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Shadow Of Night All Souls 2 All Souls Trilogy
Een schitterend, genre-overstijgend verhaal voor de fans van Sarah J. Maas en
Veronica Roth, maar ook van Audrey Niffenegger en Diana Gabaldon Schwabs
Schemering-trilogie wordt verfilmd door de makers van Spiderman, The Fast and the
Furious en John Wick Frankrijk, 1714. Als Adeline LaRue wordt uitgehuwelijkt, smeekt
ze om meer tijd en een leven in vrijheid. Haar wens gaat in vervulling, maar tegen een
vreselijke prijs. Addie zal eeuwig leven, en is gedoemd te worden vergeten door
iedereen die ze ontmoet. Zelfs haar ouders vergeten hun dochter op slag en jagen haar
hun huis uit. Ontheemd en alleen begint Addie aan een betoverend avontuur dat
eeuwen en continenten omspant. Van de achttiende-eeuwse salons van Parijs tot de
straten van het moderne New York: Addie leert overal overleven. Maar terwijl haar
tijdgenoten de geschiedenisboeken in gaan, blijft Addie onopgemerkt bestaan. Dag na
dag, jaar na jaar. Tot ze op een dag een boekhandel in stapt en iemand haar voor het
eerst in driehonderd jaar herkent... In de pers ‘Intelligent, grappig en sexy. Schwab is
een nieuwe ster aan het fantasyfirmament.’ The Independent ‘Schwab schrijft
boeiende fantasyverhalen die de lezer vanaf de eerste pagina grijpen en meeslepen in
een magische wereld.’ NBD Biblion ‘Geweldig creatief en vindingrijk.’ The Guardian
‘Heeft alles om een klassieker te worden. Dit boek is goud waard.’ Deborah Harkness,
auteur van Allerzielen ‘Wie vinden onze lezers de beste auteurs van het jaar? Lucinda
Riley, Karin Slaughter en V.E. Schwab.’ Chicklit.nl
*Now a major Sky TV series, A Discovery of Witches Season 2.* *Read the novel
Season 2 is based on.* Fall deeper under the spell of Diana and Matthew in the
captivating second volume of the No.1 internationally bestselling ALL SOULS trilogy,
following A DISCOVERY OF WITCHES. Perfect for fans of Neil Gaiman, Diana
Gabaldon and J. K. Rowling. In a world of witches, daemons and vampires the fragile
balance of peace is unravelling. Diana and Matthew's forbidden love has broken the
laws dividing creatures. To discover the manuscript which holds their hope for the
future, they must now travel back to the past. When Diana Bishop, descended from a
line of powerful witches, discovered a significant alchemical manuscript in the Bodleian
Library, she sparked a struggle in which she became bound to long-lived vampire
Matthew Clairmont. Now the coexistence of witches, daemons, vampires and humans
is dangerously threatened. Seeking safety, Diana and Matthew travel back in time to
London, 1590. But they soon realise that the past may not provide a haven. Reclaiming
his former identity as poet and spy for Queen Elizabeth, the vampire falls back in with a
group of radicals known as the School of Night. Many are unruly daemons, the creative
minds of the age, including playwright Christopher Marlowe and mathematician Thomas
Harriot. Together Matthew and Diana scour Tudor London for the elusive manuscript
Ashmole 782, and search for the witch who will teach Diana how to control her
remarkable powers...
Een verlaten stadje, een verzonken begraafplaats en een goed verborgen graf. Maar
niets blijkt zo bedrieglijk als de rust in Asher Falls... Als ze nog maar net bekomen is
van de gruwelijke ervaringen bij haar vorige opdracht, wordt Amelia Gray gevraagd
voor een nieuwe begraafplaatsrestauratie, ditmaal in Asher Falls. Maar vanaf het begin
heeft ze het gevoel dat deze opdracht een dekmantel is en dat ze met een heel ander
doel naar Asher Falls is gelokt. Een gevoel dat wordt versterkt wanneer blijkt dat er
Page 1/11

Read Free Shadow Of Night All Souls 2 All Souls Trilogy
naast het te restaureren kerkhof nog een begraafplaats bestaat - diep verzonken op de
bodem van een meer - en Asher Falls zelf zo goed als verlaten blijkt. Dan stuit ze op
nog iets vreemds: één enkel graf - midden in een laurierbos en ogenschijnlijk liefdevol
onderhouden. Waarom ligt dat daar? Al snel wordt haar duidelijk dat ze het nooit had
mogen vinden. Ze heeft voortdurend het gevoel dat ze in de gaten wordt gehouden, en
bovendien probeert iemand haar bang te maken. Blijkbaar heeft ze met haar
ontdekkingen iets duisters opgerakeld...
Het platteland van Engeland, 1752. Agnes Trussel is zeventien jaar, terwijl de winter
nadert, haar vader geen werk heeft en het allerlaatste varken wordt geslacht. Voor de
schandelijke geheimen die zij met zich meedraagt is nergens plaats - en zeker niet in
het tochtige huisje waar ze met haar zes broers en zusjes woont. Ten einde raad vlucht
Agnes naar Londen. Ze vindt onderdak bij vuurwerkmaker John Blacklock en wordt al
snel zijn assistent. Agnes geniet met volle teugen van de vreemde wereld vol vuur,
vonken, rook en glans. Maar haar blijdschap wordt overschaduwd door zorg. Wat zal er
gebeuren als haar geheimen uitkomen? Wacht haar dan het gevang, de galg
misschien? Dan dient zich Cornelius Soul aan, handelaar in kruit. Agnes verzint een
plan dat haar in één klap zal redden van haar zorgen. Maar daarvoor zal ze sluw te
werk moeten gaan...
Now a major Sky original production - Season 2 streaming now THE NUMBER ONE
INTERNATIONAL AND SUNDAY TIMES BESTSELLER. A Discovery of Witches is the
first in the must-read ALL SOULS trilogy. It begins with absence and desire. It begins
with blood and fear. It begins with a discovery of witches. Fall under the spell of Diana
and Matthew in the stunning first volume of the No.1 internationally bestselling ALL
SOULS trilogy. A world of witches, daemons and vampires. A manuscript which holds
the secrets of their past and the key to their future. Diana and Matthew - the forbidden
love at the heart of it. When historian Diana Bishop opens an alchemical manuscript in
the Bodleian Library, it's an unwelcome intrusion of magic into her carefully ordered life.
Though Diana is a witch of impeccable lineage, the violent death of her parents while
she was still a child convinced her that human fear is more potent than any witchcraft.
Now Diana has unwittingly exposed herself to a world she's kept at bay for years; one
of powerful witches, creative, destructive daemons and long-lived vampires. Sensing
the significance of Diana's discovery, the creatures gather in Oxford, among them the
enigmatic Matthew Clairmont, a vampire geneticist. Diana is inexplicably drawn to
Matthew and, in a shadowy world of half-truths and old enmities, ties herself to him
without fully understanding the ancient line they are crossing. As they begin to unlock
the secrets of the manuscript and their feelings for each other deepen, so the fragile
balance of peace unravels... Five reasons to read A Discovery of Witches and the All
Souls Trilogy 'Rich, thrilling ... A captivating and romantic ripping yarn' E L James
'Intelligent and off-the-wall ... irrestistible to Twilight fans' Sunday Times 'I could lose
myself in here and never want to come out ... Utterly enchanting on every level' Manda
Scott 'Exciting amounts of spells, kisses and battles, and is recounted with enchanting,
page-turning panache' Marie Claire 'A bubbling cauldron of illicit desire ... an assured
saga that blends romance with fantasy' Daily Mail
A follow-up to A Discovery of Witches finds Oxford scholar and reluctant witch Diana
and vampire geneticist Matthew Clairmont in Elizabethan London, where Diana seeks a
magical tutor and Matthew confronts elements from his past at the same time the
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mystery of Ashmole 782 deepens.
Discovering a magical manuscript in Oxford's library, scholar Diana Bishop, a
descendant of witches who has rejected her heritage, inadvertently unleashes a
fantastical underworld of daemons, witches and vampires whose activities center
around an enchanted treasure.
The #1 New York Times-bestselling third installment of the All Souls series, and the
basis for the final season of "A Discovery of Witches," coming soon to AMC+,
Sundance Now, and Shudder. In The Book of Life Diana and Matthew time-travel back
from Elizabethan London to make a dramatic return to the present--facing new crises
and old enemies. At Matthew's ancestral home, Sept-Tours, they reunite with the
beloved cast of characters from A Discovery of Witches--with one significant exception.
But the real threat to their future has yet to be revealed, and when it is, the search for
Ashmole 782 and its missing pages takes on even more urgency. In the third volume of
the All Souls series, Harkness deepens her themes of power and passion, family and
caring, past deeds and their present consequences. In palatial homes and university
laboratories, using ancient knowledge and modern science, from the hills of the
Auvergne to Venice and beyond, the couple at last learn what the witches discovered
so many centuries ago.
The #1 New York Times bestselling series finale--sequel to A Discovery of Witches and
Shadow of Night, that sets up Time's Convert. Look for the hit TV series “A Discovery of
Witches” airing Sundays on AMC and BBC America, and streaming on Sundance Now and
Shudder. After traveling through time in Shadow of Night, the second book in Deborah
Harkness’s enchanting series, historian and witch Diana Bishop and vampire scientist
Matthew Clairmont return to the present to face new crises and old enemies. At Matthew’s
ancestral home at Sept-Tours, they reunite with the cast of characters from A Discovery of
Witches—with one significant exception. But the real threat to their future has yet to be
revealed, and when it is, the search for Ashmole 782 and its missing pages takes on even
more urgency. In the trilogy’s final volume, Harkness deepens her themes of power and
passion, family and caring, past deeds and their present consequences. In ancestral homes
and university laboratories, using ancient knowledge and modern science, from the hills of the
Auvergne to the palaces of Venice and beyond, the couple at last learn what the witches
discovered so many centuries ago. With more than one million copies sold in the United States
and appearing in thirty-eight foreign editions, A Discovery of Witches and Shadow of Night
have landed on all of the major bestseller lists and garnered rave reviews from countless
publications. Eagerly awaited by Harkness’s legion of fans, The Book of Life brings this
superbly written series to a deeply satisfying close.
New York, voorjaar 2008. De jonge auteur Marcus Goldman lijdt aan een writers block, en dat
terwijl de deadline van zijn uitgever nadert. Dan wordt in de tuin van zijn mentor, sterauteur
Harry Quebert, het lichaam gevonden van Nola Kellergan, die ruim dertig jaar eerder op
vijftienjarige leeftijd spoorloos is verdwenen. Op Nolas lichaam ligt het manuscript van de
roman die Quebert zijn doorbraak naar het grote publiek heeft bezorgd. Harry Quebert is
onmiddellijk hoofdverdachte en zijn beroemde roman komt in opspraak. Overtuigd van de
onschuld van zijn grote voorbeeld vertrekt Marcus naar Harrys huis in New Hampshire om de
werkelijke toedracht rond de dood van Nola te achterhalen. Maar de waarheid blijkt veel
gecompliceerder dan hij dacht. In De waarheid over de zaak Harry Quebert verbindt Joël
Dicker op indrukwekkende wijze een intrigerende moordzaak met een gevoelig geschreven
verhaal over schrijverschap, onzekerheid, ambitie, vriendschap en liefde.
Popular romance fiction constitutes the largest segment of the global book market. Bringing
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together an international group of scholars, The Routledge Research Companion to Popular
Romance Fiction offers a ground-breaking exploration of this global genre and its remarkable
readership. In recognition of the diversity of the form, the Companion provides a history of the
genre, an overview of disciplinary approaches to studying romance fiction, and critical analyses
of important subgenres, themes, and topics. It also highlights new and understudied avenues
of inquiry for future research in this vibrant and still-emerging field. The first systematic,
comprehensive resource on romance fiction, this Companion will be invaluable to students and
scholars, and accessible to romance readers.
Deborah Harkness Het Boek des Levens Deel 3 in de Allerzielen-trilogie Diana Bishop,
historicus en heks, en haar geliefde Matthew Clairmont, wetenschapper en vampier, komen na
hun avonturen in het verleden weer in het heden terecht. Hun zoektocht naar het magische
manuscript dat de kennis bevat van alle levende soorten op aarde, zorgt voor nieuwe gevaren,
ontmoetingen met oude vijanden en stelt hun allesomvattende liefde voor elkaar opnieuw op
de proef. De reis brengt dit bijzondere paar naar eeuwenoude familiehuizen en hypermoderne
laboratoria, van de paleizen van Venetië tot de meest hightech wetenschappelijke centra van
de wereld. Zullen ze eindelijk ontdekken wat de heksen al zo veel eeuwen weten?
Het leven bestaat uit keuzes. Door één pad te kiezen, sluit je het andere af. Maar wat als dat
nu eens niet zo is? Wat als je in een andere werkelijkheid dat andere pad volgt. Wat als je spijt
krijgt van je keuzen? 'Ben je gelukkig met je leven?' Dat zijn de laatste woorden die Jason
Desson hoort vóórdat de gemaskerde ontvoerder hem bewusteloos slaat. En voordat hij
wakker wordt en merkt dat hij vastgeketend is aan een ziekenhuisbed, omgeven door mensen
die hij niet kent, die gekleed zijn in beschermende pakken en een man die Jason nog nooit
heeft gezien naar hem glimlacht en zegt: 'Welkom terug, vriend.' IN de wereld waarin Jason
Wakker is geworden is niets zoals hij gewend is. Zijn vrouw is niet zijn vrouw. Zijn zoon is nooit
geboren. Jason zelf is geen doorneeprofessor in natuurkunde. Is déze wereld of de wereld
waar hij vandaan komt een droom? En zelfs als de wereld die hij zich herinnert echt is, hoe
kan hij die dan ooit weer terugvinden? De antwoorden liggen in een reis die wonderlijker en
afschuwelijker is dan alles wat hij zich ooit had kunnen voorstellen. Een reis die hem dwingt
naar de donkerste krochten van zijn ziel te kijken, terwijl hij het moet opnemen tegen een
angstaanjagende, nagenoeg onverslaanbare vijand.
Shadow of Nightthe book behind Season 2 of major Sky TV series A Discovery of Witches (All
Souls 2)Hachette UK
THE NO.1 SUNDAY TIMES AND NEW YORK TIMES HARDBACK BESTSELLER *A
Discovery of Witches is soon to be a major TV series - immerse yourself in the ALL SOULS
world* Fall under the spell of Diana and Matthew once more in the stunning climax to their epic
tale, following A DISCOVERY OF WITCHES and SHADOW OF NIGHT. A world of witches,
daemons and vampires. A manuscript which holds the secrets of their past and the key to their
future. Diana and Matthew - the forbidden love at the heart of it. 'Rich in arcane detail, fans will
relish this exotic cauldron of romantic fantasy' Sunday Mirror on THE BOOK OF LIFE After
travelling through time in SHADOW OF NIGHT, the second book in Deborah Harkness's
enchanting series, historian and witch Diana Bishop and vampire scientist Matthew Clairmont
return to the present to face new crises and old enemies. At Matthew's ancestral home in
France they reunite with their families - with one heart-breaking exception. But the real threat
to their future is yet to be revealed, and when it is, the search for the elusive manuscript
Ashmole 782 and its missing pages takes on a terrifying urgency. Using ancient knowledge
and modern science, from the palaces of Venice and beyond, Diana and Matthew will finally
learn what the witches discovered so many centuries ago.
*Now a major Sky TV series* Read the number one Sunday Times bestselling ALL SOULS
TRILOGY before you watch A DISCOVERY OF WITCHES Season 2. Available together for
the first time in the UK, the complete trilogy is perfect for fans of Diana Gabaldon, Stephenie
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Meyer and Victoria Aveyard. 'This is a glorious, finely-wrought gem of a book: intelligent,
thoughtful, intricate. . . Utterly enchanting on every level' Manda Scott on A DISCOVERY OF
WITCHES 'Deborah Harkness writes as if she's the hugely more talented love child of Diana
Gabaldon and J. K. Rowling' thebookbag.co.uk on SHADOW OF NIGHT 'Rich in arcane detail,
fans will relish this exotic cauldron of romantic fantasy' Sunday Mirror on THE BOOK OF LIFE
A world of witches, daemons and vampires. A manuscript which holds the secrets of their past
and the key to their future. Diana and Matthew - the forbidden love at the heart of it. A
DISCOVERY OF WITCHES. SHADOW OF NIGHT. THE BOOK OF LIFE. Praise for Deborah
Harkness and the ALL SOULS trilogy: 'Deborah Harkness proves to be a novelist of
considerable talent. My favourite series of recent years' bookabookshop.co.uk 'Intelligent and
off-the-wall . . . irresistible to Twilight fans' The Sunday Times 'I fell in love with it from the very
first page' Danielle Trussoni 'A spellbinding saga . . . unputdownable' Woman & Home
'Harkness has a gift for storytelling' pamreader.blogspot.co.uk A Conversation with Deborah
Harkness How did you become interested in the intersection of alchemy, magic, and science?
Historically, what do you see as the relationship between science and religion or mysticism? In
college, I had a wonderful professor who taught a class on these subjects. To kick off the
class, he asked us, 'How do you know what you think you know?' I've spent the last quarter
century trying to answer that question. Because the world is a mysterious place and our
relationship to it is not always clear, people have often turned to science, faith, and magic for
answers. They help people find responses to the questions of, who am I and why am I here?
Diana is an appealing heroine, determined, accomplished, and yet aware of her own
weaknesses. In what ways, if any, does Diana reflect your own experience or personality?
There are some similarities - Diana is also a historian of science, also interested in the history
of alchemy, and shares some of my passions (including television cooking programs, tea, and
rowing). Really, all the characters have some element of me in them. I think that's how authors
create imaginary people who nevertheless feel real. The rest of Diana's character comes from
a combination of qualities I admire in others, wish fulfilment, and my completion of the following
statement: 'Wouldn't it be great if a heroine in a book was . . . Find out more about Deborah
Harkness and read the full conversation in THE ALL SOULS COMPLETE TRILOGY.

Oxford scholar and reluctant witch Diana and vampire geneticist Matthew are in
Elizabethan London, where Dina seeks a magical tutor and Matthew confronts
elements from his past at the same time the mystery of Ashmole 782 deepens.
A fully illustrated guide to Deborah Harkness's #1 New York Times bestselling All
Souls trilogy—"an irresistible . . . wonderfully imaginative grown-up fantasy"
(People). Look for the hit TV series “A Discovery of Witches,” streaming on AMC
Plus, Sundance Now and Shudder. A Discovery of Witches introduced Diana
Bishop, Oxford scholar and reluctant witch, and vampire geneticist Matthew
Clairmont. Shadow of Night and The Book of Lifecarried Deborah Harkness's
series to its spellbinding conclusion. In The World of All Souls, Harkness shares
the rich sources of inspiration behind her bewitching novels. She draws together
synopses, character bios, maps, recipes, and even the science behind creatures,
magic, and alchemy--all with her signature historian's touch. Bursting with
fascinating facts and dazzling artwork, this essential handbook is a must-have for
longtime fans and eager newcomers alike.
**Now a major Sky original production - A Discovery of Witches Season 3 coming
2022 . . .** Immerse yourself in the ALL SOULS world with the complete
collection from Sunday Times and New York Times bestselling author Deborah
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Harkness. Perfect for fans of Diana Gabaldon, Stephenie Meyer and Victoria
Aveyard. _______________ A DISCOVERY OF WITCHES. A world of witches,
daemons and vampires. A manuscript which holds the secrets of their past and
the key to their future. Diana and Matthew - the forbidden love at the heart of it.
SHADOW OF NIGHT. In a world of witches, daemons and vampires the fragile
balance of peace is unravelling. Diana and Matthew's forbidden love has broken
the laws dividing creatures. To discover the manuscript which holds their hope for
the future, they must now travel back to the past. THE BOOK OF LIFE. Endings.
Beginnings. Change. The world of witches, daemons and vampires is
dangerously threatened. Diana and Matthew. Witch and vampire. Their love has
brought conflict and hope. But only together can they learn at last what the
witches discovered so many centuries ago. And it will have consequences for
all... TIME'S CONVERT. Sweeping from the battlefields of the American
Revolutionary War, through the treachery of the French Revolution to a bloody
finale in New Orleans, Time's Convert returns to the enchanting ALL SOULS
world for a love story like no other. _______________ 'Intelligent and off-the-wall
. . . irresistible to Twilight fans' Sunday Times 'Rich, thrilling . . . A captivating and
romantic ripping yarn' E L James 'I could lose myself in here and never want to
come out . . . Utterly enchanting on every level' Manda Scott 'Exciting amounts of
spells, kisses and battles, and is recounted with enchanting, page-turning
panache' Marie Claire 'A bubbling cauldron of illicit desire . . . an assured saga
that blends romance with fantasy' Daily Mail
This book is about Elizabethan England's most famous 'scientist' or natural
philosopher John Dee and his 'conversations with angels'.
A Discovery of Witches, Shadow of Night, and The Book of Life, now available in
an eBook bundle Look for the hit TV series “A Discovery of Witches” airing on
AMC and BBC America, and streaming on Sundance Now and Shudder. With
more than a million copies sold in the United States, A Discovery of Witches and
Shadow of Night have landed on all of the major bestseller lists, garnered rave
reviews, and spellbound legions of loyal fans. The Book of Life brings the number
one New York Times bestselling series to a deeply satisfying close, and we are
now pleased to offer all three books in a lavishly designed boxed set, perfect for
fans and newcomers alike. And don’t forget—the series continues with book four,
Time’s Convert, now available in all formats.
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
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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 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
A Discovery of Witches, Shadow of Night, and The Book of Life, now available in
a beautiful boxed set With more than two million copies sold in the United States,
the novels of the number one New York Times–bestselling All Souls Trilogy have
landed on all the major bestseller lists, garnered rave reviews, and spellbound
legions of loyal fans. Now all three novels are available in an elegantly designed
boxed set that’s perfect for fans and newcomers alike.
Een magistrale hedendaagse thriller over de eeuwenoude strijd tussen mens en
engel. Als klein meisje werd Evangeline door haar vader naar het St. Rose
Convent in New York gebracht. De beschermde opvoeding en de grote kennis
die ze over engelen heeft opgedaan, zijn goed voor haar geweest. Nu, op haar
23ste, verandert haar rustige leven in een dollemansrit wanneer ze tijdens haar
werk in de bibliotheek een brief uit 1943 aan de moeder-overste ontdekt. Als ze
verder het archief induikt en met de oude Zuster Celestine praat, komt ze achter
de geschiedenis van een eeuwenoude en verborgen strijd: het conflict tussen de
engelengeleerden en de verschrikkelijk mooie en verleidelijke, maar uiterst
gevaarlijke afstammelingen van engelen en mensen, de Nephilim. Evangeline
blijkt zonder het zelf te weten in de traditie van de Angelogisten te staan. Ze
begint haar missie te begrijpen en ziet het gevaar dat de Nephilim nog steeds
voor de mensheid betekenen. Om te achterhalen wat de Nephilim van plan zijn
en de aarde te behoeden van de ondergang zal Evangeline al haar moed en
kennis moeten aanwenden. De strijd is nog niet voorbijsterker nog, hij vlamt in
alle hevigheid weer op.
Historicus Diana Bishop stamt af van een oud heksengeslacht, maar heeft haar
bovennatuurlijke erfenis altijd ontkend. Tot ze per toeval een betoverd manuscript opent en ze
haar afkomst niet meer kan wegdrukken. Een ontmoeting met de vampier Matthew Clairmont,
die haar helpt om de geheimen van het manuscript te ontrafelen, blijkt het begin van een
zinderende romance die alle regels en wetten zal breken.
Discover the truths, the history, the myths and the magic behind the bestselling All Souls
trilogy. Fall under the spell once more with this all-encompassing insider's guide to A Discovery
of Witches, Shadow of Night and The Book of Life. The All Souls trilogy by Deborah Harkness,
featuring historian and witch Diana Bishop and vampire scientist Matthew Clairmont, delves
into mythology, alchemy, literature and architecture. And history is brought to life. With her
signature historian's touch, Deborah Harkness offers an encyclopaedic look at the series,
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complete with synopses, character biographies, maps, recipes, and even the science behind
creatures, magic and alchemy. Bursting with fascinating facts and original artwork, The World
of All Souls is the ultimate companion for fans of the All Souls trilogy and unlocks this
fantastical world, letting you in on all its secrets and mysteries. Praise for the All Souls trilogy:
'This is a glorious, finely-wrought gem of a book: intelligent, thoughtful, intricate. . . Utterly
enchanting on every level' Manda Scott on A DISCOVERY OF WITCHES 'Deborah Harkness
writes as if she's the hugely more talented love child of Diana Gabaldon and J. K. Rowling'
thebookbag.co.uk on SHADOW OF NIGHT 'Rich in arcane detail, fans will relish this exotic
cauldron of romantic fantasy' Sunday Mirror on THE BOOK OF LIFE
Leer met de spirituele lessen van de Kelten de zielsvriend in jezelf te vinden In 'Anam Cara'
(wat zielsvriend betekent) neemt de Ierse dichter, priester en filosoof John O'Donohue u mee
op reis naar het 'Eiland van heiligen en geleerden', waar zij hun eigen Anam Cara zullen
ontdekken. Hij onderzoekt een wereld waarin alles is vervuld van goddelijkheid: de rivieren, de
heuvels, de zee en de lucht, de dieren en de planten. In een combinatie van filosofie,
onderricht en spiritueel inzicht introduceert O'Donohue de spirituele nalatenschap van de oude
Kelten. Hij voert zijn lezers naar een plaats waar de schikgodinnen niet worden gevreesd, waar
Gods gepassioneerde kant wordt verheerlijkt en waar de mysteries van het dagelijks leven
worden gevierd. De cycli van leven en natuur naspeurend, put dit inspirerende boek uit de
heilige wateren van Ierlands spirituele nalatenschap - van de Kelten en hun druïden, van de
'imbas' (sagen) van de rondzwervende barden en van de gewijde bronnen van de christelijke
kloosters. O'Donohue onthult geheimen die ons opnieuw in verbinding brengen met de wereld
om ons heen en de schatten in onze eigen ziel.
Diana en Matthew komen in het victoriaanse Londen terecht, een wereld vol spionnen én oude
vrienden van Matthew. Zal Diana iemand vinden die haar kan leren met haar krachten om te
gaan? Kan Matthew zich hier op het mysterie rondom het magische manuscript concentreren?
En zal hun liefde alle gevaren die deze nieuwe wereld heeft het hoofd kunnen bieden?
It's a world of daemons and humans, where a reluctant witch and a centuries-old vampire
discover the secrets left in a mysterious manuscript. Welcome to the All Souls trilogy, as
Harkness shares information from her files. This companion volume includes character
profiles, information on life and lifestyles from the time periods the trilogy covers, background
on the science and magic, and even recipes and wine recommendations.
Het eerste deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds. Vanaf najaar 2021 te zien op Prime
Video als The Wheel of Time, met Rosamund Pike en de Nederlander Josha Stradowski in de
hoofdrollen. Het Oog van de Wereld is het eerste boek van Robert Jordans klassieke
fantasycyclus Het Rad des Tijds. Een epos van maar liefst 15 boeken waarmee hij wereldwijd
een miljoenenpubliek aan zich wist te binden. Prime Video baseerde er het eerste seizoen van
de tv-serie The Wheel of Time op, met superster Rosamund Pike als Moiraine Damodred en
de Nederlandse acteur Josha Stradowski als niemand minder dan Rhand Altor. In het ooit zo
vredige Emondsveld breken roerige tijden aan. Verre geruchten van grote gebeurtenissen in
de buitenwereld werpen hun donkere schaduw over het dorpje. En daar blijft het niet bij. De
komst van vreemdelingen brengt grote veranderingen mee, veranderingen die onomkeerbaar
zijn en die het leven van alle betrokkenen voorgoed overhoop zullen halen. Er moet iets
gebeuren, zoveel is duidelijk. Vijf jonge Emondsvelders vertrekken van huis en haard om de
veranderingen te stoppen. Maar dan worden ze het middelpunt van een vernietigende reeks
gebeurtenissen die de wereld in heftige beroering zal brengen... ‘Het Oog van de Wereld was
een keerpunt in mijn leven. Ik las, ik genoot. En toen ging ik mijn eigen grote fantasyboeken
schrijven.’ Robin Hobb, auteur van De Boeken van de Zieners
Eindelijk een nieuw boek van de auteur van de internationale bestsellertrilogie Allerzielen! Op
het slagveld van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog ontmoet de jonge chirurg Marcus
MacNeil de mysterieuze Matthew Clairmont. Matthew doet Marcus een aanbod dat hij niet kan
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weigeren: een kans op een nieuw leven, een eeuwig leven. Marcus grijpt zijn kans, maar het
leven van een vampier is niet zo zorgeloos als hij dacht. Driehonderd jaar later valt hij als een
blok voor de jonge Phoebe Taylor. Het lijkt het beste als Phoebe ook een vampier wordt, maar
algauw blijkt dat het leven van een nieuwe vampier in het moderne Londen net zo zwaar is als
in het Amerika van de 18e eeuw. Marcus realiseert zich dat de schaduwen waar hij
driehonderd jaar geleden aan dacht te zijn ontsnapt, hen misschien wel eeuwig zullen
achtervolgen. De pers over de boeken van Deborah Harkness ‘Harkness is een van de
besten, vergelijkbaar met Diana Gabaldon en Stephenie Meyer.’ Algemeen Dagblad
‘Spanning, magie, romantiek – een opwindende en betoverende pageturner.’ Marie Claire
‘Slim. Origineel. Kortom, onweerstaanbaar!’ The Sunday Times ‘Harkness brengt de wereld
van magie op kleurrijke wijze tot leven, met een einde dat doet verlangen naar meer.’
Publishers Weekly
THE NO.1 SUNDAY TIMES AND NEW YORK TIMES HARDBACK BESTSELLER Fall under
the spell of Diana and Matthew once more in the stunning climax to their epic tale, following A
DISCOVERY OF WITCHES and SHADOW OF NIGHT. A world of witches, daemons and
vampires. A manuscript which holds the secrets of their past and the key to their future. Diana
and Matthew - the forbidden love at the heart of it. After travelling through time in SHADOW
OF NIGHT, the second book in Deborah Harkness's enchanting series, historian and witch
Diana Bishop and vampire scientist Matthew Clairmont return to the present to face new crises
and old enemies. At Matthew's ancestral home in France they reunite with their families - with
one heart-breaking exception. But the real threat to their future is yet to be revealed, and when
it is, the search for the elusive manuscript Ashmole 782 and its missing pages takes on a
terrifying urgency. Using ancient knowledge and modern science, from the palaces of Venice
and beyond, Diana and Matthew will finally learn what the witches discovered so many
centuries ago.

*Now a major Sky TV series. A Discovery of Witches Season 2 coming soon.**Read
the novel Season 2 is based on.Fall deeper under the spell of Diana and Matthew in the
captivating second volume of the No.1 internationally bestselling ALL SOULS trilogy,
following A DISCOVERY OF WITCHES. Perfect for fans of Neil Gaiman, Diana
Gabaldon and J. K. Rowling.In a world of witches, daemons and vampires the fragile
balance of peace is unravelling. Diana and Matthew's forbidden love has broken the
laws dividing creatures. To discover the manuscript which holds their hope for the
future, they must now travel back to the past.When Diana Bishop, descended from a
line of powerful witches, discovered a significant alchemical manuscript in the Bodleian
Library, she sparked a struggle in which she became bound to long-lived vampire
Matthew Clairmont. Now the coexistence of witches, daemons, vampires and humans
is dangerously threatened.Seeking safety, Diana and Matthew travel back in time to
London, 1590. But they soon realise that the past may not provide a haven. Reclaiming
his former identity as poet and spy for Queen Elizabeth, the vampire falls back in with a
group of radicals known as the School of Night. Many are unruly daemons, the creative
minds of the age, including playwright Christopher Marlowe and mathematician Thomas
Harriot.Together Matthew and Diana scour Tudor London for the elusive manuscript
Ashmole 782, and search for the witch who will teach Diana how to control her
remarkable powers...Praise for Deborah Harkness:'Rich, thrilling . . . captivating' E L
James'Intelligent and off-the-wall' The Sunday Times'I could lose myself in here and
never want to come out' Manda Scott'A bubbling cauldron of illicit desire' Daily Mail
Lizzie was een bijl gaan pakken Om op haar moeder in te hakken Veertig slagen gaf ze
haar. Maar ze was nog lang niet klaar: Haar vader kreeg ook, hop, meteen Veertig
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slagen, plus nog een. Of niet? In haar meeslepende debuut Kijk wat ik gedaan heb
werpt Sarah Schmidt een nieuw licht op een van de meest fascinerende moordzaken
aller tijden, die ze schildert als een intiem verhaal over een explosieve gezinssituatie
waar liefde ver te zoeken is. Op de ochtend van 4 augustus 1892 roept Lizzie Borden
naar de dienstmeid: 'Iemand heeft vader vermoord.' De gruwelijke moord op Andrew en
Abby Borden, die in hun eigen huis in Fall River in Massachusetts door bijlslagen om
het leven zijn gebracht, levert veel onbeantwoorde vragen op en nauwelijks sporen die
tot de dader kunnen leiden. Hoewel de buren geen idee hebben waarom iemand het
gewaardeerde echtpaar iets aan zou willen doen, hebben degenen die het gezin van
dichtbij kenden een ander verhaal - dat van een vader met driftaanvallen, een
rancuneuze stiefmoeder en twee ongetrouwde zusters met een band die nog sterker is
dan bloed en een wanhopige hang naar onafhankelijkheid. Terwijl de politie op zoek
gaat naar aanwijzingen, troost Emma de steeds radelozere Lizzie die alleen maar
onsamenhangende flitsen van herinneringen aan die ochtend heeft. Was ze in de
schuur of in de perenboomgaard om aan de verstikkende hitte in huis te ontsnappen?
Wanneer had ze haar stiefmoeder voor het laatst gesproken? Waren ze echt dood en
zou alles nu beter worden? Knap heen en weer springend tussen het perspectief van
de onbetrouwbare Lizzie, haar oudere zus Emma, de dienstmeid Bridget en de
raadselachtige vreemdeling Benjamin ontvouwt Sarah Schmidt langzaam maar zeker
een adembenemend beeld van de gebeurtenissen van die dag.
From the #1 New York Times bestselling author of A Discovery of Witches—look for the
hit TV series “A Discovery of Witches,” streaming on AMC Plus, Sundance Now and
Shudder. Season 2 premieres January 9, 2021! What does it truly take to become a
vampire? On the battlefields of the American Revolution, Matthew de Clermont meets
Marcus MacNeil, a young surgeon from Massachusetts, during a moment of political
awakening when it seems that the world is on the brink of a brighter future. When
Matthew offers him a chance at immortality and a new life free from the restraints of his
puritanical upbringing, Marcus seizes the opportunity to become a vampire. But his
transformation is not an easy one and the ancient traditions and responsibilities of the
de Clermont family clash with Marcus's deeply held beliefs in liberty, equality, and
brotherhood. Fast-forward to contemporary Paris, where Phoebe Taylor--the young
employee at Sotheby's whom Marcus has fallen for--is about to embark on her own
journey to immortality. Though the modernized version of the process at first seems
uncomplicated, the couple discovers that the challenges facing a human who wishes to
be a vampire are no less formidable than they were in the eighteenth century. The
shadows that Marcus believed he'd escaped centuries ago may return to haunt them
both--forever. A passionate love story and a fascinating exploration of the power of
tradition and the possibilities not just for change but for revolution, Time's Convert, the
fourth books in the All Souls Series channels the supernatural world-building and slowburning romance that made the previous books instant bestsellers to illuminate a new
and vital moment in history, and a love affair that will bridge centuries.
Free for a limited time only, this is the thrilling opening to the internationally bestselling
All Souls trilogy. A Discovery of Witches will introduce you to the magical world of Diana
Bishop and Matthew Clairmont. Look out for second book Shadow of Night, also
available now, and the final instalment The Book of Life, out on July 15th 2014.
A richly illustrated real-time reading guide that brings to life the world created by
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Deborah Harkness in A Discovery of Witches and Shadow of Night, retracing the
events of the bestselling novels with illuminating behind-the-scenes details A world of
witches, vampires, and daemons. A manuscript that holds the secrets of their past and
the key to their future. Diana and Matthew—the forbidden love at the heart of the
adventure. The All Souls Trilogy began with A Discovery of Witches. It continued with
Shadow of Night. Now, as The Book of Life has brought Deborah Harkness’s #1 New
York Times bestselling trilogy to its conclusion, re-immerse yourself in the enchanting
fantasy world she has created and enrich your experience of the heart-stopping finale.
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