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de liefde van haar leven op te geven. Net nu

geschiedenis die hij liever voor zichzelf houdt -,

Ever meer ontdekt over haar nieuwe gaven als

maar ook een eeuwenoud document dat uitlegt

een onsterfelijke en haar geliefde Damen haar

hoe ze in de tijd kan reizen. Ever wordt

inwijdt in die duistere, verleidelijke wereld,

gedwongen te kiezen tussen teruggaan in de tijd

gebeurt er iets vreemds met hem. Terwijl Evers

om haar familie te behoeden voor het dodelijke

krachten groeien, worden Damens krachten juist

ongeluk dat hun leven eiste óf in het heden te

zwakker. Hij wordt geveld door een mysterieuze

blijven en Damen te redden, die met de dag

ziekte die niet alleen zijn geheugen en identiteit,

zwakker wordt '

maar zelfs zijn leven in gevaar brengt. In een

Fallen in love Lauren Kate 2012-04-04 Dit is het

wanhopige poging hem te redden, reist Ever naar

verhaal van Luce en haar zoektocht naar de

de geheimzinnige wereld die Zomerland heet.

waarheid. Dit is het verhaal waar iedereen voor

Daar ontdekt ze niet alleen de geheimen uit

zal vallen. In vier verhalen en een epiloog ontdekt

Damens verleden - de afschuwelijke, pijnlijke

de lezer alles over de eerdere levens van de
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belangrijkste personages uit de Fallen-serie. Het

allemaal in de hoop ooit samen te kunnen zijn,

draait niet alleen om Luce en Daniël. Zo worden

voor altijd. In Lotusbloem is hun gezamenlijke lot

Miles en Shelby in de middeleeuwen verliefd,

eindelijk binnen handbereik. Worden Ever en

ontdekt Roland een andere kant van Arriane,

Damen voorgoed verenigd of wreed uit elkaar

vraagt Arrianes liefde Aleksandr haar

gedreven? In dit laatste deel lees je de

hoogverraad te plegen tegenover Daniël en

ontknoping van De Onsterfelijken... `Vanaf

beleven Luce en Daniël eenmalig een

hoofdstuk één in Evermore was ik verslaafd.'

romantische Valentijnsdag. In de epiloog komen

Maartje OP DE-ONSTERFELIJKEN-HYVES.NL

alle karakters samen.

`Als je eenmaal over Ever en Damen hebt

Lotusbloem Alyson Noël 2012-04-17 Alyson Noël,

gelezen, kun je niet meer stoppen!!'

De Onsterfelijken 6 - Lotusbloem Ever en Damen

TEENSREADTOO.COM Alyson Noël woont in

hebben al eeuwenlang bittere rivalen, jaloerse

Laguna Beach, Californië. Haar serie De

vrienden en hun grootste angsten overwonnen,

Onsterfelijken, over Ever en Damen, wordt in 33
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landen vertaald en de filmrechten van de reeks

Twee zusjes, een verdwijnt. Een narcistische

zijn voor miljoenen dollars verkocht.

moeder, een maniakale stiefvader, een

Academicus Vampyrus 5: Geestesband Richelle

disfunctioneel gezin. Wie weet waar Emma

Mead 2011-07-15 Na een hartverscheurende reis

Tanner is? De zusjes Tanner zijn verdwenen.

naar Siberië keert Rose eindelijk terug naar St.

Emma's auto wordt gevonden, maar van haar en

Vladimir en haar beste vriendin Lissa. Ze zijn

Cass geen spoor. Drie jaar later staat Cass

geslaagd en de meiden kunnen niet wachten tot

ineens bij haar moeder en stiefvader op de stoep.

het 'echte leven' begint. Hoewel het leven lonkt,

Ze waren ontvoerd, vertelt ze, en gevangen

verlangt Rose nog steeds naar Dimitri. Toen ze

gehouden op een eiland. Terwijl ze haar verhaal

hem vond, was ze niet in staat om hem te

doet aan forensisch psychiater Abby Winter,

vermoorden en wat erger is... hij heeft haar bloed

onthult ze ook veel over haar leven voor de

geproefd.

verdwijning. Een leven met een narcistische

Het Cassandra-effect Wendy Walker 2017-10-24

moeder, een maniakale stiefvader en een
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manipulatieve zus. Of is Cass juist degene die

levende persoon die haar kan bereiken, maar hij

manipuleert?

moet wel een manier vinden om dat te doen.

Verbrand P.C. Cast 2012-08-23 Drie meisjes

Volgens de Hoge Raad van Vampiers zal hij

spelen met vuur, en als ze niet oppassen, zal

moeten sterven, maar dan zal Zoey de strijd

iedereen zich branden... Het zijn onheilspellende

zeker opgeven. En er resten nog slechts zeven

tijden in het Huis van de Nacht. Zoey Redbirds

dagen...Dan verschijnt 'beste vriendin voor altijd'

ziel is verbrijzeld. Nu alles waar ze voor stond

Stevie Rae op het toneel. Ze houdt een geheim

uiteenvalt en haar hart gebroken is, verlangt ze

verborgen dat mogelijk de sleutel is om Zoey

ernaar om voorgoed in het hiernamaals te blijven.

terug te halen, maar tegelijkertijd dreigt haar hele

Zoey's krachten nemen snel af en het lijkt er niet

wereld uiteen te spatten.

op dat ze zichzelf op tijd bijeen kan rapen om

Halo Alexandra Adornetto 2011-10-07 Venus

naar haar vrienden terug te keren en de zaken

Cove is niet meer dan een slaperig stadje. Daar

weer op orde te brengen. Stark is de enige

komt verandering in wanneer vanuit de hemel
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drie engelen naar het stadje worden gestuurd:

de wereld en de engelen moeten al hun krachten

Gabriel, de krijger, Ivy, de heler, en Bethany, de

bundelen om hem te bestrijden. Bethany kunnen

tiener. Zo onopvallend mogelijk maakt het drietal

ze daarbij niet missen, en de jonge engel zal

zich op voor een strijd tegen het Kwaad. Om zo

moeten kiezen tussen de liefde en haar missie.

min mogelijk op te vallen, proberen de engelen

Requiem Lauren Oliver 2014-02-03 De Delirium

zich als een gewoon gezin voor te doen. Bethany

amoris-trilogie van Lauren Oliver is een

gaat naar de plaatselijke middelbare school,

fenomeen: een New York Times-bestseller, in

wordt verliefd en begint tegen alle regels van de

meer dan 32 landen verschenen en meer dan 1

hemel in een relatie. Maar al snel blijken de drie

miljoen boeken werden verkocht. De trilogie gaat

engelen niet de enige bovennatuurlijke elementen

over Lena die leeft in wereld waar liefde

in Venus Cove te zijn. De komst van een uiterst

verboden is en als een ziekte wordt beschouwd.

charmante, verleidelijke en bovenal dodelijk

Code Kathy Reichs 2013-06-11 Het derde deel in

gevaarlijke jongen bedreigt het voortbestaan van

de spannende jeugdreeks met het nichtje van
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Temperance Brennan, alias Bones, in een van de

zetten in een adembenemende race tegen de

hoofdrollen. De Viralen vinden een doos met

klok.

daarin een ingewikkelde puzzel. Shelton ziet kans

Everlasting Alyson Noël 2011-06-07 Their epic

het raadsel te ontcijferen, maar die leidt alleen

love story has captured the hearts of millions and

maar naar nog meer aanwijzingen van de

enchanted readers across the world. Everlasting

Gamemaster. Een tweede, nog belangrijker

is the beautiful finale to Alyson Noël's bestselling

aanwijzing ligt binnen handbereik als de Viralen

Immortals series, in which their journey draws to

die uitdaging aan durven te gaan.Maar de jacht

a spectacular conclusion—where all will be

verandert al snel in een nachtmerrie. Als ze een

revealed. Their darkest enemies now defeated,

tweede doos vinden, blijkt deze een nepbom te

Damen and Ever are free to embark upon their

bevatten, en een angstaanjagend voorstel van de

final quest—to free Damen from the poison

Gamemaster. Ergens ligt een echte bom

lingering in his body. If they can just find the

verborgen en de Viralen moeten alles op alles

antidote, they'll finally be able to feel each other's
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touch—and experience the passionate night

eternity.

they've been longing for. But their fight to be

Blood of eden Julie Kagawa 2013-11-19 Blood of

together will lead them into the most formidable

Eden Deel 1 Allie doet het onmogelijke: ze sterft

terrain yet...into the dark heart of Summerland.

om te kunnen overleven. De zeventienjarige Allie

Here in a land of scorched earth and endless

moet zien te overleven in een verwoeste wereld

rain, Ever and Damen will discover their

waarin vampiers de macht hebben. Nadat een

relationship's hidden origins, expose a secret

van haar voedselstrooptochten haar bijna fataal is

history they never imagined...and come face to

geworden, laat meestervampier Kanin haar

face with the true reason fate keeps tearing them

kiezen: sterven of een vampier worden. Ze kiest

apart. Only then, when the final mystery is

voor het laatste, en dat brengt weer heel andere

unraveled and the last secret revealed, Ever and

problemen met zich mee. Wat het betekent om

Damen's future will hinge on one ultimate

een vampier te zijn, merkt ze pas echt als ze

decision that will put everything at stake....even

verliefd wordt op de dappere, loyale en zéér
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menselijke Zeke. Wat zal er gebeuren als hij

verdwijnen en de enige die haar echt begrijpt het

erachter komt wat ze werkelijk is? Haar hart mag

is net of hij in haar ziel kan kijken. Ever wordt

dan niet meer kloppen, maar dat wil niet zeggen

beetje bij beetje ingewijd in Damens wereld vol

dat het niet gebroken kan worden...

wonderen en geheimen, maar ze heeft nog

Evermore Alyson Noël 2010-10-19 De

steeds geen idee wie hij is of wat hij is. Het enige

onsterfelijken 1 - Evermore Sinds haar ouders en

wat ze zeker weet, is dat ze hopeloos verliefd op

zusje bij een auto-ongeluk zijn omgekomen, kan

hem is. Evermore is verslavend, ik kon het niet

Ever auras zien en andermans gedachten horen.

wegleggen. Ik droomde over dit boek. En toen ik

Wanneer ze mensen aanraakt, ziet ze hun hele

het uit had, bleef het maar door mijn hoofd gaan.

verleden. Ze doet dan ook al het mogelijke om

Het is gewoon een adembenemend boek. TEENS

mensen uit de weg te gaan tot de knappe en

READ TOO Alyson Noel woonde enkele jaren op

mysterieuze Damen in haar leven komt. Hij is de

Mykonos en in New York; nu woont ze in

enige die de chaos in haar hoofd kan laten

Californië. Voor ze schrijfster werd werkte ze
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onder andere als stewardess.

voor tv-series, zoals Ellen, Saturday Night Live en

Waar is Bernadette? Maria Semple 2012-11-22

Arrested Development. Ze woont in Seattle met

Wie is Bernadette Fox? Voor haar man Elgie

haar man en dochter. Waar is Bernadette? kreeg

Branch, topman bij Microsoft, is ze zijn geestige,

fantastische recensies en is een New York Times

getalenteerde, wispelturige en getroebleerde

Bestseller. `Een onweerstaanbaar grappige en

vrouw. Voor designexperts is ze een revolutionair

veelzijdige roman. The New York Times

architect. Voor de moeders van school is ze een

`Fantastische, geestige roman met verrassende

regelrecht gevaar. Voor de vijftienjarige Bee is ze

plotwendingen. Een te gekke leeservaring. Los

haar beste vriendin, en gewoon mam. Maar dan

Angeles Times `Verrukkelijk grappig. VOGUE

verdwijnt Bernadette. Bee zet alles op alles om

`Een meesterlijke schets van sociale

haar moeder terug te vinden. Maria Semple

verhoudingen, vol trefzekere, zwarte humor.

groeide op in Spanje en Amerika. Ze werkte

Patrick DeWitt, auteur van De gebroeders Sisters

vijftien jaar in Los Angeles als scenarioschrijver

`Goed getroffen, satirische roman met mooie
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inzichten over de band tussen moeder en

wondermiddel. Onderweg stuurt hij de dieren, de

dochter. O, The Oprah Magazine

inwoners van het koninkrijk, naar de koning. Zij

Het sleutelkruid Paul Biegel 2021-02-04 "Het

moeten hem verhalen vertellen, om zijn hart te

sleutelkruid' van Paul Biegel gaat over de oude

laten kloppen. Linde Faas maakte voor "Het

koning Mansolein en is een echte

sleutelkruid' warme, eigenzinnige illustraties.

kinderklassieker Een waar juweeltje uit de

Meesterverteller Paul Biegel is de

Nederlandse jeugdliteratuur! "Het sleutelkruid' van

meesterverteller van de Lage Landen, een van de

Paul Biegel is een onmisbaar boek in de

meest geliefde stemmen in de Nederlandse

boekenkast van elke jonge lezer. Het sleutelkruid

jeugdliteratuur. Voor zijn werk kon hij onder

In een koperen burcht woont de oude koning

andere twee Gouden Griffels en vier Zilveren

Mansolein. Hij is zo oud, dat alleen een

Griffels in ontvangst nemen. Ook voor "Het

wondermiddel hem kan redden. Een dokter gaat

sleutelkruid' ontving hij een Gouden Griffel. Paul

op reis, op zoek naar het sleutelkruid, het

Biegel is de auteur van meer dan 60 boeken.
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Mijn leven in de hel Sarah Forsyth 2016-03-10

zonder pardon achter het raam gezet. Haar

De negentienjarige Engelse Sarah Forsyth werkt

ontvoerders laten er geen misverstand over

op een crèche in een provinciestadje. Op een

bestaan: als ze probeert te ontsnappen, zal dat

dag ziet ze een advertentie: leidsters gezocht

haar dood worden. Anderhalf jaar lang ondergaat

voor kinderdagverblijf in Amsterdam. Ze is wel toe

Sarah de meest vreselijke vernederingen, tot ze

aan wat avontuur en reageert onmiddellijk. Na

uiteindelijk dankzij puur geluk een onbewaakt

een serieuze sollicitatieprocedure wordt ze

ogenblik vindt om te ontsnappen.

aangenomen. Het lijkt wel een droom. Die droom

Midnight Sun Stephenie Meyer 2020-08-04 Dit e-

verandert in een nachtmerrie op het moment dat

book uit de serie PrismaDyslexie bevat het

Sarah op Schiphol aankomt. De mensen die haar

lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype

ophalen duwen haar in een auto, nemen onder

zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder

bedreiging haar paspoort af en rijden regelrecht

moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden,

naar de Amsterdamse Wallen. Daar wordt ze

waardoor er minder leesfouten gemaakt worden
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en het lezen gemakkelijker wordt. Het

fascinerende details we leren over Edwards

langverwachte nieuwe boek van Stephenie Meyer

verleden en de complexiteit van zijn gedachten,

– Twilight is terug! Toen Edward Cullen en Bella

hoe meer we begrijpen waarom dit de meest

Swan elkaar ontmoetten in Twilight werd er een

bepalende strijd van zijn leven is. Hoe kan hij zijn

iconisch liefdesverhaal geboren. Maar tot nu toe

hart volgen als dit betekent dat hij Bella in gevaar

hebben fans alleen Bella's kant van het verhaal

kan brengen? In Midnight Sun neemt Stephenie

gelezen. Eindelijk kunnen lezers nu ook Edwards

Meyer ons mee terug naar een wereld die

versie van het verhaal lezen. Dit onvergetelijke

miljoenen lezers heeft geboeid, en nog altijd

verhaal, verteld vanuit Edwards perspectief, krijgt

boeit, en brengt ons een nieuwe epische roman

een nieuwe en donkere wending. De ontmoeting

over de verwoestende gevolgen van onsterfelijke

met Bella is de meest zenuwslopende en

liefde. Lees de hele serie! Twilight Nieuwe maan

intrigerende gebeurtenis die hij in zijn jaren als

Eclips Morgenrood

vampier heeft meegemaakt. Hoe meer

Verleiding P.C. Cast 2011-11-11 Dus jij dacht dat
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Zoey Redbird even een break zou nemen na de

verslaat, zal hij wraak nemen op iedereen in haar

recente enerverende gebeurtenissen? Helaas zit

omgeving...

dat er niet in voor de hoge priesteres van het

Academicus Vampyrus 4: Bloedbelofte Richelle

Huis van de Nacht. Het duistere kwaad dat zich

Mead 2011-07-15 Rose staat na de slachting op

schuilhoudt in de tunnels onder het Tulsa Depot

Academicus Vampyrus voor de grootste uitdaging

groeit, en Zoey verdenkt Stevie Rae ervan

in haar leven. Nu Mason naar de andere wereld

verantwoordelijk te zijn voor veel meer dan ze

is vertrokken, moet ze Dimitri Belikov, de liefde

doet voorkomen. Aphrodites visioenen

van haar leven, opsporen en... vermoorden. Zal

waarschuwen Zoey dat ze niet alleen moet

hij hiertoe in staat zijn nadat ze de hele wereld

oppassen voor Kalona en zijn duistere vrienden,

heeft afgereisd om hem te vinden? Of is het nu

maar maken haar ook duidelijk dat alleen zij de

eindelijk tijd om zich bij hem te voegen?

kracht heeft om de kwade geesten te stoppen.

Midnight Jewel Richelle Mead 2018-06-01

Zoey heeft geen keuze: als ze Kalona niet

Spannende en romantische YA-roman vol mooie
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jurken, jaloezie en liefde van bestsellerauteur

wat doe je als je verliefd wordt, juist wanneer je

Richelle Mead. Ik staarde naar de brief in mijn

geen afleiding kunt gebruiken?

handen. Ik moest beslissen hoever ik zou gaan

Gossip girl Cecily von Ziegesar 2009-10-28

om mijn broer te redden. Het antwoord kwam

Pssst... Heb je het al gehoord? Gossip Girl is

snel: zo ver als nodig was. Mira is op de vlucht.

verleidelijk, verslavend, verrukkelijk en

Ze heeft geleerd te overleven en niemand te

schaamteloos. Wie, wat en waar is Gossip Girl?

vertrouwen. Ze meldt zich aan voor The Glittering

Wie: Gossip Girl is anoniem, maar zij kent

Court, waar meisjes van lage komaf worden

iedereen en houdt alles in de gaten. Ze publiceert

opgeleid tot nette jongedames, klaar om te

haar roddels via internet en e-mail en duidt haar

trouwen. Mira heeft andere plannen. Ze wil de

'slachtoffers' slechts aan met initialen. Iedereen

oversteek wagen naar Adoria, op zoek naar haar

leest over zichzelf... en blijft vragen om meer!

verdwenen broer. Waar begin je met zoeken in

Wat: Gossip Girl is Cecily von Ziegesars

een onbekend land vol gevaren en geheimen? En

debuutroman, een gewaagd verhaal over een
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groep stadse tieners met veel geld. De auteur

doden zien. Daarom wordt ze regelmatig

weet waar ze over schrijft: 'She walks the walk

ingeschakeld om moorden op te lossen. Als

and talks the talk.' Waar: Gossip Girl haalt haar

Charley en haar beste vriendin Cookie een

roddels van een elitaire privé-school in New York

vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles

City, bevolkt door tieners die alles hebben wat

ingewikkelder dan het in eerste instantie leek.

hun hartje begeert: rijkdom, status en het uiterlijk

Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd

van hun dromen. Ze zijn sophisticated, werelds

door demonen die maar één ding willen: contact

en kosmopolitisch. En ze hebben dezelfde sores

met Charley. Lukt het Charley om de vermiste

als andere tieners: problemen met vrienden,

vrouw terug te vinden en haar geliefden te

ouders, seks, drugs, school en eten.

beschermen tegen het Kwaad? Darynda Jones

Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19

won met haar debuut Eerste steen rechts de

De stoere, sexy Charley Davidson is een

Golden Heart® voor de Beste Paranormale

privédetective met een bijzondere gave: ze kan

Roman. `De perfecte balans tussen humor en
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suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt

een oude caravan in het bos. Ze leven in

kiezen tussen de genres thriller, chicklit en

afzondering en diepe armoede en de meisjes

fantasy dan is dit jouw boek. Viva

worden soms wekenlang aan hun lot overgelaten.

Als je mij vindt Emily Murdoch 2015-11-05 Een

Wanneer hun moeder op een dag helemaal niet

boek over zoveel meer dan simpelweg twee

meer terugkomt, worden ze door Jeugdzorg

meisjes die gered worden uit de bossen; een

meegenomen en bij hun vader ondergebracht.

verhaal over uithoudingsvermogen, wantrouwen,

Terwijl Jenessa opbloeit dankzij hun nieuwe,

loyaliteit, liefde en vooral over familie. Een

luxueuze leven, merkt Carey dat ze zelf haar

zeldzaam debuut dat de pijn van de

draai niet kan vinden. Na alle negatieve verhalen

hoofdpersoon zo vakkundig, verdrietig en

van haar moeder wantrouwt ze haar vader en het

geweldig beschrijft, maar ook haar veerkracht,

lukt haar niet om aansluiting te vinden op school.

vastberadenheid en hoop. Carey woont met haar

Hoe moet ze aan haar verleden ontsnappen en

zusje Jenessa en hun drugsverslaafde moeder in

zich openstellen aan een vader die ze nauwelijks
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kent?

een nieuwe wereld vol mogelijkheden. Thuis zou

De dochter van de ambassadeur Pam Jenoff

haar liefde voor Georg onmogelijk, zelfs

2015-03-31 Parijs, 1919 De Eerste Wereldoorlog

verboden, zijn. Hier durft ze zich eraan over te

is net afgelopen, en Margot Rosenthal is met

geven. Haar geluk duurt niet lang: het verdrag

haar vader - die als ambassadeur voor Duitsland

wordt gesloten, haar vader keert terug naar

deelneemt aan de vredesconferentie in Versailles

Duitsland, en zij moet met hem mee. Zal het haar

- afgereisd naar Frankrijk. Al wordt ze door

lukken de draad van haar oude leven weer op te

sommigen gezien als de vijand, toch geniet ze

pakken, en kan ze aanvaarden dat ze Georg

van het ongebonden leven in een vreemd land.

nooit meer zal zien?

Ze sluit vriendschap met de mysterieuze Krysia,

Julia Anne Fortier 2010-10-11 Een onsterfelijk

en ze wordt zelfs verliefd - op Georg, een knappe

liefdesverhaal. Een gevaariljk geheim. De magie

marineofficier. Terwijl regeringsleiders praten over

van de middeleeuwen in Italie. De Amerikaanse

een nieuwe wereldorde, schept zij voor zichzelf

Julie Jacobs gaat in Siena op zoek naar de
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geheime erfenis van haar overleden moeder. In

schuilen. Onderweg worden ze aangevallen door

een bankkluis treft ze een eeuwenoud manuscript

handlangers van Salimbeni. Een jonge Sienese

aan van Romeo en Julia's liefdesgeschiedenis.

edelman, Romeo Marescotti, redt hen van de

Daarin wordt verteld over de vete tussen twee

belagers. Romeo wordt verliefd op Giulietta, en zij

Toscaanse families: Salimbeni en Tolomei. Dan

op hem. Maar hun heimelijke liefde wordt wreed

stuit Julie op een waarschuwing die aan haarzelf

verstoord wanneer Giulietta gedwongen wordt tot

is gericht: 'Er rust een vloek op je familie en

een huwelijk met de machtigste man van de

daarmee ook op jou, want je echte naam is

familie Salimbeni. Terwijl Julie haar

Giulietta Tolomei. Siena, het jaar 1340. Giulietta

familiegeschiedenis probeert te ontrafelen, merkt

Tolomei is de enige overlevende van een

ze dat niet iedereen haar aanwezigheid in Siena

bloedige aanval op haar familie door de

op prijs stelt. Is de vloek uit het verleden ook nu

wraakzuchtige Salimbeni's. Met hulp van de

nog van kracht? Een vernuftige, intrigerende en

monnik Lorenzo vlucht ze naar de stad om te

spannende roman, waar je doorheen vliegt. Kate
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Mosse, auteur van Het verloren labyrint Anne

verbonden is met de magie van de aarde. Ze

Fortier groeide op in Denemarken en studeerde

moet te allen tijde beschermd worden tegen de

geschiedenis aan de universiteit van Aarhus. In

Strigoi: de onsterfelijke vampiers die ongelooflijk

2002 emigreerde ze naar Amerika. Daar werkte

wreed en gevaarlijk zijn. Rose, de beste vriendin

ze als tv-producent en studeerde filosofie en

van Lissa, is een dhampier. Zij leidt een gevaarlijk

Europese geschiedenis. Sinds haar jeugd is ze

leven dat in dienst staat van het beschermen van

gefascineerd door Shakespeares heldin Julia.

Lissa tegen de Strigoi. Die zijn namelijk

Voor haar eerste roman, Julia, deed ze uitgebreid

vastbesloten om haar een van hen te maken.

onderzoek in de musea en archieven van het

Twee jaar nadat ze uit angst zijn weggelopen van

Italiaanse Siena

de diep in de wouden verscholen Academie van

Academicus Vampyrus 1 Richelle Mead

St. Vladimir worden Rose en Lissa opgepakt en

2010-09-15 Lissa Dragomir, prinses van de

daarnaartoe teruggebracht. Zowel binnen als

Moroi, is een sterfelijke vampier die onlosmakelijk

buiten de ijzeren hekken van de academie blijven
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Rose en Lissa in de greep van de angst. Ze

geheim bezoekt ze de Boekenbus om verboden

dienen de verleidingen van verboden liefdes het

boeken te lezen. En ze ontmoet Joshua, op wie

hoofd te bieden en altijd op hun hoede te zijn,

ze verliefd wordt, terwijl Kyra haar geliefde

want anders maken de Strigoi Lissa voor altijd

eigenlijk niet zelf mag kiezen. Als Kyra vervolgens

een van hen...

moet trouwen met haar zestigjarige oom die al

Uitverkoren Carol Lynch Williams 2010-12-08 De

zes vrouwen heeft staat Kyra voor een

dertienjarige Kyra is opgegroeid in een zeer

wanhopige keuze. Hierbij wordt ze geconfronteerd

geïsoleerde gemeenschap. Haar vader heeft drie

met geweld en haar eigen angst om haar familie

vrouwen, zijzelf heeft twintig broers en zussen, en

voor altijd te verliezen. Een krachtig en

er zijn zelfs nóg twee kinderen op komst. Over

hartverscheurend boek over liefde en hoop. Het

haar leefomgeving heeft Kyra zich nooit iets

schrijnende verhaal van een meisje dat worstelt

afgevraagd. Totdat ze langzaamaan steeds meer

om zichzelf en uiteindelijk de waarheid te vinden.

in contact komt met de buitenwereld. In het

Meg Cabot
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Vermoord fantoom J.D. Robb 2014-01-05 Number

vreemder als er een connectie opduikt naar een

Twelve is een urban legend in New York. Er

verdachte verdwijning van een rockster, vele

wordt gefluisterd dat de legendarische club uit de

decennia geleden. Terwijl Eve zoekt het verband

jaren zestig vervloekt is, en dat het er spookt.

tussen de twee zaken onderzoekt, botst haar

Inspecteur Eve Dallas leidt het onderzoek naar de

logica met het onverklaarbare. Ze wordt

moord op Radcliff Hopkins, de nieuwe eigenaar

gedwongen om de dreiging onder ogen te zien

en de kleinzoon van de man die van Number

van iets dat nóg gevaarlijker is dan een

Twelve een cultureel icoon maakte. Een serie

moordenaar van vlees en bloed.

kogels maakte een einde aan Radcliffs droom om

Darkest Powers 3 - Afrekening Kelley Armstrong

de club weer in oude glorie te herstellen. Terwijl

2011-04-01 Afrekening is de grande finale van

iedereen angstig wordt van alle paranormale

Kelly Armstrongs succesvolle Darkest Powers-

verhalen laat de nuchtere Eve zich niet afleiden

trilogie. Cloe Saunders zou dolgraag het leven

van de harde bewijzen. Maar de zaak wordt nog

van een doodgewone 15-jarige willen leiden.
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Maar... haar gevoelens voor een mensenschuwe

haar Darkest Powers-trilogie, Ontwaken en

weerwolf en voor zijn lieve gewone broer - die

Bezwering. Afrekening is het derde en laatste

toevallig een magiër blijkt te zijn - zijn alleen niet

deel in de zeer succesvolle serie van Kelley

zo normaal. Daarbij komt nog dat Chloe en haar

Armstrong. Ze woont in Ontario met haar man en

vrienden op de vlucht zijn voor een bedrijf dat

drie kinderen.

genetische experimenten uitvoert en dat van de

Duistere vlam Alyson Noël 2011-06-23 Alyson

vriendengroep afwil...voorgoed. Zeker niet

Noël, De Onsterfelijken 4 - Duistere vlam Hun

normaal. En ten slotte is ze gezegend met de

liefde bloeit al eeuwenlang, maar nu dreigt er een

gave om de doden weer tot leven te wekken.

einde aan te komen. Ever moet alle zeilen

Kortom, een normaal leven zit er voor Cloe niet

bijzetten om het vuur brandend te houden... Ever

in. Kelley Armstrong schreef de internationale

probeert Haven te helpen in haar nieuwe leven

bestsellerserie Women of the Otherworld. Ze brak

als onsterfelijke. Haven zou Haven niet zijn als ze

in Nederland door met de eerste twee delen van

niet heel onvoorzichtig omsprong met haar
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nieuwe status en daarmee dreigt ze het geheim

geschiedenis, verteld door de man die het

aan de buitenwereld te onthullen. Evers pogingen

allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het

de Onsterfelijken verborgen te houden, brengen

verhaal van Mandela, door Mandela.

Haven alleen maar dichter bij de vijand: Roman

De geheime tuin Frances Hogdson Burnett

en zijn duistere vrienden.

2019-03-06 Prachtige hervertelling van klassieker

De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela

door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde

2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de

naar het roestige ding in haar handen. Een

beroemde autobiografie van een van de grootste

sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel tien jaar

mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela

begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van

beschrijft de lange weg die hij heeft moeten

de tuin!’ Ze mocht overal komen, hadden ze

afleggen van onwetende jongen tot charismatisch

gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die

staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel

ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de

de wonderbaarlijkste omwenteling in de

verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En:
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verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet

– en daarmee zichzelf – nog altijd betoverend

Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt

voor jong en oud. Prachtige vertelling waarin de

niet van verboden en ook niet van geheimen...

parallellen tussen natuur, vriendschap en

Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt

verbeelding onopvallend lijken, maar magisch

over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn

zijn.

lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is

Extase Lauren Kate 2015-12-24 Lekker lezen

geheimzinnig, spannend en betoverend mooi!

dankzij PrismaDyslexie-boeken Dit ebook uit de

Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’

serie PrismaDyslexie bevat het lettertype

The Secret Gardenvan Frances Hodgson Burnett

Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig

verscheen voor het eerst in 1911. Meer dan

aangepast dat dyslectici minder moeite hebben

honderd jaar later is het verhaal over het stugge,

ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er

egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden,

minder leesfouten gemaakt worden en het lezen

verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen

gemakkelijker wordt. Wie wint het gevecht om

the-immortals-collection-1-4-alyson-noel

25/32

Downloaded from retailler.net on
September 25, 2022 by guest

Luce? Het verbazingwekkende slot van de Fallen-

haar geweest - en de liefde die ze

serie. De tijd dringt voor Luce en Daniël. Om te

opzijgeschoven heeft. Luce moet de belangrijkste

voorkomen dat Lucifer het verleden uitwist,

keuze uit haar leven maken. Het lot van vriend en

moeten ze de plek vinden waar engelen op aarde

vijand ligt in haar handen...

zijn gevallen. Donkere krachten achtervolgen hen

Mystiek Alyson Noël 2014-03-12 Alyson Noël,

en Daniël weet niet of hij het kan: blijven leven

Soul Seekers 3 - Mystiek Soul Seekers: een

terwijl hij Luce steeds opnieuw moet verliezen.

mysterieuze wereld vol geheimen Daire Santos is

Samen gaan Luce en Daniël een legendarisch

een Soul Seeker: ze kan bewegen tussen de

gevecht aan. Grote offers worden gebracht.

wereld van de levenden en die van de doden.

Harten worden vernietigd. En plotseling weet

Met behulp van haar grootmoeder Paloma leert

Luce wat er moet gebeuren: ze is voorbestemd

Daire haar krachten kennen en beheersen net op

om met iemand anders dan Daniël samen te zijn.

tijd. De kwaadaardige Richter-familie wil de macht

De vloek die op hen rust is altijd al alleen voor

grijpen in de Onderwereld, Middenwereld en
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Bovenwereld. Daire is de enige die de Richters

Soul Seekers-serie. Eerder verschenen

kan stoppen, er is maar één probleem: ze is

Bestemming en Echo. Noël werd bekend van de

verliefd op Dace Whitefeather. Hij en zijn

serie De Onsterfelijken, die in 33 landen is

tweelingbroer Cade Richter zijn onlosmakelijk met

vertaald.

elkaar verbonden. De een is een pure, lichte ziel,

De dysasters Kristin Cast 2019-02-27

de ander is duister en kwaadaardig. In Mystiek

Geïllustreerde YA vol spanning, romantiek en

wordt Daire extreem op de proef gesteld: na een

superkrachten voor de fans van Marvel Foster

gevecht op leven en dood met Cade verdwijnt

Stewart heeft altijd geweten dat ze anders is.

Dace spoorloos. Daire gaat wanhopig naar hem

Praten met planten en het beheersen van

op zoek. Kan Daire de kwaadaardige Cade

wolkenformaties zijn geen dingen waar de meeste

Richter verslaan, zonder ook haar geliefde te

zeventienjarigen mee bezig zijn. Het leven van

doden? Alyson Noël is een New York Times

football-ster Tate Taylor is perfect. Hij heeft nooit

Bestseller-auteur. Mystiek is het derde deel in de

nagedacht over zijn 'extra' vaardigheden. Welke
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quarterback zou geen nachtzicht willen? Maar in

mysterieuze wereld vol geheimen Daire heeft

de nacht van hun eerste ontmoeting brengt een

moeten accepteren dat ze een Soul Seeker is,

dodelijke tornado hen bij elkaar en worden hun

een Zoeker met een missie. Ze is de enige die de

ware vermogens – de kracht om de elementen te

Onderwereld kan behoeden voor de invloed van

beheersen – gewekt. Dan blijkt Fosters

de kwaadaardige Richter-familie. En nooit had ze

wetenschapper-vader, Dr. Rick Stewart, hen te

verwacht op een van hen verliefd te worden,

willen gebruiken voor zijn eigen snode plannen.

Dace. Dace en zijn tweelingbroer Cade Richter

Foster en Tate zullen Dr. Stewart moeten stoppen

zijn elkaars tegenpolen Cade is het kwaad in

voordat hij hun leven en de rest van de wereld

eigen persoon en Dace is een pure, goede ziel.

vernietigt. De Dysasters is het eerste deel in een

Hij verafschuwt de macht die zijn broer over hem

veelbelovende nieuwe serie van internationale

heeft, waardoor hij niet samen kan zijn met Daire.

bestsellerauteurs P.C. & Kristin Cast.

Daire en Dace worden getraind om hun nieuwe

Echo Alyson Noel 2013-07-15 Soul Seekers: een

krachten in te zetten tegen het kwaad. Maar juist
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wanneer ze klaar zijn voor de strijd, slaat het

Cara, de Tovenares. Vanaf ca. 15 jaar.

noodlot toe... Alyson Noël is een New York Times

Darkest Powers 2 - Ontwaken Kelley Armstrong

Bestseller-auteur. Echo is het tweede deel in de

2012-04-06 Chloe Saunders is een wandelend

Soul Seekers-serie. Noël werd bekend van de

wetenschappelijk experiment, ze kan niet alleen

serie De Onsterfelijken, die in 33 landen is

geesten zien, maar ze is genetisch veranderd

vertaald. Wereldwijd zijn er inmiddels 6 miljoen

door de sinistere Edison-groep. Ze is een tiener

boeken van verkocht. `Een heerlijke, magische

maar ook een dodenbezweerder die haar gaven

pageturner.' Goodreads.com *****

niet beheerst, wat betekent dat ze onwillekeurig

Evermore Sara Holland 2019 Jules (17, ik-figuur)

doden opwekt. Nu vlucht Chloe voor haar leven

is gevlucht van het landgoed Everless waar ze

met drie van haar bovennatuurlijke vrienden een

werkte. Ze wordt ervan verdacht de koningin

charmante tovenaar, een cynische weerwolf en

gedood te hebben. Nu ze weet dat zij de

een ontevreden heks en moeten ze iemand

Alchemist is, zal ze de strijd moeten aangaan met

vinden om hen te helpen voordat de Edison-
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groep hen vangt.

charmante Simon en zijn duistere, zwijgzame

Darkest Powers 1 - Bezwering Kelley Armstrong

broer Derek, de verwende Tori, en Rae, die iets

2010-04-05 Het eerste deel in de Darkest Powers

heeft met vuur slaat bij Chloe de twijfel toe. Geen

Trilogie Het enige wat Chloe Saunders wil is een

van hen heeft doorsnee gedragsproblemen. En

normaal leven met haar vrienden. De spoken die

algauw blijkt Lyle House zeker geen doorsnee

ze opeens overal ziet, gooien echter roet in het

instituut

eten. Wanneer ze op school een paniekaanval

Passie Lauren Kate 2014-01-08 Lekker lezen

krijgt, belandt ze in een instituut voor kinderen

ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie

met gedragsproblemen, Lyle House. De diagnose

PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De

is schizofrenie. Volkomen overweldigd gaat Chloe

letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast

akkoord met behandeling. In eerste instantie lijkt

dat dyslectici minder moeite hebben ze van

er niets vreemds te zijn aan Lyle House, maar als

elkaar te onderscheiden, waardoor er minder

ze de andere inwoners wat beter leert kennen de

leesfouten gemaakt worden en het lezen
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gemakkelijker wordt. Luce is bereid te sterven

voortduren. Cam en het legioen van engelen

voor Daniël. En dat heeft ze ook gedaan, keer op

proberen wanhopig Luce te vangen, maar

keer. Door de tijd heen hebben Luce en Daniël

niemand is zo razend als Daniël. Hij achtervolgt

elkaar telkens weer gevonden, om daarna pijnlijk

Luce door de eeuwen heen, doodsbang voor wat

weer uit elkaar gehaald te worden: Luce dood,

er kan gebeuren als zij de geschiedenis

Daniël gebroken en alleen achterlatend. Maar

herschrijft. Hun eeuwige liefde zou dan in

misschien hoeft het niet altijd zo te gaan. Luce is

vlammen op kunnen gaan, voor altijd.

er zeker van dat iets, of iemand, uit een vroeger

De Onsterfelijken 3 Schaduwland Alyson Noël

leven haar kan helpen in haar huidige leven. Ze

2013-10-23 Alyson Noël, De Onsterfelijken 3 -

begint aan de belangrijkste reis van dit leven en

Schaduwland De Onsterfelijken: Love never

gaat eeuwen terug om zelf getuige te zijn van

dies... Ever probeert uit alle macht haar geliefde

haar romance met Daniël en zo hopelijk de

Damen te redden. Er rust een vloek op hem

sleutel te vinden die hun liefde zal laten

waardoor hij naar Schaduwland dreigt te
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verdwijnen. Ze krijgt hulp van Jude, een coole

romans voor young adults en volwassenen. Ze

surfer met stralend groene ogen, magische gaven

woonde enkele jaren op Mykonos en in New

en een mysterieus verleden. Toch lijkt hij iets

York; nu woont ze in Orange County, Californië.

bekends te hebben. Ever blijft trouw aan Damen,

Voor ze schrijfster werd, werkte ze onder meer

haar zielsverwant, maar voelt zich ook

als stewardess. Haar zesdelige serie De

aangetrokken tot Jude. Haar liefde voor Damen

Onsterfelijken betekende haar internationale

wordt op de proef gesteld... Alyson Noël schrijft

doorbraak en werd een wereldwijde bestseller.
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