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Rode handschoen Holly Black 2013-02-19 Vloekwerk en oplichterij, magie
en maffia gaan hand in hand in de wereld van Cassel Sharpe. Hij dacht
altijd dat hij een gewone jongen was, totdat hij ontdekte dat zijn broers zijn
herinneringen manipuleren. Nu kent hij de waarheid: hij is de machtigste
vloekwerker van allemaal. Met één simpele aanraking kan hij alles en
iedereen in iets anders veranderen. Zo werd zijn geliefde Lila een witte kat.
Sinds ze weer menselijk is, heeft Cassels moeder Lila vervloekt om van
hem te houden. Als Lilas liefde net zo nep is als de verzonnen
herinneringen van Cassel, kan hij niks geloven van wat zij zegt of doet.
Dan wordt Cassels oudste broer vermoord en dwingen The Feds Cassel
om de enige aanwijzing te ontmaskeren een mysterieuze vrouw met rode
handschoenen die gezien is op de plek des onheils. Maar ook de maffia is
op zoek naar Cassel. Hij moet hen alle twee een stap voor blijven om te
overleven. Maar waar kan hij heen als hij zelfs zichzelf niet kan
vertrouwen?
Het geheim van Pembrooke Park Julie Klassen 2015-01-28 Julie Klassen
neemt je in haar roman `Het geheim van Pembrooke Park mee naar een
landgoed waar vreemde dingen gebeuren... Wanneer Abigail Foster en
haar familie hun huis in Londen moeten verkopen vanwege financiële

problemen, doet een advocaat hun een verbazingwekkend aanbod: ze
mogen een landhuis betrekken dat al achttien jaar leegstaat. De Fosters
treffen een vreemd tafereel aan in Pembrooke Park: het lijkt erop dat de
vorige bewoners halsoverkop zijn vertrokken. De theekopjes vertonen
sporen van opgedroogde thee, in de kasten hangen door motten
aangevreten kleren en het poppenhuis is midden in een spel
achtergelaten. De plaatselijke dominee verwelkomt de familie hartelijk en
geeft Abigail een vreemde waarschuwing: pas op voor indringers die op
zoek zijn naar de vermeende schat in Pembrooke Park. Zal ze de schat en
de liefde vinden die ze al zo lang zoekt of wacht haar een heus gevaar?
De romans van Julie Klassen spelen zich af in de Regency-periode, net als
de romans van Jane Austen.
Paleis van de lach John Berkeley 2011-09-05 Tycho Woensdag is wees en
woont in een ton. Hij is nog nooit naar het circus geweest, maar als het
circus Osuro in de stad Reusel aankomt, weet hij wel dat dit geen normáál
circus is. Het circus arriveert in het geheim en in het holst van de nacht.
Vanuit zijn ton op een heuvel ziet Tycho hoe de tenten worden opgezet en
het circusterrein langzaam maar zeker gevuld raakt. Slaapdronken
ontmoet Tycho een enorme tijger en de volgende morgen besluit hij dat hij
méér wil weten over dat geheimzinnige circus en de tijger. Zo begint een
fantastisch avontuur, waarin Tycho met zijn kleine vriendin Mini op zoek
gaat naar het paleis van de lach, waar de Grote Cortado een kwaadaardig
plan in uitvoering brengt.
Mijn hart en andere zwarte gaten Jasmine Warga 2015-12-11 ‘Woorden
kunnen mensen raken op een manier die niet te voorzien is... Ik zou alle
tieners aan willen raden dit boek te lezen.’ – The Guardian 'Een dapper en
boeiend debuut dat een belangrijk onderwerp aankaart door middel van
humor, emotie en levensechte tienerstemmen.’ – Daily Mail De
zestienjarige nerd Aysel is geobsedeerd door het plannen van haar eigen
dood. Met klasgenoten die continu over haar roddelen, een moeder die
haar nauwelijks kan aankijken, en een vader die met een gewelddadig
misdrijf hun dorp opschrikt, ziet Aysel redenen genoeg om haar leven te
beëindigen. Maar ze weet niet zeker of ze het alleen durft. Als ze op een
website het forum Zelfmoordpartners ontdekt, denkt ze de oplossing te
hebben gevonden. Ze vindt er Roman, een jongen die achtervolgd wordt
door een familietragedie. Hoewel Aysel en Roman niets met elkaar
gemeen hebben, beginnen ze deel uit te maken van elkaars leven.
Naarmate hun plan voor zelfmoord vorm krijgt, begint Aysel zich af te
vragen of ze er wel mee door wil gaan. Ze zal uiteindelijk moeten kiezen:
een einde aan haar leven maken of Roman ervan proberen te overtuigen

om samen door te leven. ‘Eerlijk en hartgrondig... iedere tiener die zich ooit
een buitenstaander heeft gevoeld zal zich kunnen vereenzelvigen met de
personages Aysel en Roman.’ – Kirkus Reviews ‘Dit boek bespreekt
serieuze onderwerpen op een intelligente en grappige manier. Erg
zorgvuldig gepresenteerd.’ – School Library Journal
Op zoek naar jou Jennifer Probst 2014-03-05 Kate gelooft helemaal niet
meer in de liefde. Althans, voor zichzelf. Wel bezit ze een uniek talent om
aan te voelen of er een vonk kan overslaan tussen ánderen. Met haar twee
beste vriendinnen start ze een matchmakingbedrijfje, Kinnection, om
mensen te helpen hun ware liefde te vinden. Als de aantrekkelijke Slade
hun zaak binnenstormt en hen beschuldigt van oplichting en het verkopen
van gebakken lucht, is Kate vastbesloten zich niet te laten kennen. Om
Kinnection te ontmaskeren geeft Slade haar opdracht om voor hem de
ware te vinden. Dat zal haar toch niet lukken, denkt hij... In deze heerlijke
serie introduceert Probst een reeks nieuwe personages, die bevriend zijn
met de personages uit de Getrouwd met een miljonair-serie. De vele fans
van Probst komen dus ook te weten hoe het hun favoriete personages is
vergaan!
Hartenbloed Juliet Marillier 2010 Wanneer Caitrin in het Ierland van de
elfde eeuw moet vluchten voor haar gewelddadige familie, komt ze
erachter dat haar nieuwe thuis verschillende duistere geheimen herbergt.
Vanaf ca. 16 jaar.
IJs als vuur Sara Raasch 2017-06-13 Sinds Winter is bevrijd van de
kwaadaardige koning Angra, en Meira koningin is geworden staat ze voor
nieuwe problemen en grote dilemma's. Om haar schuld in te lossen bij de
koning van Cordell, moet ze de mijnen van Winter opnieuw ontsluiten.
Daarbij stuit ze op de verloren gegane kloof van magie. Ze beseft meteen
dat deze ontdekking niet alleen Winter maar zelfs de hele wereld in gevaar
kan brengen. Het liefst wil ze dat de geheimen van de kloof verborgen
blijven, maar dat lijkt onmogelijk met een tegenstander die maar op één
ding uit is: macht...
Cybele's geheim Juliet Marillier 2008 Een zeventienjarig meisje mag met
haar vader mee naar Istanbul om een religieus voorwerp te bemachtigen;
ze ontvangt van wezens uit de Andere Wereld een opdracht waarbij dat
voorwerp een rol speelt.
De eeuwige code Eoin Colfer 2009-10-31 De immer vindingrijke, jonge
meestercrimineel Artemis Fowl weet een supercomputer te bouwen met
behulp van gestolen elfentechnologie, de zogenaamde Zie-Kubus, die alle
aardse computers overbodig maakt. Artemis staat zichzelf een laatste
illegaal avontuur toe, en gaat in zee met de Amerikaanse zakenman, met

wie hij de computer wil ruilen voor goud zijn favoriete substantie. De
ontmoeting loopt niet bepaald volgens plan: Spiro gaat er met de ZieKubus vandoor en verwondt Artemis bodyguard Butler. Om de in
levensgevaar verkerende Butler te redden, ziet Artemis zich gedwongen
de hulp in te roepen van zijn oude rivaal Holly Short. Op miraculeuze wijze
redt Holly het leven van Butler, maar er is een probleem: Butler is opeens
vijftien jaar ouder geworden. Daarom wordt Butlers zusje Juliet
gerekruteerd als tijdelijke bodyguard, en reizen ze samen af naar Chicago
om de Zie-Kubus terug te krijgen en om definitief af te rekenen met Spiro.
Een schone zaak Deeanne Gist 2017-07-11 In ‘Een schone zaak’ van
Deeanne Gist gedraagt Essie Spreckelmayer zich niet helemaal zoals het
een vrouw betaamt: ze fietst graag, vangt slangen en glijdt van
trapleuningen af. Het wordt een hele kunst om een man te vinden die haar
uitspattingen kan waarderen. Op de dag dat Essie dertig wordt, besluit ze
niet langer kan afwachten en dat ze zelf de teugels in handen moet
nemen. Als ze inderdaad een echtgenoot wil, zal ze op jacht moeten gaan.
Ze schrijft alle gegevens van de vrijgezelle mannen uit haar kleine
woonplaats in Texas die in aanmerking komen op, inclusief hun positieve
en negatieve eigenschappen, doet haar ogen dicht en prikt met haar
vinger een willekeurige naam. Zal ze hem ervan kunnen overtuigen dat hij
haar echtgenoot moet worden? Deeanne Gist schrijft historische romans
vol romantiek en humor. Eerder verschenen van haar onder andere ‘De
tabaksbruid’ en ‘Scherven brengen geluk’.
Grim en Schaduw Jon Skovron 2017-11-20 Grim en Schaduw is het
tweede deel van Jon Skovrons trilogie Het Koninkrijk der Stormen.
Opnieuw een weergaloos avontuur vol actie, gevaar, piraten en duistere
magie. Grim en Schaduw is het tweede deel van Jon Skovrons trilogie Het
Koninkrijk der Stormen. Rood wordt door de biospinners tegen zijn zin
omgevormd tot een meedogenloze huurmoordenaar. Als persoonlijke
vriend en bodyguard van de prins raakt hij steeds meer betrokken bij de
politiek van het paleis, en daardoor leert hij al snel dat het leven tussen de
adel net zo dodelijk kan zijn als dat in de straten van Nieuw Laven.
Ondertussen terroriseert Hoop de schepen van het Keizerrijk terwijl ze zich
voordoet als de gevreesde piraat Torment Grim. Als ze een complot van
de biospinners op het spoor komt waarbij het bloedbad in het dorp van
haar jeugd niet meer dan een spelletje lijkt, besluit ze eens en voor altijd
een einde te maken aan de wandaden van de biospinners. Hoop en Rood
worstelen echter steeds meer met hun nieuwe rollen en
verantwoordelijkheden, en nu de biospinners hun macht over de keizer
versterken, begint de tijd te dringen. Niet alleen hun eigen lot staat op het

spel, maar dat van het hele keizerrijk. ‘Jon Skovron is fantastisch!’ Ferry
Visser, Rebers Boek en Buro, Zevenaar
Een fijne neus voor liefde Stacey Lee 2017-07-11 `De meeste mensen
weten niet dat liefdesverdriet naar bosbessen ruikt.' Mimosa en haar
moeder zijn de laatste aromateurs op aarde. Met behulp van hun
uitzonderlijke reukvermogen kunnen ze liefdesdrankjes maken waarmee
ze verliefde mensen helpen, en dus is Mimosa voorbestemd voor een
leven lang plukken, wieden en brouwen. Maar bovenal moet ze zorgen dat
ze zelf nooit verliefd wordt, want dat zou haar sublieme reukvermogen
schaden. Als ze per ongeluk een elixer aan de verkeerde vrouw geeft een onvergeeflijke fout die ze beslist niet aan haar moeder durft op te
biechten! - loopt alles al snel uit de hand. Er is maar één manier om het
goed te maken, en de enige die haar daarbij kan helpen is Court, een van
de populairste jongens van school. En dan gebeurt net datgene wat
absoluut niet mag: ze wordt verliefd!
Het meisje in de toren Katherine Arden 2018-09-25 Het Meisje in de Toren
is het sprookjesachtige vervolg op Katherine Ardens De Beer en de
Nachtegaal. Vasilisa groeide op aan de rand van de Russische wildernis,
waar de sneeuw zich huizenhoog ophoopte en waar er waarheid school in
de sprookjes die rond het vuur werden verteld. Vasilisa’s gave om te zien
wat anderen niet zien trok de aandacht van Morozko – Vorst, de
winterdemon uit de verhalen – en samen redden zij Vasilisa’s volk van de
ondergang. Maar omdat ze anders is dan de anderen, wordt ze door haar
eigen mensen voor heks uitgemaakt. Na te zijn weggejaagd uit haar huis
heeft Vasilisa nog maar twee opties: trouwen of het klooster in. Een
onmogelijke keuze, en dus kiest ze voor het avontuur. Verkleed als jongen
trekt ze eropuit op haar schitterende hengst Solovey. Als Vasilisa echter
een stel bandieten te slim af is, verandert alles. De grootvorst van Moskou
roemt haar heldendaden, en plots wordt Vasilisa weer herenigd met haar
zus en broer, die nu deel uitmaken van de vriendenkring van de vorst.
Maar als ze er aan het hof achter komen dat ze eigenlijk een meisje is, zal
dat grote gevolgen voor haarzelf en haar familie hebben. Voordat ze zich
kan bevrijden uit het web van Moskouse intriges – en terwijl Morozko met
advies komt waarvan niet te zeggen valt of het betrouwbaar is – wordt
Vasilisa geconfronteerd met een gevaar dat heel Moskou bedreigt.
Wildewoud Juliet Marillier 2007 Vijf jonge meisjes vinden de weg naar
volwassenheid door uitstapjes naar een Andere Wereld waar zij
verschillende levenslessen leren.
Artemis Fowl en de tijdparadox Eoin Colfer 2010-06-07 Artemis Fowl staat
tegenover zijn dodelijkste vijand: zichzelf. Problemen zijn Artemis niet

vreemd. Integendeel, hij lijkt er wel een magneet voor te zijn. Mensetende
trollen, gewapende en gevaarlijke (niet te vergeten high-tech) elfen,
vuurgooiende aardmannen hij heeft ze allemaal voorbij zien komen. Hij
had besloten om zich vanaf nu te gaan richten op criminaliteit van het
meer magische soort. Maar nu is zijn moeder ernstig ziek. Artemis Fowl
moet terug in de tijd om het enig beschikbare medicijn te stelen uit de
greep van het jonge, criminele meesterbrein: Artemis Fowl. Inderdaad
Samen met elfenkapitein Holly Short aan zijn zijde, gaat Artemis Fowl de
strijd aan met zichzelf. De rampspoed kan beginnen.
De puike postbode of Janet Ahlberg 1997-10-01 Een postbode brengt per
fiets allerlei post rond bij verschillende bekende sprookjesfiguren.
Prentenboek met "echte" brieven en illustraties in zachte kleuren en tekst
op rijm. Vanaf ca. 8 jaar.
Schoon in de sluier Deeanne Gist 2012-09-03 Biltmore, eind 19e eeuw.
Tillie Reese treedt aan als dienstmeisje in het landhuis van de familie
Vanderbilt. Ze is ondersteboven van hun rijk- dom en van hun bode, die ze
etiquette moet aanleren. Een relatie tussen het personeel is echter ten
strengste verboden: als Tillie en Mack hun hart verliezen, raken ze ook
hun baan kwijt. En Mack heeft zijn salaris juist hard nodig om voor zijn
zusje te kunnen zorgen. Zullen de twee alles ris-keren voor hun
ontluikende liefde?
Ver bij jou vandaan Lynn Austin 2011-08-18 Van de romans van Lynn
Austin zijn al ruim 250.000 exemplaren verkocht. In haar eerste boek
'Eva's dochters' schrijft ze over drie generaties vrouwen. Dit thema komt
vaak in haar boeken terug. 'Ver bij jou vandaan' heeft een nieuw, krachtig
thema: de zorg om een geliefde op afstand in tijden van oorlog. In een
appartementencomplex in Brooklyn, New York, zijn de bewoners op elkaar
aangewezen als de realiteit van de oorlog elk aspect van hun leven
binnendringt. Het hart van de kleine Esther breekt...
De predikersbruid Jody Hedlund 2013-09-02 Engeland 1659. Elizabeth
Whitbread moet en zal een familie in nood te helpen. John Costin is
vastbesloten Gods woord te verkondigen. Maar dan komt de liefde
onverwacht tussenbeide. Hoewel Elizabeth probeert te doen wat goed is in
Gods ogen, wijst John haar aanbod om te helpen met de kinderen en het
huishouden herhaaldelijk af. Als een vreemdeling het heeft gemunt op
Elizabeth om daarmee Johns werk als prediker een halt toe te roepen,
ontdekt John zijn ware gevoelens voor haar.
Gouden Zoon Pierce Brown 2017-03-22 Gouden Zoon is het tweede deel
van de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op
Rood. Gouden Zoon is het tweede deel van de Mars Trilogie van

bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op Rood, de meedogenloos
spannende sensatie die doet denken aan De Hongerspelen van Suzanne
Collins en Enders Game van Orson Scott Card. Als Rode groeide Darrow
op in de mijnen diep onder de oppervlakte van Mars, waar hij elke dag
slopend werk deed om aan een toekomst te bouwen voor zijn
nakomelingen. Maar de Gemeenschap waarvoor hij zo trouw werkte was
gebouwd op leugens. Darrows mensen zijn verraden door hun eigen
meesters, de Gouden – en hun enige weg naar vrijheid is een revolutie. En
dus offerde Darrow zichzelf op in naam van het grote goed voor wie Eo,
zijn ware liefde en inspiratie, haar eigen leven gaf. Hij werd een Gouden,
en infiltreerde in hun bevoorrechte rijk om het van binnenuit te vernietigen.
Als een lam tussen de wolven vindt Darrow vriendschap, respect en zelfs
liefde – maar ook de toorn van machtige tegenstanders. Om een oorlog te
voeren én te winnen die het lot van de complete mensheid kan
veranderen, moet Darrow verraders confronteren, zijn honger naar wraak
onderdrukken – en streven naar een hoopvolle wederopleving in plaats
van een gewelddadige opstand. Hoewel de reis vooruit vol gevaar en
misleiding is, moet Darrow ervoor kiezen Eo’s principes van liefde en
gerechtigheid te volgen om zijn volk te kunnen bevrijden. Hij moet voor iets
hogers leven. 'Ga naar huis Katniss! Er is een nieuwe ster aan de hemel
verschenen!’ Monique Manshanden van boekhandel Plukker ‘Dit is een
veel beter vervolg, sterker nog: een van die zeldzame boeken die alles van
zijn voorganger verbetert... In een woord, Gouden Zoon is: opwindend.’
Tor.com ‘Pierce Brown is een wonderkind. Hoe goed het eerste boek van
de Mars Trilogie ook is, Gouden Zoon is nog beter. Een wilde rit vol
spanning, intrige, en serieuze, ruige gevechten. Ik wil meer! ’ Christopher
Golden, auteur van Tinnen soldaten en Sneeuwblind
Dumplin' Julie Murphy 2016-08-01 Willowdean Dickson heeft een maatje
meer en vindt dat geen probleem, terwijl iedereen om haar heen
geobsedeerd is door de aankomende missverkiezing. Pas als Will een
relatie krijgt met haar oogverblindend knappe collega Bo, begint ze te
twijfelen over haar figuur. Om haar zelfvertrouwen terug te krijgen, besluit
Will het meest afschuwelijke te doen dat ze zich kan voorstellen: ze geeft
zichzelf op voor de Clover City's Missverkiezing. Gaandeweg laat Will niet
alleen Clover City versteld staan, maar vooral zichzelf.
De IJzerstrijder Julie Kagawa 2016-03-08 De IJzerprins heeft ons allemaal
verraden... Hij heeft me vermoord. Maar toen werd ik wakker... Mijn naam
is Ethan Chase, en ik was er bijna geweest nadat mijn neef Keirran zijn
zwaard in mijn buik stak. Wonderbaarlijk genoeg heb ik het overleefd,
maar blijkbaar heb ik heel wat gemist terwijl ik bewusteloos was. De

onzichtbare sluier, die de mensenwereld van de wereld van de fae scheidt,
is heel even weggetrokken. Hoewel de mensen maar een glimp van
Nimmernimmer hebben opgevangen, brak de pleuris uit! En met alle
emoties die dat opriep, kon de Vergeten Koningin haar krachten
terugkrijgen. Shit happens... Nu leidt Keirran het leger van Vergeten fae in
een opstand tegen de oude rijken van Zomer en Winter. Ik haat die
magische rotwereld, maar hier kan ik mijn neef dus echt niet mee weg
laten komen! Wat voor regels ik er ook voor moet overtreden, ik zál hem
tegenhouden! Zelfs als dat betekent dat ik moet gaan samenwerken met
mijn oude vijanden, de fae... 'Je leest eigenlijk geen boek, maar je maakt
het zelf mee!' - Young-Adults.nl 'Kagawa houdt altijd de vaart in haar
verbeeldingsrijke wereld. Fans zullen meer dan tevreden zijn over dit
laatste deel.' - Booklist
Olie op het vuur Deeanne Gist 2018-06-26 ‘Olie op het vuur’ van Deeanne
Gist: de heerlijk eigenzinnige Essie Spreckelmeyer is terug, en nog altijd
niet getrouwd! Essie Spreckelmeyer is druk bezig met haar fietsclub, haar
baan bij haar vaders oliemaatschappij en haar geloof. Het laatste waar ze
aan moet denken, zijn mannen. Tony Morgan is de onterfde zoon van een
oliebaron. Hij wil op eigen benen staan en besluit in dienst te gaan bij de
Spreckelmeyer oliemaatschappij. Daar krijgt hij al snel te maken met zijn
koppige baas, Essie. Ze frustreert hem, maar tegelijkertijd heeft hij ook nog
nooit zo’n intrigerende vrouw ontmoet... ‘Olie op het vuur’ volgt
chronologisch op ‘Een schone zaak’ maar kan ook heel goed zelfstandig
worden gelezen.
Hier was ik Gayle Forman 2015-10-16 Deze YA-roman volgt Cody
Reynolds in de maanden na de onverwachte zelfmoord van haar beste
vriendin Meg. Waarom heeft Meg haar niet gewaarschuwd? Cody ontdekt
dat er een hoop is wat Meg haar nooit heeft verteld. Over haar oude
schoolvriendinnen, over Ben McAllister - de jongen die Megs hart brak - en
over een versleuteld computerbestand, dat Cody niet lijkt te kunnen
openen. Wanneer ze toch toegang krijgt tot het bestand, worden de
geheimen achter Megs dood beetje bij beetje aan Cody onthuld...
Drie kleine wolfjes en het vreselijk valse varken Eugene Trivizas 1994-0401 Wanneer drie kleine wolfjes een huis bouwen, maakt het vreselijk valse
varken dat telkens kapot, totdat ze een huis van bloemen bouwen.
Prentenboek met grote platen in zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
De onbekende reiziger Diana Wynne Jones
Nacht van inkt Cornelia Funke 2012-04-26 In de wereld van inkt is
Meggies vader een soort Robin Hood geworden. Meggie en haar moeder
kunnen alleen maar hulpeloos toekijken. Waren ze maar nooit naar die

Wereld van inkt teruggegaan... Nacht van inkt is het sluitstuk van de
grootste inkttrilogie van Cornelia Funke. De eerste twee delen zijn Hart van
inkt en Web van inkt.
Dochter van het woud Juliet Marillier 2016-09-08 In de Keltische
schemering van het oude Ierland, beheerst door mythen en magie,
ontspint zich een machtige en betoverende geschiedenis. Dochter van het
Woud is Boek 1 van de Trilogie van de zeven wateren door Juliet Marillier,
winnares van de Alex Award. De vesting van Zeven Wateren is een
afgelegen, vreemde en stille plaats die bedreigd wordt door vernielzuchtige
Britten en Vikingen op oorlogspad. Binnen de muren van de vesting is
Vrouwe Oonagh doorgedrongen, een tovenares die heer Colum in haar
bekoringen heeft verstrikt en die de familie wil vernietigen. Sorcha, dochter
van Colum is de enige die de betovering kan verbreken. Als zij faalt, zullen
haar broers sterven... De TRILOGIE VAN DE ZEVEN WATEREN bestaat
uit: 1 Dochter van het Woud 2 Zoon van de Schaduwen 3 Kind van de
Profetie
Carry On Rainbow Rowell 2016-04-20 Simon Snow wil gewoon relaxen en
genieten van zijn laatste jaar op de Watford School of Magicks, maar
iedereen valt hem lastig. Zijn vriendin heeft het uitgemaakt, zijn beste
vriend is een plaaggeest, en zijn mentor probeert hem in de bergen te
verstoppen, waar hij misschien veilig zal zijn. Simon kan niet eens blij zijn
met het feit dat zijn kamergenoot en oude rivaal spoorloos verdwenen is,
omdat hij zich zorgen blijft maken over het kwaad. En er zijn spoken. En
vampiers. En verschrikkelijke, duivelse dingen die proberen om Simon
neer te halen. Als je 's werelds krachtigste magiër bent, kun je nooit even
relaxen en genieten.
De Russische connectie Eoin Colfer 2009-10-31 In De Russische
connectie gaat de dertienjarige wizzkid Artemis Fowl op zoek naar zijn
vader, die nog in leven blijkt te zijn maar is ontvoerd door de Russische
Mafiya. Op het moment dat Artemis en zijn bodyguard Butler zich
gereedmaken om naar het koude Noorden af te reizen, worden ze echter
zelf ontvoerd, en wel door een oude bekende: elfBI-kapitein Holly Short.
De elfen willen dat Artemis hen bijstaat in hun strijd tegen de kobolds, die
voor hun wapenarsenaal door een Moddermens van batterijen worden
voorzien. Artemis stemt in, op voorwaarde dat de elfen hem naar Rusland
brengen en hem helpen zijn vader te bevrijden...
Hoop en rood Jon Skovron 2016-12-23 Hoop en Rood is het eerste deel
van Jon Skovrons verfrissende fantasy-trilogie Het Koninkrijk der Stormen.
Hier begint het avontuur. In een gebroken koninkrijk verspreid over wilde
zeeën vinden twee jonge mensen van verschillende culturen een

gemeenschappelijk doel. Een naamloos meisje is de enige overlevende
nadat haar dorp is afgeslacht door biomancers, mystieke dienaars van de
Keizer. Vernoemd naar haar verloren dorp wordt IJle Hoop in het geheim
getraind door een Vinchen-meesterkrijger getraind tot een instrument voor
wraak. Een jongen komt als wees terecht op de smerige straten van Nieuw
Laven nadat drugs en ziekte de levens heeft geëist van zijn lichtzinnige
ouders. Hij wordt geadopteerd door een van de beruchtste vrouwen van de
criminele onderwereld, krijgt de naam Rood, en wordt getraind als dief en
zwendelaar. Als vervolgens de bendeleider Doodskop Drem een deal sluit
met de biomancers om alle sloppenwijken van Nieuw Laven samen te
voegen en er zo over te heersen, botsen de werelden van Hoop en Rood
op elkaar. ‘Jon Skovron is fantastisch! Dit boek kost je je nachtrust. Het is
origineel, meeslepend, spannend en het heeft fantastische personages.’
Ferry Visser, boekhandel Rebers
Vleugels Claire Corbett 2012-08-07 Als de wereld zou bestaan uit vliegers
en niet-vliegers, hoe ver zou jij gaan om te kunnen vliegen? De wereld in
Vleugels is een wereld waarin de oeroude droom van de mens om te
kunnen vliegen werkelijkheid is geworden, dankzij de wetenschap en
genetische manipulatie – en geld, veel geld. De wereld is verdeeld in
vliegers en niet-vliegers en het gat tussen de twee groepen wordt groter
naarmate de vliegers zich in alle opzichten willen onderscheiden van de
niet-vliegers. Peri breekt los van een jeugd vol ontberingen en komt naar
de stad, vastbesloten om letterlijk boven haar verleden uit te stijgen, zich
vleugels aan te meten en zich te voegen bij de elite. Om die ambitie waar
te kunnen maken, moet ze een hoge prijs betalen. Haar keuze om met het
jongetje waar ze als nanny voor zorgt te vluchten, is daarom des te
opmerkelijker, want het voert haar ver weg van haar leven vol privileges.
Aan Zeke Fowler, een vleugelloze privédetective, de ondankbare taak om
voor de steenrijke ouders Peri op te sporen en hun zoontje terug te halen.
Voel de vreugde, de angst en de pure inspanning van het vliegen – langs
duizelingwekkende wolkenkrabbers, door wilde stormen en
overweldigende natuur – in deze prachtige, uitdagende en uiterst
fantasievolle debuutroman Vleugels van de Australische Claire Corbett.
Bloedzusters Jackson Pearce 2013-03-22 Scarlett March leeft om te jagen
op de Fenris: de weerwolven die haar hebben verwond bij een aanval op
haar zus Rosie. Gewapend met een vlijmscherp hakmes en een bloedrode
mantel is Scarlett een expert in het lokken en doden van weerwolven. Ze is
vastberaden andere jonge meisjes te beschermen tegen een
angstaanjagende dood, en ze zal niet rusten voordat elke wolf gedood is.
Rosie March voelt dat de ooit zo hechte band met haar zus langzaam

verandert. Ze zet de klopjacht met haar zus voort, maar eigenlijk droomt ze
van een leven zonder weerwolven. Ze voelt steeds meer voor de enige
vriend van Scarlett: Silas, de jongen uit het bos, die dodelijk is met zijn bijl.
Maar verraad ze door de liefde voor Silas haar zus en haar idealen niet?
Bloedzusters is een donker sprookje met bloedstollende avonturen,
moorddadige zussen en een spetterende romance. Jackson Pearce
studeerde Engels en filosofie aan de University of Georgia. Ze heeft altijd
al geschreven, maar heeft daarnaast ook andere baantjes gehad. Ze
schreef overlijdens- advertenties, was serveerster in een biker bar en
verdiende bij als receptioniste. Ooit heeft ze auditie gedaan voor het
circus, maar helaas zonder succes. Ze woont in Atlanta met een prettig
gestoorde hond en een licht loensende kat.
Muren van verraad Nova Ren Suma 2015-07-29 'Een realistisch boek met
bovennatuurlijke elementen die ontaarden in een naargeestig, pijnlijk,
maar prachtig einde dat de rillingen over je rug doet lopen.' - Kirkus
Reviews, starred review 'Suma excelleert in surrealistische,
verontrustende verhalen in een levendige stijl, en deze psychologische
thriller is geen uitzondering. Een beangstigend, fantastisch boek.' –
Booklist, starred review Een veroordeelde moordenares en een
topballerina in spe. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Muren van
verraad is het verhaal van een meisje met een veelbelovende toekomst
voor zich. Haar leven draait in één tragische middag van veelbelovend
naar uitzichtloos. Het verhaal wordt verteld door Amber en Violet: de een
zit in een jeugdgevangenis, de ander is een danseres met een mooie
toekomst. Op het eerste gezicht zijn ze complete vreemden die niets met
elkaar gemeen hebben. Amber zit vast in Aurora Hills, een beveiligde
jeugdinrichting. Als op een nacht alle sloten openspringen, ontstaat er
totale gekte onder de 42 meisjes die er hun straf uitzitten. De een grijpt
haar kans om te ontsnappen, de ander weet niet wat ze met de nieuw
verworven vrijheid aanmoet. Violet is een danseres die op het punt staat
naar New York City te vertrekken om daar door te breken. Hoewel ze
egoïstisch en met zichzelf ingenomen is, kan ze de dood van haar vriendin
Orianna niet vergeten. Niet omdat ze zich schuldig voelt, maar vanwege
het mogelijke effect ervan op haar huidige leven en haar dansopleiding
aan het prestigieuze Juilliard. Langzaam wordt duidelijk dat Amber en
Violet nauw met elkaar verbonden zijn door Orianna. Ook zij had een
glorieuze toekomst als ballerina voor zich liggen, maar anders dan Violet
moet ze knokken voor elke kans in het leven. Desondanks is Violet jaloers
op Ori, wetende dat zij niet het natuurlijke talent voor ballet van Ori heeft.
Als er twee concurrentes worden vermoord, belandt Ori in Aurora Hills.

Krijgt een schuldige uiteindelijk altijd haar verdiende straf? Of zal een
onschuldige voor altijd de last van de schuld blijven dragen? Nova Ren
Suma is auteur van diverse Young Adult-boeken. Ze heeft voor diverse
uitgeverijen gewerkt, geeft YA-schrijfworkshops en woont in New York.
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
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
Hero Alethea Kontis 2013-10-01 Rough-and-tumble Saturday Woodcutter
thinks she's the only one of her sisters without any magic—until the day
she accidentally conjures an ocean in the backyard. With her sword in tow,
Saturday sets sail on a pirate ship, only to find herself kidnapped and
whisked off to the top of the world. Is Saturday powerful enough to kill the
mountain witch who holds her captive and save the world from sure
destruction? And, as she wonders grumpily, "Did romance have to be part
of the adventure?" As in Enchanted, readers will revel in the fragments of
fairy tales that embellish this action-packed story of adventure and, yes,
romance.
De winter van de heks Katherine Arden 2019-10-04 Het lot van de
mensheid en de magische wezens die haar omringen, ligt in de handen
van Vasya in dit laatste deel van Katherine Ardens trilogie, die begon met
De Beer en de Nachtegaal. De winter van de heks is het magische slotdeel
van Katherine Ardens Winternacht-trilogie over de dappere Vasilisa. Een
meisje kan het verschil maken... Moskou brandt, en haar inwoners zoeken
naar antwoorden – vooral naar iemand die ze de schuld kunnen geven.
Vasilisa, een meisje met buitengewone gaven, moet vluchten voor haar
leven; ze wordt achtervolgd door zij die haar magie de schuld geven van

hun tegenspoed. Maar dan keert een wraakzuchtige demon terug, sterker
dan ooit. En hij is vastbesloten de wereld in chaos te doen storten, samen
met verschillende bondgenoten onder de mensen en geesten. Het lot van
de mensheid en de magische wezens die hen omringen, ligt in de handen
van Vasya. Maar ze kan ze misschien niet allemaal redden.
Artemis Fowl en het Atlantiscomplex Eoin Colfer 2011-05-31 Het zevende
deel van de wereldwijde bestsellerserie Artemis Fowl heeft een groep elfen
verzameld in IJsland om daar een plan te presenteren dat de opwarming
van de aarde moet stoppen. Maar Artemis is zichzelf niet. Hij gedraagt zich
vreemd, anders... Volgens de elfen lijdt hij aan het Atlantiscomplex:
waanvoorstellingen en dwangmatig neurotische stoornissen als gevolg van
zijn hoogbegaafdheid en het resultaat van blootstelling aan extreem veel
feeënmagie op jonge leeftijd. Kapitein Holly Short van de elfBI weet niet
wat ze moet doen. Ondertussen valt een leger ruimterobots de
ondergrondse vulkanen aan en zolang Artemis briljante geest vertroebeld
is, staat hij machteloos. Kan Holly Artemis genezen voordat de robots alle
levensvormen op aarde vernietigen?
Het bedrog van Opal Eoin Colfer 2010-11-30 Het veertienjarige criminele
genie Artemis Fowl weet op geniale wijze het beroemde kunstwerk De
elfendief uit een bankkluis te ontvreemden. Wanneer hij de authen-ticiteit
van het schilderij wil vaststellen, weet Butler, Artemis' bodyguard, nog
maar net een aanslag op zijn jonge meester te verijdelen. Welke vijand
heeft het op Artemis' leven voorzien? Op hetzelfde moment wordt Holly
Short samen met haar elfBI-commandant Julius Root in een hinderlaag
gelokt. Voor de surveillancecamera's lijkt het net alsof Holly haar
commandant neerschiet, alvorens uit de hinderlaag te ontsnappen en naar
de oppervlakte te vertrekken. Wie zal Holly geloven als ze vertelt dat ze
Julius Root juist probeerde te redden? Het wordt al snel duidelijk wie er
verantwoordelijk is voor de problemen: Opal Koboi. Na het mislukken van
de koboldenopstand leek de kwaadaardige rebellenleidster in een diepe
coma beland te zijn Maar eenmaal ontwaakt uit haar schijncoma wil ze
wraak nemen op iedereen die verantwoordelijk was voor haar falen: Holly
Short, Julius Root en Artemis Fowl. Een flitsend, modern sprookje.' HET
PAROOL Spannend, vol technologische en futuristische trucs.' NBD
Dearest Alethea Kontis 2015-02-03 A companion to Enchanted and Hero
weaves in themes from such feathered fairy tales as "The Wild Swans"
and "The Goose Girl" to relate the experiences of a loving seamstress who
seeks to break a magical curse. Simultaneous eBook. 25,000 first printing.
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