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Deel 1 - Oorsprong:Stefan en Damon Salvatore zijn
onafscheidelijk, tot ze Katherine ontmoeten, een
mysterieuze schoonheid die hun wereld op zijn kop zet.
Stefan en Damons hechte band verandert in dodelijke
rivaliteit als zij naar Katherines gunsten dingen. Maar
Katherine heeft een geheim: ze is een vampier en heeft
zich voorgenomen de broers ook in vampiers te
veranderen, zodat ze tot in de eeuwigheid samen
kunnen zijn.
Het eerste deel van de Helse Creaties-trilogie - die
vooraf gaat aan de Kronieken van de Onderwereld
begint wanneer Tessa's gerieflijke leventje van het New
York in 1978 abrupt eindigt als haar voogdes sterft.
Tessa wordt naar haar broer in Londen gestuurd, maar
voordat zij daar aankomt is ze ontvoerd door de Zwarte
Zusters, die haar dwingen zich te bekwamen in een
vreemde gave, waarvan ze niet eens wist dat ze die had:
transformeren. Ze wordt gered door de superknappe en
gevatte Will, die haar naar de Schaduwjagers brengt...
De IJzeren Engel leest als een trein en is onmogelijk om
weg te leggen. Het is alsof je op het puntje van je stoel
naar een waanzinnige film zit te kijken. Fans van
Kronieken van de Onderwereld én nieuwe lezers zullen
zeker niet teleurgesteld zijn en smeken om méér!
Emma Carstairs heeft eindelijk de dood van haar ouders
gewroken. Ze dacht dat ze hierdoor rust zou krijgen,
maar dat is niet het geval. Ze verlangt naar haar
parabatai Julian, maar een relatie met hem brengt hen
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allebei in gevaar. Dus besluit ze zijn broer Mark te daten.
Maar die heeft ook zijn eigen problemen... De Onseeliekoning is de Koude Vrede ondertussen zat en wil niet
langer aan de eisen van de schaduwjagers toegeven.
Gevangen tussen wetten van twee werelden moeten
Emma, Julian en Mark een manier vinden om alles te
verdedigen waar ze voor staan, voor het te laat is...
De gebeurtenissen van Stad van Vlammen beroofden
Simon van zijn geheugen - hij zal opnieuw moeten
ontdekken wie hij is. Hij weet dat Clary zijn parabatai is
en dat Isabelle zijn vriendin is, maar wanneer Clary en
Isabelle teveel verwachten van de man die hij niet meer
is, maakt hij een drastisch besluit: hij gaat terug naar de
Academie voor Schaduwjagers, in de hoop zichzelf terug
te vinden.
BETOVEREND EN ONWEERSTAANBAAR SLOTDEEL
VAN FENOMENALE FANTASYSERIE Het gevaar ligt
weer op de loer. Clary, Jace, Simon en hun vrienden
moeten vechten tegen het grootste kwaad dat ze ooit
hebben gezien: Clary's eigen broer Sebastian. Niets of
niemand in deze wereld kan hem verslaan. De enige
oplossing lijkt te vinden in de onderwereld, waar nog
nooit een schaduwjager is geweest en waarvan niemand
ooit is teruggekeerd. Maar Clary, Jace en Simon hebben
weinig keus en beginnen aan de gevaarlijke tocht naar
de diepste krochten van de onderwereld. Terwijl de
wereld om hen heen uit elkaar valt, staan ze voor de
moeilijkste opdracht in hun leven... 'A WORLD I WOULD
LOVE TO LIVE IN. BEAUTIFUL!' - STEPHENIE MEYER
De Eerste Biechtmoeder – De Legende van Magda
Searus Met de elf boeken omvattende serie De Wetten
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van de Magie wist Terry Goodkind wereldwijd miljoenen
lezers aan zich te binden. Hoofdrolspelers Richard Rahl
en Kahlan Amnell zijn inmiddels een begrip. In deze
roman, De Eerste Biechtmoeder, doet Terry Goodkind
een grote stap terug in de geschiedenis van De Wetten
van de Magie. De lezer komt meer te weten over hoe
ooit de oorlog tussen de Oude en de Nieuwe Wereld
ontstond, over de ontstaansgeschiedenis van het
Zwaard van de Waarheid, over het verbergen van de
Tempel der Winden en meer, veel meer. Maar... ...
weinig is bekend over de oorsprong van de
Biechtmoeders, van wie ook Kahlan afstamt. In dit verre
verleden, een tijd waarin Biechtmoeders nog niet
bestonden en de wereld een duistere en gevaarlijke plek
was, maken we kennis met een vrouw die alles is
kwijtgeraakt, haar man, haar toekomst, alles. Kortom,
een vrouw die niets meer te verliezen heeft. Dit is het
verhaal van de allereerste Biechtmoeder: Magda Searus.
De schaduwmarkt is een ontmoetingsplek voor elfen,
weerwolven, heksenmeesters en vampiers. Daar gaan
de Benedenlingen naartoe om magische voorwerpen te
kopen en duistere deals te bespreken. Stille Broeder
Zacharias is een frequente bezoeker van de
schaduwmarkt. Volg hem twee eeuwen lang en ontdek
verhalen vol liefde, trouw, verdoemenis en spijt. Je ziet
hoe Matthew Fairchild in de problemen raakt wanneer hij
de grootste zonde van zijn leven begaat - iets wat hij
nooit kan vertellen aan zijn parabatai James Herondale,
of eender welke schaduwjager in zijn omgeving. En hoe
Tessa Gray, Zachariah's grote liefde, zich tijdens de
Tweede Wereldoorlog inzet om de aardsen te helpen.
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Maar kan broeder Zacharias toekijken hoe zijn geliefde
haar leven riskeert, of zal hij beloftes moeten verbreken
om haar te redden?
VUUR WIL BRANDEN, WATER WIL STROMEN,
LUCHT WIL STIJGEN, AARDE WIL BINDEN, CHAOS
WIL VERSLINDEN... De meeste kinderen zouden er
alles voor overhebben om mee te doen aan de
IJzerproef. Callum Hunt niet. Al zijn hele leven heeft zijn
vader hem gewaarschuwd voor magie. Als Callum slaagt
voor de IJzerproef, wordt hij toegelaten tot het sinistere
Magisterium, dat kinderen opleidt tot machtige
tovenaars. Dus doet hij zijn best te falen. Maar het
Magisterium lijkt een duistere connectie met zijn
verleden én zijn toekomst te hebben, en de IJzerproef is
slechts het begin van alle grote uitdagingen die Callum
te wachten staan... Duik in de bloedstollende,
meeslepende en ijzing wek kende magische wereld van
Holly Black en Cassandra Clare, twee grootheden in het
fantasygenre. Holly is auteur van de megapopulaire serie
De Spiderwick Chronicles. Cassandra schreef de inter
nationale best sellerserie Kronieken van de
Onderwereld. Beide series werden succesvol verfilmd.
Magisterium is hun eerste serie samen.

Het leven van Magnus Bane en Alec Lightwood loopt
op rolletjes. Ze wonen samen in een fantastische
loft, hun heksenmeesterzoontje Max heeft net leren
lopen, en op de straten van New York is het rustig
en veilig - zo rustig en veilig als New York kan zijn, in
ieder geval. Tot op een nacht twee oude kennissen
hun appartement binnendringen en het machtige
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Witte Boek stelen. Magnus en Alec moeten
noodgedwongen alles laten vallen om het terug te
krijgen. Ze volgen de dieven naar Shanghai,
schakelen hulptroepen in, en moeten een babysitter
regelen. Ook heeft iemand Magnus neergestoken
met een vreemd magisch wapen, en de wond gloeit,
dus daar moeten ze zich óók nog druk om maken.
Gelukkig bestaan hun hulptroepen uit Clary, Jace,
Isabelle, en kersverse schaduwjager Simon. In
Shanghai ontdekken ze namelijk dat een nog véél
gevaarlijkere dreiging hen opwacht. Magnus' magie
is op hol geslagen, en als ze de demonen die de
stad overspoelen niet kunnen tegenhouden, zullen
ze hen tot de bron moeten volgen - het levensechte
rijk van de doden. Lukt het hen om de wereld te
redden voordat Max Alecs moeder tot waanzin drijft?
Het zinderende laatste deel van de Magisteriumserie met goud op snee! Callum Hunt heeft de
afgelopen vier jaar magische training gehad op het
Magisterium, waar hij vocht tegen chaos en het
kwaad. Uiteindelijk versloeg hij het leger van
Chaoten in een episch gevecht. Maar hij betaalde
daar wel een hoge prijs voor. Nu - als winnaar maar met een gebroken hart, heeft Callum er
genoeg van. Hij is er klaar voor om zijn training af te
ronden. Maar het kwaad waar Callum tegen vecht
heeft het nog niet opgegeven...
Een anonieme vrouw van Sarah Pekkanen en Greer
Hendricks is een razend spannende thriller over een
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gevaarlijke obsessie. Eerder verscheen van dit
schrijversduo De vrouw na mij. Een anonieme vrouw
van Sarah Pekkanen en Greer Hendricks is een
razend spannende thriller over een gevaarlijke
obsessie. Eerder verscheen van dit schrijversduo De
vrouw na mij. De 28-jarige Jessica Farris worstelt om
de eindjes aan elkaar te knopen. Wanneer ze een
oproep voor deelnemers voor een psychologisch
experiment tegenkomt, ziet ze hierin de oplossing
voor haar problemen. Ze denkt dat ze alleen een
paar vragen hoeft te beantwoorden, waarna ze haar
geld krijgt en naar huis kan. Maar niets is minder
waar... De vragen worden al snel opdringerig en de
therapeut, de mysterieuze Dr. Shields, geeft haar
opdrachten waarbij ze dicteert welke kleding Jess
aan moet en hoe ze zich moet gedragen. Het duurt
niet lang voordat Jess het verschil niet meer kan
zien tussen wat echt is in haar leven en wat een
manipulatief experiment is... Wie kan ze nog
vertrouwen? Een anonieme vrouw is een
meesterlijke psychologische thriller die je niet weg
kan leggen!
Is de dood het einde... of alleen het begin? Ethan,
die nooit had gedacht in Gatlin het meisje van zijn
dromen te vinden en niet kon verzinnen dat hij ooit
zo graag terug zou willen naar het saaie stadje, moet
nu hemel en aarde bewegen om terug te gaan naar
de plek die hem zo dierbaar is. In Gatlin probeert
Lena er alles aan te doen om Ethans terugkeer
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mogelijk te maken, ook al moet ze hiervoor oude
vijanden vertrouwen en het leven van anderen op
het spel zetten. Ver van elkaar proberen Ethan en
Lena opnieuw samen hun lot te herschrijven. De
aflossing is het zinderende slot van deze must-read
paranormal romance. Ethan en Lena zijn de nieuwe
Bella en Edward.
Als Archie, Betty, Veronica en Jughead een roadtrip
gaan maken, hopen ze even aan hun problemen te
ontsnappen. Maar ze komen er al snel achter dat
Riverdale hen overal achtervolgt... ook als ze het
stadje verlaten. Archie is aangeklaagd voor moord
en alles wijst erop dat hij schuldig is. Betty, Veronica
en Jughead weten dat Hiram Lodge Archie de
schuld in de schoenen probeert te schuiven, maar
hoe kunnen ze dat aantonen? Ze besluiten terug te
gaan naar Shadow Lake om Archies onschuld te
bewijzen. Het is alles of niets. Hun plan móét slagen.
Met alle gevolgen van dien.
Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark
Artifices". E se la dannazione fosse il prezzo da
pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio
l'aria è impregnata di un odore metallico di sangue.
Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert
Lightwood, tra le braccia di Julian giace Livia
Blackthorn, la pelle del colore del latte, anche lei
ormai priva di vita. Niente sarà più come prima dopo
la carneficina che ha appena avuto luogo nella
roccaforte degli Shadowhunters. All'indomani della
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morte di Livvy e dell'Inquisitore, infatti, il Conclave è
in fermento e sull'orlo della guerra civile. Parte della
famiglia Blackthorn, devastata per la perdita di Livvy,
vola a Los Angeles, dove cercherà di scoprire
l'origine di una malattia che sta provocando la
progressiva distruzione della razza degli stregoni.
Nel frattempo, Julian ed Emma, ricattati dal nuovo
Inquisitore, nel disperato tentativo di mantenere
segreto il loro amore proibito partono per una
pericolosa missione nella Terra delle Fate con
l'obiettivo di recuperare il Volume Nero dei Morti, un
libro di incantesimi potentissimi per riportare indietro
i defunti. Quello che scopriranno, però, è un segreto
che potrebbe annientare l'intero loro mondo e
gettare così un'ombra scura sul loro futuro. Per
questo, Emma e Julian saranno costretti a lanciarsi
in una vera e propria corsa contro il tempo per
salvare se stessi e il mondo degli Shadowhunters
prima che il potere mortale della maledizione
parabatai distrugga quello che hanno di più caro.
Callum Hunt wordt geconfronteerd met een leven
vanachter tralies, verbannen uit de rest van de
magische gemeenschap voor wat hij is en voor wat
hij zou kunnen worden. Maar een schokkende
openbaring heeft hem vrijheid beloofd - tegen een
hoge prijs. Zal het hem lukken om sterk te zijn en
trouw te blijven aan zijn vrienden en docenten? Of
neemt hij het risico, waarmee hij alles zal vernietigen
waar hij van gehouden heeft?
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De nieuwe serie van internationale bestsellerauteur
Holly Black, van wie er wereldwijd al miljoenen
boeken over de toonbank gingen. Natuurlijk wil ik
zijn zoals zij. Ze zijn prachtig, als zwaarden
gesmeed in een hemels vuur. Cardan is nog mooier
dan de rest. Hem haat ik het allermeest. Ik haat hem
zo erg dat soms, als ik naar hem kijk, ik nauwelijks
kan ademhalen. Toen Jude zeven was, kwam er een
vreemde man langs: een man met gekke kleren,
puntige oren en een donderstem. Voor Jude wist wat
er gebeurde, haalde hij een zwaard tevoorschijn en
vermoordde daarmee haar ouders. Jude en haar
zusjes moesten met hem mee, ver weg naar het
elfenland Elfhame. Tien jaar later is Jude een
opstandige jonge vrouw. Ze heeft het zwaar in
Elfhame: ze wordt gediscrimineerd om haar
menselijke afkomst en soms zelfs bedreigd. De
arrogante prins Cardan is het ergst van allemaal,
dus waarom krijgt ze het altijd zo warm als hij in de
buurt is? Het tij keert als Jude door Cardans broer,
kroonprins Dain, wordt ingeschakeld als spion.
Naarmate haar spionnentraining vordert, krijgt ze
meer zelfvertrouwen en maakt ze nieuwe vrienden.
Eindelijk lijkt ze haar plek te hebben gevonden. Maar
in Elfhame is niets wat het lijkt, en wie hoog vliegt,
kan diep vallen... De pers over De wrede prins ‘Wat
je als lezer ook zoekt – hartkloppingen
veroorzakende spanning, dodelijke romance, intrige
of morele complexiteit – dit boek heeft het allemaal.’
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Booklist ‘De koningin van de duistere fantasy. Holly
Blacks razendspannende boek vol intrige en magie
is onmisbaar voor de fans van Sarah J. Maas.’
Buzzfeed UK ‘Er zijn veel verhalen over elfen, maar
geen zoals deze. Complexe, genuanceerde
personages, onderliggende sensualiteit en een
fantastische schrijfstijl werken samen om de lezer
volledig voor zich te winnen.’ The Guardian
Elf korte verhalen over het leven van Magnus Bane, de
mysterieuze en flamboyante hoofdpersoon uit Kronieken
van de Onderwereld en De Helse Creaties. Lees alles
over zijn tumultueuze liefdesaffaires, uitbundige
feestgedrag, exotische reisjes en zijn bijzondere
verhouding ten opzichte van alle partijen die de
Kronieken van de Onderwereld en de Helse Creaties
bevolken. Hierna heeft Magnus geen geheimen meer!
De oorlog tussen de benedelingen en de schaduwjagers
is voorbij, ze leven nu vredig naast elkaar. Clary is weer
thuis in New York, en ze is begonnen met haar opleiding
tot schaduwjager. En, misschien nog wel belangrijker: zij
en Jace zijn nu echt een stel. Maar dan wordt de ene na
de andere schaduwjager vermoord. Wanneer Jace zich
afstandelijk gaat gedragen, wordt Clary geconfronteerd
met haar grootste nachtmerrie
Eerste familie is de epische familiegeschiedenis van een
Siciliaans gezin in New York dat door de maffia uit elkaar
dreigt te vallen. Het gezin Palermo emigreert omstreeks
1900 van Sicilië naar New York, in de hoop op een
betere toekomst. In de wijk Little Italy proberen vader
Luigi en moeder Carmela een eerzaam bestaan op te
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bouwen, maar aan de greep van de maffia is nauwelijks
te ontkomen. Wie geen beschermingsgeld betaalt, wordt
geruïneerd of vermoord. In dit klimaat van armoede en
afpersing groeien de kinderen van Luigi en Carmela op.
Eerste familie is het verhaal van de weg die de kinderen
gaan en de pogingen van Carmela om het gezin bij
elkaar te houden. Centraal staat de strijd tussen de
oudste zoon Frank, een eerlijke politieagent, en zijn
jongere broer Sal, een ambitieuze crimineel. Wanneer
Sal de plaats wil innemen van een maffiabaas, zet hij
daarmee zijn leven op het spel. De enige die hem nog
kan redden is Frank, maar het is de vraag of die dat wil.
Komt familie altijd op de eerste plaats?
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
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de dag dat ze alles 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 tweede deel in de serie Kronieken van de
Onderwereld. Clary Fray zou willen dat haar leven weer
zoals vroeger was. Maar wat is normaal wanneer je een
Schaduwjager bent en je plotseling wezens zoals
weerwolven, elfjes en vampieren kunt zien? Clary zou
dolgraag meer tijd doorbrengen met haar beste vriend,
Simon, maar de Schaduwjagers willen haar niet laten
gaan. Vooral haar knappe, maar vervelende broer Jace
niet. Clary¿s enige kans om haar verdwenen moeder te
vinden is om de ontspoorde en kwaadaardige
Schaduwjager Valentine te pakken te krijgen¿
‘Intelligent en fantastisch, psychologisch doorwrocht en
doorspekt met humor. Smullen!’ Veronica Magazine
Bayaz, de Eerste van Magiërs, leidt een groep
avonturiers op een gevaarlijke missie op zoek naar de
poort tot het demonenrijk. Het is een merkwaardig
gezelschap: een magiër, de meest gehate vrouw van het
Zuiden en Logen Negenvinger, de meest gevreesde man
van het Noorden. En ze hebben maar weinig tijd, want
de woeste barbaren zijn de Unie binnengevallen. De
Unie wordt overspoeld door vijanden en het enige wat
redding kan bieden is een mysterieus reliek dat de
sleutel is tot de poort der demonen. Welkom in de wereld
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van De Eerste Wet!
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.
Calls beste vriend is een wolf, Havoc genaamd. Zijn
vader vermoedt dat Havoc kwade bedoelingen heeft.
Wanneer Call ontdekt dat zijn vader hen probeert te
vernietigen, vlucht hij naar het Magisterium. Maar daar is
het leven niet gemakkelijker als blijkt dat De Alkahest een koperen handschoen die tovenaars van hun magie
scheidt - is gestolen. In hun zoektocht naar de dader,
trekken Call en zijn vrienden de aandacht van gevaarlijke
vijanden.
In deze nieuwe serie van Cassandra Clare (i.s.m. Wesley
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Chu) volgen we Magnus Bane en Alec Lightwood op hun reis
rond de wereld. Maar als het stelletje in Parijs is beland,
wordt hun vakantie verstoord door een ontmoeting met een
vriend uit het verleden. Een sekte blijkt chaos te veroorzaken
over de hele wereld. Een sekte die Magnus ooit heeft
opgericht. Blijkbaar. Een keer. Als grap. Het is aan Magnus
en Alec om ervoor te zorgen dat hier een einde aan komt, en
ze zullen elkaar compleet moeten vertrouwen om dat voor
elkaar te krijgen.
Om een einde te maken aan de oorlog met de Tiran, moeten
de halfelf Nihal en de jonge magiër Sennar de acht stenen
van een magisch amulet vinden.
Lees alle drie de delen van De Hongerspelen-trilogie achter
elkaar met dit 3-in-1 e-book voor extra veel leesplezier! In De
Hongerspelen gaat Panem, het land dat ooit bekendstond als
Noord-Amerika, gebeukt onder het keiharde regime van het
Capitool. Als Katniss' zusje wordt ingeloot voor de jaarlijkse
Hongerspelen, waarin 24 jongeren strijden op leven en dood,
neemt Katniss haar plek in. Hoe ver zal ze gaan om te
overleven? In Vlammen, het tweede deel, komen liefde,
politiek, opstand en intrige samen in de grootste en
gevaarlijkste arena ooit. Spotgaai is het bloedstollende slot
van de trilogie. In haar Hungergames-boeken verweeft
Suzanne Collins actie, avontuur, mythologie, sciencefiction,
romantiek, filosofie en reality-tv met elkaar. Als basis voor
deze opmerkelijke verhalen dienden niet alleen de vroegere
Romeinse gladiatorenspellen, maar ook de mythe van
Theseus en Minotaur.
Call, Tamara en Aaron zouden veilig moeten zijn op het
Magisterium, maar de plotselinge dood van een klasgenoot
bewijst het tegendeel. De drie vrienden moeten de
moordenaar opsporen, waarbij ze ook hun eigen leven op het
spel zetten. Ze komen erachter dat magie in slechte handen
de macht heeft om enorme schade aan te richten, tenzij het
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op tijd gestopt wordt...
Ware liefde is bedolven onder geheimen en leugens in dit
vervolg op De IJzeren Engel. In de magische onderwereld
van Victoriaans Londen voelt Tessa zich meer en meer
aangetrokken tot Jem, maar haar blijvende verlangen naar
Will, ondanks zijn slechte buien, maakt haar verward. Toch
lijkt Will te veranderen: de muur om hem heen breekt
langzaam maar zeker af. Samen gaan ze op zoek naar
antwoorden uit het verleden, maar hun zoektocht naar de
waarheid is extreem gevaarlijk. Tessa's hart wordt zwaar op
de proef gesteld, vooral wanneer het verraad uit eigen kring
komt.
Axel Mortmain wil De Helse Creaties, een leger van
meedogenloze wezens, inzetten om de schaduwjagers te
vernietigen. Om zijn plannen ten uitvoer te kunnen brengen,
heeft hij echter nog één iemand nodig: Tessa Gray. Als
Mortmain Tessa ontvoert, doen Jem en Will - de twee
jongens die het meest van haar houden - er alles aan om
haar te redden. Ondertussen realiseert Tessa zich dat zijzelf
de enige is die haar kan redden. Maar kan één meisje alleen
een heel leger overwinnen?
Na de tragische dood van Livia Blackthorn staat de Kloof op
de rand van een burgeroorlog. Een deel van de Blackthornfamilie reist naar Los Angeles om te onderzoeken door welke
ziekte de heksenmeesters worden uitgeroeid. Julian en
Emma, die hun verboden liefde proberen te onderdrukken,
ondernemen een levensgevaarlijke missie naar Elf om het
Zwarte Boek der Doden te bemachtigen. Maar dan ontdekken
ze een geheim dat de Schaduwwereld uiteen kan drijven...
Het bloedstollende vervolg op Mortal Engines! Nu de grote
tractiestad Londen compleet vernietigd is, reizen Tom
Natsworthy en Hester Shaw rond in hun luchtschip. Dan
wordt hun schip beschoten door gevechtsschepen. Op de
vlucht voor de grimmige vliegeniers van de Groene Storm
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bereiken ze net op tijd de ijsstad Anchorage. Maar Anchorage
is niet veilig meer. De stad is verwoest door een plaag en
wordt door dieven – of misschien wel geesten – achtervolgd.
Om te overleven zet Anchorage koers naar het Dode
Continent. Maar die weg is niet zonder gevaar. In dit
adembenemende vervolg op zijn bekroonde en verfilmde
Mortal Engines dompelt Philip Reeve lezers opnieuw onder in
een meedogenloze en angstaanjagend geloofwaardige
wereld waarin steden elkaar opeten, verraad heel gewoon is
en loyaliteit de enige overlevingskans biedt.

Signore delle ombre. Dark artifices.
ShadowhuntersShadowhunters. Dark Artifices:
Signora della mezzanotte-Signore delle ombreRegina dell'aria e delle tenebreSignore delle
OmbreEdizioni Mondadori
Rinunceresti all'amore della tua vita per salvare la
tua anima? Onore, senso del dovere, rispetto della
parola data: questi sono i principi che guidano
l'esistenza di ogni Shadowhunter. Oltre alla certezza
che non esista un legame più sacro di quello che
unisce due parabatai, compagni di battaglia destinati
a combattere e a soffrire insieme. Un legame che
mai e poi mai - questo dice la Legge - dovrà
trasformarsi in amore. Emma Carstairs sa bene che
il sentimento che la unisce al suo parabatai, Julian
Blackthorn, è proibito e che proprio per questo
potrebbe distruggere entrambi. Sa anche che, per
non rischiare la loro vita, dovrebbe scappare il più
lontano possibile da lui. Ma come può farlo, proprio
ora che i Blackthorn sono minacciati da nemici
Page 16/19

Read Free Signore Delle Ombre Dark Artifices
Shadowhunters
provenienti da ogni dove? L'unica loro speranza
sembra racchiusa nel Volume Nero dei Morti, un
libro di incantesimi straordinariamente potente su cui
tutti vogliono mettere le mani. Per questo, dopo aver
stretto un patto con la Regina Seelie, Emma, la sua
migliore amica Cristina, Mark e Julian Blackthorn
partono alla ricerca del libro, affrontando mille
insidie, imbattendosi in potenti nemici ben
consapevoli che nulla è ciò che sembra e nessuna
promessa è degna di fiducia. Nel frattempo, a Los
Angeles, la tensione crescente tra Shadowhunter e
Nascosti ha rafforzato la Coorte, la potente fazione
interna al Consiglio strenua sostenitrice della Pace
Fredda e disposta a tutto pur di impossessarsi
dell'Istituto. Ben presto però un'altra, nuova minaccia
si fa avanti, sotto le spoglie del Signore delle Ombre
- il Re della Corte Unseelie -, che spedisce i propri
guerrieri migliori sulle tracce dei Blackthorn e del
libro. Con il pericolo ormai alle porte, Julian
concepisce un piano rischioso che prevede la
collaborazione con un personaggio imprevedibile.
Ma per ottenere la vittoria finale sarà necessario
pagare un prezzo che lui ed Emma non possono
nemmeno immaginare, e che avrà ripercussioni su
tutti coloro e tutto ciò che hanno di più caro al
mondo.
Midnight Sun van Trish Cook Gepassioneerd
liefdesverhaal naar de gelijknamige film De 17-jarige
Katie Price heeft een levensbedreigende
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overgevoeligheid voor zonlicht, zelfs het kleinste
zonnestraaltje kan door deze zeldzame ziekte haar
doodvonnis betekenen. Overdag is ze aan huis
gekluisterd, met alleen het gezelschap van haar
vader Jack en haar sarcastische beste vriend
Morgan. Pas wanneer het donker wordt opent Katies
wereld zich, en speelt ze op haar gitaar voor
reizigers bij het plaatselijke treinstation. Op een van
deze avonden heeft ze een toevallige ontmoeting
met Charlie, die ze in het geheim al jaren bewondert.
Ze houdt haar toestand geheim voor hem en samen
beginnen ze een heftige romance. Katie is bereid om
alles te riskeren voor een romantische zomer.
Gebaseerd op de gelijknamige film met in de
hoofdrollen Bella Thorne en Patrick
Schwarzenegger.
Clary ontdekt dat Lilith er op magische wijze voor
heeft gezorgd dat Jace samenspant met de
boosaardige Sebastian en dat hij nu een dienaar van
het kwaad is. Jace en Sebastian zijn zodanig met
elkaar verbonden dat het onmogelijk is om de een te
vermoorden zonder ook de ander te doden. Clary is
echter vastbesloten Jace te redden, samen met haar
goede vrienden Alec, Magnus, Simon en Isabelle.
Daarbij zet ze niet alleen haar leven op het spel,
maar ook Jace' ziel...
Het monster verscheen net na middernacht. Maar
het is niet het monster dat Conor verwachtte, het
monster uit de nachtmerrie die hij bijna elke nacht
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heeft gehad sinds zijn moeder ziek werd. Die met de
duisternis, de wind en het geschreeuw. Het monster
uit zijn achtertuin is anders. Oud. Wild. En hij wil het
meest gevaarlijke van alles van Conor, hij wil de
waarheid.
Het derde deel van de Mortal Engines-serie
Anchorage heeft rust gevonden aan de grenzen van
het Dode Continent, en de inwoners van de stad
leiden al zestien jaar lang een ongestoord en vredig
leven. Onder hen ook Tom en Hester, die met hun
vijftienjarige dochter Wren een volgens haar vreselijk
saai leven hebben opgebouwd. Maar er dreigen
problemen: de Straatjongens zijn terug en Wren, die
zich verveelt en snakt naar avontuur, adoreert ze. Ze
hoeft geen twee keer na te denken als zich een kans
voordoet om weg te gaan. Daarvoor moet ze echter
wel het mysterieuze Blikken Boek stelen, en dat
heeft grote gevolgen…
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