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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.
Zal ze door liefde alles verliezen wat haar dierbaar is?
Sydney is een alchemist. Al eeuwenlang vormen
alchemisten een geheim genootschap dat vampiers
verborgen houdt van de mensenwereld. Sinds Sydney
zich aangetrokken voelt tot een vampier, heeft ze er
steeds meer moeite mee om de scheidslijn tussen beide
werelden te bewaken. Ze ontmoet de aantrekkelijke en
rebelse Marcus Finch, een voormalig alchemist die op de
vlucht is. Hij wil Sydney laten zien welke geheimen de
alchemisten voor haar verborgen houden. Maar als hij
haar dwingt om in opstand te komen tegen de mensen
die haar opgevoed hebben, beseft Sydney dat het
moeilijker is om zich van hen los te maken dan ze
dacht... De indigo bezwering is het derde deel van De
Alchemisten-serie van bestsellerauteur Richelle Mead.
Ze schreef ook de razend populaire serie Academicus
Vampyrus, die in 2014 is verfilmd als Vampire Academy.
De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven,
actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige
Viking-dochter 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
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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
Het eerste deel van de meeslepende nieuwe
romantische serie van bestsellerauteur Cora Carmack.
Dallas Cole heeft een hekel aan football. Haar vader is
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footballtrainer dus haar hele leven staat in het teken van
de sport. Ze is blij als ze kan gaan studeren en even van
de sport verlost zal zijn. Dan vertelt haar vader dat hij
een nieuwe baan heeft: als trainer van het team van de
universiteit waar zij aan gaat studeren. Dallas baalt als
een stekker en probeert haar vader en zijn team zoveel
mogelijk te vermijden. Op een feestje ontmoet ze
Carson. De vonk slaat gelijk over. Dallas weet echter niet
dat Carson in het footballteam zit. En Carson weet niet
dat hij verliefd aan het worden is op de dochter van zijn
strenge coach... Op het spel is het eerste deel in de
Rusk University-serie van Cora Carmack. Alle delen
spelen zich af op de fictieve Rusk University, en zijn
allemaal los van elkaar te lezen. Cora Carmack brak
door met haar debuut Losing it. In Nederland en
Vlaanderen zijn haar boeken en verhalen al meer dan
100.000 keer geluisterd en gelezen.
Nog niet eerder gepubliceerde roman van de auteur van
de New York Times-bestsellerreeks Het Rad des Tijds,
Robert Jordan: Krijger van de Altaii. Krijger van de Altaii
is een losstaand verhaal van fantasylegende en Rad des
Tijds-auteur Robert Jordan over een uitzonderlijk volk.
De waterputten van de Vlaktes drogen op, de geduchte
[tandhoorns] groeien in aantallen, en er zijn slechte
voortekenen alom. Wulfgar, een leider van de Altaiimensen, moet strijd leveren met tweeling-koninginnen,
krijgsheren, profeten en magie, in de hoop zijn volk te
beschermen en een toekomst voor hun veilig te stellen.
Elspeth, een bezoeker uit een andere wereld, heeft de
antwoorden, maar het is aan Wulfgar om eerst de juiste
vragen te stellen. Wat echter als de kennis die de Altaii
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kan redden ze ook kan vernietigen? Krijger van de Altaii
is voor nieuwe lezers een perfecte kennismaking met
Jordan, en een heerlijk terugkomen voor fans van Het
Rad des Tijds.
Vijftien minuten van Karen Kingsbury vertelt het
aangrijpende verhaal van countryzanger Zack Dylan. Als
zijn droom uitkomt, is hij ervan overtuigd dat de roem
hem niet zal veranderen. Zack Dylan droomt ervan om te
zingen op de grootste podia in het land. Die wens lijkt uit
te komen als hij de favoriete kandidaat wordt in de tvtalentenshow Fifteen Minutes.Terwijl hij geniet van zijn
succes, wordt hij gedwongen concessies te doen aan
zijn geloof en principes. Maar dat lijkt een kleine prijs
voor alles waar hij altijd al van heeft gedroomd. Ziet hij
op tijd de schaduwkant van roem? Of zal hij alles
opgeven voor ‘fifteen minutes of fame’?
Voor alle lezers die zijn opgegroeid met `Buffy the
Vampire Slayer , `Charmed , `Twilight en de `Mortal
Instruments -serie is er nu `Rode letters , het eerste boek
van Anne Bishop over Meg Corbyn en de Anderen. Meg
Corbyn is een cassandra sangue, een bloedprofeet, die
de toekomst ziet elke keer dat haar huid bloedt. Op de
vlucht voor de man die haar gave wil gebruiken om rijk te
worden eindigt ze in een Stadspark van de Anderen
waar de menselijke wet niet geldt Simon Wolfgard,
gedaantewisselaar en leider van het Stadspark in
Lakeside, weet niet wat hem ertoe beweegt om Meg de
baan te geven van Contactmens. Maar als hij Megs
geheim ontdekt, moet hij beslissen of zij het waard is om
de broze vrede tussen mensen en de Anderen op het
spel te zetten. Anne Bishop is een `New York Times
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-bestsellerauteur die met haar boeken meerdere prijzen
heeft gewonnen. Megs verhaal gaat verder in haar
tweede boek, `Zwarte veren . `Anne Bishop weet zulke
levensechte personages neer te zetten dat ik het gevoel
kreeg echt in haar wereld rond te lopen. Ik ben verslaafd
aan deze serie, kom op met dat volgende deel! `USA
Today
Zoon van de Schaduwen is het tweede deel van Juliet
Marilliers Zeven Wateren-trilogie. In dit magische
sprookje, in de Keltische schemering van het oude
Ierland, ontspint zich een machtige en betoverende
geschiedenis. Diep verscholen in de Ierse bossen ligt het
landgoed Zeven Wateren. Landbouw en veeteelt vormen
de middelen van bestaan. Liadan, de dochter van
Sorcha, raakt bij toeval in de ban van de mysterieuze
Beschilderde Man. Haar verhouding tot de Beschilderde
Man is Liadan niet meteen duidelijk: is hij een vriend of
een vijand...
In Huiver vonden Sam en Grace elkaar. In Fluister vochten ze
ervoor om samen te kunnen zijn. In Voor altijd staat er meer
op het spel dan ooit tevoren. Wolven worden opgejaagd.
Levens komen in gevaar. En kan liefde overleven als de dood
op de loer ligt? Een fascinerende, betoverende, maar bovenal
huiveringwekkende ontknoping...
Cilla McGowan, kleindochter van de wereldberoemde filmster
Janet Hardy, heeft Little Farm gekocht: de plek waar haar
oma zich altijd verborg voor alle Hollywood-gekte. Cilla wil de
boerderij restaureren als eerbetoon aan haar grootmoeder.
Janet Hardy was een legende – glamoureus, beeldschoon en
getroebleerd – die onder verdachte omstandigheden stierf.
Cilla raakt in de ban van de grootmoeder die ze nooit echt
heeft gekend en die zo mysterieus aan haar einde is
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gekomen. Maar iemand in Cilla’s omgeving wil dat zij het
verleden met rust laat en ze wordt het slachtoffer van enkele
brute aanvallen. Samen met haar buurman Ford Sawyer
probeert Cilla erachter te komen wie haar bedreigt, en
waarom...
Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor elkaar gekregen:
ze hebben de magie teruggebracht naar het koninkrijk
Orïsha, waar Zélies volk – de maji – wordt onderdrukt door
een wrede heerser. De krachten die daarbij vrijkwamen
waren alleen zó groot, dat niet alleen zijzelf, maar ook hun
tegenstanders hun magische krachten hebben
teruggekregen.Wanneer de koning zich opmaakt om Orïsha
aan te vallen, probeert Zélie uit alle macht de maji te
verenigen om te voorkomen dat ze onder de voet worden
gelopen. Daarnaast is het van het grootste belang dat Amari
haar recht op de troon behoudt. Met zoveel zware taken op
haar schouders, weet Zélie niet of ze het gaat redden...
Clodagh, de jonge dochter van stamhoofd Sean, ontdekt dat
haar pasgeboren broertje is ontvoerd door Mac Dara, een
duistere prins uit de 'Andere Wereld' en gaat er op uit om
hem te zoeken.
‘Witte kaarten’ van Anne Bishop is het vijfde, afrondende
boek van Anne Bishop in de serie ‘De Anderen’ over Meg
Corbyn en Simon Wolfgard, die begon met ‘Rode letters’,
‘Zwarte veren’, ‘Zilveren zicht’ en ‘Grijze ogen’. Na de
mislukte opstand zijn er nog maar weinig menselijke steden
over in Thaisia. Simon, Meg, Monty en de anderen (en
Anderen) die onderdeel uitmaken van het Stadspark van
Lakeside, werken hard om de broze vrede tussen mensen en
Anderen te bewaren. Maar dan komt Jimmy, Monty’s louche
broer, naar het Stadspark met het plan zich te verrijken ten
koste van zijn familie – zoals altijd. Terwijl de Anderen vol
interesse toekijken en hun klauwen scherp houden, lopen de
spanningen binnen het Stadspark op. Jimmy lijkt ongevaarlijk,
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maar alleen Meg weet wat er echt op het spel staat: zij heeft
gezien hoe het afloopt, met zichzelf aan de rand van een
graf...
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 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 Risingtrilogie.
Zinderende spanning en vurige passie in deel 2 van de Hof
van doorns en rozen-serie! Feyre heeft de vloek van
Amarantha verbroken en is teruggekeerd naar het Lentehof,
maar daarvoor moest ze een hoge prijs betalen. De vreselijke
dingen die ze heeft gedaan om Tamlin te redden kan niet ze
vergeten en ook haar afspraak met Rhysand, Edelheer van
het gevreesde Nachthof, heeft ze maar al te goed onthouden.
Terwijl Feyre haar weg zoekt door een doolhof van politiek,
passie en duizelingwekkende macht, doemt er een veel
groter kwaad op. Feyre zou het kunnen tegenhouden, maar
alleen als het haar lukt om haar angstaanjagende krachten te
beheersen en haar gekwelde ziel te helen. Young Adult boek
van het jaar op Chicklit.nl!
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Een razendspannende politieke thriller vol actie en
internationale intrige en doorspekt met het soort informatie
waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan
beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken,
Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische
dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap
van een president die de positie van Amerika op het politieke
wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen
zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister
en haar team moeten erachter komen wie er achter de
dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om
te profiteren van een Amerikaanse regering die er
internationaal zwakker voor staat dan ooit.

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
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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
“Morgan Rice heeft een grenzeloze verbeelding. EEN
TROON VOOR ZUSTERS, een serie die belooft net zo
vermakelijk te zijn als de voorgaande series, vertelt het
verhaal van twee zusjes (Sophia en Kate), wezen die
moeten vechten om te overleven in de wrede en
veeleisende wereld van een weeshuis. Een onmiddellijk
succes. Ik kan niet wachten om aan het tweede en derde
boek te beginnen!” --Books and Movie Reviews
(Roberto Mattos) De eerste twee boeken van Morgan
Rice’ nieuwe fantasy serie EEN TROON VOOR
ZUSTERS (EEN TROON VOOR ZUSTERS en EEN
HOF VOOR DIEVEN) zijn gebundeld. Je krijgt dus twee
bestsellers in één bestand, een geweldige introductie tot
de EEN TROON VOOR ZUSTERS serie. Meer dan
150.000 woorden om te lezen voor een ongelofelijk lage
prijs—ook perfect om cadeau te geven! In EEN TROON
VOOR ZUSTERS (Boek 1), willen de 17-jarige Sophia
en haar jongere zusje, de 15-jarige Kate, wanhopig
graag weg uit hun afschuwelijke weeshuis. Ze zijn
wezen, ongewenst en ongeliefd, die ervan dromen om
ergens anders op te groeien en een beter leven te
vinden. Zelfs als dat betekent dat ze in de meedogenloze
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stad Ashton op straat moeten leven. Sophia en Kate, niet
alleen zusjes maar ook elkaars beste vriendinnen, staan
altijd voor elkaar klaar—maar ze willen heel verschillende
dingen in het leven. Sophia, romantisch en elegant,
droomt ervan om het koninklijk hof binnen te komen en
verliefd te worden op een aristocraat. Kate, een vechter,
droomt ervan om met draken te strijden en een goede
zwaardvechter te worden. Ondanks hun verschillende
dromen zijn ze verenigd door een geheime, paranormale
kracht; ze kunnen elkaars gedachten lezen. Dat is hun
enige redding in een wereld die vastberaden lijkt te zijn
om hen ten onder te brengen. In EEN HOF VOOR
DIEVEN (Een Troon voor Zusters—Boek 2), komt het
leven van de 17-jarige Sophia op zijn kop te staan als ze
uit de romantische wereld van de aristocratie wordt
verbannen en wederom geconfronteerd wordt met de
verschrikkingen van het weeshuis. Deze keer lijken de
nonnen vastbesloten om haar te doden, al doet dat haar
niet zoveel pijn als haar gebroken hart. Zal Sebastian
beseffen dat hij een fout heeft gemaakt en haar komen
halen? Haar jongere zusje, de 15-jarige Kate, begint
haar training bij de heks en leert onder haar begeleiding
de zwaardvechtkunst beheersen. Ze verkrijgt meer
macht dan ze ooit voor mogelijk had gehouden—en is
vastberaden om haar zus te redden. Ze komt terecht in
een wereld van geweld en strijd, van de magie waar ze
zo naar verlangd—dezelfde magie die haar einde zou
kunnen betekenen. EEN TROON VOOR ZUSTERS is
een verbluffende nieuwe fantasy serie vol liefde,
hartzeer, tragedie, actie, avontuur, magie, tovenarij,
draken, lotsbestemming en bloedstollende spanning. Dit
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spannende boek laat je kennismaken met personages
waar je verliefd op zult worden en neemt je mee naar
een wereld die je nooit meer zult vergeten. Boek #3 in
EEN TROON VOOR ZUSTERS is binnenkort
beschikbaar!
Wat Steve Jobs was voor Apple is Jeff Bezos voor
Amazon. Bezos werkte als dikbetaalde Wall Streethandelaar, maar durfde in de begindagen van het
internet opnieuw te beginnen als ondernemer met een
magazijn in zijn garage. Die gok werd beloond. Zijn
bedrijf Amazon maakte in de afgelopen twintig jaar een
onwaarschijnlijke groei door: van online boekhandel naar
’s werelds grootste warenhuis. Brad Stone beschrijft de
fascinerende geschiedenis van Bezos als ondernemer
en laat zien hoe de ontwikkeling van het bedrijf
vervlochten is met diens grootse ideeën over competitie
en innovatie. Hij sprak met Bezos zelf en met groot
aantal (voormalige) Amazon-medewerkers en geeft als
eerste een inkijkje in een bedrijfscultuur van gedurfde
investeringen en meedogenloze ambitie. Mr. Amazon is
een genuanceerd en onthullend portret van dit
fascinerende bedrijf en zijn excentrieke oprichter.
In Mannen leggen me altijd alles uit maakt Rebecca
Solnit duidelijk hoe onze samenleving nog altijd is
doortrokken van ongelijkheid tussen de seksen. In het
titelessay introduceert ze het verschijnsel dat inmiddels
bekendstaat als ‘mansplaining’. Waarom gaan mannen
ervan uit dat ze alles weten? En, minstens zo erg,
waarom laten vrouwen zich gewillig de mond snoeren?
Marja Pruis laat in het voorwoord haar licht schijnen op
het fenomeen Solnit. ‘Verhelderend, geruststellend en
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nog grappig ook. Mijn boek van het jaar.’ LENA
DUNHAM ‘Solnit is idealistisch op de enige
geloofwaardige manier: woedend op de werkelijkheid
zonder blind te zijn voor de complexiteit.’ DE GROENE
AMSTERDAMMER ‘Scherpzinnige, eigentijdse
reflecties over de ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen.’ THE NEW YORK TIMES
Voor alle lezers die zijn opgegroeid met `Buffy the
Vampire Slayer, `Charmed, `Twilight en de `Mortal
Instruments-serie is er nu `Zwarte veren, het tweede
boek van Anne Bishop over Meg Corbyn en de Anderen.
Nu Meg gesetteld is in het Stadspark van de Anderen
staat ze voor een nieuwe uitdaging: een eigen leven
opbouwen met haar nieuwe buren. Voor zowel Meg als
de Anderen is dat zoeken, want Meg is iets ánders maar
geen Ander. Dan wordt de fragiele rust verstoord als een
illegale drug opduikt die zowel mensen als Anderen tot
moorden aanzet. Opnieuw staan de verhoudingen
tussen beide kampen op scherp. Als Meg begint te
dromen over bloed en zwarte veren in de sneeuw, is het
aan Simon Wolfgard om uit te zoeken of het om een
herinnering of een profetie gaat Anne Bishop is een
`New York Times-bestsellerauteur die met haar boeken
meerdere prijzen heeft gewonnen. Megs verhaal begon
in haar eerste boek, `Rode letters. `Een uitzonderlijk
goed en origineel verhaal, weloverwogen opgebouwd en
schitterend geschreven. `Kirkus Starred Review
‘Een huis vol familie’ van Karen Kingsbury is een mustread voor de fans van de geliefde familie Baxter. In deze
warme en liefdevolle roman komt de hele familie bijeen
om de feestdagen met elkaar door te brengen. Er zijn
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twee jaar verstreken sinds een vreselijk ongeluk een
aantal familieleden het leven kostte. Nu probeert
iedereen op zijn of haar eigen manier de draad weer op
te pakken. Vader John heeft een speciale gast
uitgenodigd: Kendra Bryant, die haar leven dankt aan het
hart van zijn dochter. Maar lang niet iedereen is het
ermee eens dat Kendra van de partij is. Karen Kingsbury
schreef al vele romans en spin-offs over de familie
Baxter, die de harten van vele lezers gestolen heeft.
‘Een huis vol familie’ volgt op ‘Zo dichtbij’, maar is ook
goed op zichzelf te lezen.
Tien dagen lang voorbeeldig leven of snel een keurig
meisje trouwen - dat advies krijgt playboy Rio Zaccarelli
als hij de belangrijkste deal van zijn leven wil sluiten.
Toch bedenkt Rio zich geen moment als hij op de
vooravond van kerst een mooie vrouw in zijn bed
aantreft: hij kust haar wakker. Nog nooit is Evie
Anderson op zo'n prettige manier ontwaakt. Maar dan
ontdekt ze wie de bedreven verleider is: haar nieuwe
baas! Ze is nog niet van de schrik bekomen, of ze
worden betrapt door een paparazzo. Tot haar
ontsteltenis eist Rio meteen dat ze zich verloven. Alleen
om een schandaal voor te zijn, of... heeft hij nog een
andere reden voor zijn onverwachte aanzoek? Dit boek
is ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
Het epische slotdeel van de Glazen troon-serie! Tv-serie
in de maak door de producenten van de succesvolle
series Grey’s Anatomy en The Handmaid’s Tale Aelin
is gevangengenomen door de Fae-koningin. Ze is
opgesloten op een geheime locatie, zonder enige hoop
op ontsnapping. Terwijl zij maandenlang martelingen
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ondergaat, vervolgen haar vrienden hun eigen weg – in
Aelins afwezigheid is het aan hen om hun moederland te
verdedigen. Maar gelukkig blijft Rowan zoeken naar zijn
verloren liefde. Aelins lot hangt af van haar kracht om
zichzelf te bevrijden en te vechten in de ultieme strijd om
haar leven. Sommige verbintenissen zullen sterker
blijken dan ooit, andere zullen verloren gaan. Eén ding is
zeker: alle mysteries rondom Aelin en haar koninkrijk
zullen voor eens en altijd onthuld worden. De pers over
de Glazen troon-serie ‘Fijn te lezen fantasyboek met
een steeds volwassener wordend hoofdpersonage en
een toenemende spanning voor de ultieme eindstrijd.’
***** Hebban ‘Sarah J. Maas is een genie in het
schrijven van plotselinge twists... Ik heb niets dan lof
voor dit boek en deze serie!’ Chicklit.nl 'Absoluut
adembenemend.’ Young-adult.nl ‘Spannend, duister,
avontuurlijk, magisch, griezelig en romantisch. Behoort
zonder twijfel tot de betere fantasyverhalen.’ Thrillersleestafel.info
Celaena Sardothien heeft de gevechten op leven en dood
overleefd, maar tegen een zeer hoge prijs. Hoewel ze niets
liever wil dan de dood van haar dierbare vriend wreken, moet
ze aan een nieuwe reis beginnen om de strijd met haar
duistere waarheid aan te gaan... Een waarheid over haar
erfenis die haar toekomst voorgoed kan veranderen.
Ondertussen verzamelen haar vijanden zich aan de horizon
met maar één doel: de inwoners van het koninkrijk tot
slavernij dwingen. Om ze te verslaan moet Celaena de kracht
vinden om niet alleen haar eigen demonen te overwinnen,
maar ook het kwaad dat op het punt van uitbreken staat. Als
ze wint wordt ze Adarlans grootste bedreiging – en zijn
grootste vijand. De pers over de Glazen troon-boeken ‘Fans
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van epische fantasy en sprookjes móéten dit gewoon lezen.’
USA Today ‘Lezers zullen smachten naar meer van Sarah J.
Maas.’ Kirkus Reviews ‘Betoverend, opwindend en
fantastisch geschreven.’ Realm of Fiction ‘Perfecte fantasy
voor fans van The Hunger Games.’ The Examiner
In ‘De rest van de dag’ van Nobelprijswinnaar Kazuo
Ishiguro kijkt Mr. Stevens, een ouder wordende Engelse
butler, terug op de tijd dat hij in dienst was van lord
Darlington, in de jaren dertig en veertig. Zijn leven lang heeft
hij zijn waardigheid afgemeten aan die van zijn werkgever,
maar achteraf blijkt dat hij de ware aard van de
gebeurtenissen verkeerd heeft ingeschat. ‘De rest van de
dag’ werd bekroond met de Booker Prize en werd verfilmd
met Anthony Hopkins en Emma Thompson in de hoofdrollen.
Kazuo Ishiguro is een van de meest bekroonde en
gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd
zijn oeuvre bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In
romans met een grote emotionele zeggingskracht legt
Ishiguro onze wankele verbintenis met de wereld bloot.’ –
Nobelprijscomité 2017
Na een hartverscheurende reis naar Siberië keert Rose
eindelijk terug naar St. Vladimir en haar beste vriendin Lissa.
Ze zijn geslaagd en de meiden kunnen niet wachten tot het
'echte leven' begint. Hoewel het leven lonkt, verlangt Rose
nog steeds naar Dimitri. Toen ze hem vond, was ze niet in
staat om hem te vermoorden en wat erger is... hij heeft haar
bloed geproefd.
The Dark Swan series by #1 New York Times bestselling
author Richelle Mead is together at last in this complete
bundle! Just typical. No love life to speak of for months, then
all at once, every horny creature in the Otherworld wants to
get in your pants... Storm Born--Book One Eugenie Markham
is a powerful shaman who does a brisk trade banishing spirits
and fey who cross into the mortal world. Mercenary, yes, but
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a girl's got to eat. Her most recent case, however, is enough
to ruin her appetite. Hired to find a teenager who has been
taken to the Otherworld, Eugenie comes face to face with a
startling prophecy--one that uncovers dark secrets about her
past and claims that Eugenie's first-born will threaten the
future of the world as she knows it. Now Eugenie is a hot
target for every ambitious demon and Otherworldy ne'er-dowell, and the ones who don't want to knock her up want her
dead. She finds formidable allies in Dorian, a seductive fairy
king with a taste for bondage, and Kiyo, a gorgeous shapeshifter who redefines animal attraction. But with enemies
growing bolder and time running out, Eugenie realizes that
the greatest danger is yet to come, and it lies in the dark
powers that are stirring to life within her... Thorn Queen--Book
Two Eugenie Markham is paid to bind and banish creatures
from the Otherworld. But after her last battle, she's also
become queen of the Thorn Land. It's hardly an envious life,
not with her kingdom in tatters, her love life in chaos, and
Eugenie eager to avoid the prophecy about her firstborn
destroying mankind. And now young girls are disappearing
from the Otherworld, and no one--except Eugenie--seems
willing to find out why. Eugenie has spilled plenty of fey blood
in her time, but this enemy is shrewd, subtle, and nursing a
very personal grudge. And the men in her life aren't making
things any easier. Her boyfriend Kiyo is preoccupied with his
pregnant ex, and sexy fey king Dorian always poses a
dangerous distraction. With or without their help, Eugenie
must venture deep into the Otherworld and trust in an
unpredictable power she can barely control. Reluctant queen
or not, Eugenie has sworn to do her duty--even if it means
facing the darkest--and deadliest--side of her nature... Iron
Crowned--Book Three Eugenie Markham is the best at
banishing entities trespassing in the mortal realm. But as the
Thorn Land's queen, she's fast running out of ways to end the
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brutal war devastating her kingdom. Her only hope: the Iron
Crown, a legendary object even the most powerful gentry
fear... Who Eugenie can trust is the hardest part. Fairy king
Dorian has his own agenda for aiding her search. And Kiyo,
her shape-shifter ex-boyfriend, has every reason to betray her
along the way. To control the Crown's ever-consuming
powers, Eugenie will have to confront an unimaginable
temptation--one that will put her soul and the fate of two
worlds in mortal peril... Shadow Heir--Book Four Eugenie
Markham strives to keep the mortal realm safe from
trespassing entities. But as the Thorn Land's prophecyhaunted queen, there's no refuge for her and her soon-to-beborn-children when a mysterious blight begins to devastate
the Otherworld... The spell-driven source of the blight isn't the
only challenge to Eugenie's instincts. Fairy king Dorian is
sacrificing everything to help, but Eugenie can't trust the
synergy drawing them back together. The uneasy truce
between her and her shape shifter ex-lover Kiyo is
endangered by secrets he can't--or won't--reveal. And as a
formidable force rises to also threaten the human world,
Eugenie must use her own cursed fate as a weapon--and risk
the ultimate sacrifice...
Op een dag maakte een duivelse trol een spiegel die alles
wat mooi was als lelijk deed verschijnen, en alles wat goed
was als kwaad. Verrukt besloten de trollen om hun spiegel
naar de hemel te brengen en de spot te drijven met de
engelen, maar onderweg barstte de spiegel en de scherven
verspreidden zich over de wereld. Zo werden sommige
scherven ramen en werden andere scherven brillen, maar de
meest onfortuinlijke mensen kregen kleine scherfjes in hun
ogen of in hun hart, waardoor hun leven voor altijd zou
veranderen. Dit overkwam kleine Kay, tot de grote ergernis
van zijn buurvrouw Gerda, en zo ontmoette hij de
sneeuwkoningin. Hans Christian Andersen (1805-1875) was
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een Deense schrijver, dichter en kunstenaar. Hij is beroemd
om zijn kinderliteratuur, waaronder de geliefde sprookjes "De
nieuwe kleeren van den keizer", "De kleine zeemeermin", "De
nachtegaal", "De standvastige tinnen soldaat", "De
sneeuwkoningin", "Het lelijke jonge eendje" en "Het
lucifersmeisje". Zijn boeken zijn vertaald naar elke levende
taal, en er is tegenwoordig geen kind of volwassene die niet
bekend is met zijn speelse personages. Zijn sprookjes zijn
talloze malen bewerkt voor het toneel en het witte doek, met
name door Disney in de animatiefilms "De kleine
zeemeermin" in 1989 en "Frozen", wat losjes gebaseerd is op
"De sneeuwkoningin", in 2013. Dankzij Andersens bijdrage
aan kinderliteratuur wordt zijn verjaardag, 2 april, gevierd als
Internationale Kinderboekendag.
Rose staat na de slachting op Academicus Vampyrus voor de
grootste uitdaging in haar leven. Nu Mason naar de andere
wereld is vertrokken, moet ze Dimitri Belikov, de liefde van
haar leven, opsporen en... vermoorden. Zal hij hiertoe in staat
zijn nadat ze de hele wereld heeft afgereisd om hem te
vinden? Of is het nu eindelijk tijd om zich bij hem te voegen?
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?
Een nieuw deel in de adembenemende serie Heldin van de
duisternis, over een gevaarlijke én romantische wereld vol
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heldinnen en ruige vampiers. Herfstroos woont in een
slaperig kuststadje in Zuid-Engeland. Diep onder het
oppervlak van haar rustige leven bevinden zich duistere
geheimen. Haar grootmoeder werd vermoord, en het
bruisende Londen is heel ver weg. Ze beschikt over
bijzondere krachten, maar op school wordt ze gemeden en
veracht vanwege de littekens op haar huid. De verschijning
van een knappe jongen op haar school zet haar wereld op
zijn kop. Hij heeft dezelfde tekens op zijn huid als zij.
Plotseling worden de geheimzinnige tekens als iets cools
gezien en staat Herfstroos in het gevaarlijke middelpunt van
de belangstelling. Bovendien heeft ze terugkerende dromen
over Violet en de knappe vampierprins Kaspar Herfstroos
moet Violet zien te redden voordat het te laat is 'De nieuwe
Stephenie Meyer.' – Fashionista
Filosofische studie over het onderschatte belang van geluk
en toeval in met name de financiële wereld.
'Zilveren zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de serie
De Anderen. 'Zilveren zicht' is een Urban Fantasy titel, een
genre voor de liefhebbers van Buffy, Charmed en Twilight.
Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze nu in
het Stadspark woont dat het haar soms duizelt – letterlijk.
Haar vrienden, zowel mens als Ander, zijn geschokt als ze
ontdekken hoe zwaar deze maanden voor Meg eigenlijk zijn
geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs
vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar
hij is vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty
en zijn collega’s bij de politie geconfronteerd met de
gevolgen van het voortdurende stoken door de aanhangers
van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen
en Anderen, maar ook tussen mensen onderling, zoals Monty
ontdekt... De toekomst van de mensheid hangt aan een
zijden draadje, en alle ogen, van mensen en Anderen, zijn
gericht op Monty, Simon en Meg – altijd Meg... De Anderen,
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Urban Fantasy, Ilona Andrews, Jaye Wells
Avonturier en minnaar, vluchteling en jager, in elk opzicht een
rechtvaardig mens, dit alles is Richard Cypher, de Zoeker.
Over hem en zijn geliefde Kahlan gaat dit epos de Wetten
van de Magie dat, spannend en aangrijpend tegelijk, over de
hele wereld miljoenen aan zich wist te binden. Sinds de
verdeling van het land in drie afzonderlijke naties, is Westland
vrij gebleven van de smetten van tovenarij. Totdat de
ontdekking van het zwaar verminkte stoffelijk overschot van
de vader van Richard Zypher het begin inluidt van een nieuw
tijdperk, van de vervulling van een eeuwenoude profetie. Nu
is de tijd aangebroken om te aanvaarden dat magie in al haar
vele vormen onlosmakelijk is verbonden met het lot van het
volk van Westland. `Goodkind zal evenals Tolkien het hele
land in zijn ban houden. Marion Zimmer Bradley, auteur van
Nevelen van Avalon
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha
Legacy Zélie heeft maar één kans om haar volk te redden...
Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha mensen met magische
krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een
minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te
vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe moest kijken
hoe de handlangers van de koning haar moeder ophingen
nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde
en een donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later
krijgt Zélie de kans om de magie terug te brengen naar
Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit
handen zien te blijven van Inan, de kroonprins, die
vastbesloten is de magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar
ligt overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar
schuilt misschien nog wel in haar groeiende gevoelens voor
de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste
boekendeals voor een young adult-romandebuut van het jaar.
Naast een meeslepend plot en een sterke heldin als
Page 20/22

Acces PDF Shadow Heir Dark Swan 4 Richelle
Mead
hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras,
politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment
ook in de wereld spelen.' Teen Vogue 'Complexe
personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief
boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een
overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden
heeft.' PW 'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New
York Times-bestsellerauteur van Legend en Warcross
Avonturier en minnaar, vluchteling en jager, in elk opzicht een
rechtvaardig mens, dit alles is Richard Cypher, de Zoeker.
Over hem en zijn geliefde Kahlan gaat dit epos de Wetten
van de Magie dat, spannend en aangrijpend tegelijk, over de
hele wereld miljoenen aan zich wist te binden. Richard
Cypher, de Zoeker, heeft geen andere keus dan zijn geliefde
Kahlan in de steek te laten. Immers, zijn persoonlijke magie
zal hem doden, tenzij hij zich volledig overgeeft aan de
Zusters van het Licht, hen volgt naar het verre Paleis van de
Profeten en Kahlan achterlaat. En Kahlan? Zij probeert
vergeefs de tovenaar Zedd te bereiken. `() maar vooral over
de macht en de mogelijkheden van de liefde. Kirkus Reviews
Essay over de onzin van economische en andere
voorspellingen en onze gebrekkige perceptie van de
werkelijkheid.
New York Times bestselling author Richelle Mead returns to
the Otherworld, a mystic land inextricably linked to our own and balanced precariously on one woman's desperate
courage... Shaman-for-hire Eugenie Markham strives to keep
the mortal realm safe from trespassing entities. But as the
Thorn Land's prophecy-haunted queen, there's no refuge for
her and her soon-to-be-born children when a mysterious
blight begins to devastate the Otherworld... The spell-driven
source of the blight isn't the only challenge to Eugenie's
instincts. Fairy king Dorian is sacrificing everything to help,
but Eugenie can't trust the synergy drawing them back
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together. The uneasy truce between her and her shape
shifter ex-lover Kiyo is endangered by secrets he can't - or
won't - reveal. And as a formidable force rises to also
threaten the human world, Eugenie must use her own cursed
fate as a weapon - and risk the ultimate sacrifice...
Het vijfde deel in de populaire Glazen troon-serie neemt ons
verder mee op Aelins epische reis en bouwt op naar een
cliffhanger die iedereen zal doen smachten naar het vervolg.
In Rijk van stormen heeft Celaena allang haar rechtmatige rol
van erfgename Aelin Galathynius ingenomen en heeft ze
gezworen haar koninkrijk terug te krijgen. De Duistere Koning
Erawan gebruikt Aelins verleden, haar vijanden en haar
vrienden in een uiterste krachtvertoon om te voorkomen dat
ze haar doel bereikt. Aelin heeft een krachtig hof dat ze
leiding moet geven en heeft haar hart aan een Fae-prins
gegeven. Nu moet ze bepalen wat – of wie – ze bereidt is op
te offeren om haar wereld te redden... De pers over Rijk van
stormen ‘Absoluut adembenemend.’ Young-adult.nl
‘Intrigerend, schitterend, hartbrekend, romantisch en
spannend. Dit verhaal zal je verbeelding overnemen en laat
je verlangend naar meer achter.’ USA Today ‘Strakke
verhaallijnen, heerlijk escapisme.’ Kirkus reviews
‘Toegewijde fans (en dat zijn er veel) zullen dol zijn op dit
deel. Ze zullen genieten van de filmische actie, de
verstrengelde intriges en de heftige onthullingen van
geheimen en erfenissen.’ Booklist
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