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serie en Het verraad van Natalie Hargrove ? Dan is
Teardrop echt iets voor jou. Deze meeslepende, nieuwe
serie van bestellerauteur Lauren Kate brengt een
klassieke mythe tot leven. Tranentrekker Nooit huilen…
Dat heeft Eureka’s moeder haar op het hart gedrukt.
Nu is Eureka’s moeder onder mysterieuze omstandigheden
verdronken en Eureka wil eigenlijk ook dood. Ze geeft
alleen nog om een bijzonder boek. Daarin staat het
huiveringwekkende verhaal van een meisje dat een heel
continent in zee huilde. Als een vreemde jongen Eureka
vertelt dat ze in gevaar is, krijgt hij haar ook bijna in
tranen. Tranen die een wereld kunnen wegspoelen...
Mermaid Louise O'Neill 2018-10-10 The Little
Mermaid in een YA-roman: meeslepend, betoverend en
adembenemend! Ik kijk omhoog. Ik kijk naar de donkere zee,
de woeste golven, en doe mijn best om een glimp op te
vangen van het zwakke licht in de verte. Dat is waar
mijn moeder naartoe is gegaan, naar boven. En daar
moet ook ik naartoe als ik de antwoorden wil vinden
waarnaar ik op zoek ben. Diep in de zee, aan de koude
Ierse kust, droomt zeemeermin Gaia van een leven zonder
haar tirannieke vader. Wanneer ze eindelijk voor het
eerst naar de oppervlakte mag zwemmen, wordt ze
verliefd op een mensenjongen. Ze verlangt naar een leven
boven water. Hoe hoog is de prijs die ze daarvoor moet
betalen?
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 z l hem tegenhouden!
Zelfs als dat betekent dat ik moet gaan samenwerken

Zwanendans Meg Howrey 2013-03-06 De zusjes Kate
en Gwen Crane zijn talentvolle ballerina's die studeren
aan de prestigieuze Company School in New York en
beiden een plek verwerven bij een zeer gerenommeerd
dansgezelschap. Gwen danst overduidelijk beter dan
Kate, maar toch is het Gwen die uiteindelijk
overspannen teruggaat naar huis en opzettelijk haar
knie blesseert waardoor ze voorlopig niet kan dansen.
Voor Kate is dit niet onprettig, want nu danst zij de
ene hoofdrol na de andere. Maar de druk om te
presteren is groot en als Kate een ernstige nekblessure
krijgt, grijpt ze naar zware pijnstillers. Ook het besef
dat niet zij maar Gwen de rol had moeten spelen die zij
nu vervult, blijft knagen. Gwen en Kate blijven om
elkaar heen dansen, ieder op hun eigen haast verbeten
manier en de vraag is of het de zussen lukt om
ongeschonden uit het labyrint van de balletwereld te
komen.
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.
De ijswoestijn Maite Carranza 2007
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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
Verraden P.C. Cast 2012-06-18 De kersverse vampier
Zoey Redbird woont sinds kort in het Huis van de
Nacht. Ze heeft de enorme vermogens omarmd die de
vampiergodin Nyx haar gegeven heeft, en ze begint te
begrijpen wat het betekent om de leider van de Duistere
Dochters te zijn, de hoogste elite in het Huis. Dan
gebeurt het ondenkbare: menselijke tieners worden
vermoord, en alles wijst naar het Huis van de Nacht.
De spanning tussen de mensen en vampiers in Tulsa is dan
ook te snijden. Zelf raakt Zoey betrokken bij een
verboden flirt die haar afleidt van de dreigende crisis...
Vuur en As 4 - Voorbij de storm Sabaa Tahir
2021-06-24 De explosieve finale van de
internationale bestsellerserie Vuur en As van Sabaa
Tahir Lees nu het langverwachte slotdeel van de
internationale bestsellerserie Vuur en As van Sabaa
Tahir: Voorbij de storm. Eerder verschenen ook: De
heerschappij van de maskers (deel 1), Een fakkel tegen
het duister (deel 2) en De Nachtbrenger (deel 3). De
strijd tussen de Nachtbrenger en Laia en haar vrienden
breekt nu pas echt los. De djinns zijn door toedoen van
de Nachtbrenger bevrijd en verwoesten alles wat op
hun pad komt. Als het aan de Nachtbrenger ligt, is dit
nog maar het begin... Intussen roept zijn bondgenoot
commandant Keris Veturia zichzelf uit tot keizerin.
Iedereen die haar gezag niet erkent, wordt een kopje
kleiner gemaakt. Bovenaan op haar dodenlijst staan de
Bloedklauwier en haar overgebleven familieleden. Laia,
die aan de kant staat van de Bloedklauwier, wil de
Nachtbrenger nu voorgoed vernietigen. Maar in haar
pogingen om hem de genadeslag te geven, wekt ze een
oude kracht tot leven die haar f de glorieuze
overwinning brengt f haar roemloze ondergang
wordt... ‘Vuur en As lees je niet, maar verslind je!’
Boekhandel Het Leesteken, Purmerend
Royals Rachel Hawkins 2018-07-11 Royals van
Rachel Hawkins Een heerlijke YA-romance, perfect voor
fans van de Selection-serie! Daisy Winters is dol op
scifi, heeft een bijbaantje bij Walmart, houdt ervan
haar haar in knalkleuren te verven en ze heeft een
perfecte oudere zus die op het punt staat zich te
verloven met de Schotse kroonprins Alex. Daisy heeft
absoluut geen zin in een leven in de spotlights, maar
door toedoen van de tabloids wordt ze gedwongen
samen met haar zus de zomer door te brengen aan het
Schotse hof. Daisy vertrekt met grote tegenzin en
hoewel ze haar best doet om uit de problemen te
blijven, raakt ze al snel verstrikt in allerlei onhandige
situaties. Onder de hoede van Miles, de
megasnobistische vriend van de jongere broer van de
kroonprins, moet ze leren om zich volgens de koninklijke
norm te gedragen. Dat gaat alleen niet zo makkelijk als
diezelfde jongere broer overal waar hij komt voor een
schandaal zorgt en Daisy erin meesleurt. Terwijl ze
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zich zo goed mogelijk probeert te redden, worden de
verwikkelingen alleen maar groter als ze het ene
koninklijke geheim na het andere ontdekt.
Waterfall Lauren Kate 2015-02-25 De Teardropserie vertelt het verhaal van de 17-jarige Eureka, met
haar tranen heeft ze de kracht om een wereld weg te
spoelen. Het onvoorstelbare is gebeurd: Eureka’s
tranen hebben de aarde overspoeld en Atlantis doen
stijgen. Met Atlantis is ook de boze koning Atlas
bovengekomen. Eureka is de enige die hem kan stoppen,
maar eerst moet ze leren vechten. Samen met haar
vrienden Cat en Ander begint ze aan een reis door de
oceaan op zoek naar de mysterieuze Solon die weet hoe
ze Atlas kunnen verslaan. De tijd dringt. Zal hun
belangrijke missie slagen?
De redding van Callie en Kayden Jessica Sorensen
2013-11-27 Kayden is opgenomen in een ziekenhuis en
het is onduidelijk wat met hem aan de hand is. Callie
maakt zich verschrikkelijke zorgen, maar ze mag niet bij
hem in de buurt komen. Iedereen wil de twee bij elkaar
vandaan houden. Ondertussen is er aangifte tegen
Kayden gedaan en is Callie de enige die hem kan redden,
met haar getuigenis. Maar dat zal Kayden nooit van
haar vragen, want dan moet ze haar eigen geheimen
prijsgeven. In De redding van Callie en Kayden wordt de
liefde van C&K nog verder op de proef gesteld. Vinden
ze een manier om elkaar weer te zien, en te redden, of
raken ze voorgoed van elkaar vervreemd? Jonge liefde
was nog nooit zo spannend
Verbrand P.C. Cast 2012-08-23 Drie meisjes spelen
met vuur, en als ze niet oppassen, zal iedereen zich
branden... Het zijn onheilspellende tijden in het Huis van
de Nacht. Zoey Redbirds ziel is verbrijzeld. Nu alles
waar ze voor stond uiteenvalt en haar hart gebroken
is, verlangt ze ernaar om voorgoed in het hiernamaals
te blijven. Zoey's krachten nemen snel af en het lijkt er
niet op dat ze zichzelf op tijd bijeen kan rapen om naar
haar vrienden terug te keren en de zaken weer op orde te
brengen. Stark is de enige levende persoon die haar kan
bereiken, maar hij moet wel een manier vinden om dat te
doen. Volgens de Hoge Raad van Vampiers zal hij
moeten sterven, maar dan zal Zoey de strijd zeker
opgeven. En er resten nog slechts zeven dagen...Dan
verschijnt 'beste vriendin voor altijd' Stevie Rae op
het toneel. Ze houdt een geheim verborgen dat mogelijk
de sleutel is om Zoey terug te halen, maar
tegelijkertijd dreigt haar hele wereld uiteen te spatten.
Elegy Amanda Hocking 2013-08-06 In a frightful
world of dark magic and savage beauty, two sisters
are about to discover that love is the most
powerful weapon of all. Don't miss Elegy, the
mesmerizing final chapter of the Watersong series! An
ancient curse robbed Gemma Fisher of everything that
matters most—her friends, her family and the guy she
loves. But now that she found the scroll that binds
the curse, she finally has a chance to get her old life
back. She just needs to destroy the scroll—but it's
not as easy as she hoped. Protected by ancient magic,
it seems utterly indestructible. Making matters worse,
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Penn has grown even more obsessed with stealing
Daniel for her own...and she's about to succeed.
Gemma's frantic search leads her to someone who
might be able to help—the mysterious immortal who
cursed Penn and her sisters thousands of years ago.
As Gemma and her friends unravel the tragic history
of the curse, they plunge deeper into a world of
shocking secrets and twisted vendettas—and it'll
take all their courage, love and the power of their
friendship just to survive. Gemma has so much to fight
for and she's never wanted anything more, but will it
be enough to stop her enemies?
Cafe Babylon / druk 1 Marsha Mehran 2006 Drie uit
Iran gevluchte zussen veroorzaken opschudding in een
klein Iers dorp als ze er een exotisch caf beginnen.
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
n 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?
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 zee n. Samen vormen zij
een onverbrekelijke zusterband en ontdekken ze een
samenzwering die het bestaan van hun wereld bedreigt. •
Internationale bestsellerauteur
Voorbestemd P.C. Cast 2014-03-20 Zoey lijkt
eindelijk een veilige haven te hebben gevonden, met Stark
aan haar zijde. Ze is klaar om Neferet te verslaan.
Maar het Huis van de Nacht wordt bedreigd door
nieuwe krachten. En wat moet Zoey met de mysterieuze
Aurox? Ze voelt dat hij de worsteling tussen goed en
kwaad dreigt te verliezen en vermoed dat Neferet
hierachter zit. Zal Zoey op tijd Neferets verwoesting
van alles wat ze liefheeft tot staan kunnen brengen?
Het lied van de Sirene Amanda Hocking 2014-08-08
Het vierde en afsluitende deel van de Watersong-serie
elegy-watersong-4-amanda-hocking

Amanda Hocking Het lied van de sirene Watersong deel
4 Een eeuwenoude vloek heeft Gemma beroofd van alles
wat haar lief is: haar vrienden, familie en de jongen op
wie ze verliefd is. Nu ze eindelijk het oude document
heeft dat de vloek kan verbreken, heeft ze de kans om
haar oude leven terug te krijgen. Ze hoeft alleen het
document te vernietigen, maar dat is makkelijker gezegd
dan gedaan. De rollen zijn beschermd door magie en lijken
onverwoestbaar. Gemma's wanhopige zoektocht leidt
haar naar de enige die kan helpen: de onsterfelijke die de
vloek al die duizenden jaren geleden heeft uitgesproken.
Amanda Hocking (1984) haalde het internationale
nieuws door meer dan een miljoen exemplaren van haar
zelf uitgegeven boeken te verkopen. Het lied van de
sirene is het vierde deel in de Watersong-serie. Eerder
verschenen Lokroep, Slaaplied en Getij.
Verleiding P.C. Cast 2011-11-11 Dus jij dacht dat
Zoey Redbird even een break zou nemen na de recente
enerverende gebeurtenissen? Helaas zit dat er niet in
voor de hoge priesteres van het Huis van de Nacht. Het
duistere kwaad dat zich schuilhoudt in de tunnels
onder het Tulsa Depot groeit, en Zoey verdenkt Stevie
Rae ervan verantwoordelijk te zijn voor veel meer dan
ze doet voorkomen. Aphrodites visioenen waarschuwen
Zoey dat ze niet alleen moet oppassen voor Kalona en
zijn duistere vrienden, maar maken haar ook duidelijk
dat alleen zij de kracht heeft om de kwade geesten te
stoppen. Zoey heeft geen keuze: als ze Kalona niet
verslaat, zal hij wraak nemen op iedereen in haar
omgeving...
Waar zijt gij schildpad Jessica Grant 2011-06-10 Een
apart verhaal met in de hoofdrol een bedenkelijke
schildpad en een jonge vrouw met een verstandelijke
beperking. Een hartverwarmende roman die doet denken
aan Mark Haddons Het wonderlijke voorval van de
hond in de nacht, en een hoofdpersoon die net zo
innemend en na ef is als Forrest Gump alleen gaat het
hier om een meisje. Als Audrey hoort dat haar vader in
een coma is geraakt na een botsing met een kerstboom en
nu thuis, in Canada, in een ziekenhuis ligt, overwint ze
haar vliegangst om naar hem toe te kunnen. Maar eerst
geeft ze haar schildpad Winnifred af bij haar vrienden,
die helaas geen kampioen schildpadverzorgers blijken te
zijn. Als Audrey in het vliegtuig een air marshal
ontwapent en zich in het toilet opsluit, komt de lezer
er al snel achter dat er iets bijzonders aan de hand is
met Audrey. Audreys missie om uit te zoeken wie haar
vader nu werkelijk was, en om Winnifred terug te vinden
blijkt een gedenkwaardig avontuur te zijn. Jessica
Grant is een Canadese schrijfster. Ze heeft voor haar
korte verhalen onder andere de Western Magazine
Award for Fiction en de Journey Prize gewonnen.
Hades Alexandra Adornetto 2012-02-15 Bethany
was als engel naar de aarde gezonden om deze te
beschermen tegen het kwaad. Als een baksteen vallen
voor een gewoon mens was nooit de bedoeling geweest.
De liefde die ze voelt voor haar vriendje, Xavier, is
onverwoestbaar. Toch weerhoudt dit Bethany er niet
van om een fataal ritje op de motor te maken, en ze
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komt in de hel terecht. Daar doet demon Jake Beth een
voorstel dat haar terugkeer naar de aarde
garandeert. Het enige wat hij van haar vraagt is dat
ze haar leven op het spel zet. En ook dat van iedereen
van wie ze houdt... Terwijl engelen en demonen elkaar
bestrijden, wordt de kracht van liefde op de proef
gesteld in dit wervelende vervolg op Halo.
In het licht van de vuurtoren Jean E. Pendziwol
2017-07-04 Een vuurtoren staat voor geborgenheid,
verlichting en veiligheid, maar het leven is er ook
ge soleerd en onderhevig aan de grillen van het water.
D plek om een familiegeheim jarenlang verborgen te
houden. Elizabeth is blind en zit al jaren alleen in een
verzorgingstehuis. Het enige wat ze nog heeft zijn muziek
en herinneringen, vooral aan haar geliefde tweelingzus
Emily. Totdat per toeval de dagboeken van haar
vader, de vuurtorenwachter van Porphyry Island
(Lake Superior), worden ontdekt. Morgan, een
opstandige tiener - zwartgeverfde haren, veel
kohlpotlood - moet een taakstraf uitvoeren. In het
bejaardentehuis, de saaiste plek die er is. Tegen alle
verwachtingen in worden Elizabeth en zij vrienden.
Pagina na pagina worden de vrouwen dieper het
dagboek - en de geschiedenis - in gezogen en komen ze
dichter tot elkaar. Hun beider lot blijkt verbonden aan
het mystieke vuurtoreneiland.
Witheet Jennifer L. Armentrout 2016-02-16
Wachters en demonen bestrijden elkaar... De Dark
Elements deel 1 Normaal zijn, is eigenlijk alles wat de
zeventienjarige Layla wil. Maar haar gave om een ziel
weg te nemen door iemand te kussen maakt haar voor
altijd anders dan de Wachters, bij wie ze is opgegroeid.
Voor hen moet ze haar donkere, demonische kant
wegstoppen. Vooral voor Zayne, de z niet bereikbare
jongen op wie ze al sinds een eeuwigheid stiekem verliefd
is. Dan ontmoet ze Roth, een zondig lekkere demon, die
haar dingen vertelt die ze liever niet had geweten.
Hoewel ze beseft dat ze beter uit zijn buurt kan blijven,
twijfelt ze. Toegegeven, misschien ook wel omdat dat
verboden-te-kussengedoe helemaal geen issue is met hem.
Hij heeft immers geen ziel... Wanneer Layla ontdekt dat
niemand minder dan zijzelf het middelpunt vormt van een
duivels plan, kan ze niet anders dan Roth vertrouwen.
Doet ze daar goed aan of zal deze deal met de duivel op
een ramp uitlopen?
Elegy Amanda Hocking 2014-02-04 In a frightful
world of dark magic and savage beauty, two sisters
are about to discover that love is the most
powerful weapon of all. Don't miss Elegy, the
mesmerizing final chapter of the Watersong series! An
ancient curse robbed Gemma Fisher of everything that
matters most—her friends, her family and the guy she
loves. But now that she found the scroll that binds
the curse, she finally has a chance to get her old life
back. She just needs to destroy the scroll—but it's
not as easy as she hoped. Protected by ancient magic,
it seems utterly indestructible. Making matters worse,
Penn has grown even more obsessed with stealing
Daniel for her own...and she's about to succeed.
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Gemma's frantic search leads her to someone who
might be able to help—the mysterious immortal who
cursed Penn and her sisters thousands of years ago.
As Gemma and her friends unravel the tragic history
of the curse, they plunge deeper into a world of
shocking secrets and twisted vendettas—and it'll
take all their courage, love and the power of their
friendship just to survive. Gemma has so much to fight
for and she's never wanted anything more, but will it
be enough to stop her enemies?
Rode koningin Victoria Aveyard 2015-09-03 In de
wereld van de zeventienjarige Mare Berrens hebben
mensen zilver of rood bloed. Mare en haar familie zijn
geboren als lage Roden, voorbestemd om de elite van
Zilveren te bedienen. Bovendien bezitten de Zilveren
bovennatuurlijke krachten, waardoor ze zo sterk zijn
als goden. Als haar beste vriend in het leger moet gaan
dienen zet Mare alles op alles om zijn vrijheid terug te
winnen. Het lukt Mare om toegang te krijgen tot het
koninklijk paleis, waar ze oog in oog komt te staan met
de koning. Hij ontdekt bij Mare een verborgen gave – een
kracht waarover ze niet had kunnen beschikken – haar
bloed is immers rood...
De vloek van Odi Maite Carranza 2011-10-14
Ana d, de uitverkorene, is meer in verwarring dan ooit
nu ze haar verleden kent. Ze weet dat haar moeder geen
enkel vertrouwen heeft in Gunnar, Selenes ex-geliefde
en vader van Ana d, omdat hij de zoon is van een
machtige Odish. Maar Gunnar is Ana ds vader, de
vader die ze nooit gehad heeft en nu ineens wel, hij
houdt van haar, hij is gekomen om haar te zoeken en
bovendien is het een held! Hij beschermt haar tegen de
slechte Baalat, hij begrijpt haar, wat kan ze meer
willen van een vader? De jonge Ana d neemt een
beslissing met verstrekkende gevolgen, want de Omar
beginnen bang van haar te worden en gaan haar uit de
weg. De volgende stap is dat ze haar opjagen om haar
voor eeuwig het zwijgen op te leggen. Daarmee is de
vloek van Odi uitgekomen: de uitverkorene is voor de
verleiding bezweken en een Odish geworden.
Onveilig P.C. Cast 2011-11-11 Wat zou jij doen als
de mooiste jongen ter wereld een naamloze duivel in zich
verborg, en hij alleen maar oog voor jou heeft? Zoey is
gelukkig weer terug bij haar vrienden, maar er dreigt
gevaar. Neferet heeft een nieuwe geliefde, Kalona, maar
niemand in het Huis van de Nacht heeft een idee van zijn
ware aard. Kalona lijkt de ultieme pretty boy en heeft
al snel alle dames in het Huis van de Nacht in zijn
macht. Een geest heeft de sleutel om zijn snel groeiende
invloed in te perken, maar stel dat hij Zoey met geheimen
confronteert waar zij eigenlijk niets van wil weten? En
dan heeft de geest het nog niet eens gehad over
bepaalde gebeurtenissen waaraan Zoey liever niet
wordt herinnerd...
De clan van de wolvin Maite Carranza 2011-10-13
"Een jong meisje...een verdwijning...een profetie...een
oorlog... Sinds mensenheugenis houden de clans van de
Omarheksen zich verborgen voor die van de
bloeddorstige Odish, in afwachting van de komst van
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de uitverkorene, zoals voorspeld in de oudste Profetie
van O. De Omar, afstammelingen van Om, zijn sterfelijk,
verbonden met de natuur en kenners van haar geheime
krachten, vroedvrouwen en moeder. De Odish,
afstammelingen van Od, zijn onsterfelijk, bloeddorstig,
onaards mooi en machtig, maar onvruchtbaar. 2005:
Alle tekenen wijzen erop dat die komst nabij is. De 14jarige Ana d, een verlegen, onhandig meisje,
achtergebleven in de groei en bepaald niet populair op
school, leidt samen met haar moeder Selene een
teruggetrokken leven in Urt, een dorpje in de Pyrenee n.
Ze heeft het nog steeds moeilijk met het overlijden van
haar grootmoeder Demeter en botst het tussen Selene
en Ana d. Ze weet niets van de geheimen die de vrouwen
van de familie al heel lang met zich meedragen. Totdat
de mysterieuze verdwijning van de flamboyante,
uitbundige Selene met het vlammend rode haar, Ana d
confronteert met een ongelooflijke, huiveringwekkende
waarheid die haar dwingt een lange, lange weg af te
leggen vol gevaren en ontdekkingen, maar ook vol
betoverende ervaringe...
Als je mij vindt / druk 1 Emily Murdoch 2015-11-05
Gestrand Sarah Goodwin 2022-03-25 Gestrand van
Sarah Goodwin is een adembenemende en beklemmende,
psychologische thriller over leugens, geheimen en
overleven ten koste van alles. Voor de lezers van
Lucy Foley en Ruth Ware Gestrand van Sarah
Goodwin is een beklemmende, razendspannende thriller die
je ademloos achterlaat. Wat begint als het avontuur
van hun leven eindigt in moord. Nadat ze een jaar hebben
overleefd op een onbewoond Schots eiland voor een
realityprogramma, wachten acht mensen op een strand
op de boot die hen eindelijk komt ophalen. De zon zakt al
achter de horizon, maar er is nog geen boot te zien.
Hebben ze de dagen verkeerd geteld? Een dag verstrijkt,
en nog een, en nog steeds komt er niemand. De paniek
slaat toe. Zijn ze bewust achtergelaten? De sfeer
binnen de groep was al gespannen maar bereikt een nieuw
dieptepunt en de groep valt uit elkaar. En voor Maddy,
toch al het buitenbeentje, wordt het nog veel, veel
erger... Gestrand van Sarah Goodwin is een
adembenemende thriller over leugens, geheimen en
overleven ten koste van alles, waarin de lezer keer op
keer op het verkeerde been wordt gezet. Perfect voor de
fans van Lucy Foley, Sarah Pearse en Ruth Ware.
Enkel vijfsterrenlezersreacties op Goodreads:
'Onwerkelijk goed!' 'Soms werd het z claustrofobisch
dat ik naar adem moest happen!' 'Beangstigend, sfeervol
en heel, heel donker. In
n woord: waanzinnig!'
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 Fell s Church
betekent echter niet dat Elena haar verleden helemaal
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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 z 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?
De gevallen engel Virginia C. Andrews 1988 Een jonge
vrouw meent rust gevonden te hebben in haar huwelijk
met haar jeudgliefde, maar wordt achtervolgd door
een wild verleden.
Elegy: Watersong 4 Amanda Hocking 2013-08-01
Now that Gemma holds the key to breaking the siren
curse, the stakes have never been higher. At last, a
future with those she loves - and a romance with
Alex - is close enough to touch... but not if Penn has
anything to say about it. Penn is more determined than
ever to have Daniel for her own and to destroy Gemma
and Harper along the way, and Penn always gets
what she wants. Now a final explosive battle is
about to begin, and the winner will take everything
Gemma holds dear.
Opnieuw verliefd Abbi Glines 2015-02-12 'De boeken
van Abbi Glines worden steeds verslavender.' Goodreads.com Internationale bestseller! Nr. 1-positie
in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland! Na het
wereldwijde succes van Bijna verliefd en de twee
daaropvolgende dleen, Nooit verliefd en Voor altijd
verliefd, gaat Abbi Glines in Opnieuw verliefd terug
naar het begin. Bijna verliefd was het verhaal van
Blaire. Nu is het Rush die zijn kant van het verhaal
vertelt.
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?
Dromen in beeld Nora Roberts 2018-10-02 Het
geliefde Bruidenkwartet eindelijk weer leverbaar Vier
vriendinnen runnen samen een bedrijfje als
weddingplanners, maar ze hebben nauwelijks tijd om de
liefde in hun eigen leven toe te laten. Mackenzie is
fotografe en voelt zich het meest thuis achter de
camera. Ze is opgegroeid in een gebroken gezin en gelooft
niet in relaties. Maar dan loopt ze Carter tegen het
lijf, nerdy en onhandig, en vreselijk aantrekkelijk.
Verdacht van moord Tess Gerritsen 2015-06-30 Bij
onderzoek naar de moord op Richard Tremain wijst alle
bewijs in de richting van Miranda Wood. Een crime
passionel, zo luidt de conclusie. Maar Miranda heeft de
moord niet gepleegd, en hoe uitzichtloos de situatie
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ook is, ze is vast van plan dat te bewijzen. In eerste
instantie is ook Chase Tremain ervan overtuigd dat
zijn broer is neergestoken door zijn ex-minnares. Tot hij
Miranda in de ogen kijkt en daar totaal andere emoties
ziet dan hij verwachtte. Ten prooi aan twijfel laat hij
zich overhalen om samen met haar op zoek te gaan naar
de werkelijke dader. Al snel is het bewijzen van
Miranda's onschuld echter nog maar bijzaak. Eerst
moeten ze in leven zien te blijven!
Halo Alexandra Adornetto 2011-10-07 Venus Cove
is niet meer dan een slaperig stadje. Daar komt
verandering in wanneer vanuit de hemel drie engelen naar
het stadje worden gestuurd: Gabriel, de krijger, Ivy, de
heler, en Bethany, de tiener. Zo onopvallend mogelijk
maakt het drietal zich op voor een strijd tegen het
Kwaad. Om zo min mogelijk op te vallen, proberen de
engelen zich als een gewoon gezin voor te doen.
Bethany gaat naar de plaatselijke middelbare school,
wordt verliefd en begint tegen alle regels van de hemel
in een relatie. Maar al snel blijken de drie engelen niet de
enige bovennatuurlijke elementen in Venus Cove te zijn.
De komst van een uiterst charmante, verleidelijke en
bovenal dodelijk gevaarlijke jongen bedreigt het
voortbestaan van de wereld en de engelen moeten al
hun krachten bundelen om hem te bestrijden. Bethany
kunnen ze daarbij niet missen, en de jonge engel zal
moeten kiezen tussen de liefde en haar missie.
Donker getij Jennifer Donnelly 2015-11-05 Donker
getij is het voorlaatste deel in de Waterfire Saga.
Boordevol politieke intriges en huiveringwekkende
spanning! Eens was ze een verloren prinses, maar nu is
Serafina de zelfverzekerde leider van de Black Fin
Resistance. Terwijl ze werkt aan het saboteren van
haar vijand en het werven van bondgenoten, worden
haar vrienden geconfronteerd met hun eigen uitdagingen.
Ling wordt gedeporteerd naar een gevangeniskamp;
Becca ontdekt een beschamend geheim. Ava kan niet
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terug naar huis, omdat de doodrijders wachten op
haar komst. En het wordt steeds moeilijker voor
Serafina’s verloofde Mahdi om de schijn op te houden
dat hij verliefd is op Lucia Volerno. Als Lucia’s
ouders achterdochtig worden, is zijn leven – en alle
hoop voor Serafina – voorbij. • Internationale
bestsellerauteur • Derde boek in een reeks van vier
epische verhalen
Watersong, the Complete Series Amanda Hocking
2016-11-25 Delve into an extraordinary world of
dark magic and savage beauty in New York Times
bestselling author Amanda Hocking’s Watersong
series, where love is the most powerful weapon of
all. Together for the first time, read all four novels
in the Watersong series in a low priced eBook bundle:
Wake After a night with three mysterious girls,
Gemma Fisher wakes up with amazing new powers. But
they come with a price that forces Gemma to choose
between her old life and entering a new world brimming
with dark hungers and unimaginable secrets... Lullaby
Harper Fisher’s normal life is upended when her younger
sister Gemma runs off with a dangerous clique of
beautiful girls. Vowing to get her sister back no
matter the cost, Harper must face dangers unlike any
she’s ever experienced; but will Harper still love
Gemma once she learns the truth? Tidal Gemma and
Harper are facing the fight of their lives: they’ve
finally found a way to break Gemma’s curse to make
her human again, but the deadly creatures who cursed
her are determined to kill Gemma before she has the
chance... Elegy An ancient curse robbed Gemma of
everything that matters most: her friends, her family,
and the guy she loves. Now that she has the scroll
that binds her curse, Gemma finally has the chance to
get her old life back. But Gemma and Harper realize
that destroying the scroll is not as easy as they
hoped.
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