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grootste bedenksels in de moderne jeugdliteratuur.’ The
Guardian
De overstap Veronica Roth 2013-10-16 Voor alle fans van
de internationale bestsellerserie Divergent van Veronica
Roth! De overstap is het eerste korte verhaal in een
serie van vier, verteld vanuit Fours perspectief. Zie de
wereld van Divergent door de ogen van de mysterieuze,
charismatische Tobias Eaton. Hierbij ontdek je nieuwe
feiten over zijn leven, zijn personality en zijn
relaties.
Magisterium boek 4 - Het Zilveren Masker Holly Black
2017-11-10 Callum Hunt wordt geconfronteerd met een
leven vanachter tralies, verbannen uit de rest van de
magische gemeenschap voor wat hij is en voor wat hij zou
kunnen worden. Maar een schokkende openbaring heeft hem
vrijheid beloofd - tegen een hoge prijs. Zal het hem
lukken om sterk te zijn en trouw te blijven aan zijn
vrienden en docenten? Of neemt hij het risico, waarmee
hij alles zal vernietigen waar hij van gehouden heeft?

Hoe tem je een draak Cressida Cowell 2019-01-17 Hoe tem
je een draak (How to Train your Dragon) is de
megapopulaire serie van Cressida Cowell, waarvan
wereldwijd meer dan 8 miljoen exemplaren zijn verkocht.
Vanwege de nieuwe, grote bioscoopfilm in januari 2019
verschijnt deel 1 nu als filmeditie. Eerder bracht
filmgigant DreamWorks twee films gebaseerd op deze serie
naar het witte doek. Begin 2019 verschijnt de derde en
laatste film over de niet zo stoere vikingszoon Stikkum
en zijn draakje. Speciaal voor deze gelegenheid
verschijnt het eerste deel van deze boekenserie in een
nieuw jasje, voor een nieuwe generatie jongens en
meisjes! De boeken van Cressida Cowell zijn bekroond met
diverse prijzen, waaronder de belangrijke Blue Peter
Award. In 2018 verscheen het eerste deel van Cowells
langverwachte nieuwe serie, De Tovenaars van Ooit. ‘Als
je de maffe maar o zo geweldige How to Train your
Dragon¬-serie nog niet hebt ontdekt, mis je een van de
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De kronieken van Bane Cassandra Clare 2016-08-22 Elf
korte verhalen over het leven van Magnus Bane, de
mysterieuze en flamboyante hoofdpersoon uit Kronieken
van de Onderwereld en De Helse Creaties. Lees alles over
zijn tumultueuze liefdesaffaires, uitbundige
feestgedrag, exotische reisjes en zijn bijzondere
verhouding ten opzichte van alle partijen die de
Kronieken van de Onderwereld en de Helse Creaties
bevolken. Hierna heeft Magnus geen geheimen meer!
Seeker Arwen Elys Dayton 2015-05-29 De next big thing na
The Hunger Games en Divergent! Quin, Shinobu en John
ondergaan in Schotland al jaren een intensieve training
om een Zoeker te worden. In tegenstelling tot John
ronden Quin en Shinobu die succesvol af. Wanneer de twee
echter de eed hebben afgelegd die hen tot een echte
Zoeker maakt, komen ze erachter dat het nobele doel dat
ze dachten na te streven, niet meer bestaat. Quin en
Shinobu besluiten te vluchten om hun lot te ontlopen en
kiezen allebei hun eigen pad. John is echter op zoek
naar hen en de waardevolle athame die de Zoekers
gebruiken, om recht te zetten wat er in het verleden met
zijn familie is gebeurd. De allesbeslissende strijd om
gerechtigheid barst los en Quin zal haar pad voor de
toekomst moeten kiezen.
Waarheid, durven of doen Annika Thor 1998 Nora wordt
door Fanny en haar vroegere vriendin Sabina gebruikt om
buitenbeentje Karin een hak te zetten. Dat loopt echter
behoorlijk uit de hand. Vanaf ca. 11 jaar.
Schimmen van de schaduwmarkt Cassandra Clare 2019-07-19
De schaduwmarkt is een ontmoetingsplek voor elfen,
weerwolven, heksenmeesters en vampiers. Daar gaan de
Benedenlingen naartoe om magische voorwerpen te kopen en
duistere deals te bespreken. Stille Broeder Zacharias is
een frequente bezoeker van de schaduwmarkt. Volg hem
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twee eeuwen lang en ontdek verhalen vol liefde, trouw,
verdoemenis en spijt. Je ziet hoe Matthew Fairchild in
de problemen raakt wanneer hij de grootste zonde van
zijn leven begaat - iets wat hij nooit kan vertellen aan
zijn parabatai James Herondale, of eender welke
schaduwjager in zijn omgeving. En hoe Tessa Gray,
Zachariah's grote liefde, zich tijdens de Tweede
Wereldoorlog inzet om de aardsen te helpen. Maar kan
broeder Zacharias toekijken hoe zijn geliefde haar leven
riskeert, of zal hij beloftes moeten verbreken om haar
te redden?
De schaduwtroon Jennifer A. Nielsen 2015-04-16 Het
sluitstuk in de trilogie is meer dan ooit een pageturner
Het geduld van de fans is lang genoeg op de proef
gesteld: eindelijk volgt de ontknoping van deze New York
Timesbestsellerreeks. Carthya is in staat van oorlog.
Niemand is nog veilig. En wanneer Jaron verneemt dat
Koning Vargan van Avenia Imogen heeft ontvoerd om
Carthya te onderwerpen, weet Jaron wat hem te doen
staat. Hij vertrekt op missie. Maar alles wat fout kan
gaan, gaat fout. Zal hij alles wat hij liefheeft
verliezen? Of zal hij het tij kunnen keren?
Darkest Powers 2 - Ontwaken Kelley Armstrong 2012-04-06
Chloe Saunders is een wandelend wetenschappelijk
experiment, ze kan niet alleen geesten zien, maar ze is
genetisch veranderd door de sinistere Edison-groep. Ze
is een tiener maar ook een dodenbezweerder die haar
gaven niet beheerst, wat betekent dat ze onwillekeurig
doden opwekt. Nu vlucht Chloe voor haar leven met drie
van haar bovennatuurlijke vrienden een charmante
tovenaar, een cynische weerwolf en een ontevreden heks
en moeten ze iemand vinden om hen te helpen voordat de
Edison-groep hen vangt.
Magisterium Boek 2 - De koperen vuist Holly Black
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2016-04-22 Calls beste vriend is een wolf, Havoc
genaamd. Zijn vader vermoedt dat Havoc kwade bedoelingen
heeft. Wanneer Call ontdekt dat zijn vader hen probeert
te vernietigen, vlucht hij naar het Magisterium. Maar
daar is het leven niet gemakkelijker als blijkt dat De
Alkahest - een koperen handschoen die tovenaars van hun
magie scheidt - is gestolen. In hun zoektocht naar de
dader, trekken Call en zijn vrienden de aandacht van
gevaarlijke vijanden.
Magisterium boek 5 - De Gouden Toren Holly Black
2018-11-08 Het zinderende laatste deel van de
Magisterium-serie met goud op snee! Callum Hunt heeft de
afgelopen vier jaar magische training gehad op het
Magisterium, waar hij vocht tegen chaos en het kwaad.
Uiteindelijk versloeg hij het leger van Chaoten in een
episch gevecht. Maar hij betaalde daar wel een hoge
prijs voor. Nu - als winnaar - maar met een gebroken
hart, heeft Callum er genoeg van. Hij is er klaar voor
om zijn training af te ronden. Maar het kwaad waar
Callum tegen vecht heeft het nog niet opgegeven...
De repetitie Eleanor Catton 2022-07-23 Een seksschandaal
maakt een groep tienermeisjes op schokkende wijze bewust
van hun eigen ontluikende seksualiteit. Victoria,
leerlinge op een meisjesschool, heeft een affaire gehad
met Mr. Saladin, een muziekleraar van in de dertig. Het
meisje wordt van school gestuurd en de schoolleiding
verscherpt de regels. Victoria groeit uit tot een ware
heldin en is het gesprek van de dag. De plotselinge en
heftige publiciteitsgolf die op gang is gekomen neemt
theatrale vormen aan. Als studenten van de naburige
toneelschool besluiten het seksschandaal in hun
eindejaarsvoorstelling te verwerken, komt het tot een
verontrustende confrontatie tussen werkelijkheid en
fantasie. De studenten van de toneelschool spelen hun
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rol op de planken met verve en de schoolmeisjes proberen
zo goed mogelijk hun rol tegenover de pers, hun ouders
en elkaar te spelen. Beide verhaallijnen worden
bijzonder knap met elkaar verweven. Eleanor Catton is
zonder meer een van de grote nieuwe beloften binnen de
Engelstalige literatuur. '
De Helse Creaties 2 - De IJzeren Prins Cassandra Clare
2015-09-15 Ware liefde is bedolven onder geheimen en
leugens in dit vervolg op De IJzeren Engel. In de
magische onderwereld van Victoriaans Londen voelt Tessa
zich meer en meer aangetrokken tot Jem, maar haar
blijvende verlangen naar Will, ondanks zijn slechte
buien, maakt haar verward. Toch lijkt Will te
veranderen: de muur om hem heen breekt langzaam maar
zeker af. Samen gaan ze op zoek naar antwoorden uit het
verleden, maar hun zoektocht naar de waarheid is extreem
gevaarlijk. Tessa's hart wordt zwaar op de proef
gesteld, vooral wanneer het verraad uit eigen kring
komt.
De Helse Creaties 1: De IJzeren Engel Cassandra Clare
2015-06-18 Het eerste deel van de Helse Creatiestrilogie - die vooraf gaat aan de Kronieken van de
Onderwereld begint wanneer Tessa's gerieflijke leventje
van het New York in 1978 abrupt eindigt als haar voogdes
sterft. Tessa wordt naar haar broer in Londen gestuurd,
maar voordat zij daar aankomt is ze ontvoerd door de
Zwarte Zusters, die haar dwingen zich te bekwamen in een
vreemde gave, waarvan ze niet eens wist dat ze die had:
transformeren. Ze wordt gered door de superknappe en
gevatte Will, die haar naar de Schaduwjagers brengt...
De IJzeren Engel leest als een trein en is onmogelijk om
weg te leggen. Het is alsof je op het puntje van je
stoel naar een waanzinnige film zit te kijken. Fans van
Kronieken van de Onderwereld én nieuwe lezers zullen
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zeker niet teleurgesteld zijn en smeken om méér!
De zon en de maan en de Rolling Stones Rich Cohen
2017-04-27 Rich Cohen ging in de jaren negentig als
jonge verslaggever voor muziekblad Rolling Stone mee op
tournee met de Rolling Stones. Hij viel als een blok
voor hun humor en camaraderie, het onderlinge geplaag,
het harde leven. En dat is zo gebleven. Voor Cohen zijn
de Rolling Stones de grootste rock-'n-roll band aller
tijden. Het verhaal begint bij het prille begin, als
Mick en Keith elkaar in 1962 ontmoeten op een perron, en
volgt de band langs de vele hoogte- en dieptepunten.
Cohen staat stil bij de momenten die niet alleen
aantonen dat de Stones getalenteerde muzikanten en de
meest innovatieve songwriters van hun generatie zijn,
maar ook de iconen van onze moderne cultuur. Want
uiteindelijk, na de drugs, de vriendinnen, de ruzies en
de eindeloze reünies, is er de muziek. Na De zon en de
maan en de Rolling Stones wil je alle oude nummers
opnieuw beluisteren, én de obscure pareltjes die je nog
nooit hebt gehoord. De muziek zal, samen met Cohens
frisse en energieke benadering van de band, voor eens en
voor altijd duidelijk maken waarom de Stones er altijd
toe blijven doen. Rich Cohen is journalist en schrijft
onder meer voor Vanity Fair, The New Yorker en Rolling
Stone. Daarnaast publiceerde hij tien boeken, waaronder
Tough Jews en Sweet and Low. Ook schreef hij het script
voor de HBO-serie Vinyl. Cohen ontving meerdere prijzen
voor zijn werk.
De troon van vuur Rick Riordan 2014-08-22 Rick Riordan
is niet alleen een meesterkenner van de Griekse en
Romeinse mythologie, ook de Egyptische goden komen tot
leven in deze serie waarvan in de VS al meer dan 4
miljoen exemplaren zijn verkocht. In dit tweede deel van
De avonturen van de familie Kane moeten Carter en Sadie,
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de kinderen van de briljante Egyptoloog Julius Kane, op
zoek naar een eeuwenoud boek. Hun reis voert hen over de
hele wereld, waarbij ze constant worden tegengewerkt
door duistere krachten die alles en iedereen in chaos
willen dompelen.
Door de zombiespiegel Gena Showalter 2015-04-21 *** Met
een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek
Eerste leven *** Alice dacht dat ze alles al had
meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger. Na de
laatste zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen met
haar. Spiegels komen tot leven, ze hoort stemmen die
anderen niet schijnen te horen, en ze heeft soms de
afschuwelijke neiging om iemand aan te vallen. Wat is er
toch met haar aan de hand? Cole, haar vriendje, doet ook
al zo raar. Eerst ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan
maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog
niet alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor haar
verborgen houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als ze
in de spiegel kijkt...
Kronieken van de Academie voor Schaduwjagers Cassandra
Clare 2017-08-16 De gebeurtenissen van Stad van Vlammen
beroofden Simon van zijn geheugen - hij zal opnieuw
moeten ontdekken wie hij is. Hij weet dat Clary zijn
parabatai is en dat Isabelle zijn vriendin is, maar
wanneer Clary en Isabelle teveel verwachten van de man
die hij niet meer is, maakt hij een drastisch besluit:
hij gaat terug naar de Academie voor Schaduwjagers, in
de hoop zichzelf terug te vinden.
Kronieken van de Onderwereld: Deel 5 Stad van Verloren
Zielen Cassandra Clare 2013-11-01 Clary ontdekt dat
Lilith er op magische wijze voor heeft gezorgd dat Jace
samenspant met de boosaardige Sebastian en dat hij nu
een dienaar van het kwaad is. Jace en Sebastian zijn
zodanig met elkaar verbonden dat het onmogelijk is om de
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een te vermoorden zonder ook de ander te doden. Clary is
echter vastbesloten Jace te redden, samen met haar goede
vrienden Alec, Magnus, Simon en Isabelle. Daarbij zet ze
niet alleen haar leven op het spel, maar ook Jace'
ziel...
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.
Zilvervlerk Oppel, Kenneth 2000
Zwartspreuk Claudia Gray 2017-09-26 Nadia stamt af van
heksen. De magische krachten die ze heeft, worden
overgebracht van moeder op dochter, maar wanneer haar
moeder van de ene op de andere dag vertrekt en haar
gezin achterlaat, is Nadia nog maar half ingewijd in de
magie. En dat terwijl ze die krachten al snel hard nodig
heeft! Om een nieuwe start te maken, gaan Nadia en haar
vader verhuizen, maar zodra ze hun nieuwe woonplaats in
rijden, voelt ze dat er iets mis is. Het is
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overduidelijk voor haar dat er duistere krachten aan het
werk zijn in Captive's Sound, maar hoe kan zij er in
haar eentje iets aan doen? Dan krijgt ze gelukkig hulp
van een knappe, geheimzinnige jongen, die beweert dat er
een vloek op zijn familie rust...
Le cronache di Magnus Bane - 2. La fuga della regina
Maureen Johnson 2013-07-09 Mentre è in Francia,
l'immortale mago Magnus Bane cerca di contribuire alla
salvezza della famiglia reale che vuole sottrarsi agli
orrori della Rivoluzione Francese; dopo essere stato
convinto a intervenire dal fascino di un irresistibile,
giovane conte. Certo, per realizzare la fuga impossibile
servono mongolfiere invisibili, e molto altro...
Hartenkoningin Gena Showalter 2015-09-24 *** Met een
gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek
Eerste leven *** Alice heeft een plan... Alice dacht dat
het ergste achter de rug was. Dat ze eindelijk met rust
zouden worden gelaten en dat het nu echt serieus zou
kunnen worden tussen haar en Cole, de leider van de
zombiejagers. Tot Anima Industries, het bedrijf dat
zombies gebruikt om macht te verkrijgen en daarbij over
lijken gaat, opnieuw begint met zijn verraderlijke
praktijken. Dan realiseert Alice zich dat mensen
gevaarlijker kunnen zijn dan monsters... Terwijl de
zombiejagers zich opmaken voor de strijd, ontrafelt
Alice een aantal schokkende geheimen. Ze ontdekt nieuwe
krachten bij zichzelf en komt er tot haar verbijstering
achter wie er verantwoordelijk is voor al het
bloedvergieten en de vreselijke zombies. Langzamerhand
dringt tot haar door wat ze moet doen. Maar betekent dat
ook dat ze haar leven moet opofferen voor degenen van
wie ze houdt?
De Helse Creaties 3 - De IJzeren Prinses Cassandra Clare
2015-11-05 Axel Mortmain wil De Helse Creaties, een
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leger van meedogenloze wezens, inzetten om de
schaduwjagers te vernietigen. Om zijn plannen ten
uitvoer te kunnen brengen, heeft hij echter nog één
iemand nodig: Tessa Gray. Als Mortmain Tessa ontvoert,
doen Jem en Will - de twee jongens die het meest van
haar houden - er alles aan om haar te redden.
Ondertussen realiseert Tessa zich dat zijzelf de enige
is die haar kan redden. Maar kan één meisje alleen een
heel leger overwinnen?
Hallo Nu Jenny Valentine 2020-11-19 Ontdek een
onweerstaanbare tijdloze liefde in Hallo nu van literair
talent Jenny Valentine In Hallo nu vertelt prijswinnend
auteur Jenny Valentine (Door het vuur, Gebroken soep, Op
zoek naar Violet Park) een onweerstaanbaar verhaal over
een tijdloze liefde. Het leven van Jude staat op z’n kop
wanneer haar moeder haar baan verliest. Ze verhuizen
naar een saai dorpje aan de kust, waar ze hun nieuwe
huis moeten delen met een rare oude man. Meer dan ooit
voelt Jude zich alleen en misplaatst. Dan verschijnt de
ongelooflijk knappe Novo opeens in het dorp. Novo is
anders, magisch. Hij is een tijdreiziger en weet maar al
te goed dat ‘nu’ vergankelijk is en dat je niet te veel
energie in een moment moet steken. Jude en Novo krijgen
een hechte band. Maar dan gaat alles afschuwelijk mis en
worden ze geconfronteerd met een onmogelijke vraag:
hoeveel zijn ze bereid op te offeren voor de liefde?
Jenny Valentine schrijft spraakmakende coming-ofageromans. Haar werk is bekroond met veel gerenommeerde
prijzen, waaronder de Guardian Children’s Fiction Prize.
‘Valentines personages zijn onvergetelijk.’ Mirjam
Noorduijn, NRC Handelsblad
Helderwitte macht Cassandra Clare 2021-04-30 Het leven
van Magnus Bane en Alec Lightwood loopt op rolletjes. Ze
wonen samen in een fantastische loft, hun
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heksenmeesterzoontje Max heeft net leren lopen, en op de
straten van New York is het rustig en veilig - zo rustig
en veilig als New York kan zijn, in ieder geval. Tot op
een nacht twee oude kennissen hun appartement
binnendringen en het machtige Witte Boek stelen. Magnus
en Alec moeten noodgedwongen alles laten vallen om het
terug te krijgen. Ze volgen de dieven naar Shanghai,
schakelen hulptroepen in, en moeten een babysitter
regelen. Ook heeft iemand Magnus neergestoken met een
vreemd magisch wapen, en de wond gloeit, dus daar moeten
ze zich óók nog druk om maken. Gelukkig bestaan hun
hulptroepen uit Clary, Jace, Isabelle, en kersverse
schaduwjager Simon. In Shanghai ontdekken ze namelijk
dat een nog véél gevaarlijkere dreiging hen opwacht.
Magnus' magie is op hol geslagen, en als ze de demonen
die de stad overspoelen niet kunnen tegenhouden, zullen
ze hen tot de bron moeten volgen - het levensechte rijk
van de doden. Lukt het hen om de wereld te redden
voordat Max Alecs moeder tot waanzin drijft?
Zonnevlerk Oppel, Kenneth 2001 De jonge vleermuis Schim
gaat op zoek naar zijn vader en komt terecht in een
reusachtig geheimzinnig mensenbouwwerk. Hij vertrouwt
het echter niet. Vanaf ca. 10 jaar. Vervolg op:
Zilvervlerk.
Kronieken van de Onderwereld: Deel 6 Stad van Hemelse
Vlammen Cassandra Clare 2014-11-15 BETOVEREND EN
ONWEERSTAANBAAR SLOTDEEL VAN FENOMENALE FANTASYSERIE Het
gevaar ligt weer op de loer. Clary, Jace, Simon en hun
vrienden moeten vechten tegen het grootste kwaad dat ze
ooit hebben gezien: Clary's eigen broer Sebastian. Niets
of niemand in deze wereld kan hem verslaan. De enige
oplossing lijkt te vinden in de onderwereld, waar nog
nooit een schaduwjager is geweest en waarvan niemand
ooit is teruggekeerd. Maar Clary, Jace en Simon hebben
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weinig keus en beginnen aan de gevaarlijke tocht naar de
diepste krochten van de onderwereld. Terwijl de wereld
om hen heen uit elkaar valt, staan ze voor de
moeilijkste opdracht in hun leven... 'A WORLD I WOULD
LOVE TO LIVE IN. BEAUTIFUL!' - STEPHENIE MEYER
Stad van Vuur Cassandra Clare 2022-03-16 Keer terug naar
de wereld van de Schaduwjagers met dit tweede deel met
nieuw omslag in de Kronieken van de Onderwereld-serie
van bestsellerauteur Cassandra Clare In Stad van Vuur,
het vervolg op Stad van Beenderen van Cassandra Clare,
is Clary Fray vastberaden haar moeder terug te vinden,
zelfs al proberen de andere Schaduwjagers haar tegen te
houden. Clary Fray zou willen dat haar leven normaal
was. Maar wat is normaal wanneer je een Schaduwjager
bent en je plotseling wezens zoals vampieren, weerwolven
en elfjes kunt zien? Bovendien weigeren de Schaduwjagers
haar te laten gaan, ze mag zelfs niet met haar beste
vriend Simon afspreken. Vooral haar knappe, maar
vervelende broer Jace houdt voet bij stuk. Clary is
echter vastberaden om haar zoektocht naar haar moeder
voort te zetten, en de enige kans om haar te vinden is
om de ontspoorde en kwaadaardige Schaduwjager Valentine
te pakken te krijgen... Met haar Kronieken van de
Onderwereld-serie (The Mortal Instruments) wist
Cassandra Clare een miljoenenpubliek aan zich te binden.
Lees ook: Stad van Beenderen (deel 1), Stad van Glas
(deel 3), Stad van Gevallen Engelen (deel 4), Stad van
Verloren Zielen (deel 5) en Stad van Hemelse Vlammen
(deel 6). ‘Ik vind dit boek, en de hele serie, echt
geweldig. [...] Toen ik eenmaal begonnen was, wilde ik
door blijven lezen tot ik het uithad.’ Deleesfabriek.nl
Vervloekingen Laure Eve 2019-01-18 Het langverwachte
vervolg op De Graces Alle families hebben zo hun
geheimen. Op de familie Grace rust een vloek. Na alle
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verontrustende gebeurtenissen van de afgelopen maanden
zijn de Graces vastbesloten om hun geheimen te begraven
en terug te keren naar het gewone leven, maar de vloek
die op de familie rust weerhoudt hen daarvan. Wanneer
Summer Grace een mysterieuze set tarotkaarten vindt,
wordt de allesomvattendheid van deze dodelijke vloek pas
echt duidelijk. Ze ontdekt dat haar vroegere vriendin
River de sleutel is tot het verbreken ervan. Als zij de
heksenkring van Thalia, Fenrin en Summer aanvult, zullen
ze daar alle vier een enorme kracht aan ontlenen. Het is
een groot risico. Zíj is een groot risico. Maar zo veel
macht is dat risico toch wel waard? Vervloekingen is een
verslavend, duister en spannend verhaal dat bruist van
de magie.
Torenhoog Katharine McGee 2020 De politie stelt een
onderzoek in naar de dood van Eris' vriendin Mariël.
Leda, Rylin, Watt, Avery en Calliope zijn bang dat hun
geheimen nu aan het licht zullen komen. Vanaf ca. 15
jaar.
The Bane Chronicles Cassandra Clare 2015-11-03 A
collection of eleven short stories, previously published
online, that illuminate the life of the enigmatic,
flashy, and flamboyant High Warlock of Brooklyn, Magnus
Bane, a character in The Mortal Instruments series.
Aan het hof van Eden Joelle Charbonneau 2017-08-19 Een
tweeling met een geheim Een koning zonder erfgenaam. Een
strijd op leven en dood. De tweeling Carys en Andreus
was nooit voorbestemd om het koninkrijk Eden te regeren.
Hun vader was in de kracht van zijn leven en hun oudste
broer was zijn gedroomde opvolger; jong, sterk en
onoverwinnelijk. De toekomst van het koninkrijk leek
veilig. Maar de toekomst kan misleidend zijn. Als de
koning en kroonprins van Eden worden gedood op de
terugweg van hun veldtocht, en de moordenaars niet
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langer oeroude vijanden zijn, maar uit hun eigen midden
lijken te komen, heeft Eden dringend behoefte aan een
nieuwe monarch. Doordat Carys en Andreus een tweeling
zijn en niet duidelijk is wie van hen als eerste is
geboren en dus het recht op de troon kan opeisen, is de
opvolgingslijn niet langer duidelijk. Als de Raad van
Ouderen zijn kans grijpt om de macht over Eden in handen
te krijgen, zit er voor Carys en Andreus maar een ding
op: ze moeten de strijd om de troon aangaan - tegen
elkaar. De winnaar van de serie duels zal waardig over
het koninkrijk Eden mogen regeren. De ban tussen de
broer en zus is altijd warm en hecht geweest. Niet in de
laatste plaats vanwege het verschrikkelijke geheim
waaronder Andreus gebukt gaat en dat voor de rest van
het hof verhuld moet blijven. Jarenlang waren ze elkaars
trouwste bondgenoot, maar nu staan ze ineens lijnrecht
tegenover elkaar en weten ze niet wie ze in hun ooit zo
veilige omgeving nog kunnen vertrouwen. Met hun land en
hun hart verdeeld, zullen Carys en Andreus ontdekken hoe
ver de ander zal gaan om de kroon voor zicht te winnen.
Hoe lang zal het duren voordat achterdocht de overhand
krijgt en de dorst naar macht tot het ultieme verraad
leidt?
Scharlakenrode magie - Vloeken uit het verleden 1
Cassandra Clare 2019-10-22 In deze nieuwe serie van
Cassandra Clare (i.s.m. Wesley Chu) volgen we Magnus
Bane en Alec Lightwood op hun reis rond de wereld. Maar
als het stelletje in Parijs is beland, wordt hun
vakantie verstoord door een ontmoeting met een vriend
uit het verleden. Een sekte blijkt chaos te veroorzaken
over de hele wereld. Een sekte die Magnus ooit heeft
opgericht. Blijkbaar. Een keer. Als grap. Het is aan
Magnus en Alec om ervoor te zorgen dat hier een einde
aan komt, en ze zullen elkaar compleet moeten vertrouwen
the-runaway-queen-bane-chronicles-2-cassandra-clare

om dat voor elkaar te krijgen.
Nerve Jeanne Ryan 2016-09-28 Nerve van Jeanne Ryan
Filmeditie van intrigrerende thriller Vey meldt zich aan
om mee te spelen in NERVE, een spel dat online live
wordt uitgezonden. Alles draait bij NERVE om durven en
je grenzen verleggen. De spelmakers blijken Vey goed te
kennen. Ze wordt verleid met prijzen die van haar
ThisIsMe-pagina zijn gehaald en ze wordt gekoppeld aan
dé perfecte jongen, de woest aantrekkelijke Ian. In het
begin is het spel geweldig: Vey en Ian krijgen veel fans
die hen aanmoedigen om steeds riskantere uitdagingen aan
te gaan, waarbij steeds meer te winnen valt. Maar dan
krijgt het spel een dramatische wending, en het is alles
of niets voor Vey. Razendspannende YA die onder je huid
gaat zitten Nerve is verfilmd, acteurs Dave Franco en
Emma Roberts spelen de hoofdrollen
Darkest Powers 3 - Afrekening Kelley Armstrong
2011-04-01 Afrekening is de grande finale van Kelly
Armstrongs succesvolle Darkest Powers-trilogie. Cloe
Saunders zou dolgraag het leven van een doodgewone 15jarige willen leiden. Maar... haar gevoelens voor een
mensenschuwe weerwolf en voor zijn lieve gewone broer die toevallig een magiër blijkt te zijn - zijn alleen
niet zo normaal. Daarbij komt nog dat Chloe en haar
vrienden op de vlucht zijn voor een bedrijf dat
genetische experimenten uitvoert en dat van de
vriendengroep afwil...voorgoed. Zeker niet normaal. En
ten slotte is ze gezegend met de gave om de doden weer
tot leven te wekken. Kortom, een normaal leven zit er
voor Cloe niet in. Kelley Armstrong schreef de
internationale bestsellerserie Women of the Otherworld.
Ze brak in Nederland door met de eerste twee delen van
haar Darkest Powers-trilogie, Ontwaken en Bezwering.
Afrekening is het derde en laatste deel in de zeer
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succesvolle serie van Kelley Armstrong. Ze woont in
Ontario met haar man en drie kinderen.
Het stille blauw Veronica Rossi 2014-10-06 Perry en Aria
hebben voor hun liefde gevochten en hebben de zware
tests van hun leiderschap doorstaan. Nu zijn ze klaar om
een laatste poging te ondernemen om de twee kampen samen
te brengen in een nieuwe wereld.Het stille blauw is het
verpletterende derde en laatste deel in de Wereld zonder
hemel-trilogie. De eerste twee delen waren in de
Verenigde Staten en Engeland een enorm succes en stonden
daar wekenlang hoog in de bestsellerlijsten. De
lezersreacties op de aankondiging van het derde deel
waren overweldigend. Nu De hongerspelen en de Divergentserie zo’n groot succes zijn, blijft de verfilming van
Een wereld zonder hemel door Warner Bros niet lang uit.
Stad van gevallen engelen Cassandra Clare 2013-10-01 De
oorlog tussen de benedelingen en de schaduwjagers is
voorbij, ze leven nu vredig naast elkaar. Clary is weer
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thuis in New York, en ze is begonnen met haar opleiding
tot schaduwjager. En, misschien nog wel belangrijker:
zij en Jace zijn nu echt een stel. Maar dan wordt de ene
na de andere schaduwjager vermoord. Wanneer Jace zich
afstandelijk gaat gedragen, wordt Clary geconfronteerd
met haar grootste nachtmerrie
Schaduwheer - De Duistere Machten 2 Cassandra Clare
2018-01-15 Emma Carstairs heeft eindelijk de dood van
haar ouders gewroken. Ze dacht dat ze hierdoor rust zou
krijgen, maar dat is niet het geval. Ze verlangt naar
haar parabatai Julian, maar een relatie met hem brengt
hen allebei in gevaar. Dus besluit ze zijn broer Mark te
daten. Maar die heeft ook zijn eigen problemen... De
Onseelie-koning is de Koude Vrede ondertussen zat en wil
niet langer aan de eisen van de schaduwjagers toegeven.
Gevangen tussen wetten van twee werelden moeten Emma,
Julian en Mark een manier vinden om alles te verdedigen
waar ze voor staan, voor het te laat is...
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