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De wezenmoeder Ellen Marie Wiseman 2020-08-18 ‘De wezenmoeder’ is een
aangrijpende roman over een thema dat nu weer actueel is: de Spaanse Griep van
1918. In 'De wezenmoeder' neemt Ellen Marie Wiseman de lezer mee naar het
Philadelphia van 1918. De Spaanse Griep verspreidt zich in een razend tempo door
de stad. Vooral in de achterbuurten waar veel immigrantengezinnen wonen, is het
besmettingsrisico hoog. In een van de vele benauwde appartementen moet de
dertienjarige Duitse Pia Lange na de dood van haar moeder in haar eentje voor haar
twee babybroertjes zorgen. Als het eten op raakt, is ze gedwongen om hen alleen
thuis achter te laten om op zoek te gaan naar voedsel in de afgesloten stad.
Maar ook Pia blijkt besmet met het virus. Onderweg valt ze flauw, om pas dagen
later wakker te worden in het ziekenhuis. Bernice Groves is in diepe rouw gedompeld
na het overlijden van haar zoontje, en vervuld met verbittering: vanwege de
immigranten die elkaar verdrongen bij het ziekenhuis, kon haar zoontje niet geholpen
worden. Als ze Pia haar huis ziet verlaten, besluit ze impulsief om de jongetjes mee
te nemen. Zo begint een sinistere missie: Bernice steelt steeds meer kinderen van
immigrantengezinnen. Ze brengt ze onder bij Amerikaanse gezinnen die een kindje hebben
verloren, zodat de kinderen zullen opgroeien als ‘echte Amerikanen’. Als Pia
eindelijk terugkomt in het appartement, ontdekt ze dat haar broertjes verdwenen
zijn. Een jarenlange zoektocht begint. Zal Pia haar broertjes ooit nog terugzien?
De betoverden Rene Denfeld 2014-11-07 Rene Denfeld schrijft licht in het
donkerste duister De betoverde plek is een oude stenen gevangenis, gezien door de
ogen van een terdoodveroordeelde die in zijn boeken en fantasie n overleeft en de
grimmige wereld rond hem tot een magische plaats maakt. Hij ziet en hoort wat
anderen niet opmerken. In die vreemde wereld vol geschifte po zie en rauw
gevangenisgeweld figureren twee buitenstaanders: de gevallen priester en de dame,
een onderzoekster die vergeten dossiers uitspit om veroordeelden van de
doodstraf te redden. Ze trekt zich het lot van de moordenaar York aan, in wie ze
meer een slachtoffer dan een dader vermoedt. Maar York wil niet gered worden. De
Betoverden is een prachtig en transcendent boek, dat ons eraan herinnert hoe onze
menselijkheid ons allemaal verbindt, en hoe schoonheid en liefde zelfs in de grootste
nachtmerrie kunnen overleven. Rene Denfeld schrijft een taal die onder je huid kruipt.
Mijn versie van jou Christina Lauren 2018-03-20 Tanner Scott is drie jaar
geleden met zijn familie verhuisd van Californi naar Provo in Utah. De meeste
mensen in Provo zijn strenggelovig, dus samen met zijn familie heeft de biseksuele
Tanner besloten niet openlijk voor zijn geaardheid uit te komen. Zodra hij zijn
diploma heeft, wil hij gaan studeren aan een universiteit buiten het religieuze Utah.
Tijdens zijn laatste semester worden Tanner en zijn beste vriendin Autumn
toegelaten tot een speciale werkgroep waarin alle leerlingen een boek moeten
schrijven. Bij de eerste bijeenkomst wordt bekend dat de klas dit jaar een speciale
mentor krijgt: Sebastian Brother. Hij heeft afgelopen jaar de werkgroep gevolgd en
zijn debuut wordt binnenkort uitgegeven. Sebastian is de zoon van bisschop en erg
geliefd in Provo. Tanner heeft vier maanden om een boek te schrijven. Dat lijkt hem
een makkie. Maar nog voor zijn eerste zin op papier staat, is hij stapelverliefd op
Sebastian...
De genade van de Radch Ann Leckie 2017-07-20 De Genade van de Radch is het
vervolg op Ann Leckies Het Recht van de Radch en Het Zwaard van de Radch,
waarmee ze de vijf grootste fantasy- en sf-awards won. Heel even leek het erop
dat Breq, de soldaat die ooit een oorlogsschip was, alles onder controle had.
Maar dan wordt tijdens een zoektocht in de sloppenwijken van Station Athoek
iemand gevonden die niet hoort te bestaan, verschijnt er een boodschapper uit het
mysterieuze rijk van de Presger, en is daar ineens ook Breqs vijand, de verdeelde en
waarschijnlijk ook compleet gestoorde Anaander Mianaai – heerser van een rijk dat
in oorlog is met zichzelf. Breq vertikt het om met haar schip en crew te vluchten,
want dat zou betekenen dat ze de mensen van Athoek aan hun lot overlaat. Zal
ze, tegen alle verwachtingen in, overleven? Maar die vraag heeft haar nooit eerder
tegengehouden. ‘Deze trilogie zal de geschiedenisboeken in gaan als een sfklassieker.’ Library Journal ‘De romans van de Amerikaanse
sciencefictionschrijfster Leckie behoren tot het beste in hun soort.’ NRC
Runenvuur Joanne Harris 2013-05-29 Malin draagt een runenteken. Het symbool
verwijst naar de oude wereld, toen Noorse goden vanuit hun hemelbastion in
Asgard nog heersten over de werelden. Maar nu is Asgard een ru ne en de kracht
van de goden is verwoest. Althans, dat denkt iedereen... Malin en haar vrienden
staan voor grote uitdagingen: een oude vijand uit het rijk der doden verslaan en
het naderende einde van de wereld voorkomen. Binnen twaalf dagen! Maar om de
Apocalyps te overleven moet Malin een wel heel gevaarlijke samenwerking
aangaan.
De schaduwvriend Alex North 2020-10-23 De Schaduwvriend van Alex North is
een spannende en duistere thriller, waarmee North de hooggespannen verwachtingen
na De Fluisterman inlost. Voor de fans van Stephen King en Thomas Harris. De
schaduwvriend is de nieuwe thriller van Alex North, die eerder de bestseller De
Fluisterman schreef. In De schaduwvriend herinnert Paul Adams zich nog goed die
vreselijke dag waarop de jonge Charlie Crabtree een van zijn klasgenoten
vermoordde. Paul was zowel bevriend met Charlie als met het slachtoffer.
Diezelfde dag verdween Charlie spoorloos en de wildste complottheorie n doen
nog steeds de ronde op internet. Vijfentwintig jaar later verwerkt Paul stukje bij

War Gothic in Literature and Culture Steffen Hantke 2015-12-07 In the
context of the current explosion of interest in Gothic literature and popular
culture, this interdisciplinary collection of essays explores for the first time
the rich and long-standing relationship between war and the Gothic. Critics have
described the global Seven Year’s War as the "crucible" from which the Gothic
genre emerged in the eighteenth century. Since then, the Gothic has been a privileged
mode for representing violence and extreme emotions and situations. Covering the
period from the American Civil War to the War on Terror, this collection
examines how the Gothic has provided writers an indispensable toolbox for
narrating, critiquing, and representing real and fictional wars. The book also
sheds light on the overlap and complicity between Gothic aesthetics and certain
aspects of military experience, including the bodily violation and mental
dissolution of combat, the dehumanization of "others," psychic numbing,
masculinity in crisis, and the subjective experience of trauma and memory. Engaging
with popular forms such as young adult literature, gaming, and comic books, as
well as literature, film, and visual art, War Gothic provides an important and
timely overview of war-themed Gothic art and narrative by respected experts in
the field of Gothic Studies. This book makes important contributions to the
fields of Gothic Literature, War Literature, Popular Culture, American Studies,
and Film, Television & Media.
Grijze magie Jaye Wells 2015-11-04 ‘The Wire’ en ‘Breaking Bad’ met magie... In
‘Grijze magie’, het eerste deel in de Kate Prospero-serie van Jaye Wells, draait
alles om de bikkelharde strijd tussen de magiekartels en de wet. In een maatschappij
waarin magie even verslavend is als 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 carri restap waar ze lang op heeft gewacht, maar als haar exvriend een van de verdachten blijkt te zijn zal ze haar relatie met hem en met grijze
magie opnieuw moeten defini ren.
De eeuwige tijd Deborah Harkness 2019-03-19 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 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
Valse beloftes Linda Castillo 2020-12-17 ‘***** Linda Castillo wordt
vergeleken met Karin Slaughter. En terecht.’ – Gooi- en Eemlander Politiechef Kate
Burkholder is een harde tante, maar als ze met de Slaboughzaak te maken krijgt,
moet ze er alles aan doen om emoties buiten de deur te houden. Vier kinderen zijn
verweesd achtergebleven na een tragisch ongeluk waarbij de ouders en een oom
door verstikking in een put met methaangas zijn omgekomen. De autopsie wijst iets
anders uit. Was het moord? Intussen wordt Kate’s district geteisterd door
haatmisdaden tegen de amish en algauw vermoedt ze een verband tussen de moord en
de andere gewelddadige acties. De overheid stuurt profiler John Tomasetti om te
helpen. Kate heeft een complexe relatie met hem, maar groeit tijdens deze zaak nog
meer naar hem toe. Terwijl ze hun handen vol hebben aan de haatacties in de
amishgemeenschap, komt een duister geheim van de Slaboughfamilie aan de
oppervlakte drijven. De moordenaar blijkt al die tijd veel dichterbij te zijn geweest
dan ze hadden gedacht. ‘**** Ook in dit deel wordt weer een zeer gevoelig
onderwerp aangesneden, maar Castillo doet dat ingehouden en met gevoel.’ –
Crimezone.nl ‘Naast uitmuntend beschreven personages en een intrigerend plot dat
een paar onverwachte wendingen neemt terwijl je met je hart in je keel naar een einde
leest, weet Castillo met grote gevoeligheid door te dringen tot de emotionele
belasting van politiewerk.’ – Booklist, starred review
Dodenrit Maggie Stiefvater 2012-06-26 Elk jaar in het begin van november is het
eiland Thisby volledig in de ban van de Scorpio Race. Ruiters proberen zich lang
genoeg vast te klampen aan hun waterpaarden om de finish te bereiken. Sommigen
overleven. Anderen sterven. Sean Kendrick, negentien jaar, is viervoudig kampioen.
Hij is een man van weinig woorden en als hij al angsten heeft, dan begraaft hij ze
diep, zodat niemand ze kan zien. Met Puck Connolly ligt dat anders. Ze zal als
eerste vrouw meerijden in de Scorpio Race. Dat was nooit haar bedoeling. Ze is op
geen enkele manier voorbereid op wat er staat te gebeuren.
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beetje zijn jeugd. Maar wanneer zijn dementerende moeder een terugval krijgt, kan hij
voorbeeld van een goed uitgedachte wereld en een belofte voor toekomstige
er niet meer omheen: hij moet terug naar zijn ouderlijk huis. Het duurt niet lang
titels. Rob H. Bedford, SFF World Kate Elliott is Amerikaanse. Ze woont en
voordat alles uit de hand begint te lopen: zijn moeder is ervan overtuigd dat er een werkt momenteel in Hawa , waar ze schrijft aan een nieuw boek in de wereld van
indringer in huis is, en Paul realiseert zich dat hij wordt gevolgd. Het zet hem aan
Koude Magie.
het denken: wat is er daadwerkelijk gebeurd op de dag van de moord? Waar zou
Bloed & Honing Shelby Mahurin 2021-05-18 Lou is haar heksenkring ontvlucht.
Charlie nu zijn? De schaduwvriend is een spannende en duistere thriller, waarmee
Ze moet zo onopvallend mogelijk leven om niet de aandacht te trekken en vooral
North de hooggespannen verwachtingen na De Fluisterman inlost. Over De
geen magie gebruiken, want in Cesarine worden heksen zoals zij zonder pardon op de
Fluisterman: **** ‘Een geraffineerde constructie.’ – VN Detective & Thrillergids
brandstapel gezet. Sinds haar onwaarschijnlijke huwelijk met heksenjager Reid
‘Atmosferisch en griezelig spannend.’ – Alex Michaelides, auteur van De stille
Diggory is het leven er niet makkelijker op geworden. Nu zitten zowel de
pati nt
heksenjagers van de kerk als de heksen hen op de hielen. Ze hebben bondgenoten nodig,
Fallen in love Lauren Kate 2012-04-04 Dit is het verhaal van Luce en haar
maar wie wil hen nog helpen? Terwijl Lou en Reid steeds verder uit elkaar worden
zoektocht naar de waarheid. Dit is het verhaal waar iedereen voor zal vallen. In
gedreven, lokt de lafhartige Morgane, een heks die Lou beter kent dan wie dan ook,
vier verhalen en een epiloog ontdekt de lezer alles over de eerdere levens van de
hen in een dodelijk kat-en-muisspel. Is ontsnappen nog mogelijk?
belangrijkste personages uit de Fallen-serie. Het draait niet alleen om Luce en
Ik wil niet voor je vallen Christina Lauren 2019-02-06 Carter en Evie ontmoeten
Dani l. Zo worden Miles en Shelby in de middeleeuwen verliefd, ontdekt Roland een elkaar op een Halloweenfeestje en hebben meteen een klik. Dat ze bij twee
andere kant van Arriane, vraagt Arrianes liefde Aleksandr haar hoogverraad te
concurrerende bedrijven in Hollywood werken, schrikt ze niet af. Maar wanneer die
plegen tegenover Dani l en beleven Luce en Dani l eenmalig een romantische
twee bedrijven gaan fuseren en er maar
n baan overblijft, slaat de sfeer om.
Valentijnsdag. In de epiloog komen alle karakters samen.
Carter en Evie moeten strijden om dezelfde positie. Wat een mooie nieuwe liefde had
Grijze ogen Anne Bishop 2016-11-18 Meg vreest dat het wankele evenwicht
kunnen zijn, verandert in een oorlog op de werkvloer. Ze halen alles uit de kast om
tussen mensen en Anderen voorgoed verstoord is – want wat de mensen zijn
elkaar te overtreffen. Welke emotie gaat het winnen in deze explosieve haatvergeten, is dat de natuur altijd wint... Het vierde boek over Meg, Simon en de
liefdeverhouding? 'Ik wil niet voor je vallen' is een hilarische, oprechte en
Anderen. Anne Bishop is de auteur van de Urban Fantasy-serie 'De Anderen' over
opwindende roman die je in
n ruk uit wilt lezen.
heldin Meg Corbyn. Eerdere delen 'Rode letters' 'Zwarte veren' en 'Zilveren zicht'
Killman Creek Rachel Caine 2019-10-08 Gwen heeft haar kinderen gered van haar
vonden moeiteloos hun weg naar de fans. 'Grijze ogen' is het vierde deel in de serie.
ex, seriemoordenaar Melvin Royal. Maar de strijd is nog niet gestreden. Melvin is
Hoeveel menselijkheid willen de terra indigine bewaren? Dat is de vraag waar Meg,
ontsnapt uit de gevangenis en Gwen ontvangt een bericht: Jij bent nergens veilig Nu
Simon, Vlad en de andere leiders van het Stadspark voor staan. De haatzaaiers
ook Gwens schuilplaats aan Stillhouse Lake hen niet langer kan beschermen,
van Mensen Altijd Eerst verklaren de oorlog aan de Anderen – maar ze hebben geen
brengt ze haar kinderen onder bij een bewapende buurman. Zelf gaat ze op jacht met
idee wat ze met hun bloedlust wakker maken. Dit gevecht komt voor de Anderen
Sam Cade, de broer van een van Melvins slachtoffers. Gwen weet wat ze moet
neer op een simpele vraag: Hoeveel menselijkheid willen de terra indigine bewaren?
doen, ze heeft de kunst kunnen afkijken van een van de meest gestoorde moordenaars
Het is oorlog, maar de mensen zijn vergeten dat ze niet alleen de
ooit. Maar de strijd blijkt heviger dan verwacht. E n ding is zeker:
n van hen zal
gedaantewisselaars tegenover zich hebben – ze hebben zojuist de oorlog verklaard
sterven
aan de wereld zelf.
Bloed en Storm Jon Skovron 2018-11-06 Bloed en Storm is het derde deel van
Als een herinnering Abbi Glines 2018-05-01 Een nieuwe serie van bestsellerauteur
Jon Skovrons trilogie Het Koninkrijk der Stormen. Nog draaierig van de
Abbi Glines! - Sea Breeze meets Rosemary Beach Als een herinnering is het eerste deel gebeurtenissen bij Ochtendlicht, heeft Hoop moeite te begrijpen wat het betekent om
van een nieuwe serie van Abbi Glines waarin de personages van de populaire series
een krijger te zijn die heeft gezworen nooit meer een zwaard op te pakken. Rood
Sea Breeze en Rosemary Beach elkaar ontmoeten. Zeven jaar nadat ze elkaar voor
geniet ondertussen van zijn rol als keizerlijke spion. Misschien zelfs een beetje te
het eerst ontmoetten en knalverliefd op elkaar werden, brengt het lot Bliss en
veel. Maar zijn loyaliteit zal op de proef worden gesteld als zijn leidinggevende,
Nate weer bij elkaar. Maar is dat sprankje geluk genoeg om hun liefde weer te laten vrouwe Hempist, hem eindelijk de missie toebedeelt waar hij al zo lang om heeft
ontbranden?
gesmeekt: Hope en Brigga Lin rekruteren om hem te helpen het keizerrijk eens en voor
Het lot van de Tearling Erika Johansen 2017-09-28 Bloedstollende finale van de altijd te ontdoen van de biospinners. Het lot bracht ze samen... maar zal het hun
internationaal populaire Koningin van de Tearling-serie De Koningin van de
keizerrijk vernietigen? In deze spannende finale van Jon Skovrons avontuurlijke
Tearling-serie volgt de negentienjarige prinses Kelsea Glynn die na het overlijden
fantasyreeks moeten twee jonge mensen, in een gebroken keizerrijk verspreid over
van haar -moeder de troon moet terugwinnen en haar koninkrijk, de Tearling, moet
wilde zee n, een manier vinden om hun volk bijeen te houden.
verlossen van de Rode Koningin, die de -bevolking terroriseert met duistere magie.
Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07 Even intrigerend als zijn naam,
Kelsea worstelt niet alleen met de ethische dilemma’s van het regeren maar ook
even gevaarlijk en meeslepend als zijn foto's. Zo wordt oorlogsfotograaf Shade
met de dagelijkse problemen die komen kijken bij het opgroeien – en dit alles terwijl ze
Wilder beschreven in het tijdschrift waarvoor Bryan Mitchell de glamour-foto's
moet proberen te overleven in een wrede wereld. Om haar volk te beschermen tegen
levert. Maar wanneer ze samen een reportage moeten maken, wordt haar al gauw
een verwoestende invasie heeft Kelsea het ondenkbare gedaan: ze heeft zichzelf n
duidelijk dat de samenwerking geen feest zal worden. De man is gewoon te arrogant
haar magische saffieren aan de Rode Koningin gegeven, haar felste tegenstander. En
voor woorden. Shane staat evenmin te trappelen om op stap te gaan met een
ze heeft de Mace, een betrouwbaar lid van de Wachters van de Koningin, in haar
tenger popje dat de kost verdient met het fotograferen van de jetset. Afstand
plaats regent gemaakt. Maar de Mace zal niet rusten voordat hij en zijn mannen
houden lijkt hun allebei verreweg het beste. Helaas staan daarbij twee dingen in de
hun koningin hebben bevrijd. De pers over de Koningin van de Tearling-serie ‘Een van
weg: de zinderend hete zomer en de fysieke nabijheid van de ander...
de spannendste fantasytitels dit jaar.’ Hebban.nl ‘Game of Thrones en The Hunger
De boekwinkel Deborah Meyler 2013-12-18 Esmee studeert kunstgeschiedenis in
Games ontmoeten PulpFiction.’ TheDaily Mail ‘Goed uitgewerkte personages die
New York. Ze houdt van de stad en is stapelverliefd op haar vriend. Tot Mitchell
nooit saai of zwart-wit zijn en schurken die al even fascinerend zijn als de helden.
haar dumpt - net voordat ze hem wil vertellen dat ze zwanger is. Esmee besluit
De finale van een fantastische serie.’ Library Journal ‘Het laatste deel uit de
haar kind alleen op te voeden. Ze vindt een baantje bij De Uil, een rommelige
Koningin van de -Tearling-serie volgt het lot van Koningin Kelsea en de Tearling in
tweedehands boekwinkel in Manhattan, met een kleurrijke personeelsbezetting en een
een bloedstollend, episch slotdeel.’ Buzzfeed
aantal tijd-, tact- en thuisloze vaste bezoekers. In De Uil voelt Esmee zich op
Rode letters Anne Bishop 2015-03-02 Als Meg midden in een sneeuwstorm de
haar gemak. Tot de berouwvolle Mitchell alles op alles zet om haar terug te
grens tussen de mensen en de Anderen oversteekt, weet ze niet hoe verreikend die ene
krijgen.
stap zal zijn... Het eerste boek over Meg, Simon en de Anderen. Voor alle lezers die
Hex Thomas Olde Heuvelt 2016-08-17 De internationale bestseller HEX nu in
zijn opgegroeid met ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’ en de ‘Mortal
midprice 'Briljant en volstrekt origineel.' Stephen King 'HEX is griezelig, pakkend en
Instruments’-serie is er nu ‘Rode letters’, het eerste boek van Anne Bishop over Meg origineel.' George R.R. Martin Wie er wordt geboren is gedoemd er tot zijn dood te
Corbyn en de Anderen. Meg Corbyn is een cassandra sangue, een bloedprofeet, die de
blijven. Wie er zich vestigt komt er nooit meer weg. Het ogenschijnlijk pittoreske
toekomst ziet elke keer dat haar huid bloedt. Op de vlucht voor de man die haar
dorpje Beek is in de greep van de Wylerheks, een vrouw uit de zeventiende eeuw met
gave wil gebruiken om rijk te worden eindigt ze in een Stadspark van de Anderen –
dichtgenaaide mond en ogen. Zwijgend loopt ze door de straten en dringt ze de
waar de menselijke wet niet geldt... Simon Wolfgard, gedaantewisselaar en leider
huizen binnen, nachtenlang staat ze aan je bed. Iedereen weet dat haar ogen nooit
van het Stadspark in Lakeside, weet niet wat hem ertoe beweegt om Meg de baan te mogen worden geopend. Er wordt alles aan gedaan om haar aanwezigheid geheim te
geven van Contactmens. Maar als hij Megs geheim ontdekt, moet hij beslissen of zij
houden. Maar als een groep jongeren besluit viral te gaan met de heks, laat ze de
het waard is om de broze vrede tussen mensen en de Anderen op het spel te zetten.
moderne samenleving langzaam maar zeker afglijden naar middeleeuwse praktijken. En
Anne Bishop is een ‘New York Times’-bestsellerauteur die met haar boeken meerdere
dan is de wraak van de Wylerheks nog niet eens begonnen... Thomas Olde Heuvelt
prijzen heeft gewonnen. Megs verhaal gaat verder in haar tweede boek, ‘Zwarte
(1983) won de prestigieuze Amerikaanse Hugo Award voor het beste korte
veren’. ‘Anne Bishop weet zulke levensechte personages neer te zetten dat ik het
verhaal. Zijn roman HEX is inmiddels wereldwijd verschenen bij grote uitgeverijen in
gevoel kreeg echt in haar wereld rond te lopen. Ik ben verslaafd aan deze serie, kom de VS, Groot-Brittanni en vele andere landen.
op met dat volgende deel!’ – ‘USA Today’
Zilveren zicht Anne Bishop 2016-03-11 Als het geweld oplaait tussen mensen en
Koude Magie Kate Elliott 2011-07-20 We schrijven eind achttiende eeuw. Europa Anderen, staat Meg voor een moeilijke keuze. Wie kan ze nog vertrouwen? Het derde
staat op de drempel van een industri le revolutie, de eerste luchtschepen varen
boek over Meg, Simon en de Anderen. 'Zilveren zicht' van Anne Bishop is het derde
net uit en het volk lijkt eindelijk in opstand te durven komen tegen de wrede, koude
deel in de serie De Anderen. De boeken van Anne Bishop zijn een aanrader voor alle
magi rs die het continent onder controle houden. Magi rs die de lucht om hen heen lezers die zijn opgegroeid met ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’ en de
letterlijk bevriezen en de technologische vooruitgang van het gewone volk
‘Mortal Instruments’-serie Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze
verafschuwen. Cat Barahal en haar nichtje Bee volgen op school lessen in nieuwe
nu in het Stadspark woont dat het haar soms duizelt – letterlijk. Haar vrienden,
technologie n, maar hen wordt ook geleerd de koude magi rs te vrezen. Als op een zowel mens als Ander, zijn geschokt als ze ontdekken hoe zwaar deze maanden voor
dag zon koude magi r aanklopt bij het huis van haar oom en tante, waar Cat
Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs vriend,
sinds de dood van haar ouders woont, verandert haar leven van de ene dag op de
heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar hij is vastbesloten die te
andere. Haar oom en tante worden gehouden aan een contract dat jaren geleden is
vinden. Ondertussen worden Monty en zijn collega’s bij de politie geconfronteerd
afgesloten en Cat wordt zonder pardon aan de magi r uitgehuwelijkt. Wie kan zij met de gevolgen van het voortdurende stoken door de aanhangers van Mensen
nog vertrouwen nu zelfs haar familie haar in de steek laat... Het perfecte
Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen en Anderen, maar ook tussen
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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...
Academicus Vampyrus 5: Geestesband Richelle Mead 2011-07-15 Na een
hartverscheurende reis naar Siberi 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.
Voor altijd stil Linda Castillo 2020-12-17 Elk huis heeft zijn kruis ... Wanneer
politiechef Kate Burkholder arriveert bij een amish boerderij wacht haar een
horrorscenario: een hele familie is uitgemoord. De vredelievende gemeenschap is
uitermate geschokt door het grove geweld en de willekeurige moorden. Maar is het
wel willekeurig? Kate weet als geen ander dat elke familie geheimen heeft, en terwijl
ze dieper in het verleden van de familie duikt, komt ze er samen met agent John
Tomasetti achter dat een jonge vrouw met een grote leugen moest leven en haar
mond moest houden. Ook dat herkent Kate uit haar eigen leven en dus zal ze
afstand moeten houden, want ze weet wat er kan gebeuren als ze te betrokken bij
deze zaak raakt. Toch ontkomt ze er niet aan...
De laatste envelop Maureen Johnson 2013-07-12 Afgelopen zomer reisde de
zeventien-jarige Ginny met haar rugzak door Europa. Gewapend met dertien
enveloppen met opdrachten en geld van haar onlangs overleden tante, volgde
Ginny het pad dat tante Peg voor haar had uitgestippeld. Maar wanneer Ginny s
rugzak, met daarin de laatste envelop, in Griekenland wordt gestolen, eindigt
haar reis abrupt. Ginny zal nooit weten wat haar tante aan het einde van de reis
voor haar in petto had. Maanden later, als Ginny weer thuis is in Amerika, neemt
een mysterieuze jongen uit Londen contact met haar op. Hij beweert dat hij haar
rugzak heeft gevonden met daarin de dertiende brief. Ginny besluit het spoor weer
op te pakken en vertrekt naar Londen, waar ze aan een nieuw avontuur begint vol
oude bekenden, nieuwe liefdes en ervaringen die je maar eens in je leven meemaakt. Deze
keer zijn er geen instructies van haar tante. Ginny moet haar eigen weg zoeken in
Londen, Parijs en Amsterdam, en boven alles haar hart volgen.
Overlevingslied Paul Tremblay 2020-10-27 In de huiveringwekkende thriller
Overlevingslied toont Paul Tremblay, de favoriete schrijver van Stephen King,
zijn meesterlijke vertelkunst. Overlevingslied is een griezelig horrorverhaal van
Paul Tremblay, een van de favoriete schrijvers van Stephen King en winnaar van de
Bram Stoker award voor Superior Fiction in 2018. Massachusetts wordt
geteisterd door een verraderlijk virus met de symptomen van hondsdolheid en dat
wordt verspreid door speeksel. Maar in tegenstelling tot hondsdolheid, heeft deze
ongekende ziekte een angstaanjagend korte incubatietijd van een uur. Besmette
pati nten worden knettergek en ervaren een drang om zoveel mogelijk andere mensen
te bijten en infecteren, vooraleer hen een onvermijdelijke dood wacht. De ziekenhuis
zijn overvol, de hysterie is uitgebroken, mensen leven in quarantaine en een
avondklok is ingesteld. En toch lijken de noodprotocollen van de regering te
haperen. Dokter Ramola "Rams" Sherman, een zachtaardige kinderarts krijgt een
hysterische oproep van haar hoogzwangere vriendin, Nathalie. Nathalie’s man is
vermoord, nadat hij venijnig aangevallen werd door een besmette buur. In een poging
haar man te redden, werd ook Nathalie gebeten. Zullen Nathalie en Rams de
huiveringwekkende, en soms dodelijke uitdagingen op hun pad overwinnen en zullen ze
het leven van Nathalie en haar ongeboren kind kunnen redden? “Paul Tremblay
scared the living hell out of me, and I'm pretty hard to scare.” Stephen King
Darkness Rising 2 - Roeping Kelley Armstrong 2013-03-18 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 ge nteresseerd is in een
specifiek detail van Maya: haar tatoeage in de vorm van een pootafdruk...
Samenzwering is het eerste deel in de Darkness Rising-trilogie.
Armada Ernest Cline 2016-02-23 Voor Zack Lightman is het een dag als alle
andere. Hij zit uit het raam te staren tijdens een saaie les wiskunde. Plotseling ziet
hij een ufo langsvliegen. Hij denkt dat hij gek is geworden. Als hij wat beter kijkt,
weet hij wel zeker dat hij gek is geworden. Het ruimteschip ziet er namelijk precies zo
uit als dat van de kwaadaardige aliens in Armada, de game waar Zack zo
verslaafd aan is dat hij op de wereldwijde ranking op de zesde plek staat. Wat hij
ziet blijkt allemaal echt te zijn. Aliens zijn vastbesloten de aarde te vernietigen en
zullen binnen vierentwintig uur aanvallen. De wereld maakt zich op voor een
verwoestende aanval. Zack en andere fanatieke spelers van Armada moeten drones
besturen om te helpen de aarde te verdedigen. Het lot van de wereld ligt plots op
de schouders van de nerds.
De leerling Tess Gerritsen 2011-01-05 Boston wordt geteisterd door een reeks
schokkende misdaden die eindigen in ontvoering en dood. Het patroon suggereert dat
er
n man aan het werk is: seriemoordenaar Warren Hoyt, bijgenaamd 'De
Chirurg', die echter onlangs achter de tralies is verdwenen. Rechercheur Jane
Rizzoli vermoedt dat er een leerling van Hoyt rondwaart, die gebruik maakt van
zijn gruwelijke methoden. Maar Jane houdt er geen rekening mee dat ze zelf wel eens
het doelwit zou kunnen worden. Als Hoyt plotseling op vrije voeten komt, voegt
hij zich bij zijn mysterieuze bloedbroeder in een nietsontziende vendetta....
In vuur en vlam Abbi Glines 2017-03-16 Verwend, ego stisch, rijk, verrader,
slet Nan Dillon, de in Prada geklede bad girl van Rosemary Beach, is onder de hete
zomerzon voor van alles uitgemaakt. Een deel van haar reputatie heeft ze
verdiend; haar enige zorgen zijn het onderhouden van haar perfecte figuur en het met
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haar broer Rush moeten delen van haar vaders priv vliegtuig. Maar Nan is
allesbehalve blij. Rush verwacht een tweede kind en heeft geen tijd voor zijn zus.
Grant, de laatste jongen om wie ze echt gaf, besluit dat hij niet met haar maar met
haar halfzus Harlow verder wil gaan. En Harlow, die nooit is vergeten hoe Nan
haar behandelde toen ze voor het eerst naar de stad verhuisde, blijft afstandelijk.
Dus als Major haar mee uit vraagt, grijpt ze haar kans om met de knappe charmeur
te daten. Een tijd weet Nan het met Majors playboy-manieren uit te houden, maar
als hij haar te vaak heeft afgebrand, besluit ze plotseling voor een wild weekend
naar Las Vegas te gaan. Daar ontmoet ze Gannon, een duistere, verleidelijke en o
zo gevaarlijke zakenman die precies weet hoe hij haar moet behandelen...
Dochter van Isfahan Anita Amirrezvani 2011-10-07 Even onvergetelijk als De
vliegeraar van Khaled Hosseini In het Iran van de zeventiende eeuw bereikt een
veertienjarig meisje de huwbare leeftijd. Maar in plaats van een prachtige toekomst
kondigt een onheilspellende komeet boven de woestijn ongeluk en tegenspoed aan.
Als haar vader plotseling overlijdt en geen bruidsschat achterlaat, beginnen het
meisje en haar moeder noodgedwongen een nieuw leven in de sprookjesachtige stad
Isfahan. Haar oom - een rijke tapijtmaker - en zijn echtgenote nemen de twee
vrouwen met tegenzin naar huis. Onder begeleiding van haar oom ontwikkelt het
meisje zich tot een briljant tapijtknoopster. Maar door een onbezonnen daad valt
ze in ongenade en wordt ze gedwongen een liefdeloos, geheim huwelijk te sluiten. Er
is niemand tot wie ze zich kan wenden en ze moet al haar talent en wilskracht
aanwenden om voor haarzelf en haar moeder een betere toekomst te cre ren.
Dit is ons verhaal Ashley Elston 2020-07-15 In dit moordmysterie is niets wat
het lijkt Niemand weet wat er is gebeurd die ochtend in River Point. Vijf jongens
gingen het bos in, vier kwamen er terug. Iedereen heeft een motief, maar niemand
praat. Kates bijbaantje bij de plaatselijke assistent-officier van justitie is niet
bepaald spannend, totdat haar baas op de grootste zaak gezet wordt die hun
kleine dorpje ooit gekend heeft. Iedereen heeft het over de jongens van River Point.
Er is bewijs dat de jongens schuldig zijn, maar de officier van justitie wil dat de
zaak in de doofpot wordt gestopt. Hij heeft zijn functie namelijk te danken aan hun
machtige families. Kate heeft zo haar eigen redenen om de zaak op te willen lossen
en laat het hier niet bij zitten. Maar kan ze de geheimen van de jongens ontrafelen
zonder haar eigen geheimen te onthullen? Terwijl Kate gevaarlijk dicht bij de
waarheid komt, wordt duidelijk dat niemand is wie hij lijkt. Als Kate niet snel
ontdekt wie de echte dader is, komen er levens op het spel te staan… inclusief dat
van haarzelf. Drama, suspense en onverwachte wendingen – een boek dat je niet meer
weg kunt leggen! Riverdale en 13 Reasons Why meets John Grisham en Karen
McManus.
Het Keizerrijk van As Anthony Ryan 2019-02-18 Anthony Ryan – de
bestsellerauteur van de trilogie In de Schaduw van de Raaf – is terug met de
finale van zijn spannende epische fantasy-trilogie Draconis Memoria. Een reeks vol
geheime expedities, avontuur, spionnen, sluipmoordenaars, explosieve magie en een
gewelddadige strijd om de wereld te veroveren. Het leger van de witte draak heeft
een bloederig spoor door de wereld getrokken, steden en dorpen daarbij in de as
leggend. Duizenden onschuldige mensen zijn gestorven onder deze genadeloze
aanslag, en er zullen er snel nog meer volgen. Alleen ex-crimineel Cleemond
Torkreek en meesterspionne Lizanne Letriet – samen met het zootje ongeregeld dat
ze bondgenoten noemen – staan tussen de furie van de witte draak en het einde van
de wereld. Maar om de toekomst te redden, moeten ze eerst het verleden in duiken en
een eeuwenoud mysterie oplossen dat misschien wel het tij eens en voor altijd kan
doen keren.
Witte kaarten Anne Bishop 2017-07-18 De aankomst van Monty’s broer in
Lakeside lijkt niet zo belangrijk – maar alleen Meg weet wat er echt op het spel
staat... Het vijfde en afsluitende boek over Meg, Simon en de Anderen. ‘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, 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...
Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley Davidson
is een priv detective met een bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze
regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen. Als Charley en haar beste
vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles ingewikkelder dan
het in eerste instantie leek. Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door
demonen die maar
n ding willen: contact met Charley. Lukt het Charley om de
vermiste vrouw terug te vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad?
Darynda Jones won met haar debuut Eerste steen rechts de Golden Heart® voor
de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor en suspense.
Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en
fantasy dan is dit jouw boek. Viva
Fatale kus Lauren Henderson 2013-08-15 Scarlett Wakefield is zo'n meisje dat
altijd pech lijkt aan te trekken. Wanneer ze tijdens een feestje zoent met Dan, de
populairste jongen van school, valt hij dood neer. Nadat ze van de schrik is
bekomen, komt ze erachter dat hij is vermoord. Maar door wie? En waarom? Om uit
handen van de roddelpers te blijven, die maar niet uitgeschreven raakt over de
'fatale kus', wordt Scarlett naar de strenge kostschool van haar grootmoeder
gestuurd. Daar weet niemand iets van haar geheim af, denkt ze. Tot ze anonieme
briefjes ontvangt die een heel ander licht werpen op Dans plotselinge dood... 'Een
verrassend leuke kruising tussen chicklit en detective: snel, spannend en
mysterieus.' Mel Wallis de Vries Maak in dit eerste deel kennis met Scarlett! In
deze reeks verschenen ook: Zoenen & leugens, Kus in de nacht en Doodskus.
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De invasie van de Tearling Erika Johansen 2016-06-14 Erika Johansen heeft een
prachtige wereld geschapen, vol magie, avontuur en geweldige personages Kelsea
Glynn groeit elke dag meer in haar nieuwe rol als koningin van de Tearling. Door te
stoppen met het leveren van slaven aan het naburige koninkrijk Mortmesme, maakt
ze van de Rode Koningin een geduchte vijand. Leger na leger wordt er naar de
Tearling gestuurd om haar bezit op te eisen. En niets kan de invasie stoppen. De enige
kans op overleven ligt in handen van een vreemde, en mogelijk gevaarlijke
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bondgenoot. Lily is een vrouw die in een andere tijd leeft, een tijd waarin het al als
een misdaad voelt om een vrouw te zijn. En het lot van de Tearling – en dat van
Kelsea – ligt in haar handen. Erika Johansen voegt spannende lagen toe aan haar
multidimensionale verhaal van magie, mysterie en een onverwoestbare jonge heldin.
Over De kroon van de Tearling: ‘Een van de spannendste fantasytitels dit jaar.’
Hebban Fantasy ‘Game of Thrones en The Hunger Games ontmoeten Pulp Fiction.’
The Daily Mail ‘Het verhaal wordt goed verteld, met wisselende perspectieven, en
het is spannend en intrigerend.’ NBD/Biblion
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