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'De boeken van Abbi Glines worden steeds
verslavender.' - Goodreads.com Internationale
bestseller! Nr. 1-positie in de Verenigde Staten,
Engeland en Duitsland! Na het wereldwijde succes van
Bijna verliefd en de twee daaropvolgende dleen, Nooit
verliefd en Voor altijd verliefd, gaat Abbi Glines in
Opnieuw verliefd terug naar het begin. Bijna verliefd was
het verhaal van Blaire. Nu is het Rush die zijn kant van
het verhaal vertelt.
VUUR WIL BRANDEN, WATER WIL STROMEN,
LUCHT WIL STIJGEN, AARDE WIL BINDEN, CHAOS
WIL VERSLINDEN... De meeste kinderen zouden er
alles voor overhebben om mee te doen aan de
IJzerproef. Callum Hunt niet. Al zijn hele leven heeft zijn
vader hem gewaarschuwd voor magie. Als Callum slaagt
voor de IJzerproef, wordt hij toegelaten tot het sinistere
Magisterium, dat kinderen opleidt tot machtige
tovenaars. Dus doet hij zijn best te falen. Maar het
Magisterium lijkt een duistere connectie met zijn
verleden én zijn toekomst te hebben, en de IJzerproef is
slechts het begin van alle grote uitdagingen die Callum
te wachten staan... Duik in de bloedstollende,
meeslepende en ijzing wek kende magische wereld van
Holly Black en Cassandra Clare, twee grootheden in het
fantasygenre. Holly is auteur van de megapopulaire serie
De Spiderwick Chronicles. Cassandra schreef de inter
nationale best sellerserie Kronieken van de
Onderwereld. Beide series werden succesvol verfilmd.
Magisterium is hun eerste serie samen.
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Lou is haar heksenkring ontvlucht. Ze moet zo
onopvallend mogelijk leven om niet de aandacht te
trekken en vooral geen magie gebruiken, want in
Cesarine worden heksen zoals zij zonder pardon op de
brandstapel gezet. Sinds haar onwaarschijnlijke huwelijk
met heksenjager Reid Diggory is het leven er niet
makkelijker op geworden. Nu zitten zowel de
heksenjagers van de kerk als de heksen hen op de
hielen. Ze hebben bondgenoten nodig, maar wie wil hen
nog helpen? Terwijl Lou en Reid steeds verder uit elkaar
worden gedreven, lokt de lafhartige Morgane, een heks
die Lou beter kent dan wie dan ook, hen in een dodelijk
kat-en-muisspel. Is ontsnappen nog mogelijk?
In deze nieuwe serie van Cassandra Clare (i.s.m.
Wesley Chu) volgen we Magnus Bane en Alec
Lightwood op hun reis rond de wereld. Maar als het
stelletje in Parijs is beland, wordt hun vakantie verstoord
door een ontmoeting met een vriend uit het verleden.
Een sekte blijkt chaos te veroorzaken over de hele
wereld. Een sekte die Magnus ooit heeft opgericht.
Blijkbaar. Een keer. Als grap. Het is aan Magnus en Alec
om ervoor te zorgen dat hier een einde aan komt, en ze
zullen elkaar compleet moeten vertrouwen om dat voor
elkaar te krijgen.
"Darkness has descended on the Shadowhunter world.
Chaos and destruction overwhelm the Nephilim as Clary,
Jace, Simon, and their friends band together to fight the
greatest evil they have ever faced: Clary's own brother.
Nothing in this world can defeat Sebastian--but if they
journey to the realm of demons, they just might have a
chance.."-Page 2/18
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Het tweede deel in de serie Kronieken van de
Onderwereld. Clary Fray zou willen dat haar leven weer
zoals vroeger was. Maar wat is normaal wanneer je een
Schaduwjager bent en je plotseling wezens zoals
weerwolven, elfjes en vampieren kunt zien? Clary zou
dolgraag meer tijd doorbrengen met haar beste vriend,
Simon, maar de Schaduwjagers willen haar niet laten
gaan. Vooral haar knappe, maar vervelende broer Jace
niet. Clary¿s enige kans om haar verdwenen moeder te
vinden is om de ontspoorde en kwaadaardige
Schaduwjager Valentine te pakken te krijgen¿
All six books in the #1 New York Times bestselling
Mortal Instruments series, now available in a collectible
paperback boxed set. Enter the secret world of the
Shadowhunters with this handsomely packaged boxed
set that includes City of Bones, City of Ashes, City of
Glass, City of Fallen Angels, City of Lost Souls, and City
of Heavenly Fire. The Mortal Instruments books have
more than twenty-four million copies in print, and this
complete collectible set of six paperback volumes is a
perfect gift for newcomers to the series and for loyal fans
alike.
????? NRC HandelsbladEen schitterende, ontroerende
roman over het einde van een boerendorp, over verlies,
over afscheid en over een nieuw begin.De wolken
hangen dreigend boven café-pension Feddersen als
zoon Ingwer terugkeert naar zijn geboortedorp. Hij heeft
iets goed te maken. Grootmoeder Ella begint langzaam
maar zeker haar verstand te verliezen, grootvader Sönke
houdt koppig stand in zijn oude dorpskroeg. Diens beste
tijd ligt al lang en breed achter hem, en dat geldt ook
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voor de rest van de dorpsbewoners.Wanneer is de
teloorgang van het dorp begonnen? In de jaren zeventig,
toen na de verkaveling eerst de hagen en vervolgens de
vogels verdwenen? Toen de grote boerderijen groeiden
en de kleintjes stierven? Of toen Ingwer naar Kiel ging
om te studeren en zijn oude grootvader met het cafépension liet zitten?Over Middaguur‘Opnieuw een
prachtige roman over een landschap met littekens’ –
???? AD ‘Een waardig vervolg op haar debuut, waarin
ze de Brinkebüllse gemeenschap een gelaagde stem
geeft, en opnieuw een waardig beeld neerzet van een
dorp dat weerstand biedt aan de vaart van alledag.’ –
????? NRC Handelsblad‘Een Europees narratief,
prachtig beschreven’ – Der Spiegel‘Zo indringend
worden boeken zelden’ – Allgemeine
BETOVEREND EN ONWEERSTAANBAAR SLOTDEEL
VAN FENOMENALE FANTASYSERIE Het gevaar ligt
weer op de loer. Clary, Jace, Simon en hun vrienden
moeten vechten tegen het grootste kwaad dat ze ooit
hebben gezien: Clary's eigen broer Sebastian. Niets of
niemand in deze wereld kan hem verslaan. De enige
oplossing lijkt te vinden in de onderwereld, waar nog
nooit een schaduwjager is geweest en waarvan niemand
ooit is teruggekeerd. Maar Clary, Jace en Simon hebben
weinig keus en beginnen aan de gevaarlijke tocht naar
de diepste krochten van de onderwereld. Terwijl de
wereld om hen heen uit elkaar valt, staan ze voor de
moeilijkste opdracht in hun leven... 'A WORLD I WOULD
LOVE TO LIVE IN. BEAUTIFUL!' - STEPHENIE MEYER
'The Brightest Night' van Jennifer L. Armentrout is het
superspannende slot van de Origin-serie. Evie moet in
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'The Brightest Night' van Jennifer L. Armentrout leren
accepteren dat haar leven nooit meer hetzelfde wordt.
Een jaar geleden was Evie een heel normaal meisje met
een heel normaal leven. Dat bleek een grote leugen nu
ze eindelijk weet wie ze was en wat ze is. Evie weet dat
ze haar krachten onder controle moet houden zodat ze
niemand in gevaar brengt, ook Luc niet. Hij kent haar als
de beste en zal alles doen om haar te beschermen:
liegen, bedriegen én doden. Maar dan blijkt dat zelfs Luc
niet alles weet... 'The Brightest Night' is het laatste deel
van de populaire Origin-serie van Jennifer L. Armentrout.
Eerder verschenen 'The Darkest Star' en 'The Burning
Shadow'.
Victorian literature for audiences of all ages provides a
broad foundation upon which to explore complex and
evolving ideas about young people. In turn, this
collection argues, contemporary works for young people
that draw on Victorian literature and culture ultimately
reflect our own disruptions and upheavals, particularly as
they relate to child and adolescent readers and our
experiences of them. The essays therein suggest that we
struggle now, as the Victorians did then, to assert a
cohesive understanding of young readers, and that this
lack of cohesion is a result of or a parallel to the
disruptions taking place on a larger (even global) scale.
Elf korte verhalen over het leven van Magnus Bane, de
mysterieuze en flamboyante hoofdpersoon uit Kronieken
van de Onderwereld en De Helse Creaties. Lees alles
over zijn tumultueuze liefdesaffaires, uitbundige
feestgedrag, exotische reisjes en zijn bijzondere
verhouding ten opzichte van alle partijen die de
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Kronieken van de Onderwereld en de Helse Creaties
bevolken. Hierna heeft Magnus geen geheimen meer!
Contributions by Malin Alkestrand, Joshua Yu Burnett,
Sean P. Connors, Jill Coste, Meghan Gilbert-Hickey,
Miranda A. Green-Barteet, Sierra Hale, Kathryn Strong
Hansen, Elizabeth Ho, Esther L. Jones, Sarah Olutola,
Alex Polish, Zara Rix, Susan Tan, and Roberta Seelinger
Trites Race in Young Adult Speculative Fiction offers a
sustained analysis of race and representation in young
adult speculative fiction (YASF). The collection considers
how characters of color are represented in YASF, how
they contribute to and participate in speculative worlds,
how race affects or influences the structures of
speculative worlds, and how race and racial ideologies
are implicated in YASF. This collection also examines
how race and racism are discussed in YASF or if,
indeed, race and racism are discussed at all. Essays
explore such notable and popular works as the Divergent
series, The Red Queen, The Lunar Chronicles, and the
Infernal Devices trilogy. They consider the effects of
colorblind ideology and postracialism on YASF, a genre
that is often seen as progressive in its representation of
adolescent protagonists. Simply put, colorblindness
silences those who believe—and whose experiences
demonstrate—that race and racism do continue to matter.
In examining how some YASF texts normalize many of
our social structures and hierarchies, this collection
examines how race and racism are represented in the
genre and considers how hierarchies of race are
reinscribed in some texts and transgressed in others.
Contributors point toward the potential of YASF to
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address and interrogate racial inequities in the
contemporary West and beyond. They critique texts that
fall short of this possibility, and they articulate ways in
which readers and critics alike might nonetheless locate
diversity within narratives. This is a collection troubled by
the lingering emphasis on colorblindness in YASF, but it
is also the work of scholars who love the genre and
celebrate its progress toward inclusivity, and who further
see in it an enduring future for intersectional identity.
Voor fans van Veronica Roth en de film Fantastic Beasts
and Where to Find Them Het betoverende 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
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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
Emma Carstairs heeft eindelijk de dood van haar ouders
gewroken. Ze dacht dat ze hierdoor rust zou krijgen,
maar dat is niet het geval. Ze verlangt naar haar
parabatai Julian, maar een relatie met hem brengt hen
allebei in gevaar. Dus besluit ze zijn broer Mark te daten.
Maar die heeft ook zijn eigen problemen... De Onseeliekoning is de Koude Vrede ondertussen zat en wil niet
langer aan de eisen van de schaduwjagers toegeven.
Gevangen tussen wetten van twee werelden moeten
Emma, Julian en Mark een manier vinden om alles te
verdedigen waar ze voor staan, voor het te laat is...
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.
Clary ontdekt dat Lilith er op magische wijze voor heeft
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gezorgd dat Jace samenspant met de boosaardige
Sebastian en dat hij nu een dienaar van het kwaad is.
Jace en Sebastian zijn zodanig met elkaar verbonden
dat het onmogelijk is om de een te vermoorden zonder
ook de ander te doden. Clary is echter vastbesloten Jace
te redden, samen met haar goede vrienden Alec,
Magnus, Simon en Isabelle. Daarbij zet ze niet alleen
haar leven op het spel, maar ook Jace' ziel...
De vijftienjarige Nathan groeit op in het moderne
Engeland, waar witte en zwarte heksen naast gewone
mensen leven. De witte heksen zijn goed, de zwarte
heksen slecht, zo leert hij van jongs af aan. Zelf stamt hij
af van beide: zijn vader is de meest gevreesde zwarte
heks en berucht om zijn duistere magie; zijn moeder,
een witte heks, is dood. De witte heksen zijn bang voor
Nathan en sluiten hem op tot zijn zestiende verjaardag.
Dat is het moment waarop zijn vader hem drie
inwijdingsgeschenken moet geven, anders zal Nathan
sterven. Maar hoe kan Nathan zijn vader vinden als
iedereen hem in de gaten houdt en hij niemand kan
vertrouwen,zelfs zijn eigen familie en het meisje op wie
hij verliefd is niet? Maar Nathan heeft weinig keus en zal
moeten terugvechten om zijn leven te redden. De jacht is
geopend...
De schaduwmarkt is een ontmoetingsplek voor elfen,
weerwolven, heksenmeesters en vampiers. Daar gaan
de Benedenlingen naartoe om magische voorwerpen te
kopen en duistere deals te bespreken. Stille Broeder
Zacharias is een frequente bezoeker van de
schaduwmarkt. Volg hem twee eeuwen lang en ontdek
verhalen vol liefde, trouw, verdoemenis en spijt. Je ziet
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hoe Matthew Fairchild in de problemen raakt wanneer hij
de grootste zonde van zijn leven begaat - iets wat hij
nooit kan vertellen aan zijn parabatai James Herondale,
of eender welke schaduwjager in zijn omgeving. En hoe
Tessa Gray, Zachariah's grote liefde, zich tijdens de
Tweede Wereldoorlog inzet om de aardsen te helpen.
Maar kan broeder Zacharias toekijken hoe zijn geliefde
haar leven riskeert, of zal hij beloftes moeten verbreken
om haar te redden?
Christopher, berucht om zijn onverzadigbare lust, is weer
een vrij man. En dit keer heeft hij een missie: de enige
vrouw die net zo genadeloos is als hij versieren,
verleiden en misleiden. Maar Maria kent dit spel ook en
blijft hem altijd één stap voor. Tot de twee tegenover
elkaar komen te staan en exact aan elkaar gewaagd
blijken te zijn.
Darkness has descended on the Shadowhunter world.
Chaos and destruction overwhelm the Nephilim as Clary,
Jace, Isabelle, Simon, and Alec band together to fight
the greatest evil they have ever faced: Clary's own
brother. Nothing in this world can defeat Sebastian - but
if they journey to the realm of demons, they just might
have a chance. Lives will be lost, love sacrificed, and the
whole world will change. Who will survive the explosive
sixth and final instalment of the 'Mortal Instruments'
series?
Sixteen-year-old Clary continues trying to make sense of
the swiftly changing events and relationships in her life
as she becomes further involved with the
Shadowhunters and their pursuit of demons and
discovers some terrifying truths about her parents, her
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brother Jace, and her boyfriend Simon.
Ik weet dat ik geen gewone tiener ben. Ik ben een heks.
Een heks naar het bloed. Mijn ouders zijn mijn ouders
niet. Mijn zuster en ik zijn niet hetzelfde. Zelfs in de
Coven heb ik te veel macht. Ik ben te anders, ik hoor er
niet bij. Ik ben alleen, maar ik heb Cal nog.De
zestienjarige Morgan is niet wie ze dacht dat ze was.
Maar wie is ze dan wel?
De gebeurtenissen van Stad van Vlammen beroofden
Simon van zijn geheugen - hij zal opnieuw moeten
ontdekken wie hij is. Hij weet dat Clary zijn parabatai is
en dat Isabelle zijn vriendin is, maar wanneer Clary en
Isabelle teveel verwachten van de man die hij niet meer
is, maakt hij een drastisch besluit: hij gaat terug naar de
Academie voor Schaduwjagers, in de hoop zichzelf terug
te vinden.
Simon Lewis is having some trouble adjusting to his new life
as a vampire. He hardly sees his best friend Clary, who is
caught up in training to be a Shadowhunter and spending
time with her new boyfriend. Simon decides he needs a break
and heads out of the city, but sinister events are following
him.
Het leven van Magnus Bane en Alec Lightwood loopt op
rolletjes. Ze wonen samen in een fantastische loft, hun
heksenmeesterzoontje Max heeft net leren lopen, en op de
straten van New York is het rustig en veilig - zo rustig en
veilig als New York kan zijn, in ieder geval. Tot op een nacht
twee oude kennissen hun appartement binnendringen en het
machtige Witte Boek stelen. Magnus en Alec moeten
noodgedwongen alles laten vallen om het terug te krijgen. Ze
volgen de dieven naar Shanghai, schakelen hulptroepen in,
en moeten een babysitter regelen. Ook heeft iemand Magnus
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neergestoken met een vreemd magisch wapen, en de wond
gloeit, dus daar moeten ze zich óók nog druk om maken.
Gelukkig bestaan hun hulptroepen uit Clary, Jace, Isabelle,
en kersverse schaduwjager Simon. In Shanghai ontdekken
ze namelijk dat een nog véél gevaarlijkere dreiging hen
opwacht. Magnus' magie is op hol geslagen, en als ze de
demonen die de stad overspoelen niet kunnen tegenhouden,
zullen ze hen tot de bron moeten volgen - het levensechte rijk
van de doden. Lukt het hen om de wereld te redden voordat
Max Alecs moeder tot waanzin drijft?
Ware liefde is bedolven onder geheimen en leugens in dit
vervolg op De IJzeren Engel. In de magische onderwereld
van Victoriaans Londen voelt Tessa zich meer en meer
aangetrokken tot Jem, maar haar blijvende verlangen naar
Will, ondanks zijn slechte buien, maakt haar verward. Toch
lijkt Will te veranderen: de muur om hem heen breekt
langzaam maar zeker af. Samen gaan ze op zoek naar
antwoorden uit het verleden, maar hun zoektocht naar de
waarheid is extreem gevaarlijk. Tessa's hart wordt zwaar op
de proef gesteld, vooral wanneer het verraad uit eigen kring
komt.
Axel Mortmain wil De Helse Creaties, een leger van
meedogenloze wezens, inzetten om de schaduwjagers te
vernietigen. Om zijn plannen ten uitvoer te kunnen brengen,
heeft hij echter nog één iemand nodig: Tessa Gray. Als
Mortmain Tessa ontvoert, doen Jem en Will - de twee
jongens die het meest van haar houden - er alles aan om
haar te redden. Ondertussen realiseert Tessa zich dat zijzelf
de enige is die haar kan redden. Maar kan één meisje alleen
een heel leger overwinnen?
Willem is Lulu kwijt. Zal hij haar vinden? Zijn jaar is het
verhaal van Willem. Na die stralende dag met Allyson, alias
Lulu, in Parijs, is Willems leven veranderd. Hij kan zijn draai
niet meer vinden, is rusteloos en reist de wereld rond. Wat wil
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hij met zijn leven? Blijven reizen? Meer werken? Wat
betekent acteren voor hem? Zo door blijven gaan kan niet
meer, niet na die dag met haar. Zijn jaar vormt samen met
Haar dag een romantisch duet over liefde, reizen en het
zoeken naar je identiteit.
In Blauwe Maan krijgt Ever de kans haar familie weer tot
leven te wekken - maar alleen als ze bereid is om de liefde
van haar leven op te geven. Net nu Ever meer ontdekt over
haar nieuwe gaven als een onsterfelijke en haar geliefde
Damen haar inwijdt in die duistere, verleidelijke wereld,
gebeurt er iets vreemds met hem. Terwijl Evers krachten
groeien, worden Damens krachten juist zwakker. Hij wordt
geveld door een mysterieuze ziekte die niet alleen zijn
geheugen en identiteit, maar zelfs zijn leven in gevaar brengt.
In een wanhopige poging hem te redden, reist Ever naar de
geheimzinnige wereld die Zomerland heet. Daar ontdekt ze
niet alleen de geheimen uit Damens verleden - de
afschuwelijke, pijnlijke geschiedenis die hij liever voor zichzelf
houdt -, maar ook een eeuwenoud document dat uitlegt hoe
ze in de tijd kan reizen. Ever wordt gedwongen te kiezen
tussen teruggaan in de tijd om haar familie te behoeden voor
het dodelijke ongeluk dat hun leven eiste óf in het heden te
blijven en Damen te redden, die met de dag zwakker wordt '
De Zeven Koninkrijken 1 - De Demonenkoning Als het
zestienjarige straatschoffie Han en zijn vriend Vuurdanser
drie jonge magiërs tegen het lijf lopen, heeft hij geen idee dat
zijn leven op het punt staat voorgoed te veranderen. Het
magische amulet dat Han van een van hen afneemt, draagt
namelijk het teken van de gevreesde demonenkoning, de
magiër die duizend jaar geleden bijna de hele wereld
vernietigde. En er zijn meerdere partijen die het heel graag
willen hebben. Han komt er al snel achter dat er een
verwantschap bestaat tussen het amulet en de twee zilveren
armbanden die sinds zijn jeugd met zijn huid zijn vergroeid.
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En dat betekent dat hij in één klap de meest gezochte
persoon van de Zeven Koninkrijken is geworden... 'De
Demonenkoning is een pageturner voor elke lezer, ongeacht
de leeftijd.' - Robin Hobb
De legende: Er wordt gezegd dat Nicolas Flamel het geheim
van het eeuwige leven heeft ontdekt. Volgens de archieven
stierf hij in 1418. Maar zijn graf is leeg... De waarheid: Nicolas
Flamel is dankzij het Elixir van het Eeuwige Leven nog steeds
in leven. De formule hiervan zit verborgen in het boek van
Abraham de Magus dat de Onsterfelijken willen bemachtigen
om de mensheid te vernietigen. En als de millenniaoude
voorspelling juist is zijn Sophie en Josh Newman de enigen
die hem kunnen tegenhouden - als Flamel er tenminste op
tijd in slaagt hun bijzondere krachten te doen ontwaken... Nu
de messen zijn geslepen wordt duidelijk waar ieders loyaliteit
ligt. Voor het eerst zal de tweeling tegenover elkaar staan nu
Josh ervoor heeft gekozen aan de zijde van Dee te vechten.
Terwijl Scatty, Jeanne D'Arc, Sint Germain, Palamedes en
Shakespeare in Danu Talis zitten, is Sophie bij Nicolas en
Perenelle Flamel, wier krachten nog steeds langzaam
afnemen. Sophie moet op Niten vertrouwen om een
onsterfelijke te vinden die haar Aardemagie kan leren.
Niemand is meer verrast dan zijzelf als blijkt dat ze deze
leraar op een wel heel vreemde plek vindt...

Who knows? Maybe you’ll meet some sexy Viking
and bear him many children! The tickets to Viking
Times were supposed to be a friendly joke—a way for
Sylvia and her boyfriend to reconnect while indulging
in her love for history. But when Sylvia finds herself
alone on the big night, she goes anyway, never
expecting to be involved, let alone rescued, from a
demon attack. Her savior...a sexy red-headed Viking
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warrior, who—surprise!—also happens to be a
vampire. Apparently, she doesn’t have enough
problems in her life (disappointing ex-boyfriend,
disappearing teenage BFF, sordid childhood
trauma)—she has to up the ante and include the
supernatural (vampires, demons, and witches, oh
my!). As she falls deeper into this frighteningly
familiar world, Sylvia discovers that she can’t accept
her future without confronting her past. Theo knows
he wants her blood from the first moment, but as he
explores the mystery surrounding Sylvia, he wonders
for the first time if he wants more. Struggling
between his bloodlust and her pursuers, Theo must
decide if Sylvia is the one to finally invite into his life.
The demon known as Mr. Pilkington has spent a
long time studying desire, but when it comes to his
own needs, he can be as willfully blind as the
humans he observes. Until it comes to the one he
wants...
Het eerste deel van de Helse Creaties-trilogie - die
vooraf gaat aan de Kronieken van de Onderwereld
begint wanneer Tessa's gerieflijke leventje van het
New York in 1978 abrupt eindigt als haar voogdes
sterft. Tessa wordt naar haar broer in Londen
gestuurd, maar voordat zij daar aankomt is ze
ontvoerd door de Zwarte Zusters, die haar dwingen
zich te bekwamen in een vreemde gave, waarvan ze
niet eens wist dat ze die had: transformeren. Ze
wordt gered door de superknappe en gevatte Will,
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die haar naar de Schaduwjagers brengt... De IJzeren
Engel leest als een trein en is onmogelijk om weg te
leggen. Het is alsof je op het puntje van je stoel naar
een waanzinnige film zit te kijken. Fans van
Kronieken van de Onderwereld én nieuwe lezers
zullen zeker niet teleurgesteld zijn en smeken om
méér!
Het derde deel van de succesvolle reeks rond de
avonturen van de onsterfelijke Nicolas Flamel. Nadat
ze in Parijs ontsnapt zijn aan de klauwen van
Macchiavelli, reizen Sophie en Josh naar Londen.
Zonder zijn magische boek wordt Nicolas Flamel
elke dag zwakker en zijn vrouw Perenelle zit nog
steeds opgesloten in Alcatraz. Nu de krachten van
Josh zijn ontwaakt zoeken ze dringend een Oudere
die hem kan leren hoe deze te gebruiken. Maar de
enige Oudere die in aanmerking komt is waanzinnig:
de legendarische Gilgamesj Actie, spanning,
mythologie, magie en bekende historische
personages; De tovenares is een waardig nieuw
hoofdstuk in de avonturen van Josh en Sophie die
samen met de onsterfelijke Nicolas Flamel de
kwaadaardige John Dee bestrijden.
Gayle Forman, voormalig journalist en
wereldreiziger, schreef verschillende boeken voor
jongeren. Vuurvliegjes was haar debuut, opgevolgd
door het internationaal zeer succesvolle Als ik blijf.
Ook de verfilming van dat boek, If I Stay, is
veelgeprezen. De zestienjarige Brit Hemphill komt in
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een ware nachtmerrie terecht. Overtuigd dat ze is
doorgedraaid, laat haar vader haar opnemen in Red
Rock: een instelling voor opstandige, rebelse
tienermeiden. Wat haar vader niet weet, is dat Red
Rock geen doorsnee instelling is. De therapie
bestaat uit elkaar uitschelden en de meiden krijgen
privileges als ze elkaar verraden. Wie kan je dan nog
vertrouwen? Brit voelt zich alleen, totdat ze V, Bebe,
Martha en Cassie ontmoet, die net als zij graag de
regels aan hun laars lappen. Al snel zijn de meiden
vriendinnen en samen zijn ze vastbesloten Red
Rock neer te halen en openbaar te maken wat daar
allemaal gebeurt. Er is alleen een probleem: wie zal
naar ze luisteren?
De oorlog tussen de benedelingen en de
schaduwjagers is voorbij, ze leven nu vredig naast
elkaar. Clary is weer thuis in New York, en ze is
begonnen met haar opleiding tot schaduwjager. En,
misschien nog wel belangrijker: zij en Jace zijn nu
echt een stel. Maar dan wordt de ene na de andere
schaduwjager vermoord. Wanneer Jace zich
afstandelijk gaat gedragen, wordt Clary
geconfronteerd met haar grootste nachtmerrie
Na de tragische dood van Livia Blackthorn staat de
Kloof op de rand van een burgeroorlog. Een deel
van de Blackthorn-familie reist naar Los Angeles om
te onderzoeken door welke ziekte de
heksenmeesters worden uitgeroeid. Julian en
Emma, die hun verboden liefde proberen te
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onderdrukken, ondernemen een levensgevaarlijke
missie naar Elf om het Zwarte Boek der Doden te
bemachtigen. Maar dan ontdekken ze een geheim
dat de Schaduwwereld uiteen kan drijven...
Voor alle fans van de internationale bestsellerserie
Divergent van Veronica Roth! De overstap is het
eerste korte verhaal in een serie van vier, verteld
vanuit Fours perspectief. Zie de wereld van
Divergent door de ogen van de mysterieuze,
charismatische Tobias Eaton. Hierbij ontdek je
nieuwe feiten over zijn leven, zijn personality en zijn
relaties.
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