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high society, as the proprietor of Disenchanted & Co. she follows mysteries wherever they lead. Lady Diana
Walsh calls on Kit to investigate and dispel the curse she believes responsible for carving hateful words into
her own ﬂesh as she sleeps. While Kit doesn’t believe in magic herself, she can’t refuse to help a woman
subjected nightly to such vicious assaults. As Kit investigates the Walsh family, she becomes convinced that
the attacks on Diana are part of a larger, more ominous plot—one that may involve the lady’s obnoxious
husband. Sleuthing in the city of Rumsen is diﬃcult enough, but soon Kit must also skirt the unwanted
attentions of nefarious deathmage Lucien Dredmore and the unwelcome scrutiny of police Chief Inspector
Thomas Doyle. Unwilling to surrender to either man’s passion for her, Kit struggles to remain independent as
she draws closer to the heart of the mystery. Yet as she learns the truth behind her ladyship’s curse, Kit also
uncovers a massive conspiracy that promises to ruin her life—and turn Rumsen into a supernatural
battleground from which no one will escape alive.
Grijze magie Jaye Wells 2015-11-04 ‘The Wire’ en ‘Breaking Bad’ met magie... In ‘Grijze magie’, het eerste
deel in de Kate Prospero-serie van Jaye Wells, draait alles om de bikkelharde strijd tussen de magiekartels en
de wet. In een maatschappij waarin magie even verslavend is als drugs, probeert de 28-jarige Kate Prospero
makers en verspreiders van illegale ‘grijze’ magie achter de tralies te krijgen. Zelf kent ze die wereld maar al
te goed: ze groeide op als het nichtje van een van de kartelbazen. Een nieuwe variant van grijze magie die
tot moorden aanzet, betekent voor Kate de carrièrestap waar ze lang op heeft gewacht, maar als haar exvriend een van de verdachten blijkt te zijn zal ze haar relatie met hem en met grijze magie opnieuw moeten
deﬁniëren.
Zilveren zicht Anne Bishop 2016-03-11 Als het geweld oplaait tussen mensen en Anderen, staat Meg voor
een moeilijke keuze. Wie kan ze nog vertrouwen? Het derde boek over Meg, Simon en de Anderen. 'Zilveren
zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de serie De Anderen. De boeken van Anne Bishop zijn een
aanrader voor alle lezers die zijn opgegroeid met ‘Buﬀy the Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’ en de
‘Mortal Instruments’-serie Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze nu in het Stadspark woont
dat het haar soms duizelt – letterlijk. Haar vrienden, zowel mens als Ander, zijn geschokt als ze ontdekken
hoe zwaar deze maanden voor Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs
vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar hij is vastbesloten die te vinden. Ondertussen
worden Monty en zijn collega’s bij de politie geconfronteerd met de gevolgen van het voortdurende stoken
door de aanhangers van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen en Anderen, maar ook
tussen mensen onderling, zoals Monty ontdekt... De toekomst van de mensheid hangt aan een zijden
draadje, en alle ogen, van mensen en Anderen, zijn gericht op Monty, Simon en Meg – altijd Meg...
De eikelvreters Els Pelgrom 2022-03-29 Aangrijpende jeugdroman van Els Pelgrom weer verkrijgbaar, nu
met een omslag van Gouden Penseel-winnaar Ludwig Volbeda De eikelvreters van Els Pelgrom is een van de
mooiste jeugdboeken over armoede en veerkracht. Dit boek, dat bekroond is met een Gouden Griﬀel,
verschijnt nu met een nieuw omslag van Gouden Penseel-winnaar Ludwig Volbeda. Andalusië, eind jaren
veertig van de vorige eeuw. De Spaanse burgeroorlog is voorbij, maar in Spanje zijn veel mensen nog altijd
straatarm. Zo ook Curro en zijn familie. Wanneer Curro acht jaar wordt, moet hij van school om te werken als
varkenshoeder. Om zijn honger te stillen zoekt hij tijdens het werken eikels om te eten. Maar alles op het
land is eigendom van de rijke landeigenaren, en het stelen van eikels is niet zonder gevaar... De eikelvreters
is een indrukwekkende jeugdroman over de kloof tussen arm en rijk. Maar bovenal gaat het over de

Runenvuur Joanne Harris 2013-05-29 Malin draagt een runenteken. Het symbool verwijst naar de oude
wereld, toen Noorse goden vanuit hun hemelbastion in Asgard nog heersten over de werelden. Maar nu is
Asgard een ruïne en de kracht van de goden is verwoest. Althans, dat denkt iedereen... Malin en haar
vrienden staan voor grote uitdagingen: een oude vijand uit het rijk der doden verslaan en het naderende
einde van de wereld voorkomen. Binnen twaalf dagen! Maar om de Apocalyps te overleven moet Malin een
wel heel gevaarlijke samenwerking aangaan.
Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley Davidson is een privédetective met
een bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te
lossen. Als Charley en haar beste vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles
ingewikkelder dan het in eerste instantie leek. Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door
demonen die maar één ding willen: contact met Charley. Lukt het Charley om de vermiste vrouw terug te
vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad? Darynda Jones won met haar debuut Eerste steen
rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor en
suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en fantasy dan is dit
jouw boek. Viva
Koud Vuur Kate Elliot 2012-08-17 Cat Barahal en haar nichtje Bee denken eindelijk een veilige plek te
hebben gevonden om aan hun belagers te ontkomen, maar het tegenovergestelde is waar: zowel de koude
magiërs als generaal Camjiata zijn ervan overtuigd dat de twee meisjes een grote rol zullen spelen tijdens de
dreigende oorlog in Europa, en ze doen er alles aan om Cat en Bee te pakken te krijgen. Als de nacht van
Allerzielen zich aandient en duistere krachten in de geestenwereld worden gewekt, gaat Cat op zoek naar
bondgenoten om deze nieuwe dreigingen af te wenden. Wie kan ze nog vertrouwen? Zelfs Andevai, die zo
verliefd is op Cat dat hij bereid is alles voor haar te doen, moet gehoorzamen aan het magiërshuis dat op Cat
jaagt. De toekomst is onzeker, slechts één ding staat vast: in de nacht van Allerzielen wordt traditioneel de
Wilde Jacht geopend, en die eist altijd bloed... mensenbloed!
Koude Magie Kate Elliott 2011-07-20 We schrijven eind achttiende eeuw. Europa staat op de drempel van
een industriële revolutie, de eerste luchtschepen varen net uit en het volk lijkt eindelijk in opstand te durven
komen tegen de wrede, koude magiërs die het continent onder controle houden. Magiërs die de lucht om
hen heen letterlijk bevriezen en de technologische vooruitgang van het gewone volk verafschuwen. Cat
Barahal en haar nichtje Bee volgen op school lessen in nieuwe technologieën, maar hen wordt ook geleerd
de koude magiërs te vrezen. Als op een dag zon koude magiër aanklopt bij het huis van haar oom en tante,
waar Cat sinds de dood van haar ouders woont, verandert haar leven van de ene dag op de andere. Haar
oom en tante worden gehouden aan een contract dat jaren geleden is afgesloten en Cat wordt zonder
pardon aan de magiër uitgehuwelijkt. Wie kan zij nog vertrouwen nu zelfs haar familie haar in de steek laat...
Het perfecte voorbeeld van een goed uitgedachte wereld en een belofte voor toekomstige titels. Rob H.
Bedford, SFF World Kate Elliott is Amerikaanse. Ze woont en werkt momenteel in Hawaï, waar ze schrijft aan
een nieuw boek in de wereld van Koude Magie.
Disenchanted & Co., Part 1: Her Ladyship's Curse Lynn Viehl 2013-08-12 The ﬁrst half of Disenchanted
& Co. In a steampunk version of America that lost the Revolutionary War, Charmian (Kit) Kittredge makes her
living investigating magic crimes and exposing the frauds behind them. While Kit tries to avoid the nobs of
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veerkracht van een jongen die leerde zijn geluk niet te laten afhangen van zijn omstandigheden. Els Pelgrom,
die bekend is van o.a. Soﬁe en Lange Wapper en De kinderen van het Achtste Woud, won in binnen- en
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buitenland veel prijzen, waaronder drie keer een Gouden Griﬀel. ‘Het authentieke karakter wordt versterkt
door de vorm van het verhaal, waarin het net is of Curro naast je zit te vertellen over zijn jeugd.’ Uit het
juryrapport Gouden Griﬀel
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