Book’ This book provides specific techniques
to exploit the value of your books without resorting to the
typical overexposure in social media and newsletters
with “Buy My Book” sales messaging. Instead, focus on
the top three proven techniques that actually sell books.
Follow step-by-step instructions and timelines to learn
how to: 1) Create an Effective Plan for Communicating to
Readers; 2) Use Social Media and Email lists to Engage
with Your Readers; and 3) Plan for Effective Campaigns
for both Book Launches and Backlist Rejuvenation
throughout the year. In addition this book provides
techniques to: * Distinguish specific groups of readers
most likely to buy your novel or nonfiction book. *
Understand your competition and the advantages that
your book offers. * Clarify hooks that capture attention of
the media, reviewers, and readers. * Identify where and
how to reach readers, reviewers, and media. * Create
and implement a consistent brand throughout all
marketing efforts. * Effectively select, from 100+ options,
the appropriate marketing tactics and timing that
matches your book intentions and values. * Maximize
organic reach and stay to a budget of less than $100 per
book campaign. * Develop a long-term online marketing
plan.
Vier jongeren staan aan de vooravond van een grote
oorlog... De prinses: de verwende Cleo is opgegroeid
aan het hof. Haar luxe leventje staat in één klap op zijn
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kop als zij in vijandelijk gebied op zoek moet naar een
verdwenen vorm van magie om het leven te redden van
de persoon van wie zij het meest houdt. De rebel: Jonas,
gedreven door het onrecht in zijn land, haalt uit naar de
vijanden die dit koninkrijk naar de rand van de afgrond
hebben gebracht en wordt zo, tot zijn verbijstering,
uitgeroepen tot de leider van een nieuwe revolutie. De
tovenares: Lucia is als baby in het geheim geadopteerd
door de koninklijke familie van Limeros, maar ontdekt nu
pas de waarheid over haar duistere verleden en de
magische kracht die haar lot zal bepalen. De
troonopvolger: Magnus is opgevoed in een wereld vol
geweld en van jongs af aan opgeleid om werelden te
veroveren, maar hij komt er op een pijnlijke manier
achter dat het hart soms dodelijker kan zijn dan het
zwaard. Morgan Rhodes wilde altijd al prinses worden
maar dan wel het type dat kan zwaardvechten en
prinsen redt van vuurspuwende draken en duistere
tovenaars. Gelukkig koos ze voor een veiliger beroep: ze
werd schrijver. Naast haar werk is Morgan dol op
fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het pseudoniem
Michelle Rowen schreef zij al enkele paranormale
bestellers. Rhodes woont en werkt in Ontario, Canada.
De Wraak van de Kroonprinses is haar eerste
fantasyroman.

Sinds het overlijden van haar oudste zus op
46-jarige leeftijd wordt Nina Sankovitch overmand
door verdriet, zorgen en schuldgevoel. Ze ontfermt
zich over haar ouders, zorgt voor haar vier zoons en
rent maar door om alles uit het leven te halen wat
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haar zus moest missen. Wanneer ze zelf 46 wordt,
neemt ze een besluit: ze stopt met hollen en begint
met lezen. Een heel jaar lang zal ze iedere dag één
boek lezen en zullen echtgenoot, kinderen, drie
katten en de berg vuile was even moeten wachten.
In Een boek per dag doet Nina Sankovitch verslag
van haar jaar vol boeken. Ze verweeft haar
persoonlijke herinneringen en familiegeschiedenis
met de onvergetelijke personages over wie ze leest.
Ze schrijft over haar verdriet na de dood van haar
zus, haar angst dat ze nooit meer echt plezier in het
leven zal hebben, maar ook over hoe zij haar
levenslust terugvindt door zich weer als vanouds te
verliezen in boeken en verhalen.
Nora wordt wakker op een kerkhof, hoe ze daar
terecht is gekomen weet ze niet. Eenmaal
thuisgekomen hoort ze dat ze al weken wordt
vermist. Ze kan zich niets van de afgelopen vijf
maanden herinneren. Nora probeert haar leven weer
op de rails te krijgen: ze gaat naar school, hangt
rond met haar beste vriendin, en ze probeert uit alle
macht de enge nieuwe vriend van haar moeder te
ontwijken. En dan zijn er ook nog de visioenen van
engelenvleugels en griezelige wezens. Alsof dit
allemaal al niet verwarrend genoeg is, ontmoet Nora
een zeer aantrekkelijke jongen, met wie ze zich
meteen nauw verbonden voelt...
When your world is paranormal, be glad that you’re
human... This exciting author brings a fresh sassy
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take on paranormal romance, loved by Becca
Fitzpatrick, author of HUSH, HUSH.
Het eerste deel in de Darkest Powers Trilogie Het
enige wat Chloe Saunders wil is een normaal leven
met haar vrienden. De spoken die ze opeens overal
ziet, gooien echter roet in het eten. Wanneer ze op
school een paniekaanval krijgt, belandt ze in een
instituut voor kinderen met gedragsproblemen, Lyle
House. De diagnose is schizofrenie. Volkomen
overweldigd gaat Chloe akkoord met behandeling. In
eerste instantie lijkt er niets vreemds te zijn aan Lyle
House, maar als ze de andere inwoners wat beter
leert kennen de charmante Simon en zijn duistere,
zwijgzame broer Derek, de verwende Tori, en Rae,
die iets heeft met vuur slaat bij Chloe de twijfel toe.
Geen van hen heeft doorsnee gedragsproblemen.
En algauw blijkt Lyle House zeker geen doorsnee
instituut
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
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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.
Bethany was als engel naar de aarde gezonden om
deze te beschermen tegen het kwaad. Als een
baksteen vallen voor een gewoon mens was nooit
de bedoeling geweest. De liefde die ze voelt voor
haar vriendje, Xavier, is onverwoestbaar. Toch
weerhoudt dit Bethany er niet van om een fataal ritje
op de motor te maken, en ze komt in de hel terecht.
Daar doet demon Jake Beth een voorstel dat haar
terugkeer naar de aarde garandeert. Het enige wat
hij van haar vraagt is dat ze haar leven op het spel
zet. En ook dat van iedereen van wie ze houdt...
Terwijl engelen en demonen elkaar bestrijden, wordt
de kracht van liefde op de proef gesteld in dit
wervelende vervolg op Halo.
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
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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¿
Royals van Rachel Hawkins Een heerlijke YAromance, perfect voor fans van de Selection-serie!
Daisy Winters is dol op scifi, heeft een bijbaantje bij
Walmart, houdt ervan haar haar in knalkleuren te
verven en ze heeft een perfecte oudere zus die op
het punt staat zich te verloven met de Schotse
kroonprins Alex. Daisy heeft absoluut geen zin in
een leven in de spotlights, maar door toedoen van
de tabloids wordt ze gedwongen samen met haar
zus de zomer door te brengen aan het Schotse hof.
Daisy vertrekt met grote tegenzin en hoewel ze haar
best doet om uit de problemen te blijven, raakt ze al
snel verstrikt in allerlei onhandige situaties. Onder de
hoede van Miles, de megasnobistische vriend van
de jongere broer van de kroonprins, moet ze leren
om zich volgens de koninklijke norm te gedragen.
Dat gaat alleen niet zo makkelijk als diezelfde
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jongere broer overal waar hij komt voor een
schandaal zorgt en Daisy erin meesleurt. Terwijl ze
zich zo goed mogelijk probeert te redden, worden de
verwikkelingen alleen maar groter als ze het ene
koninklijke geheim na het andere ontdekt.
Evie’s always thought of herself as a normal teenager, even
though she works for the International Paranormal
Containment Agency, her ex-boyfriend is a faerie, she’s
falling for a shape-shifter, and she’s the only person who can
see through paranormals’ glamours. But Evie’s about to
realize that she may very well be at the center of a dark faerie
prophecy promising destruction to all paranormal creatures.
So much for normal.
When a dark prophecy begins to come true, 16-year-old Evie
of the International Paranormal Containment Agency must
not only try to stop it, she must also uncover its connection to
herself and the alluring shapeshifter, Lend. 75,000 first
printing.
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?
Het explosieve vervolg op Vuur en As 1 - De heerschappij
van de Maskers Op hun vlucht dwars door het Imperium
vechten Laia en Elias zich een weg naar het noorden om
Laia's broer te bevrijden uit de Kauf-gevangenis. Opgejaagd
door Maskers en gemanipuleerd door de meedogenloze
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commandant proberen ze hun vijanden te slim af te zijn.
Helene, Elias' voormalige beste vriendin, is de nieuwe
rechterhand van de bloeddorstige keizer. Haar opdracht is
gruwelijk maar glashelder: vind de verraders Elias en Laia...
en dood hen. Sabaa Tahir is een Amerikaanse schrijfster.
Haar debuut Vuur en As is een wereldwijde hit en wordt ook
verfilmd. Een fakkel tegen het duister is het tweede deel in
deze serie en werd in Amerika meteen na verschijnen een #1
New York Times-bestseller. 'Spectaculair.' Entertainment
Weekly 'Dit boek zit vol intrige, geweld en moord, maar ook
vol met liefde en het houden van hoop. Een heel tof boek.'
Emmy van Ruijven, Zonenmaan.net 'Sabaa Tahir schetst een
prachtige wereld vol spanning en avontuur. Leest zo weg.
Aanrader!' Boekhandel Venstra, Amstelveen
De internationale bestseller over een meisje dat 16 is en weet
dat ze nooit 17 zal worden. Wat zou je doen als je nog maar
een paar maanden te leven had? Voor Tessa van zestien is
die vraag werkelijkheid. Ze heeft leukemie en nog maar kort
te leven. Die tijd wil ze goed besteden. En dus maakt ze een
lijst van tien dingen die ze absoluut nog wil doen. Seks.
Autorijden. Beroemd worden. En verliefd. Hartverscheurend
en grappig: Voor ik doodga is een buitengewone roman, een
lofzang op het leven in de vorm van een verhaal over sterven.
Van een aangrijpendheid die zeldzaam is in de
jeugdliteratuur. Die Downham kan schrijven. de volkskrant
Knap hoe debutante Downham zonder vals sentiment dit
verhaal vertelt. (...) Het sprankelt, heeft humor. esta Geen
onnodig sentiment, wel hartverscheurend echt. Hou de doos
Kleenex maar bij de hand. libelle Een fantastisch boek dat je
vanaf de eerste bladzijde al in zn greep houdt en je niet meer
loslaat tot je het uit hebt. Chapeau!! chicklit.nl Het maakt niet
uit hoe oud je bent, dit boek zal je bijblijven. new york times
book review
Geïntrigeerd door berichten dat Osama Bin Laden zich nabij
Page 23/24

Read Free Paranormalcy Paranormalcy Book 1
de grens tussen Afghanistan en Pakistan zou verschuilen,
ging onderzoeksjournalist Jere Van Dyk in 2007 samen met
zijn vertrouwde gidsen op onderzoek, hopend dat het
voldoende materiaal zou opleveren voor een nieuw boek.
Samen trokken ze over de grens naar Pakistan, waar geen
westerling zich in tijden had durven vertonen. Ze hoopten
voor het invallen van de nacht veilig een dorpje te bereiken,
maar het liep volkomen anders. Jeres ergste nachtmerrie
werd werkelijkheid toen hij plotseling oog in oog stond met
een groep nietsontziende Talibanstrijders.Gevangene van de
Taliban is het onthutsende verslag van Jere Van Dyks
ontberingen in de Afghaanse woestijn. Hij beschrijft op
indrukwekkende wijze zijn belevenissen in gevangenschap
van een van de beruchtste terroristengroepen ter wereld, en
hoe hij uiteindelijk werd gered. Het geeft een nietsverhullende
kijk in de denk- en leefwereld van de Taliban.
This guide offers exciting new reading paths for students who
enjoy fantasy, science fiction, and paranormal themes. With
over 350 titles organized into their primary appeal
characteristics and scores of thematic lists, librarians and
educators will benefit from lists of contemporary selections
specifically written for teens. * A plethora of reading lists
organized by theme, topic, and popularity * Bibliographic
information and concise descriptions for each title
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