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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.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie
van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten
afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal
van Mandela, door Mandela.
Bridget Jones: mad about the boy Helen Fielding 2013-10-10 Bridget Jones: Mad About the Boy is de langverwachte
nieuwe roman van Helen Fielding. Toen Het dagboek van Bridget Jones verscheen, over het leven van een dolende
dertiger in Londen, maakten miljoenen lezers over de hele wereld kennis met een van de meest geliefde personages in de
moderne literatuur. Bridget is een nieuwe fase in haar leven ingegaan, waarin ze probeert haar sexappeal te behouden
terwijl de jaren voorbijvliegen. Het lukt haar nog steeds niet altijd om alcohol en calorieën te weerstaan, en ze krijgt te
maken met compleet nieuwe fenomenen als s nachts dronken smsen en de skinny jeans. Maar ook het gebrek aan
volgers op Twitter houdt haar wakker, en haar televisie, waarvoor ze alleen al negentig knoppen en drie
afstandsbedieningen nodig heeft om er leven in te krijgen. Wederom komt Bridget voor veel nieuwe uitdagingen te staan.
Zal ze zich ook nu weer weten te redden? Bridget Jones: Mad About the Boy is de hilarische en tegelijk ontroerende
terugkeer van de favoriete vrouw van onze tijd. Helen Fielding woont en werkt in Londen. Haar romans Het dagboek van
Bridget Jones en Bridget Jones: het nieuwe dagboek verschenen in veertig landen en er werden miljoenen exemplaren
van verkocht. Ook de verfilmingen van de boeken, met in de hoofdrollen Renée Zellweger, Hugh Grant en Colin Firth,
waren wereldwijd een doorslaand succes. Bridget Jones: Mad About the Boy is het nieuwe dagboek.
Storm Glass Maria V. Snyder 2017-10-01 Award-winning author Maria V. Snyder brings readers into a world of molten
magic, where storms can be captured within a glass orb and a magician's powers can remain hidden…until challenged by
enemy forces. As a glassmaker and a magician-in-training, Opal Cowan understands trial by fire. Someone has
sabotaged the Stormdancer clan's glass orbs, killing their most powerful magicians. The Stormdancers—particularly the
mysterious and mercurial Kade—require Opal's unique talents to prevent it from happening again. But when the mission
goes awry, Opal must tap into a new kind of magic. Yet the further she delves into the intrigue behind the glass and
magic, the more distorted things appear. With lives hanging in the balance—including her own—Opal must control her
powers…powers that could lead to disaster beyond anything she's ever known.
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...
Mijn naam is Morgen Damien Dibben 2018-09-26 Mijn naam is Morgen van Damian Dibben is een onweerstaanbare
historische roman over een hond op zoek naar zijn baas. Een cultuurhistorische reis door Europa, waar tegelijkertijd de
prachtigste muziek wordt gecomponeerd en de gruwelijkste oorlogen worden uitgevochten. Een weergaloos verhaal over
de onverwoestbare band tussen mens en dier. De oude hond Morgen is op zoek naar zijn verdwenen baas. Zijn
avonturen brengen hem van het hof van Louis XIV in Versailles tot Amsterdam in de Gouden Eeuw, van de Frost Fair in
Londen tot het slagveld van Waterloo. Een duizelingwekkende reis die je meeneemt door tijd en ruimte. Een must voor
alle hondenliefhebbers!
De man uit Stone Creek Linda Lael Miller 2012-11-01 Het leven in Haven in Arizona mag dan niet opwindend zijn, toch
denkt Maddie Chancelor niet aan vertrekken. Op een dag springt er een vreemdeling van de postkoets. Hij stelt zich voor
als Sam O'Ballivan uit Stone Creek de nieuwe schoolmeester. Maddie valt als een blok voor hem, en opeens is het leven
in Haven een stuk opwindender. Dan stopt de postkoets opnieuw in Haven. Deze keer stapt er een bijzonder knappe

vrouw uit, die de verloofde van Sam blijkt te zijn. Dit boek is ook verkrijgbaar in de e-bundel Stone Creek.
Glass magic - La donna di sabbia (eLit) Maria V. Snyder 2016-09-30T00:00:00+02:00 GLASS SERIES - Dopo aver
affrontato la prova del fuoco per salvare Yelena e tutta Sitia, per Opale è giunta l'ora di mettere alla prova il proprio
coraggio. Qualcuno ha sabotato i globi di vetro dei Danzatempesta, seminando morte e distruzione, e lei, con il suo
talento unico, è la sola a poterli aiutare. Al suo fianco in questa missione disperata ci sono il cupo Kade e l'allegro, solare
Ulrick. I due sembrano contendersi il cuore di Opale, ma proprio colui che sembra più vicino a conquistarlo si rivela in
combutta con un misterioso e crudele personaggio che torna dal tragico passato di Opale. Titoli collegati: 1)Glass magic La donna di sabbia - Glass series vol. 1 2)Sea glass - Cuore di diamante - Glass series vol. 2 3)Spy glass - Magia di
sangue - Glass series vol. 3
Storm Glass (The Glass Series, Book 1) Maria V. Snyder 2013-09-01 Untrained. Untested.
Een vrouw van glas Kim Edwards 2012-10-01 Lucy Jarrett staat op een kruispunt in haar leven en besluit een tijdje terug
te gaan naar haar geboortedorp. Eenmaal in het ouderlijk huis dringt de gedachte aan de raadselachtige dood van haar
vader zich aan haar op. Ze voelt zich schuldig omdat ze hem alleen gelaten heeft op de avond waarop hij verdronk en
vraagt zich af waarom hij eigenlijk ruzie had met zijn broer. Bij toeval ontdekt ze een verzameling spullen die haar
familiegeschiedenis in een heel ander licht plaatsen. Als ook oude gevoelens voor haar jeugdliefde een glasblazer
opflakkeren weet ze: het is tijd om schoon schip te maken. Een meeslepende roman waarin heden en verleden prachtig in
elkaar overvloeien.
Storm Glass Maria V. Snyder 2013-12-16 Award-winning author Maria V. Snyder brings readers into a world of molten
magic, where storms can be captured within a glass orb and a magician's powers can remain hidden...until challenged by
enemy forces. As a glassmaker and a magician-in-training, Opal Cowan understands trial by fire. Someone has
sabotaged the Stormdancer clan's glass orbs, killing their most powerful magicians. The Stormdancers--particularly the
mysterious and mercurial Kade--require Opal's unique talents to prevent it from happening again. But when the mission
goes awry, Opal must tap into a new kind of magic. Yet the further she delves into the intrigue behind the glass and
magic, the more distorted things appear. With lives hanging in the balance--including her own--Opal must control her
powers...powers that could lead to disaster beyond anything she's ever known.
Sneeuw als as Sara Raasch 2017-01-10 Zestien jaar geleden werd het koninkrijk Winter onder de voet gelopen door de
kwaadaardige koning Angra. De Winterianen werden tot slaaf gemaakt en hun magie werd hun afgenomen. Alle hoop is
nu gevestigd op de acht mensen die wisten te ontsnappen en sindsdien op de vlucht zijn. Meira was nog maar een baby
toen Winter werd aangevallen en kent alleen het leven als vluchteling. De Winterianen zijn vastbesloten om hun rijk ooit
terug te veroveren en ondernemen daarvoor gevaarlijke verkenningstochten, waarbij Meira tot haar frustratie nooit mee
mag. Dus wanneer ze iets opvangt over een antiek medaillon dat Winter zijn magie kan teruggeven, besluit ze er stiekem
achteraan te gaan om zichzelf te bewijzen. 'Plot en schrijfstijl zijn voortreffelijk! Zeer aan te bevelen.' - School Library
Journal 'Een nieuwe wereld, een spannend avontuur en een grote liefde... alles in één groot episch fantasyverhaal.' Booklist
Poison Study Maria V. Snyder 2005 After she is given a reprieve from her death sentence, Yelena faces mounting
disasters as rebels plot to seize Ixia, her life is once again threatened, and the chief of security is attempting to poison her.
150,000 first printing.
Dingen die we toevertrouwen aan de wind Laura Imai Messina 2020-11-10 Geïnspireerd door ware gebeurtenissen. Yui is
een jonge vrouw die bij de tsunami van 2011 haar moeder en haar dochtertje is verloren, en sindsdien niet goed weet hoe
ze verder moet met haar leven. Terwijl ze worstelt met haar verdriet, hoort ze het verhaal van een oude man die een
kapotte telefooncel in zijn tuin heeft gezet. Op die plek lukt het mensen die een geliefde zijn verloren om met hen te
communiceren via de wind en zo enigszins om te gaan met hun verlies. Terwijl het nieuws van de telefooncel zich
verspreidt, komen mensen van steeds verder hierheen om met hun geliefden te kunnen ‘spreken’. Ook Yui besluit de reis
te maken. Maar eenmaal daar, heeft ze niet de moed om de telefoon op te pakken. Maar ze blijft terugkomen, om de
mensen te observeren die dat wel kunnen. Dan ontmoet ze Takeshi, een weduwnaar wiens dochtertje niet meer heeft
gepraat sinds het overlijden van haar moeder... ‘Absoluut adembenemend.’ – Christy Lefteri, auteur van De bijenhouder
van Aleppo
Een heel stabiel genie Philip Rucker 2020-01-21 een schokkende reconstructie van Trumps eerste termijn als president
door twee topjournalisten met ongeëvenaarde toegang tot het Witte Huis In 2020 gaan de Amerikanen weer naar de
stembus om een president te kiezen. Wat zou nog vier jaar Trump betekenen? Philip Rucker en Carol Leonnig nemen
afstand van de dagelijkse waan van breaking news en Twitter voor een reconstructie van de eerste ambtstermijn. Op
basis van meer dan 200 bronnen in en om het Witte Huis wordt een schokkend beeld geschetst van de dagelijkse gang
van zaken in het Oval Office en van Trumps ontmoetingen met buitenlandse regeringsleiders. Terwijl het onderzoek van
Robert Mueller over Russische inmenging en de impeachment van het Huis van Afgevaardigden boven Trumps hoofd
hangen, proberen zijn ambtenaren voortdurend de veroorzaakte rommel op te ruimen. De auteurs geven een
verhelderend beeld van de unieke invulling die Trump heeft gegeven aan het presidentschap. Volgens hen is het een
vergissing om deze slechts als chaos te beschouwen. De pogingen van Donald Trump om de Amerikaanse instituties en
internationale bondgenootschappen op de proef te stellen, zijn succesvoller dan verwacht. Philip Rucker is chef
verslaggeving over het Witte Huis bij The Washington Post en versloeg eerder de verkiezingen van 2012 en 2016 en de
regering-Obama. Carol Leonnig is onderzoeksjournalist bij The Washington Post, waar ze sinds 2000 werkt. In 2015 won
ze de Pulitzerprijs voor haar artikel over wangedrag bij de Geheime Dienst en in 2017 (samen met Rucker) voor Ruslands
inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Beiden zijn vaste gasten bij tv-zender MSNBC.
Het donkerste vuur Gena Showalter 2017-06-20 KORT VERHAAL Geryon, poortwachter van de hel, moet samen met de

beeldschone godin Kadence een groep opstandige demonen bedwingen. Wanneer ze afdalen in Lucifers koninkrijk,
laaien er in de hitte van het vagevuur gevoelens op die hun strijdlust omzetten in passie. Helaas wacht hun geen idyllisch
samenzijn, maar een bitter gevecht tegen duivelse krachten.
Starters Lissa Price 2012-05-25 De wereld is voorgoed veranderd Callie staat voor een onmogelijke keuze: Haar ouders
zijn dood. Haar broertje is ernstig ziek. En er is niemand die ze kan vertrouwen Haar enige uitweg is de bodybank: een
gewetenloze organisatie die ze verafschuwt. Ten einde raad gaat Callie met hen in zee. Ze moet haar opdracht
volbrengen en opgeven is geen optie.
Troon van gif Celine Kiernan 2013-11-28 "Troon van gif" is het eerste deel van de Moorehawke-trilogie. De roman, die
zich afspeelt in een veertiende-eeuws Europa, is een opmerkelijke combinatie van hoofse intriges, avontuur en romantiek.
Pratende katten en verschijnende en verdwijnende geesten vervolmaken het verhaal tot een fascinerende historische
fantasie. "Troon van gif" vertelt het verhaal van de 15-jarige Wynter Moorehawke. Na een periode van vijf jaar in de
Noordelijke landen keren Wynter en haar vader terug naar hun eigen land. Tijdens hun afwezigheid is alles veranderd. De
kroonprins Alberon wordt vermist en de koning doet er alles aan zijn sporen uit te wissen. Hij dwingt zijn bastaardzoon
Lord Razi de plaats van Alberon als troonopvolger in te nemen. Razi daarentegen is vastbesloten zijn halfbroer te vinden
en de vrede en stabiliteit in het koninkrijk te herstellen. Wynter komt voor de moeilijke keuze te staan: blijven en buigen
voor de wil van de koning of haar doodzieke vader verlaten en zich aansluiten bij haar vriend Razi en de mysterieuze
Christopher. Als het trio het mysterie rond de verdwijning van Alberon probeert op te lossen, worden zij continu bedreigd
door gevangenneming, moord of marteling. Troon van gif is een vertelling die de lezer vanaf het allereerste moment grijpt
en niet meer loslaat. De personages zijn met zo'n nauwkeurigheid en met zo'n sympathie beschreven dat ze in het hoofd
van de lezer blijven hangen tot het laatste hoofdstuk is uitgelezen. 'Compact geschreven, de stem van de verteller is sterk
en de schrijfstijl zwierig. Een uitstekend verhaal van een debuterend Ierse schrijver.' - Childrenís Books Ireland 'Warm
aanbevolen voor jong volwassen lezers en ver daarboven.' - The Irish Times 'Dit is prachtig, levendig schrijven en
verhalen vertellen op z'n absolute best.' Roddy Doyle Celine Kiernan (Ierland) is geboren en opgegroeid in Dublin. Ze
werkt al jaren in de filmindustrie als maker van klassieke animaties. Haar eerste boek schreef ze op haar elfde en ze is
sindsdien niet meer gestopt met schrijven. Ze heeft een zwakte voor graphic novels, omdat ze in die boeken storytelling
en animaties kan combineren. "Troon van gif" is haar debuut als auteur.
Inside Out (An Inside Story, Book 1) Maria V. Snyder 2011-01-01 Keep your head down. Don’t get noticed. Or Else.
Fire Study Maria V. Snyder 2008-03-01 The apprenticeship is over— now the real test has begun. When word that Yelena
is a Soulfinder—able to capture and release souls—spreads like wildfire, people grow uneasy. Already Yelena's unusual
abilities and past have set her apart. As the Council debates Yelena's fate, she receives a disturbing message: a plot is
rising against her homeland, led by a murderous sorcerer she has defeated before.… Honor sets Yelena on a path that
will test the limits of her skills, and the hope of reuniting with her beloved spurs her onward. Her journey is fraught with
allies, enemies, lovers and would-be assassins, each of questionable loyalty. Yelena will have but one chance to prove
herself—and save the land she holds dear.
Lockwood en Co Jonathan Stroud 2016-02-03 Overdag is er niets aan de hand. 's Nachts komen kwade geesten
tevoorschijn... Het kleinste, meest ongeorganiseerde, maar zonder twijfel allerbeste bureau dat op geesten jaagt is
Lockwood & Co. Medewerkers: de charismatische eigenaar Anthony Lockwood, boekenwurm George Cubbins en
nieuwkomer Lucy Carlyle De drie staan voor hun moeilijkste klus tot nu toe. Het beruchte landgoed Combe Carey Hall
moet geestvrij worden gemaakt. Geen van de vorige geestenjagers is ooit teruggekeerd. Anthony, Lucy en George
moeten al hun talenten inzetten om te strijden tegen de geest van de Schreeuwende Wenteltrap en... om in leven te
blijven. Jonathan Stroud is een Engelse schrijver. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door fantasy-verhalen. Jonathan
Stroud is getrouwd en heeft twee kinderen. 'Eeuwenoud kwaad, onopgeloste moorden, machtige geesten en sinistere
stervelingen - een verhaal waarvoor je lang opblijft... Met het licht aan! Zet maar op je need-to-read-lijst.' Rick Riordan,
auteur van de Percy Jackson-boeken 'Dit is het soort boek waar je in één klap verliefd op wordt.' Bookwitch 'Spannend en
met humor geschreven.' Beth Johnson, boekhandel Van Rossum
Sea Glass Maria V. Snyder 2021-08-16 From New York Times bestselling author Maria V. Snyder Return to the realms of
Sitia and Ixia, where a young glass magician becomes ensnared in a deadly power struggle that may cost her
everything… Opal Cowan, glass magician-in-training, has discovered a terrifying and powerful new ability: she can steal
the power of other magicians. And that makes her too dangerous to be set free. Ordered to house arrest by the Council,
Opal defies them to search for Ulrick, the man she thinks she loves. But as she travels through the Moon Clan’s lands,
she begins to hear disturbing rumors that Ulrick’s desire for blood magic has eclipsed any sense of reason—and perhaps
even his passion for her. Deep in hostile territory, without proof or allies, Opal isn’t sure whom to trust. And everywhere
she turns, people want to control her powers for their own deadly gain. Opal must make the choices to secure her own
future, even as the path she treads becomes more dangerous than she could have ever imagined. Previously Published.
The Chronicles of Ixia Series by Maria V. Snyder Book One: Poison Study Book Two: Magic Study Book Three: Fire
Study Book Four: Storm Glass Book Five: Sea Glass Book Six: Spy Glass Book Seven: Shadow Study Book Eight: Night
Study Book Nine: Dawn Study
De terugkeer van de koningin Rebecca Ross 2019-03-19 De terugkeer van de koningin van Rebecca Ross is het
duizelingwekkende debuut vol twists & turns voor YA-lezers die van romantische fantasy houden. Brienna groeit op in
Huize Magnalia, waar ze samen met andere meisjes wordt getraind in een van de vijf passies: Kunst, Muziek, Dramatiek,
Vernuft en Kennis. De meisjes werken hard aan hun passie, zodat ze, als ze hun zeventiende zomerzonnewende vieren,
door een patroon worden gekozen en financieel worden ondersteund. Maar Brienna’s leven neemt een abrupte wending
als ze ongewild betrokken raakt bij een gevaarlijk complot tegen de koning van Maevana. Voor ze het weet komt ze

terecht in een web van politieke intriges en staat ze voor de moeilijkste beslissing in haar leven... Rebecca Ross
studeerde Engels aan de universiteit van Georgia, Verenigde Staten. De terugkeer van de koningin is het eerste deel van
een nieuwe meeslepende trilogie vol romantiek en spanning.
The Chronicles Of Ixia (Books 1-6): Poison Study (The Chronicles of Ixia) / Magic Study (The Chronicles of Ixia) / Fire
Study (The Chronicles of Ixia) / Storm Glass (The Glass Series) / Sea Glass (The Glass Series) / Spy Glass (The Glass
Series) Maria V. Snyder 2014-02-01 Let fantasy star Maria V. Snyder steal you away to a darkly enchanting world of
powerful magic and dangerous deeds in these six incredible stories from The Chronicles of Ixia series, following young
magicians Yelena Zaltana and Opal Cowan on a dark and deadly journey.
Night Owl Reviews Magazine, Issue 11
De rebelse prins Celine Kiernan 2013-11-28 "De rebelse prins" is het derde deel van de Moorehawke-trilogie. De
romanreeks, die zich afspeelt in een veertiende-eeuws Europa, is een opmerkelijke combinatie van hoofse intriges,
avontuur en romantiek. Pratende katten en verschijnende en verdwijnende geesten vervolmaken het verhaal tot een
fascinerende historische fantasie. De koningszonen Razi en Alberon zijn na jaren van oorlog weer met elkaar verenigd.
Het duurt echter niet lang tot ze, door hun verschillende karakters, met elkaar in conflict komen. Alberon wil het koninkrijk
beschermen met macht en kracht, terwijl Razi kiest voor diplomatie en rede. Wynter Moorehawke is beschermvrouwe van
het koninkrijk en adviseur van Alberon. Hoewel ze het niet eens is met zijn gewelddadige ideeÎn, is ze genoodzaakt
Alberons kant te kiezen. Maar dan blijkt Alberon steun te krijgen van de Loups-Garous, de beruchte wolven. Hoe kan
Wynter de rechterhand van Alberon blijven als hij samenwerkt met de stam die het leven van Christopher, haar grote
liefde, in een hel veranderde? In de drie delen van de Moorehawke-trilogie is Wynter gegroeid van een afhankelijk, jong
meisje tot een zelfbewuste, intelligente vrouw die blijkt geeft van veel inzicht. Deze eigenschappen heeft ze hard nodig om
zichzelf, haar vrienden en haar koninkrijk te redden. "De rebelse prins" is een levendige vertelling die de lezer vanaf het
allereerste moment grijpt en niet meer loslaat tot de laatste bladzijde. De personages zijn met zo'n nauwkeurigheid en met
zo'n sympathie beschreven dat ze in het hoofd van de lezer blijven hangen tot het laatste hoofdstuk is uitgelezen. Celine
Kiernan (Ierland) is geboren en opgegroeid in Dublin. Ze werkt al jaren in de filmindustrie als maker van klassieke
animaties. Haar eerste boek schreef ze op haar elfde en ze is sindsdien niet meer gestopt met schrijven. Ze heeft een
zwakte voor graphic novels, omdat ze in die boeken storytelling en animaties kan combineren. Troon van gif is haar
debuut als auteur. Deel twee uit de Moorehawke-trilogie verschijnt in november 2010 bij Marmer.
The Glass Series Complete Collection Maria V. Snyder 2021-10-11 MIRA brings you three full length novels in one
collection! Enter into a stunning world of molten magic as Opal Cowan, glassmaker and magician-in-training, faces trials,
challenges, and deadly secrets that could change the realms of Sitia and Ixia forever. This box set includes: STORM
GLASS (A Glass Series Novel) By New York Times bestselling author Maria V. Snyder Enter into a stunning world of
molten magic, where storms can be captured in glass and a magician's powers can remain hidden…until challenged. SEA
GLASS (A Glass Series Novel) By New York Times bestselling author Maria V. Snyder Return to the realms of Sitia and
Ixia, where a young glass magician becomes ensnared in a deadly power struggle that may cost her everything… SPY
GLASS (A Glass Series Novel) By New York Times bestselling author Maria V. Snyder In this riveting conclusion to Opal
Cowan’s saga, the young magician will discover that glass holds many secrets… including the key to her plight. The
Chronicles of Ixia Series by Maria V. Snyder Book One: Poison Study Book Two: Magic Study Book Three: Fire Study
Book Four: Storm Glass Book Five: Sea Glass Book Six: Spy Glass Book Seven: Shadow Study Book Eight: Night Study
Book Nine: Dawn Study
Storm Watcher Maria V. Snyder 2022-08-15 Lightning Never Strikes Twice? Luke Riley is lost. His mother's recent death
has set Luke and his family adrift. Even though his father, twin brothers, and their three Bloodhounds are search and
rescue volunteers, they have been unable to rescue themselves and become a family again. The summer after sixth
grade looms in Luke's mind as a long, lonely three months where the only thing he can look forward to is watching The
Weather Channel. Luke is fascinated with the weather, but since his mother's death in a storm, he is also terrified. Even
the promised 13th birthday present of a Bloodhound puppy fails to lift Luke's spirits. He would rather have a different
breed - a petite Papillon, but his father insists he get a Bloodhound. When Luke decides to get the Bloodhound from
Willajean, a dog breeder who owns Storm Watcher Kennel, he works out a deal to help at her kennel in exchange for the
expensive dog. Thrilled to have a summer with a purpose, Luke befriends Willajean's daughter, Megan and together they
plan how Luke can get a Papillon puppy instead of a Bloodhound. But nothing seems to work as they struggle with
stubborn fathers, summer storms, unhelpful siblings, and hidden guilt. Can one little white dog really save both families?
The book also includes an appendix of fun weather facts and quizzes!
Night Study Maria V. Snyder 2020-11-16 From New York Times Bestselling Author Maria V. Snyder Magic, danger, and
intrigue abound in the worlds of Sitia and Ixia… Yelena Zaltana’s life has always been fraught with peril, but the recent
loss of her Soulfinding abilities has endangered her more than ever before. As she desperately searches for a way to
reclaim her magic, her enemies are closing in, and neither Ixia nor Sitia is safe for her anymore. The growing discord
between the two countries, and the possibility of imminent war, threaten everything Yelena holds dear. Valek is
determined to protect Yelena, but he’s quickly running out of options. The Commander suspects that his loyalties are
divided and has been keeping secrets...secrets that put Valek, Yelena, and their allies in terrible danger. And as the
assassin and the Soulfinder are pulled deeper into the conflict, they realize the Commander’s plans are far more sinister
than they could have ever imagined. Previously published. The Chronicles of Ixia Series by Maria V. Snyder Book One:
Poison Study Book Two: Magic Study Book Three: Fire Study Book Four: Storm Glass Book Five: Sea Glass Book Six:
Spy Glass Book Seven: Shadow Study Book Eight: Night Study Book Nine: Dawn Study
Antwerps schrijven

Filip Camerman 2007
De meeste dromen zijn bedrog Mhairi McFarlane 2014-06-04 Hij was wel de láátste die ze tegen wilde komen!Na vijftien
jaar gaat Anna Alessi voor een reünie terug naar haar middelbare school. Ze ziet er behoorlijk tegenop: ze was als tiener
klein en stevig en werd genadeloos gepest.Natúúrlijk is James Fraser de eerste die ze op de reünie tegen het lijf loopt. De
knapste jongen van de klas, en Anna s geheime jeugdliefde. Maar ook de aanvoerder van de pestkoppen van vroeger. Hij
is onder de indruk van Anna ze lijkt helemaal niet meer op het meisje dat ze ooit was.Maar Anna, verslaafd aan
kasteelromannetjes en door en door romantisch, vertrouwt hem niet. Zeker, mensen kunnen veranderen; maar er moet
nog heel wat gebeuren voordat James Anna s hart weer kan veroveren!
Spy Glass Maria V. Snyder 2021-09-13 From New York Times bestselling author Maria V. Snyder In this riveting
conclusion to Opal Cowan’s saga, the young magician will discover that glass holds many secrets… including the key to
her plight. After siphoning her own blood to defeat her enemy, Opal Cowan lost everything—including her powers.
Moreover, her choice has made her immune to the effects of magic. Once a trusted protegee, Opal is now an outsider
looking in, spying on those with the powers she once had, powers that make a difference in her world. Until spying
through glass unlocks something new within her. Suddenly the beautiful pieces she makes flash in the presence of magic.
She also discovers that someone has stolen some of her blood for nefarious purposes—and that finding it might allow her
to regain her powers. As she sets out on a new journey, she’ll learn, once and for all, if her powers are lost forever… and
what she would sacrifice to regain them. Previously Published. The Chronicles of Ixia Series by Maria V. Snyder Book
One: Poison Study Book Two: Magic Study Book Three: Fire Study Book Four: Storm Glass Book Five: Sea Glass Book
Six: Spy Glass Book Seven: Shadow Study Book Eight: Night Study Book Nine: Dawn Study
De nieuweling Taran Matharu 2017-07-07 De nieuweling van Taran Matharu Het eerste deel in de Summoner-serie Als
smidsleerling Fletcher ontdekt dat hij demonen uit een andere wereld kan oproepen, reist hij samen met zijn demon
Ignatius af naar de Vocans Academie. Daar worden leerlingsummoners getraind in het gebruik van hun magische gaven,
om deze in te kunnen zetten in de oorlog tegen de vijandelijke orks. Onder de leerlingen bevinden zich de kinderen van
machtige edelen, die meer ervaren zijn in het omgaan met hun demonen en zich ver boven Fletcher en de andere
burgerleerlingen verheven voelen. Samen met zijn vrienden, de dwerg Othello en de elf Sylva, raakt Fletcher verzeild in
een gevaarlijk machtsspel, dat een hoogtepunt bereikt als er aan het eind van het eerste jaar moet worden gestreden om
een machtige positie in de Raad van de Koning. Het lot van een heel koninkrijk ligt in zijn handen. Lees de hele
Summoner-serie: Summoner 1 - De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De strijdmagiër Prequel - De
outcast
Reboot Amy Tintera 2016-06-15 De zeventienjarige Wren Connolly werd vijf jaar geleden neergeschoten. Na 178 minuten
kwam ze weer tot leven – als Reboot. Reboots zijn ongekend sterk, snel en onkwetsbaar, maar hoe langer ze dood zijn
geweest hoe minder menselijk ze terugkeren. Wren is met haar 178 minuten de dodelijkste Reboot die er is. Callum
Tweeëntwintig daarentegen is nog praktisch menselijk. Wren moet hem opleiden tot soldaat, maar Callum is langzaam,
stelt te veel vragen en heeft altijd een glimlach op zijn gezicht. De training verloopt moeizaam, maar Callum maakt iets in
haar los. Als ze in zijn buurt is, voelt ze zich menselijker dan ooit. Wren heeft nog nooit een bevel genegeerd, maar
wanneer ze het bevel krijgt om Callum te elimineren besluit ze alles op alles te zetten om hem te redden. Lissa Price,
auteur van Starters - Een bottenbrekende heldin vecht voor haar leven, haar liefde en voor wat er nog over is van haar
mensel?kheid in deze frisse k?k op een wereld waarin alles mis is gegaan. Veronica Rossi, auteur van Een wereld zonder
hemel - Vol vaart en aangr?pend… Ik heb dit boek verslonden!
Bitterblauw Kristen Cashore 2012-10-03 Wegsluipen was een vorm van bedrog. Hetzelfde gold voor vermommen. Vlak na
middernacht, gekleed in een donkere broek en met Vos cape om, sloop de koningin haar woonvertrekken uit, en stapte
een wereld binnen van verhalen en leugens. Bitterblauw, koningin van Monsea, raakt in de ban van de wereld buiten de
kasteelmuren. Overdag proberen haar raadsmannen het verleden angstvallig voor haar verborgen te houden, maar s
nachts komt ze meer en meer te weten over de heerschappij van haar vader, koning Leck. Bitterblauw wist dat haar vader
niet geliefd was, maar het begint haar te dagen dat haar koninkrijk vijfendertig jaar lang in handen is geweest van een
krankzinnige. En dat ze, om de wonden te helen, dieper en dieper moet graven in de herinneringen die haar adviseurs zo
wanhopig proberen te vergeten.
Deep blue Jennifer Donnelly 2014-07-03 Diep in de oceaan leven de zeemeerminnen. Op de ochtend van haar verloving
ontwaakt Serafina, een zeemeermin van de Middellandse Zee, met vreemde dromen in haar hoofd. Die voorspellen de
terugkeer van een eeuwenoud kwaad. Wanneer de pijl van een moordenaar Sera’s moeder vergiftigt, moet Sera op zoek
naar het brein achter de moord om een oorlog te voorkomen. Geleid door haar schimmige dromen, zoekt Sera vijf andere
zeemeerminheldinnen van de zes zeeën. Samen vormen zij een onverbrekelijke zusterband en ontdekken ze een
samenzwering die het bestaan van hun wereld bedreigt. • Internationale bestsellerauteur
Leugens Michael Grant 2013-10-11 Lekker lezen met de PrismaDyslexie-serie! Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie
bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze
van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. GONE
Leugens: deel drie in de superverslavende serie van Michael Grant... Het is ondertussen vier maanden geleden dat alle
volwassenen en kinderen van vijftien jaar en ouder verdwenen zijn. Het leven in de fakz wordt steeds harder en
grimmiger. De kinderen hebben een stadsraad opgericht, maar Sam baalt er behoorlijk van dat hij nu iedere beslissing
aan hen moet voorleggen. Hij vertelt hen dan ook niets over Orsay, die beweert dat ze dromen kan opvangen van de
volwassenen aan de andere kant van de muur. Veel kinderen geloven haar, maar wie zegt dat haar visioenen kloppen?
Ook zwijgt Sam over andere vreemde dingen die gebeuren. Al snel ontstaan er allerlei geruchten. Wie spreekt nu eigenlijk
de waarheid? Als Sam en Astrid ruzie krijgen, weten de kinderen al helemaal niet meer wie ze kunnen vertrouwen. Het

wordt te veel voor Sam. Hij rent weg, juist als de Human Crew de stad in brand zet. In de chaos die ontstaat, verliest ook
de intelligente Astrid de controle. Wat moet er worden van de kinderen in de FAKZ als zelfs de twee sterkste personen het
niet meer zien zitten.
Touch Of Power Maria V. Snyder 2012-01-01 Laying hands upon the injured and dying, Avry of Kazan assumes their
wounds and diseases into herself. But rather than being honoured for her skills, she is hunted. Healers like Avry are
accused of spreading the plague that has decimated the Territories, leaving the survivors in a state of chaos. Stressed
and tired from hiding, Avry is abducted by a band of rogues who, shockingly, value her gift above the golden bounty
offered for her capture. Their leader an enigmatic captor–protector with powers of his own is unequivocal in his demands:
Avry must heal a plague–stricken prince, the leader of a campaign against her people. As they traverse the daunting Nine
Mountains, beset by mercenaries and magical dangers, Avry must decide who is worth healing and what is worth dying for.
De hongerige golven Carrie Ryan 2011-10-15 Gabry leidt een rustig en veilig leven in het dorp aan zee. Om het dorp staat
een hek. Buiten het hek wonen de Ontheiligden in het Woud van Klauwen en Tanden. Het dorp met de vuurtoren is haar
thuis, haar wereld en alles wat ze nodig heeft. Gabry¿s moeder dacht dat ze haar geheimen achter had gelaten in het
Woud van Tanden en Klauwen, maar geheimen blijven niet begraven. Zo veilig is het leven niet¿ het hek kan niet alles
tegenhouden. Carry Ryan is geboren en getogen in Greenville, South Carolina. Ze werkte als advocate voordat ze zich
fulltime ging bezighouden met het schrijven van jeugdboeken. Ze woont samen met haar man, twee dikke katten en een
hond in Charlotte, North Carolina.
Eerbetoon Nora Roberts 2013-02-13 Cilla McGowan, kleindochter van de wereldberoemde filmster Janet Hardy, heeft
Little Farm gekocht: de plek waar haar oma zich altijd verborg voor alle Hollywood-gekte. Cilla wil de boerderij restaureren
als eerbetoon aan haar grootmoeder. Janet Hardy was een legende – glamoureus, beeldschoon en getroebleerd – die
onder verdachte omstandigheden stierf. Cilla raakt in de ban van de grootmoeder die ze nooit echt heeft gekend en die zo
mysterieus aan haar einde is gekomen. Maar iemand in Cilla’s omgeving wil dat zij het verleden met rust laat en ze wordt
het slachtoffer van enkele brute aanvallen. Samen met haar buurman Ford Sawyer probeert Cilla erachter te komen wie
haar bedreigt, en waarom...
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