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Vampire Girl 3 Silver Flame
Audrina Adare is mooi, verstandig en erg verliefd op
Arden, een jongen die volgens haar vader Damien
beneden haar stand is. Ook na haar huwelijk blijft
Damien zijn dochter Audrina tegenwerken... Audrina
Adare is mooi, verstandig en erg verliefd op Arden,
een jongen die volgens haar vader Damien beneden
haar stand is. Ook na haar huwelijk met Arden blijft
Damien zijn dochter Audrina tegenwerken en
probeert hij haar in zijn macht te houden. Want
negen jaar voor Audrina’s geboorte was er een
andere Audrina, met helderziende gaven, die als
kind overleed. Damien is er zeker van dat zijn
tweede Audrina over dezelfde krachten beschikt en
dat ze hem zal helpen om het verloren gegane
familiefortuin terug te winnen...
'Storm and Fury' is het eerste deel van de
bloedstollende Harbinger-serie van Jennifer L.
Armentrout. Trinity is de laatste van haar soort. Ze
heeft een bijzondere gave en leeft al jaren op een
geheime locatie, bewaakt door de wachters. Als de
demonen ontdekken wat haar kracht is, zullen ze
haar vermoorden. Als Trinity hoort dat er buiten iets
leeft dat zowel demonen als wachters vermoordt,
stort haar wereld in. Ze kan niet anders dan uit haar
veilige omgeving vertrekken om zichzelf en haar
familie te beschermen. 'Storm and Fury' is het eerste
deel van de Harbinger-serie van Jennifer L.
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Armentrout, een spin-off van de eerder verschenen
Dark Elements-serie.
Jerry Grey is bij veel mensen bekend onder zijn
pseudoniem als thrillerauteur: Henry Cutter. Op zijn
49e wordt hij met alzheimer gediagnostiseerd en in
een verzorgingstehuis geplaatst. Zijn herinneringen
en zijn fantasie beginnen daar door elkaar te lopen;
de beschreven moorden zijn niet zomaar verzinsels,
hij biecht op ze zelf gepleegd te hebben. Gevolgen
van die ziekte, zeggen mensen tegen hem. Maar als
dat waar zou zijn, waarom blijven er dan mensen
dood gaan om hem heen?
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
van epische fantasy en sprookjes móéten dit
gewoon lezen.’ USA Today ‘Lezers zullen
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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
Zij geeft niet op... Drie maanden geleden is Serena
Barton haar baan als gouvernante kwijtgeraakt.
Aangezien ze geen kans heeft op een nieuwe
positie, eist ze compensatie van de man die haar
heeft ontslagen: een verachtelijke egoïstische hertog
zonder scrupules. Maar voor die hertog is ze niet
bang. Wel voor zijn genadeloze zaakwaarnemer, de
man die bekend staat als Clermonts wolf. Deze
formidabele vuistvechter met zijn inktzwarte
reputatie knapt alle vuile zaakjes van de hertog op.
En als de hertog zijn probleem met haar aan hem
doorspeelt, maakt ze geen schijn van kans. Toch
moet ze het blijven proberen, haar hele toekomst
staat immers op het spel... Hij kan niet zwichten...
Hugo Marshall wordt gedreven door blinde ambitie,
en dankzij die karaktertrek heeft deze
mijnwerkerszoon het gebracht tot rechterhand van
een hertog. Als zijn werkgever hem opdracht geeft
zich, goedschiks dan wel kwaadschiks, te ontdoen
van die hinderlijke gouvernante, hoort dat gewoon bij
zijn werk. Helaas is Serena niet gevoelig voor
goedschiks, en naarmate hij haar beter leert kennen,
kan hij het steeds minder over zijn hart verkrijgen
kwaadschiks tegen haar op te treden. Toch zal hij
ervoor moeten zorgen dat ze vertrekt, anders verliest
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hij zelf alles waarvoor hij heeft gewerkt. Hij zal
moeten kiezen: of voor het leven dat hij zo graag
wilde, of voor de vrouw van wie hij is gaan houden...
De vijfde volledige roman van Andrzej Sapkowski
met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron
voor de rol van Henry Cavill uit Netflix-hitserie The
Witcher. De Vrouwe van het Meer is het zevende
boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen van
hekser Geralt, en een direct vervolg op de roman De
Zwaluwentoren. Als Ciri in een vreemde wereld de
jonge ridder Galahad en de Vrouwe van het Meer
aantreft, besluit ze hun haar verhaal te vertellen. De
oorlog die woedt heeft ondertussen zijn hoogtepunt
bereikt als ook de gevaarlijke magiër Vilgefortz zich
in de strijd gooit. In het gevecht dat volgt verliezen
velen van Geralts kameraden hun leven. En er dreigt
nieuw gevaar. Emhyr, de keizer van Nilfgaard, wordt
door dezelfde profetie geleid die ook Vilgefortz en
Ciri volgen. En hoewel hij in het bezit is van een
overweldigend leger, schrikt Emhyr ervoor terug zijn
plan door te zetten als hij wordt geconfronteerd met
Geralt en Ciri. Vooral als blijkt dat hij meer gemeen
heeft met Ciri dan met de oude profetie.
Terug naar Bayview High met succesauteur Karen
McManus Mis jij About That ook zo? Ik wel. Laten
we een nieuw spel spelen. Stuur mij je keuze: Truth
or Dare. Eerlijk duurt het langst neemt de lezer mee
terug naar Bayview High, een jaar na de dood van
Simon Kelleher, de oprichter van de roddelapp
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About That. Tot nu toe heeft niemand de honger
naar roddels zo goed kunnen stillen als hij dat kon,
maar dat verandert wanneer iemand op school
begint met een spelletje Truth or Dare. De leerlingen
ontvangen een bericht van een anonieme afzender,
en ze móéten kiezen. Als je kiest voor de waarheid
wordt je diepste geheim onthuld; een opdracht kan
gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn. Simon mag dan
gestorven zijn, iemand houdt zijn naam in ere – en
gaat daarvoor over lijken. In Eerlijk duurt het langst
komen fans van Een van ons liegt erachter hoe het
nu met de Vier van Bayview gaat en ontmoeten ze
nieuwe personages die ervoor zullen zorgen dat ze
het boek niet meer kunnen wegleggen. Over Een
van ons liegt: 'Een van ons liegt weet de aandacht
van de lezer tot de laatste pagina vast te houden. Ik
kan niet wachten om meer van deze schrijver te
lezen.' Chicklit.nl 'Dit is geen gewone whodunit…
verrassend en relevant.' USA Today 'Onverwachte
wendingen, een razend tempo en intrigerende
personages zorgen samen voor een spannende
thriller, die je in een ruk uit zult lezen.' The Guardian
Het spannende en romantische vervolg op De
glazen troon. In De donkere kroon raakt Celaena
verstrikt in een onontwarbare kluwen van liefde,
macht en trouw. Celaena Sardothien mag dan de
kampioen van de koning zijn geworden, haar trouw
aan de kroon is nihil. Ze balanceert op een
levensgevaarlijk koord dat bij één verkeerde
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beweging kan breken. Dan blijken er nog meer
duistere krachten aan het werk dan Celaena al
vermoedde en komt alles wat ze liefheeft in gevaar.
Ze zal keuzes moeten maken: wie kan ze
vertrouwen en wie is het waard om voor te vechten?
Het afsluitende deel van de alom bejubelde Elfhame-trilogie
Verbannen, krachteloos en nog even sterfelijk als altijd
probeert Jude Duarte haar leven weer op te pakken. Als het
verraad van Cardan haar één ding heeft geleerd, is het wel
dat macht makkelijker te verwerven is dan vast te houden.
Maar Jude is allesbehalve van plan zich gewonnen te geven.
Als haar tweelingzus Taryn onverwacht op de stoep staat – in
levensgevaar en met een afschuwelijk geheim – vormt zich
het eerste idee voor een meesterlijk plan om alles te
herwinnen wat Cardan haar heeft afgenomen. Om haar zus
te redden, zal Jude opnieuw moeten doordringen tot het hof
van de elfen en haar gevoelens voor Cardan onder ogen
zien. Maar Elfhame is niet meer zoals ze het heeft
achtergelaten. Het land balanceert op het randje van oorlog
en zodra Jude een stap over de grens zet, raakt ze verstrikt
in een bloederig politiek conflict. Terwijl een krachtige vloek
wordt ontketend en de spanningen een hoogtepunt bereiken,
moet Jude voor eens en voor altijd kiezen tussen haar
ambitie en haar hart. In de pers ‘De internationale
fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited edition met
veel blinkend goud.’ Het Parool ‘Verraad, liefde, politieke
intriges en gekonkel; de Faerie-wereld van Holly Black heeft
het allemaal. Een sinister en meedogenloos prachtig verhaal
dat je in één keer uitleest.’ Wendy Sluis, De Bilthovense
Boekhandel ‘Zoek je een niet al te zoetsappig boek met een
badass vrouwelijk hoofdpersonage, dan is deze serie echt
iets voor jou. Ik kan in ieder geval niet wachten om meer over
Jude en haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl
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“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 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
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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 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!
Engeland, 1585. Op een stormachtige nacht wordt de jonge,
beeldschone Elise Madselin Radborne ontvoerd door de
handlangers van Maxim Seymour, markies van Bradbury en
aartsvijand van Elises familie. Maxims bedienden blijken
echter per ongeluk de verkeerde vrouw te hebben
meegenomen. De markies weet niet wat hij met zijn
gevangene aan moet. Ze zouden gezworen vijanden moeten
zijn en maken voortdurend ruzie, maar onder de oppervlakte
smeult een passie en aantrekkingskracht die steeds
moeilijker te ontkennen valt. Dan wordt Elise opnieuw
gekidnapt en dreigt Maxim haar kwijt te raken. Hij beseft dat
hij hartstochtelijk verliefd is geworden op deze
temperamentvolle schone met haar saffi erblauwe ogen en
haren met de kleur van kersenhout en zet alles op alles om
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haar leven te redden...
In de wereld van de zeventienjarige Mare Berrens hebben
mensen zilver of rood bloed. Mare en haar familie zijn
geboren als lage Roden, voorbestemd om de elite van
Zilveren te bedienen. Bovendien bezitten de Zilveren
bovennatuurlijke krachten, waardoor ze zo sterk zijn als
goden. Als haar beste vriend in het leger moet gaan dienen
zet Mare alles op alles om zijn vrijheid terug te winnen. Het
lukt Mare om toegang te krijgen tot het koninklijk paleis, waar
ze oog in oog komt te staan met de koning. Hij ontdekt bij
Mare een verborgen gave – een kracht waarover ze niet had
kunnen beschikken – haar bloed is immers rood...
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.
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.
Follow the continuing adventures of Ember and Sebastian
from the USA Today Bestselling Vampire Girl Universe as
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they navigate the very human torture of being home for the
holidays. Holidays are rough. The expectations are high, the
disappointments inevitable, and family is... well, tricky, even
at the best of times.This December, I'm going home for
Christmas. It's the one time a year I actually get to see my
family, and usually it's fine. This time? Well, let's just say
navigating the normal crazy will be extra special with a
vampire husband that none of my family got to see me marry,
a fresh blood craving of my very own, and a more than slight
aversion to the sun. Add to that an ex-boyfriend of mine is in
town and causing trouble, and my best friend's husband has
a big secret, and you have a cocktail for trouble not even my
husband's very expensive cognac can ease the strain of. Tis
the season. Hopefully, we'll make it to the New Year alive.
Well... as alive as we vampires get.THE VAMPIRE GIRL
SERIESBook 1: Vampire Girl (USA Today bestseller, April
2016)Book 2: Midnight Star (USA Today bestseller, May
2016)Book 3: Silver FlameBook 4: Moonlight Prince (USA
Today Bestseller, February 2017)Book 5: First HunterBook 6:
Unseen Lord Of Dreams and Dragons (a standalone novel in
the VG universe)Novellas in the Vampire Girl Universe:
Copper SnareVampire Librarian: Crimson CocktailChristmas
Cogn
Het meeslepende slot van de fantasyserie van topauteur
Sarah J. Maas Een naderende oorlog bedreigt alles waar
Feyre van houdt in het bloedstollende derde deel van de Hof
van doorns en rozen-serie. Feyre heeft haar metgezel
Rhysand verlaten en is teruggekeerd naar het Lentehof. Ze is
vastbesloten informatie te verzamelen over Tamlins plannen
en die van de koning van Hybern, die Prythian wil
overheersen. Maar ze moet een dodelijk spelletje spelen om
Tamlin te misleiden - één misstap betekent het einde, niet
alleen van Feyre, maar van haar hele wereld. Als de oorlog
uitbreekt, moet Feyre beslissen wie van de oogverblindende
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en dodelijke Edelheren ze kan vertrouwen. Ze zal op
onverwachte plekken naar bondgenoten moeten zoeken.
Maar terwijl immense legers de macht proberen te grijpen,
woedt de grootste strijd in haar hart. Over de eerste twee
delen van de serie: 'Spanning, romantiek, intrige en actie. Dit
boek mag je niet missen.' The Huffington Post 'Dit moet je
kopen!' School Library Journal Lees ook de eerste twee delen
van de serie: Hof van doorns en rozen Hof van mist en
woede

Wegsluipen was een vorm van bedrog. Hetzelfde gold
voor vermommen. Vlak na middernacht, gekleed in een
donkere broek en met Vos cape om, sloop de koningin
haar woonvertrekken uit, en stapte een wereld binnen
van verhalen en leugens. Bitterblauw, koningin van
Monsea, raakt in de ban van de wereld buiten de
kasteelmuren. Overdag proberen haar raadsmannen het
verleden angstvallig voor haar verborgen te houden,
maar s nachts komt ze meer en meer te weten over de
heerschappij van haar vader, koning Leck. Bitterblauw
wist dat haar vader niet geliefd was, maar het begint
haar te dagen dat haar koninkrijk vijfendertig jaar lang in
handen is geweest van een krankzinnige. En dat ze, om
de wonden te helen, dieper en dieper moet graven in de
herinneringen die haar adviseurs zo wanhopig proberen
te vergeten.
Dit is de eerste verzameling verhalen van Andrzej
Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé
inspiratiebron voor de rol van Henry Cavill uit de Netflixhitserie The Witcher. De Laatste Wens is het eerste boek
van Andrzej Sapkowski over de avonturen van hekser
Geralt. Een collectie korte verhalen vol magie en
monsters. Geralt valt behoorlijk op, met zijn witte haar en
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doordringende ogen, zijn cynische houding en totale
gebrek aan respect voor autoriteit... Maar hij is veel meer
dan zijn indrukwekkende uiterlijk doet vermoeden. Geralt
is een hekser, een man met magische krachten die van
hem een briljante vechter en een genadeloze
huurmoordenaar maken. Zijn doelwitten? Verachtelijke
monsters die het land terroriseren. Als beschermer van
de onschuldigen ontmoet Geralt incestueuze koningen
met ondode dochters, wraakzuchtige geesten,
schreeuwende harpijen, vampiers met relatieproblemen
en wanhopige demonen. Velen zijn kwaadaardig,
sommigen zelfs verdorven, maar het belangrijkste is dat
de meesten niet zijn wie ze lijken...
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 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
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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
Een betoverende fantasy om jezelf keer op keer opnieuw
in te verliezen Cerys is veilig in het koninkrijk Aloriya. Er
is geen ziekte of honger en er heerst al jaren vrede. Zo is
het al sinds de eerste koning een deal maakte met de
Vrouwe die het bos dat aan het koninkrijk grenst
regeerde. Maar terwijl Aloriya opbloeide, werd het bos
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donker, vervloekt en verboden. Cerys weet dit maar al te
goed: ze wist maar net te ontsnappen toen het bos haar
vrienden en moeder vermoordde. Nu draagt Cerys een
klein beetje van de vloek in haar bloed, een herinnering
aan de dag dat ze alles verloor. Het grootste gevaar
waar ze nu mee geconfronteerd wordt, als dochter van
de tuinman, is de vervelende vos die haar maar niet met
rust laat. Als een nieuwe koningin wordt gekroond, dalen
de dingen die lang verborgen lagen in het bos neer op
het koninkrijk. Cerys wordt gedwongen te vluchten, met
als enige metgezellen de kleine vos, een vreemde en
krachtige beer en de magie in haar bloed. Het is aan
haar om de legendarisch Vrouwe van het Woud te
vinden en haar dorp te redden. Maar het bos is
gevaarlijker dan ze ooit gedacht had en als de geheimen
uit het verleden worden onthuld, is er alles voor nodig
om te overleven.
Set in Karpov Kinrade's USA Today bestselling Vampire
Girl universe, comes a standalone story that will leave
you wanting more.***A thirst like I've never before
experienced wakes me from a deep sleep full of vaguely
haunting dreams. When I peel my eyes open enough to
take stock of where I am, I realize three things at once:
I'm in a bed not my own, there is a stranger's arm draped
around me, and... we are both naked. Oh, and there's a
brand new wedding ring on my left index finger.This is
how my day starts. In a Las Vegas hotel room, married
to a stranger I don't remember meeting. So cliche, right?
What's worse is that I'm a highly respected librarian in
Las Vegas, not some drunken tourist. That would all be
bad enough... until I find out the worst part. I've been
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turned into a vampire, and some other really evil
vampires want me dead.I guess the honeymoon will
have to wait. If we even stay married. First, though, we
have to stay alive.***Read all the books in the Vampire
Girl UniverseVampire GirlVampire Girl 2: Midnight
StarVampire Girl 3: Silver FlameVampire Girl 4:
Moonlight PrinceVampire Girl 5: First HunterVampire Girl
6: Unseen LordVampire Girl: Copper SnareVampire Girl:
Crimson CocktailOf Dreams and Dragons: A standalone
fantasy
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!
De elfde maand van de wereldwijde hitserie Calendar
Girl is November. Lees vanaf nu elke 1e van de maand
hoe het met Mia Saunders gaat. Let op! Dit is een losse
maand, de maanden zijn ook samen in verschillende
bundels verkrijgbaar. Wes heeft de hel op aarde
overleefd en is terug waar hij moet zijn: in Mia’s armen,
in haar bed. Na alles wat ze hebben meegemaakt zal
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niets de twee nu nog uit elkaar drijven. Ook Mia’s
nieuwe klus niet: ze moet naar New York om
beroemdheden te interviewen. Ze kan kiezen uit genoeg
nieuwe vrienden, zoals de knappe Mason Murphy,
pitcher van de Red Sox, en sexy Anton Santiago, de
Latin Lov-ah. Ze willen maar wat graag meedoen – iets
té graag naar Wes’ smaak. Met haar nieuwe familie erbij
heeft Mia alle ingrediënten voor een sprookjesachtige
Thanksgiving. Afgezien van die ene lege plek aan tafel,
die maar door één iemand gevuld kan worden... Elke
maand heeft ze een nieuwe cliënt: een beroemde Franse
kunstenaar, een zakenman, een verpletterend
aantrekkelijke maffiazoon, een topsporter, een senator
op leeftijd... Heel verschillende mannen die één ding
gemeen hebben: voor Mia’s gezelschap betalen ze
zonder met hun ogen te knipperen een ton. Seks is een
optionele extra. Na twaalf avontuurlijke maanden zal er
voor Mia meer veranderd zijn dan enkel haar
banksaldo... De pers over Calendar Girl ‘Fris, grappig
en ongelooflijk hot. Je zult steeds weer verliefd worden
op Audrey Carlans Calendar Girl-serie en snakken naar
het volgende deel.’ Meredith Wild, #1 NYT
Bestsellerauteur ‘Dit is een KILLER-start van Carlans
maandelijkse serie!’ Give Me Books ‘Audrey slaat weer
toe! Ze maakte me aan het lachen én aan het huilen met
haar prachtige woorden! Ik ben verliefd op deze
boeken.’ Hooks & Books Book Blog

Cat Crawfield is zelf half-vampier, maar dat
weerhoudt haar er niet van te jagen op de ondoden.
Zo neemt ze wraak op haar vader, die het leven van
haar moeder verpestte. Als Cat gevangen wordt
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genomen door de sexy vampier Bones, gaat ze een
onverwachte en spannende samenwerking met hem
aan. Maar dan worden zij en Bones zelf doelwit en
moet Cat een kant te kiezen. En die van Bones
wordt steeds aantrekkelijker Halverwege het graf is
het eerste deel van de veelgeprezen Nachtjagersserie.
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
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
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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
Wat de liefde betreft heeft Hutch Carmody geen
geluk. Aan vrouwelijke aandacht heeft hij geen
gebrek, maar een vaste relatie lijkt er niet in te zitten.
Kendra, zijn eerste en grote liefde, raakte hij kwijt.
Zijn tweede belangrijke relatie heeft hij zelf
beëindigd. Misschien moet hij zich erbij neerleggen
dat zijn werk op de Whisper Creek Ranch zijn leven
is. Maar dan keert Kendra terug naar Parable, en is
ze dus opeens vlakbij... Hutch was ooit Kendra
Shepherds grote liefde. Ze wist zeker dat dat voor
altijd zou zijn, tot ze na een ruzie vertrok. Nu is ze
terug, en blijkt het onmogelijk Hutch te ontlopen. Ze
wil geen relatie meer met hem - tenslotte liet hij haar
destijds zonder slag of stoot gaan. Maar ze is zich
wel zeer bewust van het feit dat hij in de buurt is.
Vlakbij, en toch ver weg...
De nieuwe serie van wereldwijde bestsellerauteur
Sarah J. Maas Crescent City is een bruisende,
moderne stad waar mensen en magische wezens op
gespannen voet met elkaar samenleven. De stad
strekt zich uit in zeven districten, van het knusse
stadshart en chique woonwijken, tot duistere
uithoeken en de beruchte markt waar van alles te
koop is, van vers vlees tot smokkelwaar. In de stad
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maken vier huizen de dienst uit. Bryce Quinlan – half
mens, half Fae – behoort tot het huis van aarde &
bloed, net als alle andere mensen, dieren, heksen
en Fae. Samen met haar vrienden geniet ze volop
van alles wat Crescent City te bieden heeft. Maar als
de stad wordt getroffen door een wrede moord, komt
er abrupt een einde aan haar zorgeloze leven. Bryce
krijgt de opdracht de dader te ontmaskeren, samen
met de beruchte huurmoordenaar Hunt Athalar.
Maar hun verwoede poging het mysterie op te
lossen, zet meer in beweging dan ze lief is. De pers
over de Glazen troon-serie ‘Een unieke combinatie
van liefde, actie en personageontwikkelingen. Een
waardige afsluiter van een van de populairste
YA/fantasy-reeksen ooit.’ Hebban.nl ‘Wie begint
kan niet meer stoppen met lezen. Deze wereld slokt
je op en laat je niet meer los.’ The Guardian
‘Epische fantasy in de stijl van In de ban van de ring
en Game of Thrones.’ The Huffington Post
In dit zesde boek raakt onze held diep in de
problemen. Is Dog Man dit keer zélf de boef?! Als de
bank in de stad beroofd wordt, lijkt er maar één
dader te zijn: Dog Man! Baas, Pien Petjeaf en Kleine
Karel zetten alles op alles om zijn onschuld te
bewijzen. Zou het boeventeam van Biggie er iets
mee te maken hebben? Ondertussen probeert Dog
Man zijn draai te vinden in de hondenbak. Maar de
andere honden zijn heel onaardig tegen hem. En
van die gemene bewaker hoeft hij ook geen hulp te
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verwachten... Komt Dog Man ooit nog op vrije
voeten? En kan Karel, de gemeenste kat van de
wereld, misschien een handje helpen? Een heerlijk
Dog Man-verhaal vol humor, avontuur en tekentips,
geschreven door Dav Pilkey en vertaald door Tjibbe
Veldkamp.
Geheimen, jaloezie, roddels en moord Ellery en haar
tweelingbroer Ezra moeten noodgedwongen
verhuizen naar de geboorteplaats van hun moeder.
Lang geleden is hun tante Sarah daar verdwenen –
een zaak die nooit is opgelost en waar in de familie
nooit over gesproken wordt. Algauw ontdekt Ellery
dat er pas nog een meisje is verdwenen. Net als
Sarah was dit meisje homecoming queen op school,
en niet lang daarna worden ook de meisjes die dit
jaar genomineerd zijn bedreigd. Ellery is een van de
kandidaten en besluit zelf op onderzoek uit te gaan.
Ze wordt daarbij geholpen door Malcolm, een jongen
van school die ze stiekem wel leuk vindt, maar die
ook meer lijkt te weten dan hij doet voorkomen.
Langzaam maar zeker komt Ellery dichter bij de
waarheid. Maar dan vindt er nog een verdwijning
plaats en deze keer wel heel dichtbij… Lees ook Een
van ons liegt!
‘The Wire’ en ‘Breaking Bad’ met magie... In
‘Grijze magie’, het eerste deel in de Kate Prosperoserie van Jaye Wells, draait alles om de bikkelharde
strijd tussen de magiekartels en de wet. In een
maatschappij waarin magie even verslavend is als
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drugs, probeert de 28-jarige Kate Prospero makers
en verspreiders van illegale ‘grijze’ magie achter de
tralies te krijgen. Zelf kent ze die wereld maar al te
goed: ze groeide op als het nichtje van een van de
kartelbazen. Een nieuwe variant van grijze magie die
tot moorden aanzet, betekent voor Kate de
carrièrestap waar ze lang op heeft gewacht, maar
als haar ex-vriend een van de verdachten blijkt te
zijn zal ze haar relatie met hem en met grijze magie
opnieuw moeten definiëren.
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.
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Hof van doorns en rozen novelle van Sarah J. Maas
Duik opnieuw in de meeslepende wereld van Hof
van doorns en rozen Maanden na de explosieve
gebeurtenissen in Hof van vleugels en verwoesting,
zijn Feyre, Rhysand en hun vrienden nog steeds
bezig met de wederopbouw van het Nachthof en de
immens veranderde wereld daarbuiten. Maar de
Winterzonnewende is eindelijk dichtbij, en biedt een
verdiend uitstel van de werkzaamheden. Toch kan
zelfs de feestelijke sfeer de schaduwen van het
verleden niet tegenhouden. Terwijl Feyre haar eerste
Winterzonnewende als Hoge Fae beleeft, ontdekt ze
dat haar dierbaren meer wonden hebben dan ze
dacht. Littekens die een grote invloed hebben op de
toekomst van hun hof. Lees ook de Hof van doorns
en rozen-trilogie: Hof van doorns en rozen Hof van
mist en woede Hof van vleugels en verwoesting
Zilvergaren is de nieuwe roman van Ontworteld
auteur Naomi Novik. Een sprookjesachtige
hervertelling van de klassieker Repelsteeltje. Miryem
stamt af van een lange lijn van geldschieters...
Helaas is haar vader daar niet zo goed in. Hij heeft
het familiefortuin, waaronder de bruidsschat van
Miryems moeder, bijna volledig uitgeleend.
Bovendien heeft haar vader er moeite mee om het
geld weer te innen, waardoor het gezin in bittere
armoede leeft. Miryem besluit zelf de touwtjes in
handen te nemen en gaat op pad om het geld op te
halen dat de dorpelingen haar familie verschuldigd
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zijn. Als haar grootvader haar vervolgens een zak
met stuivers leent, brengt ze die gevuld met
zilvergeld terug, om het in te wisselen voor gouden
munten. Maar haar talent om van zilver goud te
maken levert Miryem meer problemen op dan haar
lief is – zeker als ze te maken krijgt met de
kwaadaardige wezens die rondspoken in het woud.
Hun koning heeft kennis genomen van haar
reputatie, en die reputatie wil hij uitbuiten om
redenen die Miryem een raadsel zijn.
Advocaten Lacy Stoltz en Hugo Hatch werken al
bijna tien jaar voor de Board on Judicial Conduct,
een overheidsdienst die het gedrag van rechters
onderzoekt. In al die tijd hebben slechts twee zaken
ertoe geleid dat rechters uit hun ambt werden gezet,
in beide gevallen vanwege onbekwaamheid. Maar
dan wordt Lacy benaderd door Greg Myers, een
advocaat die noodgedwongen een nieuwe identiteit
heeft aangenomen. Greg vertegenwoordigt slechts
één cliënt, een man die een corruptiezaak
aanhangig wil maken onder de Klokkenluiderswet
van Florida. De zaak betreft een corrupte rechter die
grote sommen geld heeft verduisterd. Een rechter
die in zee is gegaan met de beruchte Coast Mafia.
Het is een zaak die de klokkenluider miljoenen
dollars beloning zal opleveren. Voor de betrokken
advocaten blijkt het echter een levensgevaarlijke
zaak te zijn...
Het vijfde en laatste deel van de Selection-serie!
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Twintig jaar zijn verstreken sinds America Singer en
prins Maxon verliefd werden. Nu is hun dochter
Eadlyn de eerste prinses die haar eigen Selectie
houdt. Eadlyn had niet gedacht dat ze een partner
zou vinden tussen de 35 kandidaten, laat staan haar
ware liefde. Maar soms word je verrast door je eigen
hart, en nu moet Eadlyn een nog moeilijker en
belangrijker keuze maken dan ze ooit voor mogelijk
had gehouden.
Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in
de lange wintermaanden een koude, sombere plek.
Haar overlevingskansen en die van haar familie
berusten op haar vermogen om te jagen. Wanneer
ze een hert ziet dat opgejaagd wordt door een wolf
kan ze de verleiding niet weerstaan om te vechten
voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf
doden en daarop staat een prijs. Niet veel later
verschijnt er een beestachtig wezen om vergelding
op te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde
feeënrijk Prythian wordt gesleept, ontdekt Feyre dat
haar ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een
van de dodelijkste, onsterfelijke magische wezens
ooit gekend. Terwijl ze op zijn landgoed verblijft,
veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor
Tamlin in een vurige passie die elke leugen en
waarschuwing over de mooie, gevaarlijke wereld van
de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude,
kwaadaardige schaduw groeit over het land, en
Feyre moet een manier vinden om het te stoppen of
Page 24/26

Access Free Vampire Girl 3 Silver Flame
Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd
zijn.
Boze krachten hebben het lot van de wereld in
handen...Eens in de duizend jaar, wanneer een
nieuw tijdperk aanbreekt, krijgt degene die op dat
moment eigenaar is van een geheimzinnige
perkamentrol een geweldige kans. Hij of zij kan de
grote Kami-draak aanroepen en een wens doen. Dat
moment is bijna daar, en boze krachten zijn eropuit
om de rol in handen te krijgen.Yumeko heeft het
laatste stuk van de drakenrol opgegeven om haar
vrienden te redden. Nu moeten zij en haar
reisgenoten zo snel mogelijk naar de woeste kust
van Iwagoto om de Meester der Demonen tegen te
houden, voordat hij de kans krijgt de grote Kamidraak aan te roepen. Want hij zal een wens doen die
de hele wereld in het verderf zal storten...Het wordt
een race tegen de klok in het adembenemend
spannende slot van de Schaduw van de vos-serie.
De opvolger van De wrede prins, dat werd bejubeld
door bloggers, boekhandelaren en pers. Voor de
fans van Sarah J. Maas en Leigh Bardugo
'Verleidelijk, gevaarlijk en volkomen verslavend.'
Leigh Bardugo, internationale bestsellerauteur van
Het negende huis Jude is erin geslaagd om Cardan,
de koning van Elfhame, aan haar wil te
onderwerpen. Voor een jaar en een dag is hij slechts
een marionet, terwijl Jude over zijn koninkrijk heerst.
Meer dan ooit moet ze het hoofd bieden aan
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hofintriges, wisselende bondgenootschappen en aan
de slinkse Cardan, die tot alles in staat is om zijn
macht terug te krijgen. Dan slaat het verraad toe,
dichterbij dan Jude had kunnen vermoeden. Als ze
zichzelf en haar familie in leven wil houden, zal ze
de verrader moeten ontmaskeren en haar gevoelens
voor Cardan in bedwang moeten houden. Terwijl
Jude al haar sluwheid inzet om te overleven, tikken
haar dagen op de troon onverbiddelijk voorbij. In de
pers ‘Het eerste deel van de internationale
fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited
edition met veel blinkend goud.’ Het Parool ‘Een
fantastische reis naar een huiveringwekkend
elfenland, prachtig bloemrijk geschreven en vol
grillige personages.’ **** Algemeen Dagblad ‘Zoek
je een niet al te zoetsappig boek met een badass
vrouwelijk hoofdpersonage, dan is deze serie echt
iets voor jou. Ik kan in ieder geval niet wachten om
meer over Jude en haar avonturen te lezen!’ ****
Hebban.nl ‘De wrede prins is bewonderenswaardig,
vol spanning, romantiek en mythologie. Dit is YAfantasy van de bovenste plank.’ NBD Biblion
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