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The Majestic Impostor An Epic Love
Story The Companion Series Book 3
Al heeft Shannon Parker als lerares Engels voor heel wat
hete vuren gestaan, zelfs voor haar is het wat bizar om eerst
op mysterieuze wijze te worden aangetrokken door een
Keltische pot, dan met haar auto in een heftige storm verzeild
te raken en door haar spiegelbeeld een vuurbal in gelokt te
worden, om uiteindelijk geradbraakt wakker te worden in een
andere wereld. Een mythische wereld zonder auto's,
computers of opstandige pubers, waarin ze van identiteit
heeft geruild met ene Rhiannon incarnatie van de godin
Epona die op het punt staat in het huwelijk te treden met...
een centaur. Shannon mag dan altijd een paardenmeisje zijn
geweest en, toegegeven, de centaur in kwestie is een zeer
aantrekkelijk exemplaar, maar wat moet een simpel meisje uit
Oklahoma nu met een half paard als echtgenoot? Dat
Rhiannon meer goede redenen had om met haar van wereld
te wisselen beseft Shannon niet lang daarna, wanneer ze
ontdekt dat haar nieuwe wereld, het rijk Partholon, door een
leger bloeddorstige gevleugelde monsters wordt bedreigd.
Terwijl deze Fomorianen gruwelijk huishouden in Partholon,
trekt Shannon samen met haar centaur met wie ze het
inmiddels méér dan goed kan vinden ten strijde. Zal het haar
lukken te overleven en een manier te vinden om naar huis
terug te keren?
De verwachtingen zijn hooggespannen wanneer taalkundige
Philip Perlmann een internationaal congres in Italië moet
voorzitten. Het zal de bekroning worden van een carrière die
hem aan de top van zijn vakgebied heeft gebracht. Maar
niemand van de congresgangers heeft een vermoeden van
de twijfels en het onvermogen waardoor Perlmann na de
dood van zijn vrouw is overvallen. Hij gelooft niet meer in de
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wetenschap, niet in het academische milieu en vooral niet
meer in zichzelf. Om zijn onmacht te verbergen stapelt hij
tijdens het congres de ene leugen op de andere. Wanneer
Perlmann zijn eigen bijdrage moet leveren, weet hij dat hij
niets te zeggen heeft. Hij beseft dat hij een totale afgang
alleen nog kan voorkomen door een daad met verstrekkende
gevolgen.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie
van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw.
Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten
afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman.
Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het
allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal
van Mandela, door Mandela.
Perry en Aria hebben voor hun liefde gevochten en hebben
de zware tests van hun leiderschap doorstaan. Nu zijn ze
klaar om een laatste poging te ondernemen om de twee
kampen samen te brengen in een nieuwe wereld.Het stille
blauw is het verpletterende derde en laatste deel in de
Wereld zonder hemel-trilogie. De eerste twee delen waren in
de Verenigde Staten en Engeland een enorm succes en
stonden daar wekenlang hoog in de bestsellerlijsten. De
lezersreacties op de aankondiging van het derde deel waren
overweldigend. Nu De hongerspelen en de Divergent-serie
zo’n groot succes zijn, blijft de verfilming van Een wereld
zonder hemel door Warner Bros niet lang uit.
Een schrijfster van romantische verhalen onttrekt zich op het
allerlaatste moment aan een rijk verstandshuwelijk.
A relentless love. An impossible choice. Companions are the
kingdom’s most beautiful and educated women—possessions
of Syrasan’s royal men. Aldara has left the Companion life
behind her. Having returned south to her family, she thought
all ties to her prince severed. She was wrong. Now she has a
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secret—one she must keep in order to protect the people she
loves. But when her past shows up at her home, lives begin
to unravel. Still grieving the departure of his Companion and
the death of his father, Prince Tyron is adjusting to life under
his brother’s rule. Shifts in power see him sent to Corneo to
take control of the West. Amid the throes of war, he learns
that the woman who still holds his heart has been keeping a
secret. An impulsive decision delivers him into enemy hands
with no way out. Unless she does the unthinkable… Fastpaced and lyrical, The Majestic Impostor is a medieval tale of
power and the unstoppable forces of love. PLEASE NOTE:
This is book three in The Companion series and is best read
after books one and two. This is not a standalone novel.
Een Amerikaanse journalist geeft een sympathiserend
ooggetuigeverslag van de bolsjewistische revolutie van 1917.

‘Het is alsof Heather Clark uur na uur naast Sylvia Plath
loopt. Adembenemend.’ – Connie Palmen Zestig jaar na
haar spectaculaire debuut als dichter verschijnt een
gloednieuwe, allesomvattende biografie van Sylvia Plath.
Rode komeet geeft ons de uitzonderlijk getalenteerde
vrouw terug die zo lang door haar tragische einde is
overschaduwd. Met een rijkdom aan nieuwe bronnen
reconstrueert Heather Clark Plaths stormachtige
ontwikkeling als dichter en intellectueel. We lezen over
haar vastberadenheid geen conventioneel pad te volgen,
haar conflictueuze verhouding tot haar moeder, haar
worstelingen met een volkomen inadequate geestelijke
gezondheidszorg, haar jaren in Cambridge en haar
explosieve verbintenis met Ted Hughes, met wie ze
samen de poëziewereld diepgaand zou beïnvloeden.
Rode komeet gaat over een leven in volledige toewijding
– niet aan de dood maar aan de kunst. ‘“Kracht is het
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vermogen om te lijden,” heeft de denker Wittgenstein
eens genoteerd. Die kracht heeft Sylvia Plath in haar
poëzie ten volle weten te ontplooien, zoals deze
biografie overtuigend laat zien.’ – Anneke Brassinga
‘Eindelijk de biografie die Sylvia Plath verdient... Een
magistraal boek... Een indrukwekkende prestatie.’ –
Ruth Franklin, literair criticus en biograaf ‘Dit is de
grootse biografie van deze grote dichter waar we zo lang
op hebben gewacht.’ – Mary Dearborn, schrijver en
biograaf ‘Een grandioze biografie.’ – Kirkus Reviews
‘Leest als een pageturner... een fantastisch werk.’ –
Publisher’s Weekly
Flora dacht dat ze veilig was, maar niets is minder waar
Flora dacht dat ze veilig was, maar haar ontvoerder is
nog niet verdwenen. Detective D.D. Warren, FBI-agente
Kimberly Quincy en ontvoeringsslachtoffer Flora Dane
onderzoeken samen een oude zaak waar de beruchte
crimineel Jacob Ness bij betrokken was. Hun zoektocht
wordt al snel een stuk gevaarlijker dan ze verwacht
hadden, als blijkt dat de bewoners van het stadje waar
ze terechtkomen duistere geheimen verborgen houden.
Flora dacht altijd dat haar ontvoerder zijn geheimen mee
het graf in had genomen, maar is dat werkelijk zo?
Terwijl ze alle drie gevaar lopen, ontdekt Flora eindelijk
de waarheid achter de man die haar leven voorgoed
veranderde.
‘Marías’ grote stilistische vermogen blijkt uit het gemak
waarmee hij gedachtestromen en dialogen verweeft om
zo de spanning bloot te leggen tussen wat gezegd wordt
en verzwegen.’ Trouw ‘De eerste scène van Denk
morgen op het slagveld aan mij is magnifiek.’ NRC
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Handelsblad De scenarioschrijver Victor Francés is
kortgeleden gescheiden en wordt uitgenodigd voor een
intiem etentje bij Marta, een getrouwde vrouw wier
echtgenoot op zakenreis is. Maar nog voordat ze tot hun
geplande liefdesspel over kunnen gaan, wordt Marta
plotseling onwel en sterft. Wat moet Victor doen met
haar lichaam, wat moet er gebeuren met haar slapende
kind en hoe moet haar echtgenoot op de hoogte worden
gesteld? In een winters en nachtelijk Madrid, omgeven
door mist en noodweer, loopt Victor besluiteloos rond.
Marías slaagt erin de lezer volledig in zijn ban te krijgen.
Hij gaat in op zaken die ons allen raken: het verzwijgen,
het handelen zonder te weten, het verlangen dat maar
zelden bevredigd wordt, de verloochening van degenen
van wie we ooit hielden, het afscheid en ten slotte de
vergetelheid. Javier Marías bewijst eens te meer hoe
onthullend leugens kunnen zijn en wat de waarheid kan
verbergen in deze diepgaande, eigenzinnige en
prachtige roman. In de pers ‘Schitterend bedacht en
ingenieus opgezet is deze roman een enorm plezier om
te lezen’ La Vanguardia ‘Iedereen die het geluk heeft
op de pagina’s van Denk morgen op het slagveld aan
mij te belanden, zal worden gegrepen. Dit boek is
onmogelijk weg te leggen.’ Corriere della Sera ‘Beslist
het allermooiste contemporaine boek.’ La Repubblica
‘Het verhaal stroomt als een psychologische thriller met
humoristische en macabere intermezzo’s: de verteller is
een meester in zijn vermogen tot ambiguïteit.’ The
Independent Times
Een schijnheilige monnik wordt door de duivel van de
ene schanddaad tot de andere gebracht.
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In een Amerikaans stadje breekt paniek uit als een
aantal jonge meiden plotseling ziek wordt door een
mysterieus virus. Deenie Nash ziet haar vriendin Lise
voor haar ogen neervallen. Het gerucht doet de ronde
dat de omstreden inenting tegen het hpv-virus de
boosdoener is. Als de ziekte zich steeds verder
verspreidt, proberen Deenie, haar vader en haar broer,
hun zorgvuldig gekoesterde geheimen voor zich te
houden.
Paradise Lost is het grootste, beste en beroemdste
gedicht van John Milton. Toen hij dit in 'blank verse'
(rijmloze verzen) geschreven epos maakte, was hij al
enige tijd blind; hij dicteerde het aan zijn dochter. Een
deel van de in de hele wereldliteratuur onovertroffen
klankschoonheid van het epos is misschien daaraan toe
te schrijven. In het negende boek van Het paradijs
verloren schrijft Milton: Mijn aard neigt er niet toe verslag
te doen Van oorlog, tot dusver het enige thema Voor
heldendichten: 't meesterstuk was om Taai, slepend
moordbedrijf van fabuleuze Ridders te tonen in verdichte
strijd. Milton wilde niet dichten over aardse strijd van
helden en ridders, maar over opstand in de hemel,
oorlog tussen God en Satan, elk met zijn legioen
engelen, over het neerbliksemen van de gevallen
engelen naar de hel en hun duivelse wraak op de nieuw
geschapen mens in het paradijs: de verleiding van Adam
en Eva en hun zondeval. Als de heidense godenwereld
van Homerus en Vergilius al dichters had geïnspireerd
tot werk van eeuwige roem, wat was er dan niet mogelijk
met de grootse scheppingsmythe en de sublieme stof uit
het Oude Testament? Miltons Paradise Lost verscheen
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in 1667 en werd op slag herkend als een meesterwerk.
De laatste Nederlandse vertaling van dit epos dateert
van honderddertig jaar geleden. Deze nieuwe vertaling
van Peter Verstegen is de eerste die getrouw is aan
inhoud én vorm. Een uitgebreid maar bondig
commentaar biedt wetenswaardige
achtergrondinformatie. Met alle prenten van Gustave
Doré.
In mei 1866 schrijft Leo Tolstoj het woord einde onder
een manuscript dat generaties lezers in zijn ban zal
krijgen. Aanvankelijk heet het boek Eind goed, al goed,
later wordt de titel veranderd in Oorlog en vrede. Het
verhaal eindigt met een dubbel huwelijk, en niet met de
dood van de grote held vorst Andrej Bolkonski. Delen
van het manuscript worden gepubliceerd in tijdschriften
en de auteur doet verscheidene pogingen het boek
gedrukt te krijgen. Pas drie jaar later zal het boek
verschijnen. Deze editie is de oerversie, in de prachtige
Nederlandse vertaling van Peter Zeeman en Dieuwke
Papma. Deze Oorlog en vrede is ongeveer half zo lang
als de gecanoniseerde versie, ontbeert de lange
uitweidingen over geschiedfilosofie, bevat vele andere
scènes en verwikkelingen en leidt naar een geheel ander
einde. Met de uitgave van deze oorspronkelijke versie
zag een nieuwe, frisse Tolstoj het licht.
Het gewicht van een piano van Chris Cander is een
meeslepende roman over de vlucht van een joods gezin
en de reis van een jonge vrouw, voor altijd verbonden
door een bijzonder instrument Het gewicht van een piano
van Chris Cander is een ontroerende historische roman
tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. Voor de
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lezers van Haar naam was Sarah en Seringenmeisjes.
Sovjet-Unie, 1962. De achtjarige Katja luistert naar de
oude bovenbuurman, die elke nacht pianospeelt. Er
wordt gefluisterd dat hij een gedeserteerde SS’er is,
maar Katja krijgt een band met hem. Na zijn overlijden
erft zij de antieke Blüthner-piano. Wanneer ze later
trouwt met een joodse man, is het niet langer veilig voor
hen in Rusland. Ze emigreert met haar gezin naar
Amerika en de piano raakt zoek tijdens hun vlucht.
Californië, 2012. De zesentwintigjarige Clara moet op
zoek naar een nieuw appartement. De verhuizing wordt
bemoeilijkt door de piano, die ze van haar vader voor
haar twaalfde verjaardag heeft gekregen, kort voordat
haar beide ouders omkwamen bij een brand. In een
opwelling zet Clara de piano te koop. Als snel meldt zich
een koper, die Clara toch weer aan het twijfelen brengt:
wil ze er wel van af? Het gewicht van een piano gaat
over herinnering, identiteit en de helende kracht van
muziek. 'Een begenadigd verhalenverteller.' - The New
York Times ‘Het gewicht van een piano is ontroerend
als een meeslepende melodie; het laat je niet los en is
onmogelijk te vergeten.’ – Christina Baker Kline 'Cander
grijpt de lezer direct bij het begin van deze mooi
geschreven roman.' - Kirkus Reviews
Er waren eens een engel en een duivel die verliefd
werden en hoopten op een nieuwe wereld Karou weet
eindelijk wie en vooral wat ze is, maar ze zou er alles
voor over hebben om het niet te weten. Nu staat ze voor
de afschuwelijke vraag hoe ver ze wil gaan om haar volk
te wreken, terwijl Akiva aan de kant van de engelen
wanhopig probeert met zijn geweten in het reine te
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komen. Beiden vechten ze voor hoop: hoop op liefde en
een nieuwe toekomst.Sterrenlicht is het vervolg op het
veelvuldig geprezen Dromendochter en overtreft zelfs
nog zijn voorganger.
De 26-jarige Henrik werkt als invalleraar in een
afgelegen vissersdorpje aan een fjord in het noorden van
Noorwegen. Hij voelt zich sterk geïsoleerd in de besloten
gemeenschap. Miriam, een van zijn 13-jarige leerlingen,
wordt verliefd op hem, en hij op zijn beurt voelt zich tot
haar aangetrokken. Tegen beter weten in onderneemt hij
toenaderingspogingen.
1754. Zes jaar nadat Bess haar onwettige dochter Clara
achterliet in een kindertehuis in Londen, wil ze de
dochter die ze nooit heeft gekend terughalen. Ze is
geschokt wanneer ze ontdekt dat Clara al eerder werd
opgeëist, door haarzelf. Haar leven komt op zijn kop te
staan terwijl ze probeert te achterhalen wie haar
dochtertje heeft meegenomen en waarom. Aan de rand
van Londen worstelt een jonge weduwe die haar huis al
tien jaar niet heeft verlaten met het verwelkomen van
een nieuw kindermeisje. Haar verleden dreigt haar in te
halen en haar zorgvuldig geconstrueerde wereld uit
elkaar te scheuren.
In 2020 verschijnt de achtdelige Netflix-serie Shadow
and Bone, gebaseerd op de vorige serie van Bardugo,
van de makers van Stranger Things Alex Stern heeft
altijd geesten kunnen zien, maar ze had nooit verwacht
dat die gave nog eens van pas zou komen. Als ze na
een jeugd vol angsten een beurs krijgt om aan de
prestigieuze Yale-universiteit te studeren, is ze
stomverbaasd. Waarom wordt uitgerekend zij
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uitgenodigd? Het antwoord blijkt al snel: vanwege haar
gave. Op Yale maken acht geheime genootschappen de
dienst uit. Ze opereren vanuit de schaduwen, waar ze
rituelen uitvoeren die de wereld naar de hand van de
elite zetten. Om hun activiteiten veilig en geheim te
houden, bestaat Het negende huis. Een negende
genootschap dat de taak heeft de geesten op afstand en
de levenden veilig te houden. Als het lijk van een
neergestoken meisje wordt gevonden, komt Het
negende huis direct in actie. De genootschappen
ontkennen elke verantwoordelijkheid, maar Alex heeft
haar twijfels. Ze gaat op onderzoek uit en hoe dichter ze
bij de waarheid komt, des te groter wordt het gevaar.
Alex wordt in de gaten gehouden en de geesten worden
steeds agressiever. Als haar mentor – de leider van Het
negende huis – verdwijnt, is de chaos compleet. Hoe kan
Alex zich verweren tegen een onzichtbare vijand die
overal tegelijkertijd lijkt te zijn?
'De Da Vinci Code heeft een verpletterende indruk op
me gemaakt. Het is niet alleen spannend van begin tot
eind, maar ook erg leerzaam.' Mordin, Scholieren.com
De Da Vinci Code is een van de beroemdste thrillers
aller tijden. Een bloedstollend avontuur waarin je meteen
van alles opsteekt van geschiedenis, kunst en geloof.
Voor deze speciale jeugdeditie heeft Dan Brown zijn
verhaal bewerkt en ingekort. Professor Robert Langdon
loopt in Parijs een afspraak mis met een medewerker
van het Louvre; die blijkt kort daarvoor te zijn vermoord.
Voor de politie is Langdon de belangrijkste verdachte.
Geholpen door Sophie Neveu slaat Langdon op de
vlucht. Hij weet dat de conservator aanwijzingen heeft
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achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen. Met Neveu
begint hij een speurtocht naar de reden van de moord.
Maar de politie en de moordenaar zitten hun op de
hielen... Dan Browns wereldberoemde boeken, De Da
Vinci Code, Het Bernini Mysterie (Angels & Demons) en
Inferno, zijn verfilmd.
'Het Tibetaanse Dodenboek' (Bardo Thödol) is misschien
wel het merkwaardigste boek dat het Westen van het
Oosten heeft ontvangen. Nadat het eeuwenlang (van
mond tot oor) werd overgeleverd zou deze tekst zijn
opgeschreven door Padma Sambhava, de yoga-leraar
die het boeddhisme in de achtste eeuw naar Tibet bracht
en die als grondlegger van het lamaïsme wordt
beschouwd. Carl Gustav Jung noemt in zijn inleiding 'Het
Tibetaanse Dodenboek' van een ongeëvenaarde
superioriteit wat de psychologie en de kritische filosofie
betreft. De tekst wijdt in in de zin van het leven dat de
doodservaring omvat, niet als gebeuren op een bepaald
tijdstip, maar als een voortdurend bereid-zijn, dat
werkelijk leven pas mogelijk maakt. Op archetypische
wijze wordt de toestand beschreven die de dood
genoemd wordt, tot aan het moment waarop naar
oosterse opvatting de nieuwe geboorte plaatsvindt.
Daaruit komt naar voren dat de betekenis van het
sterven onverbrekelijk met de zin van het leven
verbonden is. Voortdurend wordt de lezer gewezen op
de noodzaak het rechtstreekse contact met het
onnoembare-in-zichzelf te zoeken. De grondtoon van het
onderricht is het met onuitputtelijk geduld oproepen tot
wat Carl Gustav Jung noemt: 'de zorgvuldige en
gewetensvolle waarneming van de irrationele facetten
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van het heilige en de mens zelf'. Wanneer dit bij hem
aanslaat zal hij niemand meer vragen wat hij moet
kiezen, maar met vallen en opstaan zijn eigen gezag
zoeken - en vinden. Want in hemzelf is de bron van
leven, en wat hij in wezen is: een ononderbroken
opeenvolging van bewustzijnstoestanden, waarin
geboorte (als het aannemen van een lichaam) en dood
(als het afleggen van een lichaam) zijn besloten. Dit
herkenbaar maken is de zin van het onderricht van het
Tibetaanse Dodenboek.
Heeft Tolstoj Anna Karenina echt beschreven? Heeft
Melville ons ooit precies laten weten hoe Ismaël
eruitzag? Of Faulkner zijn personage Benjy Compson?
De verzameling van versplinterde beelden in een boek –
hier een sierlijk oor, daar een losgeraakte krul, een
zwierig opgezette hoed – en andere hints en
aanwijzingen helpen ons lezers om een beeld van een
personage of van de setting te krijgen, zonder dat de
schrijver het expliciet beschrijft. Sterker nog: dit is
precies wat lezen zo leuk maakt. Aan de hand van
talloze voorbeelden uit de wereldliteratuur laat dit
schitterende en rijk geïllustreerde boek zien hoe dit
unieke visuele proces van de lezer werkt. Peter
Mendelsund is de huisontwerper van uitgeverij Alfred A.
Knopf en voormalig pianist. Hij ontwierp omslagen voor
onder anderen Martin Amis, Stieg Larsson, David
Mitchell en Kazuo Ishiguro. The Wall Street Journal heeft
zijn ontwerpen omschreven als ‘de herkenbaarste en
meest beeldende boekomslagen in hedendaagse fictie’.
Karou studeert kunstgeschiedenis in Praag en vult haar
schetsboeken met monsters die al dan niet bestaan. Ze
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verdwijnt regelmatig voor mysterieuze ‘klusjes’ en
spreekt een heleboel talen, waaronder een aantal nietmenselijke. En haar helderblauwe haar is niet afkomstig
uit een flesje. ‘Wie ben ik?’ Dat is de vraag die Karou
dag en nacht achtervolgt. En ze staat op het punt om
erachter te komen... Dromendochter is onder andere
uitgeroepen tot beste young adult-boek van 2011 door
Amazon US en UK, Publishers Weekly, The Huffington
Post en The New York Times. Het is het eerste deel van
een trilogie. ‘Echt waar, als je eenmaal in dit boek
begonnen bent, zul je al je afspraken en verplichtingen
willen afzeggen.’ Entertainment Weekly ‘Wauw. Ik wou
maar dat ík dit boek had geschreven.’ Patrick Rothfuss,
auteur van De naam van de wind
De zorgeloze kindertijd van de tienjarige Ruba en haar
broer Naji in een christelijk dorpje in Libanon wordt bruut
onderbroken door de aanhoudende bombardementen op
het nabijgelegen Beiroet. In eerste instantie is de oorlog
ver weg, maar langzamerhand dringt die het leven van
de familie binnen. Terwijl hun moeder en oma proberen
het dagelijks leven zo gewoon mogelijk voort te zetten,
zit hun vader zwijgend in zijn leunstoel, gekweld door
een depressie en achtervolgd door een gebeurtenis
waarover niemand iets wil zeggen.
De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg
Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden
in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een barre
overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de
haven van New York. In dit nieuwe land hopen ze een
goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een
mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent
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keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden.
Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol.
Ze heeft er alles voor over haar dromen te
verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter
aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed
kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen.
Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed.
Lees verder »
Een nieuw magisch avontuur van de auteur van Hoe tem
je een draak (How to train your dragon) De Tovenaars
van Ooit is het eerste deel van de langverwachte nieuwe
serie van Cressida Cowell, auteur van de internationale
bestsellerreeks How to Train your Dragon (Hoe tem je
een draak). Xar is de jongste zoon van de koning van de
Tovenaars en de enige van zijn stam zonder magie.
Wanneer hij erachter komt dat Wens, de rebelse dochter
van de koningin van de Krijgers, een magisch object
verborgen houdt, heeft Xar er alles voor over om dat in
handen te krijgen. Maar de Tovenaars en Krijgers leven
al jarenlang op voet van oorlog met elkaar. En dan loert
er ook nog een ander gevaar: de zwarte magie van de
heksen – waarvan werd aangenomen dat die was
verdwenen – is teruggekeerd... De Tovenaars van Ooit
heeft alle ingrediënten van een echte Cowell-boek:
humor, een fantasierijke wereld en treffende personages.
Van Cowells boekenreeks How To Train your Dragon
zijn wereldwijd meer dan 8 miljoen exemplaren verkocht.
How to Train your Dragon is succesvol verfilmd door
DreamWorks en het is een goed bekeken tv-serie op
Netflix en CBBC.
An epic love story. Companions are the kingdom’s most
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beautiful and educated women—possessions of
Syrasan’s royal men. Aldara and Tyron's complete
story. THE ROYAL COMPANION #1 She is the gift he
did not want. He is the prince she is forbidden to love.
SHORTLISTED FOR THE WOOLLAHRA DIGITAL
LITERARY AWARDS 2017 Aldara is sixteen when she is
sold to the obnoxious crown prince as a gift for his
brother. Forced to leave the only life she has ever
known, Aldara is sent to Archdale Castle, where she is
mentored to become Prince Tyron’s perfect Companion.
But no amount of lessons can prepare her for the
troubled man marked by war. He sees straight through
the polished exterior presented to him. He sees her. She
must keep the facade together or deal with the
repercussions. Prince Tyron has just returned from war.
All he wants is privacy to grieve the men who died at the
border. So when his brother gifts him a Companion upon
his return, he is forced to embrace a tradition he has so
far managed to avoid. Except Aldara is not like the
others. She walks with her face to the sun and arms
swinging. Her laughter makes him forget the lie. But if
they ignore the rules that safeguard them, there will be
consequences… This is book one in The Companion
series. If you enjoy medieval romance that is out of this
world, then this epic tale of love against all odds is for
you. Trigger warning: This book contains sexual
violence, death and dark themes. THE COMMON GIRL
#2 Love has never been more dangerous. The
longstanding Companion tradition is about to change. A
new trade agreement between two kings will see women
sold across the border. Prince Tyron never wanted a
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Companion, but now he cannot fathom a life without her.
When a rebellious act brings brutal consequences, Tyron
realises his feelings put his Companion at risk. As her
future grows more uncertain, he will do whatever it takes
to keep her safe. Aldara never wanted to be a
Companion, but at age sixteen the choice was made for
her. She never imagined she would grow to love the man
who owns her more than her own freedom. But when her
life at Archdale begins to crumble, Tyron sends her back
to the safety of her family, where she must find a way to
exist without him. As Zoelin continues to tighten its grip
on Syrasan, the pair soon discovers there are no safe
havens. Tender and heart-stopping, The Common Girl is
a love story about family, sacrifice and the roles that bind
us. THE MAJESTIC IMPOSTOR #3 A relentless love. An
impossible choice. Aldara has left the Companion life
behind her. Having returned south to her family, she
thought all ties to her prince severed. She was wrong.
Now she has a secret—one she must keep in order to
protect the people she loves. But when her past shows
up at her home, lives begin to unravel. Still grieving the
departure of his Companion and the death of his father,
Prince Tyron is adjusting to life under his brother’s rule.
Shifts in power see him sent to Corneo to take control of
the West. Amid the throes of war, he learns that the
woman who still holds his heart has been keeping a
secret. An impulsive decision delivers him into enemy
hands with no way out. Unless she does the
unthinkable… Fast-paced and lyrical, The Majestic
Impostor is a medieval tale of power and the
unstoppable forces of love.
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The Majestic ImpostorAn epic love storyTanya Bird
Verzameling notities en aforismen van de Duitse filosoof
(1892-1940).
Stephen King en Harlan Coben zijn grote fans van deze
prijswinnende auteur Als Bambi Gottschalk Felix Brewer
ontmoet, windt hij haar om zijn vinger met allerlei
extravagante beloften. Ze trouwen en dankzij zijn lucratieve
handeltjes komen Bambi en hun drie dochters niets tekort.
Tot Felix jaren later spoorloos verdwijnt. Bambi heeft geen
idee waar hij – of zijn geld – is, maar vermoedt dat zijn
minnares Julie het wel weet. Tien jaar later wordt Julies
lichaam gevonden. Van Felix is nog steeds geen spoor te
bekennen. Na zesentwintig jaar wordt de moordzaak
heropend. Een web van geheimen en leugens dat drie
decennia omspant wordt ontrafeld. Alles wijst erop dat Felix
de verbindende factor is. En Bambi en haar kinderen tasten
nog steeds in het duister... In de pers ‘Lippman is een ware
aanwinst.’ Vrij Nederland ‘Haar boeken zijn geweldig.’
Harlan Coben ‘Lippman heeft de literaire wereld verrijkt.’
Chicago Sun
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha
Legacy Zélie heeft maar één kans om haar volk te redden...
Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha mensen met magische
krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een
minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te
vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe moest kijken
hoe de handlangers van de koning haar moeder ophingen
nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde
en een donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later
krijgt Zélie de kans om de magie terug te brengen naar
Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit
handen zien te blijven van Inan, de kroonprins, die
vastbesloten is de magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar
Page 17/18

Download File PDF The Majestic Impostor An
Epic Love Story The Companion Series Book 3
ligt overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar
schuilt misschien nog wel in haar groeiende gevoelens voor
de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste
boekendeals voor een young adult-romandebuut van het jaar.
Naast een meeslepend plot en een sterke heldin als
hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras,
politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment
ook in de wereld spelen.' Teen Vogue 'Complexe
personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief
boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een
overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden
heeft.' PW 'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New
York Times-bestsellerauteur van Legend en Warcross
Love has never been more dangerous. Companions are the
kingdom’s most beautiful and educated women—possessions
of Syrasan’s royal men. But the longstanding tradition is
about to change. Prince Tyron never wanted a Companion.
Now he cannot fathom a life without her. But when a
rebellious act brings brutal consequences, the prince realises
that what he feels might be her biggest threat. As his
Companion’s future grows uncertain, he will do whatever it
takes to keep her safe. Aldara never wanted to be a
Companion. The choice was made for her. She certainly
never imagined she would grow to love the prince more than
her own freedom. Now their life together is falling apart. Tyron
wants her safe, and she must find a way to exist without him.
But as Zoelin tightens its grip on Syrasan, the pair soon
discovers there are no safe havens. Tender and heartstopping, The Common Girl is a story about love, sacrifice
and the roles that bind us. PLEASE NOTE: This is book two
in The Companion series and is best read after book one,
The Royal Companion.
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