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Een fakkel tegen het duister
Sabaa Tahir 2016-11-15 Het explosieve vervolg
op Vuur en As 1 - De heerschappij van de Maskers Op hun vlucht dwars door
het Imperium vechten Laia en Elias zich een weg naar het noorden om Laia's
broer te bevrijden uit de Kauf-gevangenis. Opgejaagd door Maskers en
gemanipuleerd door de meedogenloze commandant proberen ze hun vijanden te
slim af te zijn. Helene, Elias' voormalige beste vriendin, is de nieuwe
rechterhand van de bloeddorstige keizer. Haar opdracht is gruwelijk maar
glashelder: vind de verraders Elias en Laia... en dood hen. Sabaa Tahir is
een Amerikaanse schrijfster. Haar debuut Vuur en As is een wereldwijde hit
en wordt ook verfilmd. Een fakkel tegen het duister is het tweede deel in
deze serie en werd in Amerika meteen na verschijnen een #1 New York Timesbestseller. 'Spectaculair.' Entertainment Weekly 'Dit boek zit vol intrige,
geweld en moord, maar ook vol met liefde en het houden van hoop. Een heel
tof boek.' Emmy van Ruijven, Zonenmaan.net 'Sabaa Tahir schetst een
prachtige wereld vol spanning en avontuur. Leest zo weg. Aanrader!'
Boekhandel Venstra, Amstelveen
De hemel in het ijs
Adrienne Young 2018-06-05 De hemel in het ijs van
Adrienne Young Strijd, overleven, actie en romantiek De wereld van de
zeventienjarige Viking-dochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet
anders dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen
hun grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten
en overleven. Totdat ze op het slagveld het onmogelijke ziet: haar broer die
meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn
wordt gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de bergen bij de
Riki. Maar als ze zichzelf begint te herkennen in de mensen die ze altijd
heeft geleerd te haten, brokkelt de wereld die ze zo goed dacht te kennen
langzaam af. Wanneer het dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde
clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend van haar broer die haar
meerdere keren heeft geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een einde
maken aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders zullen ze moeten
toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een
meeslepend historisch avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen,
over loyaliteit, vergeving en de definitie van familie. 'Zo nu en dan staat

er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk "donkere
dagen"-boek.' Dagblad De Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi.
Dit boek zal oorlog voeren met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig
is als de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie Garber, auteur
van Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende, multidimensionale personages
tot leven gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en suggestief.
Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is een
aangrijpend verhaal, beeldend verteld.' Renée Ahdieh, auteur van The Flame
in the Mist
De vrouw in de spiegel
Dennis Lehane 2018-01-08 Met ‘De vrouw in de
spiegel’ schreef Dennis Lehane een afwisselend ontroerende en psychologische
pageturner, met messcherpe dialogen en levensechte personages. Dit is Lehane
op zijn best. Dennis Lehane is de auteur van onder andere ‘The New York
Times’ bestsellers ‘Gone, Baby, Gone’; ‘Mystic River’; ‘Shutter Island’; ‘De
infiltrant’ en ‘Nachtleven’. Rachel Childs was ooit een succesvolle
journaliste, tot ze live op tv een inzinking kreeg. Sindsdien komt ze haar
huis niet meer uit. Thuis heeft ze gelukkig een comfortabel leven met een
ideale echtgenoot. Tot ze door een toevallige ontmoeting gedwongen wordt
vraagtekens te zetten bij de oprechtheid van haar man. In haar zoektocht
naar de werkelijkheid wordt ze een wereld ingezogen van samenzweringen,
misleiding en geweld, die haar tot op de rand van de waanzin brengt. Wie is
haar man?
A Reaper at the Gates
Sabaa Tahir 2018-06 Beyond the Empire and within it,
the threat of war looms ever larger as the Blood Shrike, Helene Aquilla,
Laia of Serra, and Elias Veturius all face increasing dangers.
Verlaten
Michael Grant 2013-06-12 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. Wat doe je als alle volwassenen spoorloos verdwenen
zijn? Het ene moment stond de leraar nog over de Burgeroorlog te praten. En
het volgende moment was hij weg. Leraar aanwezig. Leraar weg. Geen `poef.
Geen lichtflits. Geen knal. Tijdens een doodgewone schooldag ziet de
veertienjarige Sam tot zijn verbijstering zijn leraar pal voor zijn ogen
verdwijnen. Zomaar ineens weg! Algauw blijkt dat iedereen die ouder is dan
vijftien jaar op hetzelfde moment is verdwenen. Bovendien is er een
ondoordringbare barrière rond de stad opgetrokken, waardoor internet,
televisie en mobieltjes geen enkel signaal meer ontvangen. Een enorme chaos
breekt uit. Er zijn geen artsen en politieagenten meer. En wie zorgt er voor
de achtergebleven babys? Net buiten de stad neemt Caine de leiding over zijn
internaat en daarna ook over het stadje. In het begin weet hij enige orde te
scheppen, maar gaandeweg voert hij met een aantal volgelingen een waar
schrikbewind. Hoewel Sam helemaal geen leidende rol wíl, besluit hij ten
slotte toch dat hij de kwaadaardige Caine en zijn terreurbende moet
tegenhouden. En dat kan alleen als hij Caine uitschakelt. Maar intussen komt
de dag dat hij zelf vijftien jaar zal worden steeds dichterbij
All My Rage
Sabaa Tahir 2022-03-01 An INSTANT NEW YORK TIMES BESTSELLER! An
INSTANT INDIE BESTSELLER! "All My Rage is a love story, a tragedy and an
infectious teenage fever dream about what home means when you feel you don’t
fit in." — New York Times Book Review From #1 New York Times bestselling

author Sabaa Tahir comes a brilliant, unforgettable, and heart-wrenching
contemporary novel about family and forgiveness, love and loss, in a
sweeping story that crosses generations and continents. Lahore, Pakistan.
Then. Misbah is a dreamer and storyteller, newly married to Toufiq in an
arranged match. After their young life is shaken by tragedy, they come to
the United States and open the Clouds' Rest Inn Motel, hoping for a new
start. Juniper, California. Now. Salahudin and Noor are more than best
friends; they are family. Growing up as outcasts in the small desert town of
Juniper, California, they understand each other the way no one else does.
Until The Fight, which destroys their bond with the swift fury of a star
exploding. Now, Sal scrambles to run the family motel as his mother Misbah’s
health fails and his grieving father loses himself to alcoholism. Noor,
meanwhile, walks a harrowing tightrope: working at her wrathful uncle’s
liquor store while hiding the fact that she’s applying to college so she can
escape him—and Juniper—forever. When Sal’s attempts to save the motel spiral
out of control, he and Noor must ask themselves what friendship is worth—and
what it takes to defeat the monsters in their pasts and the ones in their
midst. From one of today’s most cherished and bestselling young adult
authors comes a breathtaking novel of young love, old regrets, and
forgiveness—one that’s both tragic and poignant in its tender ferocity.
Totaal door het dolle heen
Karen Joy Fowler 2015-04-02 Met haar ouders,
oudere broer Lowell en zusje Fern heeft Rosemary een in vele opzichten
idyllische jeugd in een bouwvallige boerderij. Samen met Fern speelt ze in
de landerijen en bossen rond hun huis en weet zich geliefd en gewaardeerd.
Tot ze op een dag uit logeren wordt gestuurd en bij thuiskomst ontdekt dat
Fern is verdwenen. Er wordt nooit meer over haar gepraat. Maar de
verdwijning van Fern ontwricht blijvend de levens van alle gezinsleden. Het
kost Rosemary jaren om te ontdekken wat er werkelijk is gebeurd en wat de
relatie is met het werk van haar vader, een beroemde professor in de
gedragspsychologie.
Leugens Justine Larbalestier 2011-10-09 Micah geeft grif toe dat
zedwangmatig liegt. En dat kanbest de enige waarheid zijn dieze je ooit
vertelt. In de loop vande jaren heeft ze haar klasgenoten,haar leraren en
zelfs haarouders bedrogen. Maar alshaar vriend Zach op een brutemanier om
het leven komt, is deschok misschien groot genoegom haar op het rechte pad
tebrengen. Of niet.
De Ijsdraak (geïllustreerde editie )
George R.R. Martin 2018-07-13 DIT IS
EEN EPUB-3 BESTAND MET EEN FIXED LAYOUT, NIET IEDERE E-READER IS HIERVOOR
GESCHIKT. CONTROLEER VOORAF OF UW E-READER GESCHIKT IS VIA DE FABRIKANT.
AANBEVOLEN DOWNLOAD VIA WIFI IVM GROOTTE. De IJsdraak In de wereld van Het
Lied van IJs en Vuur is de ijsdraak een legendarisch wezen dat ieder mens
angst aanjaagt. Niemand heeft het beest ooit kunnen temmen, en als hij
overvliegt, laat hij een spoor van sneeuw en gruwelijke vrieskou achter.
Maar Adara is een echt winterkind, geboren in de strengste winter die haar
volk ooit heeft gezien. Zij is niet bang voor ijsdraken. Nog voordat ze vijf
jaar oud is, vliegt Adara al mee op de brede, koude rug van de draak. Maar
wanneer twee jaar later, op een kalme zomerdag, ineens vuurdraken uit het
noorden over de boerderij van Adara en haar familie vliegen, is het uit met
de pret. Alleen een winterkind - en de ijsdraak die haar liefheeft - kan de
wereld redden van de ondergang. De IJsdraak is een betoverend sprookje over

een jong meisje en haar draak, en de perfecte introductie voor jong en oud
tot de wereld van Het Lied van IJs en Vuur van auteur George R.R. Martin,
wiens boeken de inspiratie vormden voor de HBO tv-serie Game of Thrones.
Koninkrijk van as
Sarah J. Maas 2019-04-02 Het epische slotdeel van de
Glazen troon-serie! Tv-serie in de maak door de producenten van de
succesvolle series Grey’s Anatomy en The Handmaid’s Tale Aelin is
gevangengenomen door de Fae-koningin. Ze is opgesloten op een geheime
locatie, zonder enige hoop op ontsnapping. Terwijl zij maandenlang
martelingen ondergaat, vervolgen haar vrienden hun eigen weg – in Aelins
afwezigheid is het aan hen om hun moederland te verdedigen. Maar gelukkig
blijft Rowan zoeken naar zijn verloren liefde. Aelins lot hangt af van haar
kracht om zichzelf te bevrijden en te vechten in de ultieme strijd om haar
leven. Sommige verbintenissen zullen sterker blijken dan ooit, andere zullen
verloren gaan. Eén ding is zeker: alle mysteries rondom Aelin en haar
koninkrijk zullen voor eens en altijd onthuld worden. De pers over de Glazen
troon-serie ‘Fijn te lezen fantasyboek met een steeds volwassener wordend
hoofdpersonage en een toenemende spanning voor de ultieme eindstrijd.’ *****
Hebban ‘Sarah J. Maas is een genie in het schrijven van plotselinge
twists... Ik heb niets dan lof voor dit boek en deze serie!’ Chicklit.nl
'Absoluut adembenemend.’ Young-adult.nl ‘Spannend, duister, avontuurlijk,
magisch, griezelig en romantisch. Behoort zonder twijfel tot de betere
fantasyverhalen.’ Thrillers-leestafel.info
Het Keizerrijk van As
Anthony Ryan 2019-02-18 Anthony Ryan – de
bestsellerauteur van de trilogie In de Schaduw van de Raaf – is terug met de
finale van zijn spannende epische fantasy-trilogie Draconis Memoria. Een
reeks vol geheime expedities, avontuur, spionnen, sluipmoordenaars,
explosieve magie en een gewelddadige strijd om de wereld te veroveren. Het
leger van de witte draak heeft een bloederig spoor door de wereld getrokken,
steden en dorpen daarbij in de as leggend. Duizenden onschuldige mensen zijn
gestorven onder deze genadeloze aanslag, en er zullen er snel nog meer
volgen. Alleen ex-crimineel Cleemond Torkreek en meesterspionne Lizanne
Letriet – samen met het zootje ongeregeld dat ze bondgenoten noemen – staan
tussen de furie van de witte draak en het einde van de wereld. Maar om de
toekomst te redden, moeten ze eerst het verleden in duiken en een eeuwenoud
mysterie oplossen dat misschien wel het tij eens en voor altijd kan doen
keren.
Het mes van de sluipmoordenaar
Sarah J. Maas 2020-07-14 Geen voorkennis van
de serie vereist, dus perfect voor nieuwe lezers Celaena Sardothien is
Adarlans meest gevreesde sluipmoordenaar. Officieel ligt haar loyaliteit bij
Arobynn Hamel, meester van het Sluipmoordenaarsgilde, maar in werkelijkheid
vertrouwt ze alleen haar collega Sam. In deze vijf verhalen, die zich
afspelen vóór De glazen troon, volgen we Celaena op vijf gevaarlijke
missies, van afgelegen eilanden tot woestijnen vol vijanden, waar ze vecht
om slaven te bevrijden en zich te wreken op tirannieke heersers. Maar er is
één probleem: deze missies gaan recht in tegen het beleid van Arobynn Hamel.
En op verraad staat de allerhoogste straf…
Het schip der doden
Rick Riordan 2018-01-09 Het schip der doden van Rick
Riordan Het slot van de spannende serie over Magnus Chase Magnus Chase, die
ooit een dakloze tiener was, is nu een van Odins einherji-krijgers en hij
woont in Hotel Walhalla. Als zoon van Frey, de god van de zomer,

vruchtbaarheid en gezondheid, is Magnus van nature niet zo geneigd om te
vechten. Maar gelukkig heeft hij sterke, trouwe vrienden; Hearthstone de
elf, Blitzen de dwerg en Samira de Walkure. Samen hebben ze Fenriswolf
verslagen en met reuzen gevochten om de hamer van Thor. Nu moeten Magnus en
zijn vrienden naar de verste grenzen van Jutunheim en Nilfheim varen, naar
Asgards grootste bedreiging. Zullen ze slagen in hun gevaarlijke reis, of
ligt Ragnarok op de loer achter de horizon? Over het eerste deel van Magnus
Chase en de goden van Asgard, Het verdoemde zwaard: 'De belevenissen van
Magnus en zijn kompanen barsten van het avontuur en de spanning en het thema
"van zero to hero" blijft tot de verbeelding spreken.' Hebban.nl 'Het
verdoemde zwaard heeft het allemaal. Mysterie, spanning, fantasie en vooral
ook humor!' Chicklit.nl 'Het verdoemde zwaard bewijst maar weer dat Rick
Riordan precies weet wat de jeugd wil lezen.' Zonenmaan.net 'Vooral om Thor
moest ik enórm lachen. Riordan heeft hem echt hilarische trekjes mee
gegeven.' Booknuts.nl Lees alle series van Rick Riordan! Percy Jackson (5
delen) Helden van Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3
delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (3 delen) De beproevingen van
Apollo (2 delen verschenen)
De IJzerkoning
Julie Kagawa 2021-03-03 Treed binnen in de magische wereld
van The Iron Fey Sinds de mysterieuze verdwijning van haar vader toen ze zes
was, heeft Meghan Chase altijd het gevoel gehad dat er iets niet klopte in
haar leven. Maar dat ze de dochter van een mythische elfenkoning is, en
terecht zou komen in een fantastische, levensgevaarlijke wereld had ze nooit
kunnen raden. En ze had al helemaal nooit verwacht dat ze verliefd zou
worden op een prins, die helaas niks van haar wil weten… Hoe overleeft ze in
deze onbekende wereld waar vrienden op één hand te tellen zijn?
Hof van mist en woede
Sarah J. Maas 2016-07-26 Zinderende spanning en
vurige passie in deel 2 van de Hof van doorns en rozen-serie! Feyre heeft de
vloek van Amarantha verbroken en is teruggekeerd naar het Lentehof, maar
daarvoor moest ze een hoge prijs betalen. De vreselijke dingen die ze heeft
gedaan om Tamlin te redden kan niet ze vergeten en ook haar afspraak met
Rhysand, Edelheer van het gevreesde Nachthof, heeft ze maar al te goed
onthouden. Terwijl Feyre haar weg zoekt door een doolhof van politiek,
passie en duizelingwekkende macht, doemt er een veel groter kwaad op. Feyre
zou het kunnen tegenhouden, maar alleen als het haar lukt om haar
angstaanjagende krachten te beheersen en haar gekwelde ziel te helen. Young
Adult boek van het jaar op Chicklit.nl!
Ik ben nummer vier / druk 1
Pittacus Lore (pseud. van James Frey.)
2012-10-23 John Smith (15) is een van negen vluchtelingen van de planeet
Loriën, die op aarde een schuilplaats hebben gevonden. Buitenaardse wezens
proberen hen een voor een te doden. John is nummer vier op hun lijst. Vanaf
ca. 15 jaar.
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 óf de glorieuze overwinning brengt óf haar roemloze ondergang
wordt... ‘Vuur en As lees je niet, maar verslind je!’ Boekhandel Het
Leesteken, Purmerend
Heimwee naar een andere wereld
Ottessa Moshfegh 2019-05-20 Er is iets
onheilspellends aan de hand in de verhalen van Ottessa Moshfegh - iets dat
haast een beetje gevaarlijk aanvoelt - terwijl ze tegelijkertijd ook
betoverend zijn en je soms hardop aan het lachen maken. Haar personages zijn
altijd op een of andere manier onhandig; ze verlangen naar contact met
anderen en proberen hun leven te beteren, elk op hun eigen manier, maar
worden vaak gehinderd door verkeerde prikkels en existentiële onzekerheden.
Heimwee naar een andere wereld is een masterclass in de variaties in
zelfbedrog via een breed scala aan personages die leven in onze huidige
tijd. Maar het echt unieke aan haar vertelstem, de echte Moshfegh-ervaring,
is de manier waarop ze het groteske en wanstaltige verlecht met tederheid en
compassie. Het vlees is zwak, het hout is krom, mensen zijn wreed tegen
elkaar, en stompzinnig, en kwetsend. Maar soms openbaart schoonheid zich op
vreemde plekken. En de duistere toon in deze verhalen is erg verfrissend. De
lezer is in de handen van een auteur met een groot intellect, een groot hart
die zich bedient van woedende uithalen en vlijmscherpe kleine
speldenprikken. En die naald raakt de gevoelige plek voordat we de prik
zelfs maar voelen.
Snow Like Ashes
Sara Raasch 2015-09-15 A striking fantasy tale of dark
magic, dangerous politics, and discovering your true self—perfect for fans
of Game of Thrones, An Ember in the Ashes and A Court of Thorns and Roses.
Sixteen years ago the Kingdom of Winter was conquered and its citizens
enslaved, leaving them without magic or a monarch. Now the Winterians' only
hope for freedom is the eight survivors who managed to escape, and who have
been waiting for the opportunity to steal back Winter's magic and rebuild
the kingdom ever since. Orphaned as an infant during Winter's defeat, Meira
has lived her whole life as a refugee. Training to be a warrior—and
desperately in love with her best friend, Winter's future king—she would do
anything to help Winter rise to power again. So when scouts discover the
location of the ancient locket that can restore Winter's magic, Meira
decides to go after it herself—only to find herself thrust into a world of
evil magic and dangerous politics—and ultimately comes to realize that her
destiny is not, never has been, her own.
De parel
John Steinbeck 2019-11-28 Het zoontje van Kino, een arme
parelvisser in Mexico, wordt gebeten door een schorpioen. Hij en zijn vrouw
Juana hebben geen geld voor de dokter, maar Kino duikt een parel op, zo
groot dat deze vondst hun leven voorgoed zal veranderen. Al snel wordt in
het dorp en daarbuiten bekend dat ze plotseling rijk zijn. Het gezin strijdt
tegen vooroordelen, jaloezie, dieven en bedrog. Ze beginnen te vermoeden dat
de parel hun geen geluk zal brengen. Als Juana op een avond besluit de parel
terug in zee te gooien, loopt alles uit de hand. Hun leven verandert

inderdaad, maar heel anders dan ze hadden gehoopt...
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
Hof van vleugels en verwoesting
Sarah J. Maas 2017-05-31 Het meeslepende
slot van de fantasyserie van topauteur Sarah J. Maas Een naderende oorlog
bedreigt alles waar Feyre van houdt in het bloedstollende derde deel van de
Hof van doorns en rozen-serie. Feyre heeft haar metgezel Rhysand verlaten en
is teruggekeerd naar het Lentehof. Ze is vastbesloten informatie te
verzamelen over Tamlins plannen en die van de koning van Hybern, die
Prythian wil overheersen. Maar ze moet een dodelijk spelletje spelen om
Tamlin te misleiden - één misstap betekent het einde, niet alleen van Feyre,
maar van haar hele wereld. Als de oorlog uitbreekt, moet Feyre beslissen wie
van de oogverblindende en dodelijke Edelheren ze kan vertrouwen. Ze zal op
onverwachte plekken naar bondgenoten moeten zoeken. Maar terwijl immense
legers de macht proberen te grijpen, woedt de grootste strijd in haar hart.
Over de eerste twee delen van de serie: 'Spanning, romantiek, intrige en
actie. Dit boek mag je niet missen.' The Huffington Post 'Dit moet je
kopen!' School Library Journal Lees ook de eerste twee delen van de serie:
Hof van doorns en rozen Hof van mist en woede
Levens der Heiligen voor ideren dag van 't jaer ...
1738
Een Troon voor Zusters (Boeken 1 en 2)
Morgan Rice 2020-05-07 “Morgan Rice
heeft een grenzeloze verbeelding. EEN TROON VOOR ZUSTERS, een serie die
belooft net zo vermakelijk te zijn als de voorgaande series, vertelt het
verhaal van twee zusjes (Sophia en Kate), wezen die moeten vechten om te
overleven in de wrede en veeleisende wereld van een weeshuis. Een
onmiddellijk succes. Ik kan niet wachten om aan het tweede en derde boek te
beginnen!” --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) De eerste twee boeken
van Morgan Rice’ nieuwe fantasy serie EEN TROON VOOR ZUSTERS (EEN TROON VOOR
ZUSTERS en EEN HOF VOOR DIEVEN) zijn gebundeld. Je krijgt dus twee
bestsellers in één bestand, een geweldige introductie tot de EEN TROON VOOR
ZUSTERS serie. Meer dan 150.000 woorden om te lezen voor een ongelofelijk
lage prijs—ook perfect om cadeau te geven! In EEN TROON VOOR ZUSTERS (Boek
1), willen de 17-jarige Sophia en haar jongere zusje, de 15-jarige Kate,
wanhopig graag weg uit hun afschuwelijke weeshuis. Ze zijn wezen, ongewenst
en ongeliefd, die ervan dromen om ergens anders op te groeien en een beter
leven te vinden. Zelfs als dat betekent dat ze in de meedogenloze stad
Ashton op straat moeten leven. Sophia en Kate, niet alleen zusjes maar ook
elkaars beste vriendinnen, staan altijd voor elkaar klaar—maar ze willen
heel verschillende dingen in het leven. Sophia, romantisch en elegant,

droomt ervan om het koninklijk hof binnen te komen en verliefd te worden op
een aristocraat. Kate, een vechter, droomt ervan om met draken te strijden
en een goede zwaardvechter te worden. Ondanks hun verschillende dromen zijn
ze verenigd door een geheime, paranormale kracht; ze kunnen elkaars
gedachten lezen. Dat is hun enige redding in een wereld die vastberaden
lijkt te zijn om hen ten onder te brengen. In EEN HOF VOOR DIEVEN (Een Troon
voor Zusters—Boek 2), komt het leven van de 17-jarige Sophia op zijn kop te
staan als ze uit de romantische wereld van de aristocratie wordt verbannen
en wederom geconfronteerd wordt met de verschrikkingen van het weeshuis.
Deze keer lijken de nonnen vastbesloten om haar te doden, al doet dat haar
niet zoveel pijn als haar gebroken hart. Zal Sebastian beseffen dat hij een
fout heeft gemaakt en haar komen halen? Haar jongere zusje, de 15-jarige
Kate, begint haar training bij de heks en leert onder haar begeleiding de
zwaardvechtkunst beheersen. Ze verkrijgt meer macht dan ze ooit voor
mogelijk had gehouden—en is vastberaden om haar zus te redden. Ze komt
terecht in een wereld van geweld en strijd, van de magie waar ze zo naar
verlangd—dezelfde magie die haar einde zou kunnen betekenen. EEN TROON VOOR
ZUSTERS is een verbluffende nieuwe fantasy serie vol liefde, hartzeer,
tragedie, actie, avontuur, magie, tovenarij, draken, lotsbestemming en
bloedstollende spanning. Dit spannende boek laat je kennismaken met
personages waar je verliefd op zult worden en neemt je mee naar een wereld
die je nooit meer zult vergeten. Boek #3 in EEN TROON VOOR ZUSTERS is
binnenkort beschikbaar!
Aldus sprak Zarathoestra
Nietzsche 2017-03-31 Van alle boeken van Nietzsche
is Aldus sprak Zarathoestra het meest opmerkelijk. In dit boek presenteert
hij zijn ideaal van de mens, een wezen dat bevrijd is van egoïsme en geen
God en geloof meer nodig heeft om volmaakt gelukkig te zijn: de
'Übermensch'. De ideeën van Friedrich Nietzsche oefenen een grote invloed
uit op het gedachtenleven van onze tijd. Als klassiek filoloog, dichter,
wijsgeer en moralist heeft hij een enorme betekenis voor onze cultuur. Aldus
sprak Zarathoestra is zijn belangrijkste werk. Nietzsche vereenzelvigt zich
hierin met een heel vroege Perzische wijsgeer, de eerste die een onderscheid
maakte tussen licht en donker, tussen goed en kwaad. Het is een verzameling
briljante spreuken, zonder intellectuele toespelingen, vol directe
levenswijsheid. Wijsheid omtrent het leven zoals hij dat verstaat, leven dat
op de spits gedreven wordt en dat ten slotte moet culmineren in zijn ideaal
van de 'Uebermensch'. De uitgave van Wereldbibliotheek verscheen op een
pikant moment, namelijk in 1940, en is sedertdien altijd leverbaar geweest.
Inmiddels zijn er zo'n 40.000 van verkocht. De vertaling van Endt en Marsman
is nog altijd uitstekend leesbaar.
De gevallen koning
Holly Black 2020-11-13 De opvolger van De wrede prins,
dat werd bejubeld door bloggers, boekhandelaren en pers. Voor de fans van
Sarah J. Maas en Leigh Bardugo 'Verleidelijk, gevaarlijk en volkomen
verslavend.' Leigh Bardugo, internationale bestsellerauteur van Het negende
huis Jude is erin geslaagd om Cardan, de koning van Elfhame, aan haar wil te
onderwerpen. Voor een jaar en een dag is hij slechts een marionet, terwijl
Jude over zijn koninkrijk heerst. Meer dan ooit moet ze het hoofd bieden aan
hofintriges, wisselende bondgenootschappen en aan de slinkse Cardan, die tot
alles in staat is om zijn macht terug te krijgen. Dan slaat het verraad toe,
dichterbij dan Jude had kunnen vermoeden. Als ze zichzelf en haar familie in

leven wil houden, zal ze de verrader moeten ontmaskeren en haar gevoelens
voor Cardan in bedwang moeten houden. Terwijl Jude al haar sluwheid inzet om
te overleven, tikken haar dagen op de troon onverbiddelijk voorbij. In de
pers ‘Het eerste deel van de internationale fantasysensatie Elfhame
verschijnt in een limited edition met veel blinkend goud.’ Het Parool ‘Een
fantastische reis naar een huiveringwekkend elfenland, prachtig bloemrijk
geschreven en vol grillige personages.’ **** Algemeen Dagblad ‘Zoek je een
niet al te zoetsappig boek met een badass vrouwelijk hoofdpersonage, dan is
deze serie echt iets voor jou. Ik kan in ieder geval niet wachten om meer
over Jude en haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl ‘De wrede prins is
bewonderenswaardig, vol spanning, romantiek en mythologie. Dit is YA-fantasy
van de bovenste plank.’ NBD Biblion
Erfgenaam van vuur
Sarah J. Maas 2016-07-04 Celaena Sardothien heeft de
gevechten op leven en dood overleefd, maar tegen een zeer hoge prijs. Hoewel
ze niets liever wil dan de dood van haar dierbare vriend wreken, moet ze aan
een nieuwe reis beginnen om de strijd met haar duistere waarheid aan te
gaan... Een waarheid over haar erfenis die haar toekomst voorgoed kan
veranderen. Ondertussen verzamelen haar vijanden zich aan de horizon met
maar één doel: de inwoners van het koninkrijk tot slavernij dwingen. Om ze
te verslaan moet Celaena de kracht vinden om niet alleen haar eigen demonen
te overwinnen, maar ook het kwaad dat op het punt van uitbreken staat. Als
ze wint wordt ze Adarlans grootste bedreiging – en zijn grootste vijand. De
pers over de Glazen troon-boeken ‘Fans van epische fantasy en sprookjes
móéten dit gewoon lezen.’ USA Today ‘Lezers zullen smachten naar meer van
Sarah J. Maas.’ Kirkus Reviews ‘Betoverend, opwindend en fantastisch
geschreven.’ Realm of Fiction ‘Perfecte fantasy voor fans van The Hunger
Games.’ The Examiner
Dodenrit Maggie Stiefvater 2012-06-26 Elk jaar in het begin van november is
het eiland Thisby volledig in de ban van de Scorpio Race. Ruiters proberen
zich lang genoeg vast te klampen aan hun waterpaarden om de finish te
bereiken. Sommigen overleven. Anderen sterven. Sean Kendrick, negentien
jaar, is viervoudig kampioen. Hij is een man van weinig woorden en als hij
al angsten heeft, dan begraaft hij ze diep, zodat niemand ze kan zien. Met
Puck Connolly ligt dat anders. Ze zal als eerste vrouw meerijden in de
Scorpio Race. Dat was nooit haar bedoeling. Ze is op geen enkele manier
voorbereid op wat er staat te gebeuren.
Zilvergaren
Naomi Novik 2018-09-22 Zilvergaren is de nieuwe roman van
Ontworteld auteur Naomi Novik. Een sprookjesachtige hervertelling van de
klassieker Repelsteeltje. Miryem stamt af van een lange lijn van
geldschieters... Helaas is haar vader daar niet zo goed in. Hij heeft het
familiefortuin, waaronder de bruidsschat van Miryems moeder, bijna volledig
uitgeleend. Bovendien heeft haar vader er moeite mee om het geld weer te
innen, waardoor het gezin in bittere armoede leeft. Miryem besluit zelf de
touwtjes in handen te nemen en gaat op pad om het geld op te halen dat de
dorpelingen haar familie verschuldigd zijn. Als haar grootvader haar
vervolgens een zak met stuivers leent, brengt ze die gevuld met zilvergeld
terug, om het in te wisselen voor gouden munten. Maar haar talent om van
zilver goud te maken levert Miryem meer problemen op dan haar lief is –
zeker als ze te maken krijgt met de kwaadaardige wezens die rondspoken in
het woud. Hun koning heeft kennis genomen van haar reputatie, en die

reputatie wil hij uitbuiten om redenen die Miryem een raadsel zijn.
Stad van Vuur
Cassandra Clare 2022-03-16 Keer terug naar de wereld van de
Schaduwjagers met dit tweede deel met nieuw omslag in de Kronieken van de
Onderwereld-serie van bestsellerauteur Cassandra Clare In Stad van Vuur, het
vervolg op Stad van Beenderen van Cassandra Clare, is Clary Fray vastberaden
haar moeder terug te vinden, zelfs al proberen de andere Schaduwjagers haar
tegen te houden. Clary Fray zou willen dat haar leven normaal was. Maar wat
is normaal wanneer je een Schaduwjager bent en je plotseling wezens zoals
vampieren, weerwolven en elfjes kunt zien? Bovendien weigeren de
Schaduwjagers haar te laten gaan, ze mag zelfs niet met haar beste vriend
Simon afspreken. Vooral haar knappe, maar vervelende broer Jace houdt voet
bij stuk. Clary is echter vastberaden om haar zoektocht naar haar moeder
voort te zetten, en de enige kans om haar te vinden is om de ontspoorde en
kwaadaardige Schaduwjager Valentine te pakken te krijgen... Met haar
Kronieken van de Onderwereld-serie (The Mortal Instruments) wist Cassandra
Clare een miljoenenpubliek aan zich te binden. Lees ook: Stad van Beenderen
(deel 1), Stad van Glas (deel 3), Stad van Gevallen Engelen (deel 4), Stad
van Verloren Zielen (deel 5) en Stad van Hemelse Vlammen (deel 6). ‘Ik vind
dit boek, en de hele serie, echt geweldig. [...] Toen ik eenmaal begonnen
was, wilde ik door blijven lezen tot ik het uithad.’ Deleesfabriek.nl
Hey, met mij
Sarah Mlynowski 2012-02-14 Stel je voor dat je contact kunt
leggen met je jongere ik. Dat je jezelf kunt behoeden voor alle dingen waar
je spijt of verdriet van hebt gehad. Het overkomt Devi. Ze zit in het
laatste jaar van de middelbare school. Haar relatie met Bryan is na drie
jaar stuk - gelopen en daar is ze helemaal kapot van. Een magische telefoon
zorgt ervoor dat ze haar veertienjarige ik kan vertellen vooral uit de buurt
te blijven van Bryan. Haar jongere ik volgt haar adviezen op: alles wordt
anders.
Top Secret
Sarina Bowen 2021-02-19 LobsterShorts, 21 Atleet. Stiekem een
wetenschapsgek. Verdomd sexy. LobsterShorts: Dus. Hier gaan we dan. Mijn
vriendin wil voor haar verjaardag... een triootje. SinnerThree: Je hebt de
juiste app gedownload voor een seksdate. LobsterShorts: Heb je dit soort
dingen al eens eerder gedaan? Met een andere man? SinnerThree: Heel vaak. Ik
ben een gelijke kansen speler. Jij? LobsterShorts: [krekels!] SinnerThree,
21 Student bedrijfsmanagement. In het geheim een mannelijke danser. Verdomd
sexy. SinnerThree: Nou, ik ben ertoe bereid als jij dat bent. Mijn leven is
een beetje een puinhoop op dit moment. School, werk, familiestress. Oh, en
ik woon naast de meest vervelende kerel ter wereld. Ik heb de afleiding
nodig. Weet je zeker dat je dit wilt? LobsterShorts: Ik wil het misschien
een beetje meer dan ik wil toegeven. SinnerThree: Hey, niets mis met het
verleggen van je grenzen... LobsterShorts: Vertel dat maar aan mijn controlefreak vader. Hoe dan ook. Wat als dit trio vreemd is? SinnerThree: Dan is
het vreemd. Het is niet zo dat we elkaar ooit nog moeten zien. Toch? Beloof
me gewoon dat je niet verliefd op me wordt. LobsterShorts: Nu zou dat niet
levensveranderend zijn... Lezers over Elle Kennedy & Sarina Bowen: Sarina
Bowen en Elle Kennedy hebben een heerlijk liefdesverhaal afgeleverd, dat een
beetje buiten de standaard paden wandelt. Ik hou daarvan. Een grappig en
mooi verhaal over omgaan met je geaardheid en vriendschap. Vlotte
schrijfstijl waardoor je het boek heel snel uitgelezen hebt. Een aanrader
voor wie houdt van feelgood.

A Torch Against the Night
Sabaa Tahir 2017-08-29 After the events of the
Fourth Trial, Martial soldiers hunt the two fugitives as they flee the city
of Serra and undertake a perilous journey through the heart of the Empire.
Sintel
Jeanne DuPrau 2003
An Ember in the Ashes
Sabaa Tahir 2015-04-28 BOOK ONE IN THE NEW YORK TIMES
BESTSELLING SERIES One of Time Magazine’s 100 Best Fantasy Books of All Time
One of Time Magazine’s 100 Best YA Books of All Time Instant New York Times
bestseller From #1 New York Times bestselling author Sabaa Tahir Amazon's
Best Young Adult Book of 2015 People's Choice Award winner - Favorite
Fantasy Bustle's Best Young Adult Book of 2015 “This novel is a harrowing,
haunting reminder of what it means to be human — and how hope might be
kindled in the midst of oppression and fear.” — The Washington Post “An
Ember in the Ashes could launch Sabaa Tahir into JK Rowling territory…It has
the addictive quality of The Hunger Games combined with the fantasy of Harry
Potter and the brutality of Game of Thrones.”—Public Radio International "An
Ember in the Ashes glows, burns, and smolders—as beautiful and radiant as it
is searing."—Huffington Post “A worthy novel – and one as brave as its
characters.” —The New York Times Book Review Laia is a slave. Elias is a
soldier. Neither is free. Under the Martial Empire, defiance is met with
death. Those who do not vow their blood and bodies to the Emperor risk the
execution of their loved ones and the destruction of all they hold dear. It
is in this brutal world, inspired by ancient Rome, that Laia lives with her
grandparents and older brother. The family ekes out an existence in the
Empire’s impoverished backstreets. They do not challenge the Empire. They’ve
seen what happens to those who do. But when Laia’s brother is arrested for
treason, Laia is forced to make a decision. In exchange for help from rebels
who promise to rescue her brother, she will risk her life to spy for them
from within the Empire’s greatest military academy. There, Laia meets Elias,
the school’s finest soldier—and secretly, its most unwilling. Elias wants
only to be free of the tyranny he’s being trained to enforce. He and Laia
will soon realize that their destinies are intertwined—and that their
choices will change the fate of the Empire itself.
Hof van doorns en rozen
Sarah J. Maas 2016-02-22 Het bos waarin de
negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden een koude, sombere
plek. Haar overlevingskansen en die van haar familie berusten op haar
vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd wordt door een
wolf kan ze de verleiding niet weerstaan om te vechten voor de prooi. Maar
om te winnen moet ze de wolf doden en daarop staat een prijs. Niet veel
later verschijnt er een beestachtig wezen om vergelding op te eisen. Wanneer
ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian wordt gesleept, ontdekt Feyre dat
haar ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de dodelijkste,
onsterfelijke magische wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn landgoed
verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in een
vurige passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie, gevaarlijke
wereld van de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude, kwaadaardige
schaduw groeit over het land, en Feyre moet een manier vinden om het te
stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd zijn.
Vuur en As 3 - De Nachtbrenger
Sabaa Tahir 2018-11-12 De Nachtbrenger van
Sabaa Tahir is het razend spannende vervolgdeel van de bestsellerreeks Vuur
en As, rondom Laia van Serra en Elias Veturius. Binnen het Imperium en

daarbuiten wordt de dreiging van een oorlog steeds groter... Terwijl Helena
vecht tegen Keizer Marcus en de machtshonger van de Commandant, staan de
levens van haar zus en alle anderen in het rijk op het spel. Ver weg van
huis probeert Laia uit alle macht de Nachtbrenger te stoppen. Maar haar
jacht op hem wordt gesaboteerd door een vertrouweling. Intussen heeft Elias
zijn vrijheid opgeofferd om te dienen als Zielenvanger, hij is dood noch
levend. Kost deze keuze hem zijn menselijkheid?
A Reaper at the Gates (Ember Quartet, Book 3)
Sabaa Tahir 2018-06-14 The
highly anticipated third book in Sabaa Tahir's New York Times bestselling
Ember Quartet.
Het probleem met Voor Altijd
Jennifer L. Armentrout 2018-04-10 Het probleem
met voor altijd’ is een prachtige young adult-roman van Jennifer L.
Armentrout. Mallory heeft zichzelf in haar jeugd aangeleerd zo onzichtbaar
mogelijk te zijn. Hoewel haar leven inmiddels veel beter is geworden, wordt
ze alsnog geleid door angsten. Dan loopt ze Rider weer tegen het lijf. Ze
kent hem van vroeger, uit dat andere leven. Hij beschermde haar destijds en
doet dat nu weer. Maar gaat het met Rider zelf wel zo goed? Jennifer L.
Armentrout beschrijft in ‘Het probleem met voor altijd’ prachtig de
ontwikkeling van een jonge vrouw die haar schulp kruipt.
Ember Queen Laura Sebastian 2021-11-24 Prinses Theodosia werd omgedoopt tot
asprinses en mishandeld door de Kaiser en zijn hofhouding. Maar hoewel ze
een kroon van as moest dragen, zit er vuur in Theo's bloed. Als de
rechtmatige erfgenaam van de Astreaanse kroon stroomt het door haar aderen.
En als ze iets van haar moeder heeft geleerd, is het dat een koningin nooit
laf is. Nu ze vrij is en een leger rebellen achter zich aan heeft, moet Theo
haar volk bevrijden en het opnemen tegen een angstaanjagende nieuwe vijand:
de nieuwe Kaiserin. Doordrenkt met een magie die niemand begrijpt, is de
Kaiserin vastbesloten om alles en iedereen die haar in de weg staat te
vernietigen….
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