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De Meester G. del Toro 2009-09-01 1900.
Wenen bruist; kunst en wetenschap ﬂ oreren. In
de cafés wordt gedebatteerd over ﬁ losoﬁ sche
en politieke theorieën. De psychoanalyse van
Freud staat in de kinderschoenen en wordt zowel
als gevaarlijke nieuwlichterij beschouwd als
enthousiast onthaald. De jonge dokter Max
Liebermann is gecharmeerd van Freuds
gedachtegoed en brengt dit in de praktijk. Dat
blijft niet onopgemerkt. inspecteur Oskar
rheinhardt, Liebermanns goede vriend, vraagt
zijn hulp bij het onderzoek naar de mysterieuze
dood van een aantrekkelijk, jong medium. Alles
wijst op een misdaad van bovennatuurlijke aard,
maar Liebermann weigert dat te accepteren.
naast het leiden van zijn succesvolle praktijk
probeert hij het mysterie te ontrafelen. in de
tussentijd moet hij beslissen of hij de mooie,
maar gereserveerde Clara ten huwelijk zal
vragen.
De oversteek Justin Cronin 2010-06-09 Het lot
van de wereld ligt in de handen van een klein
meisje De zesjarige Amy Harper Belafonte is de
dertiende proefpersoon in een geheim project
van de Amerikaanse overheid. Een experiment
dat volledig misloopt wanneer de eerste twaalf
proefpersonen, besmet met een dodelijk virus,
uitbreken. Amy weet te ontsnappen en verschuilt
zich in de bossen van Oregon, ver verwijderd van
de menselijke beschaving die wordt vernietigd
door de gevolgen van het experiment. Honderd
jaar later weet een ommuurde kolonie zich
staande te houden tegen de kwaadaardige
wezens die het dorre Amerikaanse landschap
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bevolken. Dan verschijnt uit het niets een jonge
vrouw, ze heeft geen stem, geen herinneringen.
Ze raakt bevriend met een groep jonge
overlevenden en samen maken zij de oversteek
naar de plaats waar het ooit begon om het
geheim van haar mysterieuze bestaan te
ontdekken een geheim met de kracht om de
wereld te redden.
Before Anna Todd 2019-11-12 Het eerste deel
van de serie werd succesvol verﬁlmd met Hero
Fiennes Tiﬃn en Josephine Langford ‘Fifty Shades
of Grey was een bom in de boekenwereld, nu is
er After.’ Glamour VOORDAT Hardin Tessa
ontmoette was hij totaal losgeslagen. TIJDENS
hun eerste momenten samen realiseerde hij zich
dat hij haar voor zichzelf moest zien te houden –
zijn leven hing ervan af. NADAT ze een stel
waren, was de wereld voor eeuwig veranderd. De
dramatische relatie van Hardin en Tessa werd
een wervelwind waar iedereen om hen heen in
meegesleurd werd. Nu krijgen die anderen een
stem – voor, tijdens en na de gebeurtenissen in
de After-serie. Daarnaast deelt Hardin zijn versie
van zijn eerste ontmoetingen met Tessa, en dat
zal veranderen wat je dacht te weten over deze
intrigerende man en de geweldige vrouw die van
hem houdt. De pers over de After-serie ‘Heerlijk
boek, dat een sensatie veroorzaakte in de
Verenigde Staten.’ Linda Meiden 'Leest als een
tv-serie.’ The Guardian ‘De nieuwe Fifty Shades
of Grey.’ Publishers Weekly ‘Een wereldwijde
bestseller.’ USA Today
Stillhouse Lake Rachel Caine 2019-07-12 Gina
is een introverte huisvrouw met een gelukkig
huwelijk en twee leuke kinderen. Maar dan wordt
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door een auto-ongeluk het geheime leven van
haar man als seriemoordenaar onthuld. Gina's
voormalige leven is voorbij, ze begint opnieuw,
neemt een nieuwe naam aan, Gwen Proctor, die
zich ontpopt als een moeder die door het vuur
gaat voor haar kinderen. Nu haar ex in de
gevangenis zit, heeft de nieuwe Gwen een
toevluchtsoord gevonden in een huis in het
afgelegen Stillhouse Lake. Toch blijft ze doelwit
van stalkers en internettrollen die denken dat ze
iets te maken heeft met de misdaden van haar
man. Voorlopig blijft ze erop vertrouwen dat haar
kinderen eindelijk rustig kunnen opgroeien. Maar
net als ze zich op haar gemak begint te voelen
met haar nieuwe identiteit, wordt er een lichaam
gevonden in het meer - en komen er dreigende
brieven van een maar al te bekend adres. Gwen
moet voorkomen dat ze wordt ontdekt - of
toekijken hoe haar kinderen het slachtoﬀer
worden van een moordenaar die haar wil
kwellen. Eén ding is zeker: ze heeft geleerd hoe
ze het kwaad moet bestrijden. En ze zal nooit
stoppen.
Een planeet in je hoofd Sally Gardner
2014-10-15 Standish en Hector wonen in Zone
Zeven, een getto van het Moederland. Standish
wordt vaak gepest omdat hij anders is. Hij heeft
een blauw en een bruin oog en is dyslectisch.
Sinds zijn ouders zijn afgevoerd woont hij bij zijn
opa. Zijn buurjongen Hector is zijn enige vriend.
Wanneer op een dag hun voetbal achter de grote
muur vlak bij hun huis belandt, ontdekken ze dat
het Moederland een geheim verbergt. Een bizar
en duister geheim. Kort daarna verdwijnt Hector,
en Standish moet een moedige keuze maken...
Het korte tweede leven van Bree Tanner
Stephenie Meyer 2010-06-09 Ik keek hoe zijn
lichaam veranderde. Hij dook in elkaar op het dak
en greep met één hand de rand vast. Alle
vreemde vriendelijkheid verdween en hij werd
een jager. Dat herkende ik en ik voelde me er
prettig bij, want dit begreep ik. Ik schakelde mijn
hersenen uit. Tijd om te jagen. Ik haalde diep
adem en snoof de geur op van het bloed in de
mensen beneden. Nu was het te laat om nog van
gedachten te veranderen. Dit is het meeslepende
verhaal van Bree Tanner, een jonge vampier die
geïntroduceerd werd in Eclips. Stephenie Meyer
heeft opnieuw een onweerstaanbare mix van
gevaar, mysterie en romantiek gecreëerd. Fans
van de Twilight Saga maken kennis met de
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duistere kant van de wereld van jonge vampiers
en het nieuwelingenleger waar Bree Tanner deel
van uitmaakt.
Drie kleine wolfjes en het vreselijk valse varken
Eugene Trivizas 1994-04-01 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.
Date met de dood Charlaine Harris 2011-03-16
Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood
Sookie Stackhouse is een serveerster met een
speciale gave ze kan gedachten lezen wat soms
heel vermoeiend is en soms heel erg van pas
komt. Alleen bij Bill Compton, de nieuwkomer in
het dorp op wie ze halsoverkop verliefd wordt, wil
het niet lukken, terwijl ze juist over hém meer te
weten zou willen komen. Ook al omdat hij er een
griezelig stel vrienden op na houdt. Als een van
Sookies collegas wordt vermoord, kijkt iedereen
dezelfde kant op. Naar Bill. Er wordt zelfs
geﬂuisterd dat Sookie wel eens zijn volgende
slachtoﬀer zou kunnen worden. Want alle
betrokkenen is één ding duidelijk: Bill Compton is
een man met duistere geheimen. Charlaine
Harris behoort wereldwijd tot de vijf best
verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar
True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de
hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn
wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
President vermist Bill Clinton 2018-06-04 Het
Witte Huis is de thuisbasis van de president van
de Verenigde Staten, de best bewaakte persoon
ter wereld. Hoe is het dan mogelijk dat de
Amerikaanse president spoorloos verdwijnt?
President vermist is het adembenemende
verhaal over macht waarin de lezer aan den lijve
ondervindt hoe het is om de belangrijkste speler
in the Oval Oﬃce te zijn. Over de
duizelingwekkende druk, de hartverscheurende
beslissingen, de onbegrensde mogelijkheden en
onvoorstelbare macht. De combinatie van Clinton
en Patterson heeft het sterkste uit hen beiden
naar boven gehaald. De thematiek is eigentijds,
het plot klopt, het heeft vaart, er zit veel actie in,
er zijn verrassende wendingen. Het is genieten.
Boris Dittrich
Gespleten Karin Slaughter 2018-06-12 ‘Karin
Slaughter is wederom in bloedvorm.’ ★★★★
Telegraaf Sterke personages, bloedstollende
spanning, met verve en vakmanschap
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geschreven. Andrea Cooper denkt haar moeder,
Laura, door en door te kennen. Maar wanneer het
restaurant waar ze samen lunchen onder vuur
wordt genomen en een doodgewone middag in
een bloedbad eindigt, ziet Andrea een heel
andere kant van haar. De koelbloedigheid
waarmee moeder de schutter overmeestert en
doodt, vindt ze ronduit schokkend. Het blijkt dat
Laura zich al dertig jaar schuilhoudt onder een
andere naam en haar verleden één grote leugen
is. Wat is er gebeurd en waarom wil iemand haar
het zwijgen opleggen? En wat moet je doen als je
eigen moeder een leugenaar blijkt te zijn - of
ergen dan dat? ‘Karin Slaughter is
adembenemend sterk in haar deconstructie van
Laura, het übermoederdier in wie goed en kwaad
een verbluﬀend spel spelen.’ Knack ‘Gruwelijk
knap opgeschreven.’ de Volkskrant ‘Vakwerk.’ De
Standaard ‘Waanzinnig goed.’ Twan Huys
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05
Niemandsjongen van Katherine Marsh is het
aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische
vluchteling die bevriend raakt met een rijke
Amerikaanse jongen. Een must read voor alle
kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine
Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met
een rijke Amerikaanse jongen. Een must read
voor alle kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich
verborgen in een wijnkelder van een groot huis.
Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het
gaat te overleven. Samen met zijn vader
ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de
gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader
dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad
waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een
13-jarige jongen die in het grote huis woont en
heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De
twee jongens ontdekken wat het betekent om
moedig te zijn en hoe hoop je toekomst kan
veranderen... Een actueel verhaal over moed en
vriendschap, waarin subtiel een link wordt gelegd
met de ondergedoken Joden in de Tweede
Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over een
14-jarige Syrische vluchteling geschreven door
journalist en auteur Katherine Marsh.
Ziel van ijzer Patricia Briggs 2016-07-19 ‘Ziel
van ijzer’ is het derde deel in de Mercy
Thompson-serie van Patricia Briggs, na het eerste
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deel ‘Onder de maan’ en het tweede deel ‘In het
bloed’. Heerlijk leesvoer voor fans van Anne
Bishop, Ilona Andrews en Jaye Wells. Parttime
coyote en garagehoudster Mercy Thompson heeft
de magie van de Fae gebruikt om haar vrienden
te beschermen. Nu eisen de Fae dat ze haar
schuld inlost. Want iets of iemand heeft het op
hen gemunt, en Mercy’s scherpe neus wordt
ingeroepen om de moordenaar op te sporen.
Maar de moordenaar heeft zelf ook een val gezet,
en als die dichtklapt, dreigt Mercy’s oude baas en
goede vriend Zee voor de moorden veroordeeld
te worden. Dat kan Mercy niet laten gebeuren,
want de rechtbank van de Fae kent maar één
straf... De Urban Fantasy-titels van Uitgeverij De
Fontein zijn speciaal voor alle fans van
‘Charmed’, ‘Once Upon a Time’, ‘Twilight’ en de
boeken van Cassandra Clare.
Knopen en Kant Penelope Sky 2018-02-27
De Helse Creaties 1: De IJzeren Engel
Cassandra Clare 2015-06-18 Het eerste deel van
de Helse Creaties-trilogie - 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 zeker niet teleurgesteld
zijn en smeken om méér!
Allerzielen Deborah Harkness 2012-06-25
Historicus Diana Bishop stamt af van een oud
heksengeslacht, maar heeft haar
bovennatuurlijke erfenis altijd ontkend. Tot ze
per toeval een betoverd manuscript opent en ze
haar afkomst niet meer kan wegdrukken. Een
ontmoeting met de vampier Matthew Clairmont,
die haar helpt om de geheimen van het
manuscript te ontrafelen, blijkt het begin van een
zinderende romance die alle regels en wetten zal
breken.
Halverwege het graf Jeaniene Frost
2013-12-04 Cat Crawﬁeld is zelf half-vampier,
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maar dat weerhoudt haar er niet van te jagen op
de ondoden. Zo neemt ze wraak op haar vader,
die het leven van haar moeder verpestte. Als Cat
gevangen wordt genomen door de sexy vampier
Bones, gaat ze een onverwachte en spannende
samenwerking met hem aan. Maar dan worden
zij en Bones zelf doelwit en moet Cat een kant te
kiezen. En die van Bones wordt steeds
aantrekkelijker Halverwege het graf is het eerste
deel van de veelgeprezen Nachtjagers-serie.
Tussen de beesten en wilde rozen Ashley
Poston 2020-10-20 Een betoverende fantasy om
jezelf keer op keer opnieuw in te verliezen Cerys
is veilig in het koninkrijk Aloriya. Er is geen ziekte
of honger en er heerst al jaren vrede. Zo is het al
sinds de eerste koning een deal maakte met de
Vrouwe die het bos dat aan het koninkrijk grenst
regeerde. Maar terwijl Aloriya opbloeide, werd
het bos donker, vervloekt en verboden. Cerys
weet dit maar al te goed: ze wist maar net te
ontsnappen toen het bos haar vrienden en
moeder vermoordde. Nu draagt Cerys een klein
beetje van de vloek in haar bloed, een
herinnering aan de dag dat ze alles verloor. Het
grootste gevaar waar ze nu mee geconfronteerd
wordt, als dochter van de tuinman, is de
vervelende vos die haar maar niet met rust laat.
Als een nieuwe koningin wordt gekroond, dalen
de dingen die lang verborgen lagen in het bos
neer op het koninkrijk. Cerys wordt gedwongen
te vluchten, met als enige metgezellen de kleine
vos, een vreemde en krachtige beer en de magie
in haar bloed. Het is aan haar om de
legendarisch Vrouwe van het Woud te vinden en
haar dorp te redden. Maar het bos is gevaarlijker
dan ze ooit gedacht had en als de geheimen uit
het verleden worden onthuld, is er alles voor
nodig om te overleven.
Zusje Dood William Gay 2015-12-01 David
Binder is een jonge succesvolle auteur die lijdt
aan writer’s block. Zijn literair agent stelt voor
om een commerciële roman te schrijven als snel
tussendoortje, dus reist David met zijn gezin naar
het plaatsje Beale Station in Tennessee om in
alle rust te kunnen schrijven. Daar begint hij een
oud spookverhaal te bewerken en hij laat zich
daarbij inspireren door de omgeving waar hij nu
schrijft. Maar terwijl hij onderzoek doet voor zijn
nieuwe boek, begint hij in de
gereedschapsschuur en op de velden
spookbeelden te zien. De planken van zijn
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tijdelijke onderkomen kraken steeds
onheilspellender en luider. Zijn huis lijkt bezeten
en het wordt steeds lastiger om heden en
verleden, realiteit en fantasie, verklaarbare en
onverklaarbare verschijnselen uit elkaar te
houden. Toen de Amerikaanse thrillerauteur
William Gay in 2012 overleed, was hij nog lang
niet uitgeschreven. In zijn nalatenschap werd
deze bijna voltooide griezelroman aangetroﬀen.
Het is een ongepolijste diamant met rafelrandjes
die extra mysterie toevoegen aan een toch al
raadselachtig verhaal.
Aftermath Chuck Wendig 2018-08-14 Aftermath
is het eerste deel van een nieuwe trilogie en een
direct vervolg op de originele Star Wars-trilogie
van George Lucas. Terwijl het Keizerrijk nog
herstellende is van de nederlaag bij de Slag bij
Endor, moet de Rebellenalliantie – nu de Nieuwe
Republiek – snel actie ondernemen om te
voorkomen dat haar vijanden zich kunnen
hergroeperen en terugslaan. Maar boven de
afgelegen planeet Akiva ontvouwt zich een
onheilspellend machtsvertoon van de vijand. Op
een soloverkenningsmissie ziet piloot Wedge
Antilles Keizerlijke Star Destroyers bijeenkomen
als roofvogels om een prooi. Voordat hij echter
verslag kan uitbrengen bij de leiders van de
Nieuwe Republiek wordt hij gevangengenomen.
Ondertussen, op de oppervlakte van de planeet,
is oud-rebel Norra Wexley thuisgekomen – ze is
moe van de oorlog, klaar om zich te herenigen
met haar zoon en ze wil niets liever dan een
nieuw leven opbouwen. Maar als Norra
vervolgens de noodoproep van Wedge ontvangt,
beseft ze dat haar tijd als vrijheidsstrijder nog
niet voorbij is. Wat ze zich echter niet realiseert,
is hoe dichtbij de vijand is – of hoe gevaarlijk
haar nieuwe missie. Vastbesloten om de macht
van het Keizerrijk te behouden, verzamelt de
overgebleven elite zich op Akiva voor een
geheime conferentie om een tegenaanval voor te
bereiden. Maar ze hebben niet gerekend op
Norra en haar nieuwe bondgenoten – haar zoon,
een technisch genie; een Zabrakse premiejager;
en een verstoten overloper van het Keizerrijk –
die er alles aan zullen doen om de tirannieke
heerschappij van het Keizerrijk eens en voor
altijd te beëindigen. ‘Star Wars: Aftermath
onthult wat er gebeurt na Return of the Jedi uit
1983. En wat blijkt? De good guys moeten zich
zorgen maken om veel meer dan alleen het
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Keizerrijk...’ The Hollywood Reporter
Midnight Sun Stephenie Meyer 2020-08-04 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. Het
langverwachte nieuwe boek van Stephenie Meyer
– Twilight is terug! Toen Edward Cullen en Bella
Swan elkaar ontmoetten in Twilight werd er een
iconisch liefdesverhaal geboren. Maar tot nu toe
hebben fans alleen Bella's kant van het verhaal
gelezen. Eindelijk kunnen lezers nu ook Edwards
versie van het verhaal lezen. Dit onvergetelijke
verhaal, verteld vanuit Edwards perspectief,
krijgt een nieuwe en donkere wending. De
ontmoeting met Bella is de meest
zenuwslopende en intrigerende gebeurtenis die
hij in zijn jaren als vampier heeft meegemaakt.
Hoe meer fascinerende details we leren over
Edwards verleden en de complexiteit van zijn
gedachten, hoe meer we begrijpen waarom dit
de meest bepalende strijd van zijn leven is. Hoe
kan hij zijn hart volgen als dit betekent dat hij
Bella in gevaar kan brengen? In Midnight Sun
neemt Stephenie Meyer ons mee terug naar een
wereld die miljoenen lezers heeft geboeid, en
nog altijd boeit, en brengt ons een nieuwe
epische roman over de verwoestende gevolgen
van onsterfelijke liefde. Lees de hele serie!
Twilight Nieuwe maan Eclips Morgenrood
Onthuld Kristin Cast 2014-12-17 Drastisch
veranderd na haar val op het einde van
Verborgen, is Neferet nu gevaarlijker dan ooit en
haar zoektocht naar wraak zal grote schade
aanrichten aan iedereen, ook aan Zoey en haar
vrienden. Chaos breekt los in Tulsa en het Huis
van de Nacht wordt beschuldigd. Kan Zoey
Neferet op tijd stoppen voor haar woede
escaleert tot een oorlog? Of zal iemand anders
moeten ingrijpen?
Het eiland van de Skog Steven Kellogg 1978
Godin uit vrije wil P.C. Cast 2013-08-06 Het
was even wennen, maar het bevalt Shannon
Parker eerlijk gezegd prima in Partholon. Het
leven als de incarnatie van de godin Epona is...
nou ja, goddelijk! Ze wordt bediend door ijverige
dienstmaagden, en haar huwelijk met ClanFintan
mag gerust ideaal genoemd worden wie had ooit
gedacht dat getrouwd zijn met een centaur zo
bite-night-my-sister-the-vampire-10-sienna-mercer

romantisch zou zijn. Ze begrijpt dan ook niet
waarom haar de laatste tijd zon onbestemd
gevoel bekruipt, alsof er gevaar dreigt, alsof er in
de schaduwen iets op haar loert. Een onzinnige
angst, want ze is hier volkomen veilig. Ze wordt
vereerd, en er is een heel leger krijgers om haar
te beschermen. Net als het haar lukt weer te
ontspannen, gebeurt het. Ze wordt door een
onstuitbare kracht uit het veilige Partholon
weggezogen en teruggeworpen in haar oude
wereld. Als ze uit alle macht probeert terug te
keren naar ClanFintan, blijkt dat het duistere
kwaad dat ze dacht te hebben verslagen de
duivelse Nuada uit de dood is herrezen. Hij
zweert dat hij Shannons dierbaren zal
vernietigen, en ze ontdekt dat hij hierbij wordt
geholpen door een oude bekende: Rhianna...
Shannon heeft geen andere keus dan de strijd
aangaan met Nuada een strijd die bij voorbaat
verloren lijkt. Kan het haar toch lukken het kwaad
te verslaan? En zal ze ooit terugkeren naar
Partholon en naar ClanFintan, de liefde van haar
leven?
Harry Potter en de Vuurbeker J.K. Rowling
2015-12-08 Harry kan niet wachten tot hij terug
mag naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij
en Hocus-Pocus, om aan zijn vierde schooljaar te
beginnen. Maar voor het zover is, wordt hij door
de familie Wemel op spectaculaire wijze bij de
Duﬀelingen opgehaald, om mee te gaan naar de
ﬁnale van het WK Zwerkbal! Harry weet dan nog
niet dat er dat jaar op Zweinstein een nog groter
en spannender evenement zal plaatsvinden.
Ondanks alle opwinding en magische
gebeurtenissen, probeert hij zich toch op zijn
lessen te concentreren. Ondertussen zijn er
allerlei tekenen die er op wijzen dat Voldemort,
met behulp van Duistere tovenaars, weer aan
kracht begint te winnen. De angst dat Hij Die Niet
Genoemd Mag Worden opnieuw zal toeslaan,
wordt steeds groter...
Vampire Academy 10th Anniversary Edition
Richelle Mead 2016-11-29 Richelle Mead
celebrates 10 years of Vampire Academy with an
exclusive, never-before-seen collection of stories
that sheds new light on the world and its players:
The Turn and the Flame takes a deeper look into
the dark stain on the Ozera dynasty... From the
Journal of Vasilisa Dragomir unearths the
princess’s private thoughts from a transformative
period of her life… The Meeting gives us a
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glimpse of Rose Hathaway through Dimitri’s
eyes... Hello My Name Is Rose Hathaway tracks
the shenanigans that ensue when Rose and
Dimitri become unlikely teammates in a highstakes scavenger hunt... Lissa Dragomir is a
Moroi princess: a mortal vampire with a rare gift
for harnessing the earth's magic. She must be
protected at all times from Strigoi; the ﬁercest
vampires--the ones who never die. The powerful
blend of human and vampire blood that ﬂows
through Rose Hathaway, Lissa's best friend,
makes her a Dhampir. Rose is dedicated to a
dangerous life of protecting Lissa from Strigoi,
who are hell-bent on making Lissa one of them.
After two years of freedom, Rose and Lissa are
caught and dragged back to St. Vladimir’s
Academy, where vampire royalty and their
guardians-to-be prepare for a life fraught with
danger. Rose and Lissa must navigate their
treacherous world and never once let their guard
down, lest the evil undead make Lissa one of
them forever. But soon Rose ﬁnds herself gripped
by temptation of forbidden love, leaving Lissa
exposed to Strigoi attack. Now she must choose
between the best friend she lives for, and the
man she can't live without….
De schaduw van de nacht Deborah Harkness
2012-07-27 Diana en Matthew komen in het
victoriaanse Londen terecht, een wereld vol
spionnen én oude vrienden van Matthew. Zal
Diana iemand vinden die haar kan leren met haar
krachten om te gaan? Kan Matthew zich hier op
het mysterie rondom het magische manuscript
concentreren? En zal hun liefde alle gevaren die
deze nieuwe wereld heeft het hoofd kunnen
bieden?
Uitverkoren P.C. Cast 2012-06-18 Zoey Redbird,
leider van de Duistere Dochter, komt erachter
dat niet alles is wat het lijkt in het Huis van de
Nacht. Niet alleen heeft ze haar handen vol aan
haar beste vriendin Stevie Rae, die recentelijk
een ondode is geworden en in een ware demon
dreigt te veranderen, ze moet dit ook nog voor
de rest van de school verborgen houden. Als ze
ontdekt dat haar mentor Neferet
verantwoordelijk is voor de transformatie van
Stevie Rae, heeft ze de hulp nodig van haar
rivale Aphrodite om het groeiende aantal
ondoden te beperken. En als de lichamen van
twee docenten worden gevonden, lijkt iedereen
verdacht.
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De kleuren van magie V.E. Schwab 2019-01-08
Deel 1 van de Schemering-trilogie V.E. Schwab is
een meester in het oproepen van nieuwe
werelden en doet denken aan J.K. Rowling en
J.R.R. Tolkien De Schemering-trilogie werd door
The Guardian en Waterstones uitgeroepen tot
een van de beste fantasyboeken van het jaar De
meeste mensen kennen maar één Londen. Wat
bijna niemand weet, is dat er vier verschillende
Londens zijn. Grijs Londen: vies, saai en zonder
magie. Rood Londen, waar magie wordt vereerd
en de Maresh-dynastie heerst over een
welvarend rijk. Wit Londen, waar men vecht om
controle over de magie. En ooit was er Zwart
Londen – maar daar heeft niemand het meer
over. Kell is een zeldzame magiër die tussen de
verschillende versies van Londen kan reizen. Als
hij in Grijs Londen zakkenroller Lila ontmoet, is
dat het begin van een avontuur dat ze naar alle
uithoeken van de stad brengt. Maar gevaarlijke
magie ligt op de loer en het verraad achtervolgt
hen. Om alle werelden te kunnen redden moeten
Kell en Lila in de eerste plaats in leven zien te
blijven, en dat blijkt lastiger dan gedacht. De
pers over V.E. Schwab ‘Het mag Schemering
heten, maar de magie schittert van licht en
leven.’ Brian Staveley ‘Een ingenieus en
intelligent verhaal.’ Booklist ‘De kleuren van
magie is een juweel van een boek, onbetaalbaar
en helemaal zijn eigen, onovertroﬀen categorie
fantasy.’ io9 ‘Iedereen zal genieten van dit
wervelende avontuur met zijn slimme held en
brutale heldin.’ Kirkus Reviews 'Fenomenaal.’ SF
Signal ‘Betoverend.’ Starburst
Laat de ware binnenkomen John Ajvide
Lindqvist 2011-10-21 Oskar is twaalf jaar en
wordt elke dag gepest. Hij is gefascineerd door
moordzaken en verzamelt hierover allerlei
krantenknipsels in een plakboek. Dan wordt er
een jongen vermoord. Het slachtoﬀer is
ondersteboven gehangen en al het bloed is uit
zijn lichaam getapt. Kort daarna sterven er meer
mensen op dezelfde onverklaarbare en
gruwelijke wijze. Terwijl heel Blackeberg in de
ban is van deze rituele moorden, hoopt Oskar
erop dat dit een vorm van wraak is. Wraak voor
alles wat hem elke dag wordt aangedaan. Maar
wat is de rol van zijn mysterieuze buurmeisje Eli
eigenlijk, met wie hij bevriend is geraakt? Laat de
ware binnenkomen is een razend spannende
thriller waarin de gruwelen van het dagelijks
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leven niet onderdoen voor de angstaanjagende
realiteit van het bovennatuurlijke.
Maanlied L.J. Smith 2013-01-31 Elena en haar
vrienden kunnen niet wachten om naar Dalcrest
College te gaan, de plek waar haar ouders elkaar
voor het eerst ontmoet hebben, nu ze zijn
teruggekeerd uit de Duistere Dimensie. Na al het
heen-en-weergeslinger tussen Damon en Stefan
weet Elena nu eindelijk aan wie haar hart
toebehoort: aan Stefan. Elena weet dat dit haar
jaar gaat worden en zelfs Damon lijkt zich in zijn
nieuwe rol te schikken.Weg zijn uit Fellâ s Church
betekent echter niet dat Elena haar verleden
helemaal achter zich kan laten. Als studenten op
mysterieuze wijze verdwijnen, lijkt achter elk
nieuw vriendelijk gezicht een vijand te schuilen.
Al snel breekt er paniek uit en kost het Elena,
Bonnie, Meredith en Matt moeite om in elkaar te
blijven geloven.Elena komt achter een goed
bewaard familiegeheim dat haar leven op zâ n
kop zet en niets goeds voor de toekomst
voorspelt.Kan Elena haar lot ontlopen? En zal het
Stefan of toch Damon zijn die naast haar blijft
staan tot het bittere einde?
Onder de maan Patricia Briggs 2015-07-10
'New York Times'-bestsellerauteur Patricia Briggs
schreef met ‘Onder de maan’ het eerste deel in
de Mercy Thompson-serie, die onder het nieuwe
label URBAN verschijnt. Voor de liefhebbers van
‘Buﬀy The Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘True
Blood’, ‘Once Upon A Time’ en de boeken en
serie ‘Twilight’. Mercy Thompson wil gewoon een
normaal leven leiden, met haar eigen
garagebedrijf, haar kat en haar vrienden om haar
heen. Maar als je zelf de vorm van een coyote
kunt aannemen, je buurman een weerwolf is, en
je onder je vrienden ook vampieren en fae kunt
rekenen, is ‘normaal’ soms ver te zoeken. Dus als
een van haar vrienden bedreigd wordt door een
groep schimmige ﬁguren die uit lijken te zijn op
geweld, steekt Mercy daar een stokje voor –
maar de situatie blijkt een stuk explosiever dan
ze had gedacht... ‘Een fantastisch boek met veel
plotwendingen. Ik voelde mee met haar sterke
personages en keek meteen uit naar het
volgende deel.’ Kim Harrison, auteur van de
‘Heksen’-serie ‘Ik ben dol op deze serie!’
Charlaine Harris, auteur van de ‘True Blood’-serie
Darkest Powers 1 - Bezwering Kelley
Armstrong 2010-04-05 Het eerste deel in de
Darkest Powers Trilogie Het enige wat Chloe
bite-night-my-sister-the-vampire-10-sienna-mercer

Saunders wil is een normaal leven met haar
vrienden. De spoken die ze opeens overal ziet,
gooien echter roet in het eten. Wanneer ze op
school een paniekaanval krijgt, belandt ze in een
instituut voor kinderen met gedragsproblemen,
Lyle House. De diagnose is schizofrenie.
Volkomen overweldigd gaat Chloe akkoord met
behandeling. In eerste instantie lijkt er niets
vreemds te zijn aan Lyle House, maar als ze de
andere inwoners wat beter leert kennen de
charmante Simon en zijn duistere, zwijgzame
broer Derek, de verwende Tori, en Rae, die iets
heeft met vuur slaat bij Chloe de twijfel toe. Geen
van hen heeft doorsnee gedragsproblemen. En
algauw blijkt Lyle House zeker geen doorsnee
instituut
Verlost Kristin Cast 2015-08-10 Het
verpletterende slot van de successerie Het huis
van de Nacht In dit twaalfde en laatste deel van
de serie bereikt de actie haar hoogtepunt en is
de inzet hoger dan ooit. Neferet is eindelijk
onthuld en de wereld is in groot gevaar. Geen
enkele vampier is sterk genoeg om haar tegen te
houden. Alleen Zoey heeft de macht om haar te
verslaan, maar ze kan haar krachten niet
gebruiken. Wie zal deze epische strijd tussen
Licht en Donker winnen?
Bite Shift Lena Nazarei 2021-05-14 Kate Murphy
is just a nurse and single mom who wants to slip
into her forties quietly, and ﬁnally lose those last
10 pounds. After a savage attack during her night
shift break, Kate is turned into a vampire to save
her. Now, she is thrust into a world that she
didn’t know existed; trying to ﬁgure out how to
keep her new condition secret from work, kids,
and her ex-husband without missing a step. It’s
funny how the word vampire will make you forget
you have a water bill. Unfortunately, Sorin, the
Lord of the city, has sent her on a suicide mission
to ﬁnd the thing that left her for dead before it
kills again and he doesn’t take “no, thanks” for
an answer. Despite knowing she should despise
him, the passion he has ignited inside her is hard
to control and she is quickly losing the reasons
she shouldn’t give in...especially when he makes
it clear that he wants the same thing. Kate will
need to reach inside herself to ﬁnd the strength
that was always there and ﬁnally learn...she was
never “just” anything.
De cirkel van zes Nora Roberts 2017-10-03 Als
geen ander weet Nora Roberts spanning,
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romantiek en magie met elkaar te verweven in
een meeslepend verhaal Op de laatste hete
zomerdag staat Hoyt tijdens een hevig onweer op
een rots boven een woest kolkende zee. Hij staat
daar kokend van woede te razen over de vrouw
die zijn tweelingbroer van hem en zijn familie
heeft afgenomen. Haar naam is Lilith. Ze is meer
dan duizend jaar oud, en heeft met haar valse
kus al talloze mannen van hun ziel beroofd. Maar
nu is deze vampiervrouw uit op wereldheerschappij. Hoyt heeft zijn speciale krachten
gekregen van de godin -Morrigan, en het is met
haar hulp dat hij nu zijn kans op wraak krijgt. Zij
draagt hem op vijf anderen te zoeken om een
cirkel te vormen, krachtig genoeg om Lilith te
verslaan. En het is in deze cirkel van zes dat Hoyt
zal merken hoe sterk zijn geest – en zijn hart –
zijn geworden... Lezers over de Sterren-trilogie
‘Nora Roberts heeft een vlotte pen en met haar
fantasierijke en romantische verhalen en scherpe
en grappige dialogen neemt ze je mee naar een
andere wereld. Heerlijk om bij weg te dromen.’
‘Zoals alle boeken van Nora Roberts zit het
verhaal van de eerste tot de laatste zin
boordevol spanning en zit je helemaal in het
verhaal.’ ‘Wat een verhaal! Het is beslist een
aanrader. Ik kijk al uit naar de volgende delen!’
‘Opnieuw een parel in het grote oeuvre van Nora
Roberts. Ze is er opnieuw in geslaagd om me
volledig mee te slepen in het verhaal.’
Verkozen P.C. Cast 2012-06-18 Het leven is
moeilijk als je zestien bent, je moeder getrouwd
is met een loser van een stiefvader en je vriendje
liever bier drinkt en chilt met zijn maten. Maar
het is lang niet zo moeilijk als Uitverkoren zijn.
Als de zestienjarige Zoey wordt uitverkoren door
een vampier weet ze dat haar leven voorgoed zal
veranderen: op haar voorhoofd verschijnt het
teken van de vampiers en ze zal haar familie
moeten verlaten om naar het Huis van de Nacht
te gaan, een school waar ze maar één vak
kennen: hoe word ik een vampier. Er zit echter
een addertje onder het gras: als je niet slaagt,
sterf je...
De tweede dochter Jodi Picoult 2012-07-02 De
dertienjarige Anna is kerngezond, maar heeft al
haar hele leven bloed en beenmerg afgestaan
aan haar oudere zus Kate die aan leukemie lijdt.
Zoals alle pubers op zoek naar haar eigen
identiteit, krijgt Anna er genoeg van om altijd in
een adem met haar zus te worden genoemd.
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Wanneer ze wordt geacht ook een nier te
doneren besluit Anna een advocaat om hulp te
vragen en haar ouders aan te klagen.
Twilight Stephenie Meyer 2013-11-27 Dit e-book
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. Als Bella Swan
naar het regenachtige Forks verhuist en de
mysterieuze en aantrekkelijke Edward Cullen
ontmoet, neemt haar leven een spannende
wending. Edward, met zijn krijtwitte huid, gouden
ogen en betoverende stem, is zowel
onweerstaanbaar als ongenaakbaar. Tot nu toe
heeft hij zijn ware identiteit verborgen weten te
houden, maar Bella is vastbesloten achter zijn
geheim te komen. Wat Bella zich niet realiseert,
is dat ze haar leven en dat van anderen in gevaar
brengt naarmate ze hem beter leert kennen. En
misschien is het al te laat… Een
onweerstaanbare combinatie van romantiek en
spanning met een bovennatuurlijk tintje.
Gepassioneerd, meeslepend en vol verrassende
wendingen. Twilight houdt je tot ver na de laatste
pagina in zijn greep. Twilight is het eerste deel
van de internationale bestsellerserie van
Stephenie Meyer.
Eclips Stephenie Meyer 2013-09-12 Dit e-book
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. `Bella? Achter
me hoorde ik Edwards zachte stem. Hij trok me
meteen in zijn armen en kuste me opnieuw. Deze
kus maakte me bang. Er zat te veel spanning in,
zijn lippen drukten te vurig tegen de mijne alsof
hij bang was dat we nog maar weinig tijd hadden.
Seattle wordt geplaagd door een serie
mysterieuze moorden. Vampier Victoria zint nog
steeds op wraak. Ze lijkt niet te stoppen. Bella is
in groot gevaar. Daarnaast kampt Bella met een
levensgroot dilemma. Ze moet kiezen tussen
haar liefde voor Edward en haar vriendschap met
Jacob. Door deze beslissing dreigt de
eeuwenlange strijd tussen vampiers en
weerwolven weer op te laaien. Na haar
eindexamen staat ze voor nóg een keuze, de
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belangrijkste in haar leven: die voor het leven, of
voor de dood. Eclips is het langverwachte vervolg
op de wereldwijde bestsellers Twilight en Nieuwe
maan en is het derde deel in het passionele en
meeslepende liefdesverhaal van Bella en Edward.
De laatste ster Rick Yancey 2016-07-12 We zijn
hier en dan zijn we weer weg. Dat was al zo
voordat ze kwamen. Dat is altijd zo geweest. De
Anderen hebben de dood niet uitgevonden, ze
hebben hem alleen geperfectioneerd. Ze hebben
de dood een gezicht gegeven, om hem ons
vervolgens in het gezicht te wrijven, want zij
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wisten dat dat de enige manier was om ons te
vermorzelen. De dood eindigt niet op een
continent of in een oceaan, niet bij een berg of
op een vlakte, in een jungle of een woestijn. Hij
eindigt waar hij begon, waar hij van meet af aan
was: op het slagveld van het laatste, nog
kloppende mensenhart. In het laatste deel van
deze epische reeks, waarin het lot van de planeet
wordt bezegeld, neemt meesterverteller Rick
Yancey ons mee langs triomf, verlies en
onverminderde actie.
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