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A ruthless young assassin continues her journey for revenge in this new epic fantasy from New York Times bestselling author Jay Kristoff. Conquer your fear, conquer the world
Mia Corvere, destroyer of empires, has found her place among the Blades of Our Lady of Blessed Murder, but many in the Red Church ministry do not believe she has earned it.
Her position is precarious, and she's still no closer to exacting revenge for the brutal death of her family. But after a deadly confrontation with an old enemy, Mia begins to
suspect the motives of the Red Church itself. When it is announced that Consul Scaeva and Cardinal Duomo will be making a rare public appearance at the conclusion of the
grand games in Godsgrave, Mia defies the Church and sells herself into slavery for a chance to fulfill the promise she made on the day she lost everything. Upon the sands of the
arena, Mia finds new allies, bitter rivals, and more questions about her strange affinity for the shadows. But as conspiracies unfold, secrets are revealed and the body count rises
within the collegium walls, Mia will be forced to choose between her loyalties and her revenge.
Brad Pitt's Plan B Entertainment and Warner Bros are set to bring YA sci-fi novel Illuminae to the big screen. The year is 2575 and two mega-corporations are at war over a
planet that’s little more than an ice covered speck. Too bad nobody thought to warn the people living on it. With enemy fire raining down on them Ezra and Kady have to make
their escape on the evacuating fleet. But their troubles are just beginning. A deadly plague has broken out on one of the space ships and it is mutating with terrifying results. Their
ships protection is seriously flawed. No one will say what is going on. As Kady hacks into a tangled web of data to find the truth its clear only one person can help her. Ezra. And
the only problem with that is they split up before all this trouble started and she isn’t supposed to be talking to him. A fantastically original, heart-stopping adventure where
everything is definitely more dangerous than it seems. Can't get enough Jay Kristoff & Amie Kaufman? Aurora Rising, the first in an epic new trilogy is out May 7.
The thrilling finale of the LIFEL1K3 trilogy from the Sunday Times bestselling author of The Nevernight Chronicle and The Illuminae Files.
Nevernight is the first in an epic new fantasy series from the New York Times bestselling author, Jay Kristoff. In a land where three suns almost never set, a fledgling killer joins a
school of assassins, seeking vengeance against the powers who destroyed her family. Daughter of an executed traitor, Mia Corvere is barely able to escape her father’s failed
rebellion with her life. Alone and friendless, she hides in a city built from the bones of a dead god, hunted by the Senate and her father’s former comrades. But her gift for
speaking with the shadows leads her to the door of a retired killer, and a future she never imagined. Now, a sixteen year old Mia is apprenticed to the deadliest flock of assassins
in the entire Republic — the Red Church. Treachery and trials await her with the Church’s halls, and to fail is to die. But if she survives to initiation, Mia will be inducted among the
chosen of the Lady of Blessed Murder, and one step closer to the only thing she desires. Revenge.
From the Sunday Times bestselling and award-winning author of the Nevernight Chronicle, comes this masterful new series. Featuring the darkly beautiful illustrations of Bon
Orthwick (@monolimeart). 'This book is bloody brilliant' — V.E Schwab, NEW YORK TIMES bestselling author of THE INVISIBLE LIFE OF ADDIE LARUE
Nimmernacht is het eerste deel van Jay Kristoffs trilogie over Mia Corvere, een van de dodelijkste leerlingen op een school voor huurmoordenaars. Ze is voorbestemd om
koninkrijken te vernietigen, en toch is Mia Corvere nog maar tien jaar oud als ze noodgedwongen, na het verlies van haar familie, haar eerste les in de dood krijgt. Zes jaar later
zet het kind dat is opgegroeid in de schaduwen haar eerste stappen in de buitenwereld om een belofte waar te maken – de belofte die ze zichzelf deed op de dag dat ze alles
verloor. Maar Mia’s vijanden zijn machtige figuren, en de kans dat ze bij hen in de buurt kan komen is erg klein. Dus als ze wraak wil nemen, moet Mia zelf een wapen worden
dat haar gelijke niet kent. Ze moet zichzelf bewijzen tussen de dodelijkste jongens en meisjes van haar opleiding aan de Rode Kerk. Een school waar moordenaars, leugenaars
en demonen de dienst uitmaken, en zelfs de leraren het op je voorzien hebben. Gelukkig is Mia niet zomaar een student. De schaduwen houden van haar... en ze nemen al haar
angsten weg.
Sommige legenden sterven nooit... Tussen de Demonenheuvels en de Niemandslanden liggen drie machtige steden die op het hoogtepunt van hun weelde zijn. Elke stad wordt
beschermd door de kracht van een Oppermagiër. En elke Oppermagiër wordt op zijn beurt beschermd door een eeuwenoud verbond. Maar niet lang meer. Schaduwhaven is
gezonken en Thelassa wordt belegerd. De barrière tussen de werelden is aan het aftakelen en alleen de Oppermagiër van Dorminia kan zijn onderdanen nog beschermen. Dan
komt er een nieuwe speler in het spel. Een man die zichzelf Kraai noemt. Na de enorme cliffhanger waarmee De donkere broederschap eindigde, begint dit vervolg midden in de
actie. Luke Scull schrijft een van de verfrissendste fantasyseries van dit moment.
Maggie heeft altijd alles volgens het boekje gedaan Tot ze ontdekt dat haar man, met wie ze negen jaar is getrouwd, een affaire heeft en haar baas van plan is haar te ontslaan.
Dan stapt Maggie zomaar op een vliegtuig richting Californië. Daar doet ze dingen die ze nog nooit heeft gedaan. Er zijn nonstop feesten, iedereen ziet er fantatisch uit, de
martini blijft stromen en zelfs de palmbomen zijn dun. Maggie geniet van haar sprankelende nieuwe leven. Tot ze ontdekt dat ze het liefste gewoon weer thuis zou willen zijn...
GodsgraveBook Two of the Nevernight ChronicleSt. Martin's Press
Een Sluier van Speren is het derde deel van Bradley P. Beaulieu’s fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Een Sluier van Speren is het derde deel van Bradley P.
Beaulieu’s fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Sinds de Nacht van Ontelbare Zwaarden, een bloedige strijd die de heersers van Sharakhai amper wisten te
overleven, jagen de koningen op de rebellen van de Maanloze Horde. Velen zijn gedwongen de stad te ontvluchten, onder wie ook Çeda, die erachter is gekomen dat de
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Feestkoning een leger aan het verzamelen is om de heerschappij van de andere koningen te betwisten. Als Çeda de overgebleven leden van de Maanloze Horde vindt, nu
bekend als de dertiende stam, heeft ze niet veel vertrouwen in hun overlevingskansen. Ze broedt op een plan om terug te keren naar Sharakhai en de asirim te bevrijden, de
krachtige, onsterfelijke slaven van de koningen. De koningen daarentegen hebben hun grootste tacticus, de Zwaardkoning, op stap gestuurd om Çeda voor het gerecht te
slepen. Maar de eens zo hecht verenigde heerschappij van de koningen is aan het afbrokkelen. Ze wedijveren in het geheim met elkaar om de controle over Sharakhai te
winnen. Çeda hoopt dat in haar voordeel te gebruiken, maar wie kan ze vertrouwen? Elk van hen zou haar kunnen verraden. Terwijl Çeda werkt om de asirim uit hun ketenen te
bevrijden, en de dertiende stam te redden, bereiden de koningen van Sharakhai, de sluwe koningin van Qaimir, de meedogenloze bloedmagiër Hamzakiir en de Zwaardkoning,
zich allemaal voor op een groot gevecht dat het lot van allen kan bepalen.
‘Hey, you. Yes, you. Put this grimy, beautiful, devastating, hilarious, screaming, writhing, all-out post-apocalyptic girl-buddy-road-warrior-lost princess-techno-thriller in your face
and read it right now. It is every kind of badass’ – Laini Taylor, NYT bestselling author of STRANGE THE DREAMER and the Daughter of Smoke and Bone trilogy
Het vervolg op de internationale bestseller Warcross De Warcross-kampioenschappen kostten Emika Chen bijna haar leven. Nu ze de waarheid achter Hideo’s nieuwe
NeuroLink-algoritme kent, kan ze de enige persoon waar ze altijd tegenop heeft gekeken en waarvan ze altijd heeft gedacht dat hij aan haar kant stond, niet langer meer
vertrouwen. Vastbesloten om een einde te maken aan Hideo’s wrede plannen, werkt Emika samen met de Phoenix Riders. Ze ontdekt ook dat Hideo niet haar enige probleem
is: iemand heeft een prijs op haar hoofd gezet, en Zero is haar enige kans om in leven te blijven. Maar al snel blijkt dat Zero niet is wie hij lijkt, en zijn bescherming komt haar
duur te staan. Emika zit gevangen in een web van verraad en de toekomst van de vrije wil staat op het spel. Hoe ver zal Emika gaan om de man van wie ze houdt neer te halen?
Over Warcross: 'Marie Lu's Warcross is anders dan alles wat ik ooit gelezen heb: knap, slim en romantisch, maar ook vol kleur, actie en snelheid. Ik vloog door dit boek heen, het
is gewoon fantastisch!' Sabaa Tahir, auteur van Vuur en as 'Een sterke en originele YA-fantasyroman. Warcross is een perfecte balans tussen een goede worldbuilding, een
sterk hoofdpersonage, spanning, romantiek en heel veel vaart.' Hebban.nl
Moordenaar des Konings is het tweede deel van Robin Hobbs trilogie De Boeken van de Zieners. Een klassieker op het gebied van de moderne fantasy. Fitz heeft zijn eerste
gevaarlijke missie als moordenaar des konings maar net overleefd. Verslagen en bitter zweert hij zijn eed aan koning Vlijm te verbreken. Maar liefde en andere dringende zaken
doen hem toch terugkeren naar de Hertenhorst, waarna hij terechtkomt in een dodelijke intrige van de koninklijke familie. De Rode Kapers beginnen ondertussen met nieuwe,
dodelijke aanvallen aan de kust en laten afgebrande dorpen en krankzinnige slachtoffers achter. Maar het koninkrijk wordt ook van binnenuit aangevallen: verraders bedreigen
de troon van de zieke koning. In deze tijden van nood ligt het lot van het koninkrijk in de handen van Fitz – en zijn rol in de redding van het rijk zou wel eens het ultieme offer
kunnen worden. ‘Elke nieuwe roman van Robin Hobb is er een om te vieren.’ George R.R. Martin Trefwoorden: De Boeken van de Zieners, Fitz, Nar, Bij, George R.R. Martin
From bestselling author Jay Kristoff comes the second installment in the LIFEL1K3 trilogy--hailed by Marie Lu as "a breathless, action-packed exploration of what humanity really
means." In the wake of a climactic battle in the ruined city of Babel, two former best friends suddenly find themselves on opposite sides of the same quest. Eve is torn between
the memories of the girl she was, and the synthetic she's discovered herself to be. Together with her lifelike "siblings," Eve sets out to find the real Ana Monrova, whose DNA is
the key to building an army of lifelikes. Meanwhile, Eve's best friend, Lemon, is coming to terms with a power that she has long denied--and that others want to harness as a
weapon. When she meets a strange boy named Grimm, he offers to lead her out of the horror-ridden landscape and to an enclave of other abnorms like herself. There, Lemon
quickly finds a sense of belonging--and perhaps even love--among the other genetic deviates. But all is not what it seems, and with enemies and friends, heroes and villains
wearing interchangeable faces, Lemon, too, will join the race to locate Ana Monrova before her former best friend can get to her.
From the coauthor of the New York Times bestselling Illuminae Files comes the first book in a new series that's part Romeo and Juliet, part Terminator, and all adrenaline. On an
island junkyard beneath a sky that glows with radiation, a deadly secret lies buried in the scrap. Seventeen-year-old Eve isn't looking for trouble--she's too busy looking over her
shoulder. The robot gladiator she spent months building has been reduced to a smoking wreck, she's on the local gangster's wanted list, and the only thing keeping her grandpa
alive is the money she just lost to the bookies. Worst of all, she's discovered she can somehow destroy machines with the power of her mind, and a bunch of puritanical fanatics
are building a coffin her size because of it. If she's ever had a worse day, Eve can't remember it. The problem is, Eve has had a worse day--one that lingers in her nightmares
and the cybernetic implant where her memories used to be. Her discovery of a handsome android named Ezekiel--called a "Lifelike" because they resemble humans--will bring
her world crashing down and make her question whether her entire life is a lie. With her best friend Lemon Fresh and her robotic sidekick Cricket in tow, Eve will trek across
deserts of glass, battle unkillable bots, and infiltrate towering megacities to save the ones she loves...and learn the truth about the bloody secrets of her past.
Warcross van Marie Lu Stel je voor: een virtual reality-game die de hele wereld beheerst... Voor de miljoenen spelers die elke dag inloggen is Warcross niet zomaar een virtual
reality-game. Het is een hype, een lifestyle - en een belangrijke bron van inkomsten voor spelers over de hele wereld. Dat geldt ook voor hacker Emika, die als premiejager
illegale gokkers opspoort. Als ze dringend geld nodig heeft, neemt Emika een groot risico door de internationale Warcross-kampioenschappen te hacken. Ongewild belandt ze
midden in de game en ineens is ze wereldberoemd. Emika is ervan overtuigd dat ze gearresteerd zal worden, maar tot haar verbazing wordt ze benaderd door Hideo Tanaka, de
steenrijke bedenker van het spel. Hij wil haar inhuren om een hacker te traceren die het hele Warcross-imperium dreigt plat te leggen. Halsoverkop vertrekt Emika naar Tokyo,
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naar Hideo's wereld van roem en rijkdom. Maar al snel raakt ze zelf verstrikt in een duister complot. Deze spannende scifi-thriller waarin werkelijkheid en virtual reality door
elkaar lopen laat je niet meer los. Stap in de wereld van Warcross – een wereld die angstaanjagend dichtbij is.
From New York Times bestselling author, Jay Kristoff, comes a dangerous new fantasy world and a heroine edged in darkness.
Hanna Donnelly is the station captain’s pampered daughter and Nik Malikov is the reluctant member of a notorious crime family. Together they struggle with the realities of life aboard the galaxy’s most
boring space station, blissfully unaware that Kady Grant and the Hypatia are headed right toward Heimdall with news of the Kerenza invasion. Picking up about five minutes after Illuminae ends, Gemina is the
electrifying sequel to the hottest YA novel of 2015.
Op een ijskoude ochtend in Chicago ziet Heidi Wood haar in een flits op het perron staan. Ze is niet ouder dan een jaar of vijftien en houdt een baby in haar armen geklemd. Ze heeft zo’n verlaten, eenzame
uitstraling dat Heidi haar niet kan vergeten. Als ze haar later weer ziet, neemt ze een drastische beslissing: ze neemt het meisje mee naar huis. Een goede daad met grote gevolgen, want wie is dit meisje,
wat wil ze... en hoe komt ze aan een baby? ‘Hypnotiserend en volledig onvoorspelbaar. Dit boek geeft de slapelozen onder ons een goed excuus om de hele nacht op te blijven.’ - Kirkus Reviews (starred
review) ‘Een debuut als een wervelende achtbaan.’ - Lisa Gardner over 'The Good Girl'
De Ziener is het epische fantasy-debuut van Anna Stephens. Een duister verhaal over oorlog, familie, godsdienstextremisme en verraad dat doet denken aan de boeken van Joe Abercrombie, Mark
Lawrence en Scott Lynch. Duizend jaar geleden werden de Rode Goden verstoten, en het Mirecese volk vernederd. Nu, vanuit de bergen waarnaar ze werden verbannen, schreeuwt Corvus, de koning van
de Mireces, om wraak. Dom is een Wolf, lid van een kleine nederzetting die de grenzen van het nabijgelegen Rilpor bewaakt tegen invallen van de Mireces. Dom is ook vervloekt, want hij heeft een gave
waarmee hij angstaanjagende visioenen van de toekomst ontvangt. Als de lijfeigene Rillirin aan de Mireces ontsnapt en ze in het dorp van de Wolven terechtkomt, voorziet Dom het ondenkbare: een
verschrikkelijke oorlog tussen Rilpor en de Mireces. Ondertussen aast de listige prins Rivil van Rilpor op de troon. Hij heeft zich bekeerd tot het bloederige geloof van de Mireces en heeft hun beloofd te
helpen met hun invasie om zijn vader, de koning, en zijn rechtschapen broer Janus uit de weg te ruimen. Het is nu aan Dom om de Rilporianen te overtuigen van zijn visioenen als ze een kans willen maken
de invasie van de Mireces te overleven. Er is oorlog op komst, een oorlog die de wereld bedreigt zoals nooit tevoren. ‘Een bruut en pikzwart fantasy-debuut vol duistere goden en gewelddadige strijders.’
FantasyWereld.nl
Een betoverend fantasyverhaal De droom kiest de dromer, niet andersom. Wie is de blauwe godin uit Lazlo’s dromen? Hoe kon hij over haar dromen voordat hij wist dat ze bestond? En als alle goden dood
zijn, waarom lijkt zij dan zo echt? Al sinds zijn vijfde is junior bibliothecaris Lazlo Zonderling geobsedeerd door de mythische stad Ween, die tweehonderd jaar geleden gescheiden werd van de rest van de
wereld. Het vergt echter meer moed dan Lazlo in zich heeft om zijn vertrouwde leven om te gooien en naar de stad op zoek te gaan. Dan doet zich een prachtige kans voor: een groep legendarische krijgers
uit Ween heeft zijn hulp nodig bij het oplossen van een mysterieus probleem. Lazlo moet deze kans grijpen of zijn droom voor altijd verliezen. 'Schitterend geschreven in een betoverende stijl. Lezers zullen
niet kunnen wachten tot het volgende deel.' Publishers Weekly 'De personages zijn zorgvuldig en knap opgebouwd, de schrijfstijl is pijnlijk mooi en de wereld volkomen echt… Een boek om te koesteren.'
Booklist 'Laini Taylor heeft mijn verbeelding zo in vuur en vlam gezet dat die spontaan explodeerde… Dit is het soort verhaal dat dromen doet verbleken.' Roshani Chokshi, auteur van Aru Shah en het einde
van de tijd
Voor fans van Veronica Roth en de film Fantastic Beasts and Where to Find Them Het betoverende vervolg op De laatste magiër Magie is bijna uitgestorven. De laatsten die nog magische krachten bezitten,
leven in de schaduwen en verbergen wat ze zijn. Onder hen bevindt zich Esta, een geoefende dief met een aangeboren talent om de tijd te manipuleren. Zij moet al haar krachten aanwenden om magie voor
de ondergang te behoeden. Esta’s ouders zijn vermoord. Haar leven is gestolen. En alles wat ze over magie wist, bleek een leugen. Ze dacht dat het Boek der Mysteriën de sleutel zou zijn om uit de greep
van de Orde te ontsnappen, maar het gevaar op de bladzijden bleek groter dan ze ooit kon vermoeden. Nu moeten Esta en Harte vier elementaire stenen vinden om de geschiedenis te kunnen herschrijven
en de verschrikkelijke kracht van het boek te beteugelen. Pers en boekverkopers ‘Spannend, uitdagend, romantisch en buitengewoon origineel.’ **** Hebban.nl ‘Een aanrader voor elke liefhebber van
fantasie en tijdreizen. Het verhaal zit steengoed in elkaar en de personages spatten van de pagina’s.’ ***** Chicklit.nl ‘Tijdreizen (mooi gedaan!) en New York, boeiende personages en vlot geschreven. Een
heerlijke serie!’ Mabel van Zijl, Boekhandel Veenendaal, Amersfoort ‘Dit is er echt eentje waar je per ongeluk honderd bladzijden meer in leest dan je van plan was. Het is geweldig, en een echte aanrader!’
Odette Knappers, Westerhof Boek & Kantoor
From award-winning and internationally bestselling author duo Amie Kaufman and Jay Kristoff comes 'an adrenaline-pumping action story with timely themes and lasting resonance'; a fitting finale to the
exhilarating trilogy.
The epic fantasy continues from New York Times bestselling author Jay Kristoff. Discover the bloody end of Mia Corvere's story in the final chapter of The Nevernight Chronicle.
Fixie Farr heeft altijd volgens haar vaders motto geleefd: family first. Wanneer ze in een koffiezaakje voorkomt dat er iets gebeurt met de laptop van een knappe vreemdeling, schrijft laptopeigenaar Sebastian
als bedankje een IOU op een servetje. Als Sebastian vervolgens een baan regelt voor Fixie's jeugdliefde Ryan, zijn de rollen weer omgedraaid en een nieuwe serie IOU's volgt, van kleine gunsten tot
levensveranderende momenten. Al snel moet ze kiezen tussen haar familie en het leven dat ze eigenlijk wil. Durft ze eindelijk voor zichzelf te kiezen?
Het slotstuk van de Nimmernacht-trilogie van Jay Kristoff. Mia Corvere – gladiator, ontsnapte slaaf en beruchte sluipmoordenaar – is op de vlucht. Nadat de grootste spelen in de geschiedenis van Godsgraf
eindigden met de meest gewaagde moorden van de Itreyaanse Republiek, is Mia op de vlucht voor de Klingen van de Rode Kerk en soldaten van het Legioen van de Luminatii. De kans is klein dat ze de
Stad van Bruggen en Beenderen levend uitkomt. Haar mentor Mercurio is nu in de greep van haar vijanden. Haar eigen familie ziet haar liever dood dan levend. En haar aartsvijand, consul Julius Scaeva, is
nog maar één stap verwijderd van totale heerschappij over de Republiek. Maar onder de stad ligt een duister geheim verscholen. Samen met haar minnaar Ashlinn, broertje Jonnen en een mysterieuze
weldoener die is teruggekeerd van voorbij de sluier des doods, moet ze een levensgevaarlijke reis door de Republiek maken, op zoek naar het antwoord op het laatste raadsel van haar leven. Het
immerduister nadert. De nacht valt voor de Republiek, misschien wel voor de laatste keer.
Godsgraf is deel twee van Jay Kristoffs trilogie over Mia Corvere, een van de dodelijkste leerlingen op een school voor huurmoordenaars. Godsgraf is deel twee van Jay Kristoffs trilogie over Mia Corvere,
een van de dodelijkste leerlingen op een school voor huurmoordenaars. Mia Corvere, vernietiger van keizerrijken, heeft haar plek gevonden onder de Klingen van Onze Vrouwe van Gezegende Moord, maar
velen binnen de congregatie van de Rode Kerk vinden dat ze die niet verdient. Haar positie is onzeker, en ze is nog altijd geen stap dichter bij de wraak die ze wil nemen na de brute dood van haar familie.
Maar na een fatale confrontatie met een oude vijand begint Mia te vermoeden dat de Rode Kerk zo haar eigen motieven heeft. Als vervolgens bekend wordt dat Consul Scaeva en Kardinaal Duomo de
afsluiting van de grote spelen in Godsgraf zullen bezoeken, trotseert Mia de Kerk en verkoopt ze zichzelf als slaaf, zodat ze wraak kan nemen. Een belofte die ze zichzelf maakte op de dag dat ze alles
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verloor. Op het zand van de arena vindt Mia nieuwe bondgenoten en bittere rivalen, en rijzen er meer vragen over haar rare verwantschap met de schaduwen. Als de complotten zich ontvouwen, de
geheimen worden onthuld en het aantal doden blijft oplopen tussen de muren van het collegium, wordt Mia gedwongen te kiezen tussen loyaliteit en haar dorst naar wraak.
Het lot van de mensheid en de magische wezens die haar omringen, ligt in de handen van Vasya in dit laatste deel van Katherine Ardens trilogie, die begon met De Beer en de Nachtegaal. De winter van de
heks is het magische slotdeel van Katherine Ardens Winternacht-trilogie over de dappere Vasilisa. Een meisje kan het verschil maken... Moskou brandt, en haar inwoners zoeken naar antwoorden – vooral
naar iemand die ze de schuld kunnen geven. Vasilisa, een meisje met buitengewone gaven, moet vluchten voor haar leven; ze wordt achtervolgd door zij die haar magie de schuld geven van hun
tegenspoed. Maar dan keert een wraakzuchtige demon terug, sterker dan ooit. En hij is vastbesloten de wereld in chaos te doen storten, samen met verschillende bondgenoten onder de mensen en geesten.
Het lot van de mensheid en de magische wezens die hen omringen, ligt in de handen van Vasya. Maar ze kan ze misschien niet allemaal redden.
Om wraak te nemen op de moordenaars van haar familie laat huurmoordenaar Mia zich inlijven als slaaf en gladiator.
ONE GIRL AND A GRIFFIN AGAINST AN EMPIRE: A DYING LAND The Shima Imperium verges on collapse. Land and sky have been poisoned by clockwork industrialisation, the Lotus Guild oppresses the
populace and the nation's Shogun is lost to his thirst for power. AN IMPOSSIBLE QUEST Yukiko and her warrior father are forced to hunt down a griffin at the Shogun's command. But any fool knows griffins
are extinct - and death will be the price of failure. A HIDDEN GIFT Disaster strikes and Yukiko is stranded in the wilderness with a fabled griffin, now furious and crippled. Although she hears his thoughts and
saved his life, Yukiko knows he'd rather see her dead than help her. And discovery of the talent allowing them to communicate would mean her execution. Yet together, the pair will form an indomitable bond,
and rise to challenge an empire.
Het betoverende vervolg op Zonderling. Sarai heeft al heel wat nachtmerries gezien en dacht dat ze elke verschrikking inmiddels wel kende. Ze had het fout. Zij en Lazlo zijn niet langer wie ze waren – hij een
god, zij een geest. Terwijl Minya hen gevangenhoudt om wraak te kunnen nemen op Ween, worstelt Lazlo met een onmogelijk dilemma: redt hij de vrouw van wie hij houdt, of alle anderen? Sarai voelt zich
machteloos, maar is ze dat ook? De muze van nachtmerries heeft nog niet ontdekt waar ze toe in staat is. Een nieuwe vijand verwoest het laatste beetje hoop dat de inwoners van Ween nog hadden, en de
mysteries van de mesarthim worden weer opgerakeld: waar komen de goden vandaan, en waarom? Wat is er gebeurd met de duizenden kinderen die in de citadel geboren werden? En terwijl vergeten
deuren worden geopend en nieuwe werelden onthuld is de belangrijkste vraag van al: horen helden monsters af te slachten, of is het misschien mogelijk ze te redden? Liefde en haat, wraak en verlossing,
vernietiging en redding komen samen in dit schitterende vervolg op Zonderling. 'Magisch.' Grazia 'Laini Taylor is zo ontzettend goed en met niemand te vergelijken.' Leigh Bardugo, auteur van de Grishatrilogie 'De personages zijn zorgvuldig en knap opgebouwd, de schrijfstijl is pijnlijk mooi en de wereld volkomen echt… Een boek om te koesteren.' Booklist
The second thrilling installment of the award-winning Nevernight Chronicle, from New York Times bestselling author Jay Kristoff. In a land where three suns almost never set, a ruthless assassin continues her
quest for vengeance against the powers who destroyed her family. Mia Corvere has found her place among the Blades of Our Lady of Blessed Murder, but many in the Red Church hierarchy think she’s far
from earned it. Plying her bloody trade in a backwater of the Republic, she’s no closer to ending the men who destroyed her familia; in fact, she’s told directly that Consul Scaeva is off limits. But after a
deadly confrontation with an old enemy, Mia's suspicions about the Red Church’s true motives begin to grow. When it’s announced that Scaeva will be making a rare public appearance at the conclusion of
the grand games in Godsgrave, Mia defies the Church and sells herself to a gladiatorial collegium for a chance to finally end him. Upon the sands of the arena, Mia finds new allies, bitter rivals, and more
questions about her strange affinity for the shadows. But as conspiracies unfold within the collegium walls, and the body count rises, Mia will be forced to choose between love and revenge, and uncover a
secret that could change the very face of her world.
The thrilling finale of the LIFEL1K3 trilogy from the Sunday Times bestselling author of the Nevernight Chronicle and the Illuminae Files.
The explosive sequel to LIFEL1K3 that 'reads like a crazed mash up of Blade Runner, Paradise Lost, X-Men, Mad Max and everything in between' from the author of the Nevernight Chronicle and co-author of
the New York Times bestselling Illuminae Files.
De zestienjarige Gemma groeit op in India aan het eind van de negentiende eeuw. Wanneer haar moeder overlijdt, krijgt ze een angstaanjagend visioen, waarover ze niemand durft te vertellen. Na haar
moeders dood wordt Gemma naar Spence gestuurd, een strenge kostschool voor welgestelde meisjes in Engeland. Maar ook in Engeland wordt Gemma geplaagd door visioenen, en blijkt dat ze vanuit India
gevolgd is door een mysterieuze jongen, Kartik, die haar raadselachtige waarschuwingen geeft. Dankzij haar scherpe tong en intelligentie, weet Gemma de vriendschap te winnen van de brutale Felicity, de
mooie Pippa en de verlegen Ann. Ze ontdekt een oud dagboek waarin gesproken wordt over een andere wereld. Samen met haar nieuwe vriendinnen sluit Gemma zich aan bij de Orde, een geheim
genootschap van vrouwen die macht hebben over die andere wereld. Maar dan roepen ze krachten op die ze niet meer kunnen controleren, en verandert het leven van Gemma en haar vriendinnen
voorgoed.
'Ik heb een hoop mensen ontmoet in mijn leven, Merit. Maar jij bent misschien wel de raarste van allemaal.' Merit, de hoofdpersoon in 'Uitzonderlijk' van Colleen Hoover, is inderdaad een opmerkelijk type. Ze
woont met haar familie in het souterrain van een kerk en verzamelt trofeeën die zij nooit heeft gewonnen. Maar als ze een jongen ontmoet die haar anders naar zichzelf en haar familie laat kijken, beseft ze
dat ze niet meer zo kan doorgaan. 'Uitzonderlijk' gaat over de leugens die een familie bijeenhouden en de kracht van liefde en waarheid. Een thema dat door topauteur Colleen Hoover overtuigend is
uitgewerkt.
Het is de slechte man, papa. De slechte man zit achter ons aan!' Clara’s wereld stort in wanneer haar echtgenoot Nick en hun vierjarige dochtertje Maisie betrokken raken bij een botsing. Maisie overleeft het
gelukkig, maar Nick overlijdt. Wanneer Maisie nachtmerries krijgt over een enge man en een zwarte auto begint Clara te vermoeden dat iemand het op Nick voorzien had. Volgens de politie is ze
getraumatiseerd door het verlies, maar Clara kan haar gevoelens niet negeren en gaat zelf op onderzoek uit. Ze raakt er steeds meer van overtuigd dat Nicks dood niet zomaar een ongeluk was, en laat zich
door niets en niemand tegenhouden om achter de waarheid te komen. Maar soms kun je maar beter niet alles willen weten...
In New York is magie allesbehalve uitgestorven. De Mageus – de laatsten die nog magische krachten hebben – leven in de schaduwen en verbergen wie ze zijn. Maar als ze Manhattan binnentreden,
verliezen ze hun krachten en worden ze voor altijd gevangen gehouden op het eiland. Soms verliezen ze hun leven... Esta is een getalenteerde dief, opgeleid om magische kunstvoorwerpen te stelen van de
sinistere Orde. Met haar aangeboren talent om de tijd te manipuleren, kan Esta deze kostbare voorwerpen laten verdwijnen voordat de Orde zelfs maar beseft dat ze er is. Haar training bereidde haar voor op
het ultieme doel: terugreizen in de tijd om een eeuwenoud boek te stelen dat de geheimen van de Orde bevat, voordat het vernietigd wordt en de Mageus een hopeloze toekomst tegemoet gaan. De pers
over De laatste magiër ‘Spannend, uitdagend, romantisch en buitengewoon origineel.’ **** Hebban.nl ‘Een boek vol magie, illusie, intriges, complotten, plottwists... voor elk wat wils! Werkelijk niets is wat het
lijkt en de cliffhanger is er een waar je u tegen zegt.’ **** Thrillersandmore.com ‘De laatste magiër is een mix van historische fictie, romantiek, fantasy en magie. Het verhaal heeft een uitstekend plot met
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veel actie, en een slimme en pittige vrouwelijke hoofdpersoon van wie alle lezers zullen gaan houden.’ Booklist
The epic conclusion to the internationally bestselling Nevernight Chronicle from New York Times bestselling author Jay Kristoff. The greatest games in Godsgrave’s history have ended with the most
audacious murders in the history of the Itreyan Republic. Mia Corvere, gladiatii, escaped slave and infamous assassin, is on the run. Pursued by Blades of the Red Church and soldiers of the Luminatii legion,
she may never escape the City of Bridges and Bones alive. Her mentor Mercurio is now in the clutches of her enemies. Her own family wishes her dead. And her nemesis, Consul Julius Scaeva, stands but a
breath from total dominance over the Republic. But beneath the city, a dark secret awaits. Together with her lover Ashlinn, brother Jonnen and a mysterious benefactor returned from beyond the veil of death,
she must undertake a perilous journey across the Republic, seeking the final answer to the riddle of her life. Truedark approaches. Night is falling on the Republic for perhaps the final time. Can Mia survive in
a world where even daylight must die? New York Times and internationally bestselling author Jay Kristoff’s writing has been praised by critics and readers alike and has won many awards, including four
Aurealis Awards, an ABIA, and David Gemmell Morningstar and Legend awards.
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