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1
Konstanz, het jaar 1414. De beeldschone Marie Schärer leidt een onbezorgd leven. Tot haar
vader haar wil laten trouwen met Ruppertus, de zoon van de Graaf von Keilburg. Maar Maries
grote liefde is Michel Adler, die vanwege zijn lage sociale status niet aan de verwachtingen van
haar vader voldoet. Als Ruppertus merkt dat Marie hem eigenlijk niet wil, zint op wraak. Hij
beschuldigt Marie van ontucht en ze wordt gemarteld en verbannen uit de stad. De
rondreizende prostituee Hiltrud vindt Marie en verzorgt haar. Maar die hulp is niet gratis. Om te
overleven moet Marie daarna haar lichaam verkopen De Wandelhoer is een oprechte roman
die het hart van miljoenen lezers al wist te raken. Diep ontroerende roman over een krachtige
vrouw die strijdt voor haar eer.
A Wall Street Journal bestseller Owen Kiskaddon first came to the court of the formidable King
Severn as a prisoner, winning favor with the stormy monarch by masquerading as a boy truly
blessed by the Fountain. Nine years hence, the once-fearful Owen has grown into a confident
young man, mentored in battle and politics by Duke Horwath and deeply in love with his
childhood friend, the duke's granddaughter. But the blissful future Owen and Elysabeth
Mortimer anticipate seems doomed by the king's machinations. A pretender to Severn's throne
has vowed to seize the crown of Kingfountain. But Severn means to combat the threat by using
Elysabeth as bait to snare the imposter--and forcing Owen, as a pawn in the dangerous
charade, to choose between duty and devotion. With poisoners and spies circling ominously,
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and war looming on the horizon, Owen must make painful sacrifices to beat back the
advancing shadows of death and disaster. Will Owen's conflicted heart follow the king's path or
will he risk everything for love?
Persoonlijk verhaal van een Australische vrouw die op Bali twintig jaar gevangenisstraf uitzit
wegens smokkel van marihuana.
King Severn Argentine's fearsome reputation precedes him: usurper of the throne, killer of
rightful heirs, ruthless punisher of traitors. Attempting to depose him, the Duke of Kiskaddon
gambles...and loses. Now the duke must atone by handing over his young son, Owen, as the
king's hostage. And should his loyalty falter again, the boy will pay with his life. Seeking allies
and eluding Severn's spies, Owen learns to survive in the court of Kingfountain. But when new
evidence of his father's betrayal threatens to seal his fate, Owen must win the vengeful king's
favor by proving his worth--through extraordinary means. And only one person can aid his
desperate cause: a mysterious woman, dwelling in secrecy, who truly wields power over life,
death, and destiny.
Anthony Ryan, In de Schaduw van de Raaf `Hoewel hij nog geen dertig was, hadden zijn
krijgsverrichtingen hem vele bijnamen opgeleverd. Voor de Waanzinnige Koning was hij het
Zwaard van het Rijk, voor de mannen die hem volgden in de strijd was hij de Jonge Havik. Bij
zijn Cumbraelijnse vijanden stond hij bekend als het Zwarte Lemmet en, maar daar kwam ik
pas veel later achter, voor de raadselachtige stammen van het Grote Noordwoud was hij Beral
Shak Ur, de Schaduw van de Raaf.' Zijn echte naam is Vaelin Al Sorna. Als dit verhaal begint,
wacht hij in gevangenschap het duel in de arena af dat hem de volgende dag vrijwel zeker het
leven zal kosten. Hij kijkt terug op zijn leven, door vele vragen gekweld. Waarom liet zijn vader
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hem op tienjarige leeftijd achter bij de Zesde Orde? Wat was de ware toedracht van het lot dat
zijn ouders trof? Wie is de geheimzinnige Ene Die Wacht? En, vooral, zal Vaelin Al Sorna de
arena overleven? Zo, vol beloften van actie en avontuur, begint de aangrijpende saga In de
Schaduw van de Raaf. Anthony Ryan (1970) schreef met zijn debuut, In de Schaduw van de
Raaf, een onverbiddelijke internetbestseller die vrijwel tegelijk in tien Europese landen
verschijnt.
De vertaalrechten van Slapende reuzen werden internationaal overgenomen en de filmrechten
zijn verkocht aan Sony, waar het scenario geschreven wordt door David Koepp,
scenarioschrijver van o.a. Jurassic Park, Mission: Impossible en Spider-Man. Slapende reuzen
is het debuut van Sylvain Neuvel en het eerste deel in een tweeluik. Deel 2, Ontwakende
Goden, verschijnt november 2017. Hoeveel mensenlevens is wetenschappelijke vooruitgang
waard? Als Rose Franklin op haar nieuwe fietsje vlak bij haar huis in Deadwood, South Dakota
rijdt, valt ze plotseling in een enorm gat in de aarde. Ze komt bij op de bodem van een
nagenoeg perfect vierkante kuil, waarvan de muren vol staan met ingewikkelde graveringen
die licht geven en lijken te pulseren. Maar de brandweermannen die haar komen redden,
staren naar een nog vreemder schouwspel: een klein, geschrokken meisje in de palm van een
reusachtige metalen hand. Zeventien jaar later is het mysterie van dit bizarre artefact nog altijd
onopgelost; de oorsprong, de maker en het doel zijn onbekend. Rose Franklin is inmiddels een
hoogopgeleide natuurkundige die een topgeheim team leidt om het mysterie van de
gigantische hand te ontrafelen. Samen met haar collega's wordt ze aangestuurd door een
naamloze man wiens macht en functie net zo mysterieus zijn als de herkomst van het object.
Duidelijk is dat Rose en haar onderzoekers op het punt staan de meest merkwaardige
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ontdekking in de geschiedenis te ontrafelen, en de betekenis ervan voor de mensheid bloot te
leggen. Maar als de stukjes van de puzzel eenmaal op hun plaats liggen, zal het resultaat dan
juist een middel voor eeuwige vrede of een wapen voor massavernietiging blijken te zijn?
Rigus is de prachtige hoofdstad van de Dertien Landen. De stad heeft echter ook een slecht
gedeelte: Laagstad. Corruptie en criminaliteit zijn daar aan de orde van de dag. Het
halfslachtige werk van de politie zorgt ervoor dat de meeste zaken onopgelost blijven. Warden
is een voormalig soldaat die tegenwoordig handelt in verdovende middelen. Wanneer een kind
vermoord wordt gevonden in een steegje, gaat Warden op onderzoek uit. Al snel merkt hij dat
hij in een wespennest terecht is gekomen. Er worden meer moorden gepleegd en Warden
weet niet meer wie hij nog kan vertrouwen. Hij moet en zal de moordenaar opsporen. Als de
moordenaar hem niet eerst op het spoor komt.
Sleedoorn 3 - De vloek van de moordenaar is deel 3 in de Sleedoorn-trilogie: een historische
serie vol spannende puzzels, ingewikkelde codes en een vleugje magie. De vloek van de
moordenaar Apothekersleerling Christopher lijkt wel gemaakt voor onheil en avontuur. Wat een
rustig diner bij de koning had moeten worden, eindigt in een chaos door een (mislukte)
moordaanslag op de aanwezige gasten. Uit een cryptische boodschap van de moordenaar
blijkt dat dit niet de laatste aanslag zal zijn. Als Christopher ontdekt wie het éígenlijke doelwit
was, krijgt hij met zijn vrienden Tom en Sally de opdracht om een eeuwenoude vloek op de
Franse troon te onderzoeken. Daar ontdekken ze dat niet alleen de koninklijke familie in
gevaar is, maar zijzelf ook. De trilogie van Sleedoorn De Sleedoorn-trilogie is een razend
spannende serie vol vriendschap, humor, mysterie en gevaar. Boekenwebsite Hebban gaf deel
1 in de serie 5 sterren: 'De sleutel van Sleedoorn is een geweldig avonturenboek waar veel in
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te beleven valt. Erg knap gedaan en zeker een aanrader.'

Bijna alle Wrekers zijn dood of bezweken voor het duister. Kaalslag maakt hele steden
met de grond gelijk en het ziet ernaar uit dat Regalia’s snode plannen alsnog zullen
worden uitgevoerd. David is ervan overtuigd dat de oplossing van het problem ligt bij
Calamity, de bloedrode ster aan de hemel die de veroorzaker lijkt van alle ellende.
Eerst trekt David nog met een paar getrouwen naar Ildithia, de uit zoutkristallen
opgebouwde stad die zich langzaam verplaatst door van achteren af te brokkelen en
van voren weer aan te groeien. Daar wacht een reeks grimmige confrontaties, niet
alleen met een oude medestander maar ook met hun eigen diepste angsten.
Het Meisje in de Toren is het sprookjesachtige vervolg op Katherine Ardens De Beer en
de Nachtegaal. Vasilisa groeide op aan de rand van de Russische wildernis, waar de
sneeuw zich huizenhoog ophoopte en waar er waarheid school in de sprookjes die rond
het vuur werden verteld. Vasilisa’s gave om te zien wat anderen niet zien trok de
aandacht van Morozko – Vorst, de winterdemon uit de verhalen – en samen redden zij
Vasilisa’s volk van de ondergang. Maar omdat ze anders is dan de anderen, wordt ze
door haar eigen mensen voor heks uitgemaakt. Na te zijn weggejaagd uit haar huis
heeft Vasilisa nog maar twee opties: trouwen of het klooster in. Een onmogelijke keuze,
en dus kiest ze voor het avontuur. Verkleed als jongen trekt ze eropuit op haar
schitterende hengst Solovey. Als Vasilisa echter een stel bandieten te slim af is,
verandert alles. De grootvorst van Moskou roemt haar heldendaden, en plots wordt
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Vasilisa weer herenigd met haar zus en broer, die nu deel uitmaken van de
vriendenkring van de vorst. Maar als ze er aan het hof achter komen dat ze eigenlijk
een meisje is, zal dat grote gevolgen voor haarzelf en haar familie hebben. Voordat ze
zich kan bevrijden uit het web van Moskouse intriges – en terwijl Morozko met advies
komt waarvan niet te zeggen valt of het betrouwbaar is – wordt Vasilisa geconfronteerd
met een gevaar dat heel Moskou bedreigt.
De Calhoun Saga De Towers, het grote oude familiehuis met de prachtige tuin waarin
je zo heerlijk kunt dwalen, is al generaties lang het hart van de familie Calhoun. Voor de
kordate Catherine - in de wandeling C.C. genoemd - die zeer tegen de zin van hun
tante Coco een garage runt. Voor de koppige, praktische Amanda, die voor alles wel
een lijstje heeft. Voor Lilah, de dromer, gevoelig voor stemmingen en intuïtief. En voor
Suzanna, de oudste van de vier, die er met haar twee kinderen woont. Geen van hen
zou er ook maar aan denken om afstand te doen van het huis, ook al moet er nog
zoveel aan gebeuren en hebben ze daar het geld helemaal niet voor. Alleen tante Coco
denkt er anders over, en dat zorgt voor de nodige problemen. Te beginnen met de
komst van een zekere Trenton St. James III, die zijn zinnen op de Towers heeft gezet...
Deel 4 Voor Suzanna Calhoun en haar zussen is het van levensbelang dat ze de
kostbare smaragden vinden die jaren eerder door hun overgrootmoeder zijn verborgen
in het huis waarin ze wonen. Alleen dan zal er een einde komen aan de bedreigingen
van een vuurgevaarlijke juwelendief die eropuit is ze in handen te krijgen - en die zich
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daarbij door niets of niemand laat tegenhouden. Omdat het hem zelfs al eens is gelukt
het huis binnen te dringen, werpt Suzanna zich met hernieuwde energie op de
speurtocht. Ze neemt contact op met Holt Bradford, de kleinzoon van haar
overgrootmoeders minnaar, in de hoop dat hij kan helpen. Aanvankelijk wil hij niets met
het gedoe te maken hebben, maar zodra hij beseft dat hij geen keuze heeft - niet
vanwege de juwelen, maar vanwege iets wat veel kostbaarder voor hem is - snelt hij
haar te hulp... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een e-bundel met de complete
miniserie.
Zomer, 1991. Hannah Gavener is veertien jaar oud. In allerlei tijdschriften leest ze over
sprookjesachtige bruiloften van filmsterren, terwijl het huwelijk van haar ouders op de
klippen loopt. In de jaren die volgen ontdekt Hannah dat veel vragen over de liefde
eerder moeilijker dan makkelijker te beantwoorden zijn naarmate je ouder wordt.
Wanneer kun je bijvoorbeeld je tekortkomingen als volwassene niet meer afschuiven op
een ongelukkige jeugd? En is het nu romantisch of juist naïef als je alles op het spel zet
om een man te volgen die jou misschien helemaal niet ziet zitten? Na een lange reeks
mislukte relaties besluit Hannah alle zekerheden in haar leven overboord te gooien en
voor de eerste keer haar hart te volgen. De man van mijn dromen is een aanstekelijke
en hartverwarmende roman die met een flinke dosis humor laat zien dat het de moeite
waard is om risico's te nemen in je liefdesleven. Curtis Sittenfeld (1976) schrijft onder
meer voor The New York Times. Haar debuutroman Prep was wereldwijd een groot
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succes. De man van mijn dromen is haar tweede roman. 'De man van mijn dromen is
intelligent en ontroerend. Sittenfeld heeft een briljante schrijfstijl.' - The Washington
Post 'De man van mijn dromen is zo eerlijk geschreven dat je voelt dat de auteur je niet
om de tuin leidt, maar gewoon de rauwe waarheid over emoties en seks blootlegt. Dit is
een dappere en verfrissende roman.' - Alice Munro 'De nieuwe roman van Sittenfeld is
indrukwekkend, maar bovenal heerlijk om te lezen.' - The Guardian
Zestien jaar geleden werd het koninkrijk Winter onder de voet gelopen door de
kwaadaardige koning Angra. De Winterianen werden tot slaaf gemaakt en hun magie
werd hun afgenomen. Alle hoop is nu gevestigd op de acht mensen die wisten te
ontsnappen en sindsdien op de vlucht zijn. Meira was nog maar een baby toen Winter
werd aangevallen en kent alleen het leven als vluchteling. De Winterianen zijn
vastbesloten om hun rijk ooit terug te veroveren en ondernemen daarvoor gevaarlijke
verkenningstochten, waarbij Meira tot haar frustratie nooit mee mag. Dus wanneer ze
iets opvangt over een antiek medaillon dat Winter zijn magie kan teruggeven, besluit ze
er stiekem achteraan te gaan om zichzelf te bewijzen. 'Plot en schrijfstijl zijn
voortreffelijk! Zeer aan te bevelen.' - School Library Journal 'Een nieuwe wereld, een
spannend avontuur en een grote liefde... alles in één groot episch fantasyverhaal.' Booklist
Allison Glenn is pas 21 als ze na vijf jaar uit de gevangenis komt. Ze heeft op haar
zestiende een gruwelijk misdrijf begaan: ze heeft haar pasgeboren dochtertje gedood.
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Eenmaal buiten staat niemand op Allison te wachten. Haar ouders doen alsof ze niet
bestaat en haar zusje Brynn, die altijd zo dol op haar was en die Allison zó graag wil
spreken, wil niets meer met haar te maken hebben. Vanuit een opvanghuis probeert
Allison haar leven weer op te pakken en ze krijgt een baantje bij de lokale boekhandel.
Langzaam maar zeker keert haar vertrouwen in de toekomst terug. Tot ze het
geadopteerde zoontje van haar baas, de vijfjarige Joshua, ziet... Net als in haar debuut
In stile gehuld, weet Heather Gudenkauf als geen ander onderhuidse spanning
voelbaar te maken.
The Queen's Poisoner47North
Sterke roman van topauteur Bijzonder verhaal over liefde, mededogen en
zelfontdekking Mary Swan Middleton is de dochter van een welgesteld gezin uit Atlanta.
Als haar moeder plotseling komt te overlijden, valt ze in een diep gat. Om haar verdriet
te verwerken, richt zij zich op het lot van minder gefortuneerden. Zo onmoet zij Carl.
Mary roept zijn hulp in bij het oplossen van een mysterie. Ze komt op het spoor van
onthutsende familiegeheimen en ervaart hoeveel onrecht er bestaat in de verhouding
tussen blanken en zwarten.

Een romantische avonturenroman, een fabel zonder moraal en een inktzwarte
komedie ineen: dit nieuwe boek van Patrick deWitt gaat over de jonge Lucien
(Lucy) Minor, dwangmatig leugenaar, onbeminde eenzaat in een dorp vol reuzen,
die een betrekking aanvaardt als ‘ondermajordomus’ op een grimmig kasteel in
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een afgelegen bergstreek, ‘een beslissing die leidde tot velerlei verwikkelingen,
waaronder, maar niet uitsluitend, ware liefde, bitter hartzeer, withete
geestesangst en een acute aandrang tot moorden’. Op het kasteel en in het
onderhorige dorp ontmoet hij onder anderen een melancholieke butler, een
krankzinnige baron, een clubje aan seksuele uitspattingen verslaafde
aristocraten, een koppel sympathieke dieven en niet te vergeten de aanminnige
Klara, om wier hand hij dingt met een buitengewoon knappe partizaan.
Het is haar allereerste grote opdracht als rechercheur: undercover gaan als
serveerster in de nachtclub van Jonah Blackhawk. Het laatste wat Allison
Fletcher dan ook wil, is die opdracht in gevaar brengen door zich te laten afleiden
door de aantrekkelijke Jonah. Bovendien, hoe weet ze of ze hem kan
vertrouwen?
“Morgan Rice komt wederom met wat een briljante nieuwe serie belooft te zijn.
We worden verzwolgen door een fantasie over moed, eer, magie en geloof in je
lotsbestemming. Morgan is er weer in geslaagd om sterke personages neer te
zetten, voor wie we op elke pagina juichen… Aanbevolen voor de permanente
bibliotheek van iedereen die houdt van een goed geschreven fantasy novel.”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over De Opkomst van de Draken)
HELD, VERRADER, DOCHTER is boek #6 in Morgan Rice’ bestverkopende
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epische fantasy serie OVER KRONEN EN GLORIE, die begint met SLAAF,
KRIJGER, KONINGIN (Boek #1). De 17-jarige Ceres, een beeldschoon, arm
meisje uit de stad Delos, ontwaakt zonder haar krachten. Vergiftigd door de
tovenaar en gevangen genomen door Stephania, bereikt Ceres’ leven haar
dieptepunt. Ze wordt misbruikt voor een wrede sport—en kan niets doen om het
tegen te houden. Nadat Thanos zijn broer Lucious heeft gedood wil hij teruggaan
naar Delos om Ceres en zijn thuisland te redden. Maar de Felldust vloot is al
uitgevaren, en nu het gewicht van de wereld op de stad af komt is het misschien
te laat om alles waar hij om geeft te redden. Er volgt een epische strijd, één die
het lot van Delos voorgoed zal bepalen. HELD, VERRADER, DOCHTER vertelt
een episch verhaal over tragische liefde, wraak, verraad, ambitie en
lotsbestemming. Onvergetelijke personages en bloedstollende actie voeren ons
mee naar een wereld die ons altijd bij zal blijven, en ons weer opnieuw verliefd
laat worden op fantasy. “Een fantasy vol actie, die ongetwijfeld fans van Morgan
Rice’s voorgaande novels zal bekoren, evenals fans van werken zoals THE
INHERITANCE CYCLE van Christopher Paolini… Fans van Young Adult fictie
zullen dit meest recente werk van Rice verslinden en smeken om meer.” --The
Wanderer, A Literary Journal (over De Opkomst van de Draken) Boek #7 in
OVER KRONEN EN GLORIE zal binnenkort verschijnen!
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`Ik ga op reis naar het zwarte hart van een verdorven rijk om mijn vijanden uit te
roeien. Maar Rome is niet in één dag gebouwd en kan niet genezen worden door
één enkele assassijn. Ik ben Ezio Auditore da Firenze. Dit is mijn broederschap.
Het eens zo machtige Rome is in verval geraakt. De stad wordt overspoeld door
rampspoed en verloedering en haar inwoners gaan gebukt onder het juk van de
familie Borgia. Er is maar één man die hen kan bevrijden van deze tirannie: Ezio
Auditore, de meesterassassijn. Ezio s missie vraagt het uiterste van hem. Cesare
Borgia, nog kwaadaardiger en gevaarlijker dan zijn vader, de paus, zal niet
rusten voordat hij heel Italië heeft veroverd. En in zulke verraderlijke tijden zijn
samenzweringen aan de orde van de dag, zelfs binnen de gelederen van de
broederschap
Het langverwachte nieuwe boek van Selection-auteur Kiera Cass Met mooi
vormgegeven kaart met quote in de eerste oplage! Hollis Brite is opgegroeid in
Keresken Castle, samen met de andere dochters van adel, in de hoop de
aandacht van de toekomstige koning te trekken. De jonge koning Jameson van
Coroa is eigenlijk nooit op zoek geweest naar een echtgenote, totdat hij Hollis
ontmoet. Als Jameson haar de liefde verklaart, is Hollis dolblij. Maar terwijl hij
haar het hof maakt, realiseert Hollis zich dat de eindeloze stroom cadeaus en
aandacht gepaard gaan met torenhoge verwachtingen. Met een bezoek van de
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koning van Isolte in het vooruitzicht, ziet Hollis een kans om aan Jameson – en
zichzelf – te bewijzen dat ze een geschikte koningin is. Maar wanneer ze een
vreemdeling ontmoet die recht in haar hart lijkt te kijken, vraagt Hollis zich af of
een leven met Jameson in het paleis een droom is die uitkomt, of een
nachtmerrie die nooit eindigt. Over de Selection-serie: 'Kiera Cass houdt het
spannend tot het eind, de lezers zitten op het puntje van hun stoel om erachter te
komen wie Maxon uiteindelijk als zijn bruid zal kiezen.' Publishers Weekly 'Een
glamourleven vol rijkdom en een prins als lover: wie wil dat nou niet?!' CosmoGirl
Op jonge leeftijd trad Evan Smoak toe tot het Orphan-project, een officieel nietbestaand trainingsprogramma van geheim agenten. Nu wordt hij de
‘Nergensman’ genoemd en helpt hij diegenen die zich tot niemand anders
kunnen wenden. Maar op een dag is het Evan zelf die hulp nodig heeft. Hij wordt
in een hinderlaag gelokt, verdoofd en weggevoerd. Wanneer hij bijkomt, zit hij
opgesloten in een kamer, zonder enig idee te hebben van waar hij is en wie hem
gevangen heeft genomen. Om te weten te komen wat er is gebeurd, moet hij
slimmer, sneller en sterker zijn dan zijn tegenstanders.
Anne Bishop is de auteur van de Urban Fantasy-serie 'De Anderen' over heldin
Meg Corbyn. Eerdere delen 'Rode letters' 'Zwarte veren' en 'Zilveren zicht'
vonden moeiteloos hun weg naar de fans. 'Grijze ogen' is het vierde deel in de
Page 13/23

Download Ebook The Queens Poisoner The Kingfountain Series Book 1
serie. Hoeveel menselijkheid willen de terra indigine bewaren? Dat is de vraag
waar Meg, Simon, Vlad en de andere leiders van het Stadspark voor staan. De
haatzaaiers van Mensen Altijd Eerst verklaren de oorlog aan de Anderen – maar
ze hebben geen idee wat ze met hun bloedlust wakker maken. Dit gevecht komt
voor de Anderen neer op een simpele vraag: Hoeveel menselijkheid willen de
terra indigine bewaren? Het is oorlog, maar de mensen zijn vergeten dat ze niet
alleen de gedaantewisselaars tegenover zich hebben – ze hebben zojuist de
oorlog verklaard aan de wereld zelf.
Trudy Canavan, Sonea 1: De Afgezant In dit zinderende vervolg op de Zwarte
Magiërs-trilogie, waarin de brutale Sonea opgroeide van kruimeldief tot gevreesd
magiër, vervolgt Canavan het bewogen levensverhaal van de - inmiddels
volwassen - Sonea. Sonea is geschokt als haar zoon Lorkin zich vrijwillig
aanmeldt voor een gevaarlijke missie naar het door zwarte magiërs geregeerde
Sachaka. Als hij vervolgens spoorloos verdwijnt, wil Sonea niets liever dan hem
opsporen, maar het is haar verboden de stad te verlaten. Bovendien eist een
reeks moorden al haar aandacht op, waarbij een oude vriend van Sonea ontdekt
dat de dader het heeft voorzien op leden van het dievengilde. Het gilde waartoe
ook Sonea zelf behoorde. De zaak wordt steeds ingewikkelder als blijkt dat de
moorden zijn gepleegd met behulp van magiërs...
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Meer dan een miljoen boeken verkocht in Amerika, de eerste oplage in Frankrijk
(15.000 exemplaren) is al uitverkocht. Kendra en haar broertje Seth weten niet
dat hun grootvader de verzorger is van Fabelhaven, een vrijhaven voor
fantastische wezens. In het omsloten bos wordt de vrede door oeroude wetten
bewaard, zodat de hebberige trollen, de stoute satyrs, samenzwerende heksen,
de duiveltjes en jaloerse feeën in toom blijven. Maar als de wetten op een dag
gebroken worden, komen er vernietigende krachten vrij waar Kendra en haar
broer misschien niet tegen opgewassen zijn. Om hun familie te redden,
Fabelhaven en misschien zelfs de wereld moeten de twee de kracht vinden om
te doen waar ze het bangst voor zijn.
Before she befriended a frightened young boy in the palace of Kingfountain,
Ankarette Tryneowy grew up during the shattering civil war that raged between
members of the Argentine family. This is the story of how the only daughter of a
lawyer and a midwife became the famed Queen's Poisoner. Recruited by King
Eredur's ambitious uncle, Ankarette is thrown into a world of double dealing,
deception, and tangled loyalties. With the help of her mentor and friend, Sir
Thomas, she must learn to trust her instincts and remember that others will not
always be loyal, even when they are of the same blood. But involving herself in
the machinations of the realm draws the eye of an enemy more dangerous than
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kings or dukes. How will she navigate the politics of the realm and the desires of
her heart to become the woman she needs to become?
Het oude kwaad bedreigt de elfen. Want de Elfenboom – ooit geschapen door
magie die allang verloren is gegaan – is stervende en verliest daardoor zijn
afschrikwekkende kracht die het mensenras beschermt tegen de wraakzuchtige
demonen. Allanon, de legendarische wachter van de aarde, roept Wil Ohmsford
op het elfenmeisje Amberle te begeleiden op een levensgevaarlijke tocht waarbij
ze een zaadje van de boom naar het mysterieuze Bloedvuur moet brengen, waar
het versneld zal uitgroeien tot een nieuwe boom. Ze worden achtervolgd door de
roofzuchtige Maaier, de schrikwekkendste aller demonen. En Wil heeft alleen de
elfenstenen van Shannara ter bescherming -maar daarover heeft hij alle controle
verloren. Hulpeloos moet hij toezien hoe de schaduw van de Maaier steeds
dichterbij komt...
De 10-jarige Judith wordt door haar vader opgevoed. Op school wordt ze gepest
vanwege haar strenggelovige kijk op de wereld. Hoewel ze tijdens Bijbelstudie
keer op keer haar vader bevraagt waarom God onnavolgbaar is, gelooft ze
blindelings. Op haar kamer creëert ze haar eigen wereld, een afspiegeling van
het stadje waarin ze opgroeit, opgebouwd uit gevonden voorwerpen. Op een
zondagavond laat Judith een sneeuwstorm van watten over haar landje vallen.
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De volgende ochtend is de echte wereld ook wit. Judith gelooft dat ze zelf
wonderen kan doen, vooral als God zelf zegt dat zij zijn uitverkorene is. Maar de
gevolgen die deze nieuw verworven macht met zich meebrengt, zijn niet te
overzien.
‘Onvindbaar’ van Terri Blackstock gaat verder bij de cliffhanger waarmee ‘Op
de vlucht’ eindigde: rechercheur Dylan heeft Casey laten gaan toen de politie op
het punt stond haar te arresteren. Ze heeft geen idee waarom, maar wat ze wel
weet is dat ze zich weer onvindbaar moet maken. Nieuwe naam, nieuwe look,
nieuwe stad, nieuwe baan. Maar dat is niet genoeg om zichzelf gerust te stellen.
De moordenaar van Brent moet achter de tralies komen en zij is de enige die
daarvoor kan zorgen. Ze wil Dylan wel vertrouwen, maar durft ze dat ook? Als
haar zus Hannah ook bij de zaak betrokken raakt, moet Casey in actie komen.
Voor Hannah heeft ze alles over, zelfs een levenslange gevangenisstraf. Zou het
haar zus helpen als ze zichzelf aangeeft?
Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard 1 Drakentroon De Drakentroon is het
eerste deel van Tad Williams' vierdelige epos Heugenis, Smart en het
Sterrenzwaard, de reeks die George R.R. Martin inspireerde om Het Lied van IJs
en Vuur te schrijven. Het is het verhaal van Simon, een koksjongen en
tovenaarsleerling, wiens dromen over grote daden en heroïsche oorlogen maar
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al te waar worden wanneer zijn wereld verscheurd wordt door een
verschrikkelijke burgeroorlog, gevoed door oude haatgevoelens, eeuwige
vijanden en duistere machten van tovenarij. Want in Osten Ard, een land dat
eens bewoond werd door de elfachtige Sithi, ligt Prester John, de Hoge Koning,
op sterven. En met zijn dood zal een sluimerend kwaad worden ontketend
wanneer de Stormkoning, de niet-gestorven vorst van de Sithi, zijn verloren
gegane rijk tracht te herwinnen. 'Dit is het fantasy-equivalent van Tolstojs Oorlog
en vrede.' Locus 'Dit is grootse fantasy, op een schaal die alleen in de buurt komt
van Tolkiens In de ban van de ring.' The Cincinnati Post
Een prachtig, ontroerend verhaal over familie, vriendschap, liefde en hereniging
Lekker ontspannen om zelf te lezen met Kerst, of om cadeau te doen! De
pasgescheiden Joy Candellaro ziet dit jaar op tegen Kerstmis en boekt een ticket
naar de Pacific Coast. Daar brengt het lot haar in aanraking met de zesjarige
Bobby en zijn vader Daniel, die rouwen om het verlies van hun moeder en
echtgenote. Joy voelt zich direct verbonden met de twee; door hen te helpen, lijkt
ze zichzelf terug te vinden. Maar om ook weer in de liefde te kunnen geloven, is
meer moed nodig dan ze dacht. De pers over de boeken van Kristin Hannah
‘Kristin Hannah verstaat de kunst je tot en met de laatste alinea te boeien.’
Nederlands Dagblad ‘Hannah is steengoed in diepgravende karakterschetsen en
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het weergeven van genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post
Barclay, LinwoodZonder een woordWat als je hele familie spoorloos
verdwijnt?Middelbare scholiere Cynthia Archer wordt op een ochtend wakker en
ontdekt dat haar vader, moeder en broertje weg zijn. Er ligt geen briefje, er wordt
niet gebeld. Er wordt gewoon nooit meer iets van hen vernomen. Vijfentwintig
jaar later weet Cynthia, inmiddels getrouwd en moeder van een dochtertje, nog
steeds niet wat er is gebeurd. Als ze te gast is bij een Spoorloos-achtig
televisieprogramma komt alles in een stroomversnelling.
Sinds Winter is bevrijd van de kwaadaardige koning Angra, en Meira koningin is
geworden staat ze voor nieuwe problemen en grote dilemma's. Om haar schuld in te
lossen bij de koning van Cordell, moet ze de mijnen van Winter opnieuw ontsluiten.
Daarbij stuit ze op de verloren gegane kloof van magie. Ze beseft meteen dat deze
ontdekking niet alleen Winter maar zelfs de hele wereld in gevaar kan brengen. Het
liefst wil ze dat de geheimen van de kloof verborgen blijven, maar dat lijkt onmogelijk
met een tegenstander die maar op één ding uit is: macht...
Om de eer van zijn overleden vader te redden gaat een jonge Romein met zijn Britse
vriend in het Brittannië van de 2e eeuw op zoek naar de verdwenen standaard van zijn
vaders legioen.
Het lot van de mensheid en de magische wezens die haar omringen, ligt in de handen
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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.
Dochter van Albion van Ilka Tampke is, in de traditie van Jean Auel, het prachtige begin
van een historische romanserie die zich afspeelt in de Keltische IJzertijd: de tijd van
Arthur, Albion en de Romeinen. Liefhebbers van sterke vrouwelijke personages zoals
Claire van Diana Gabaldon of Game of Thrones’ Daenerys Targaryen zullen zeker van
Dochter van Albion genieten. Zuidwest-Engeland, het jaar 43. Voor de bevolking van
Caer Cad, een gemeenschap vol spiritualiteit, rituelen en magie, is de mystieke band
met hun land en hun voorouders het hoogste goed. Ailia is te vondeling gelegd en
geadopteerd binnen de Stam: daardoor is ze gedoemd een buitenstaander te blijven en
wordt ze uitgesloten van ceremonies, onderwijs en het huwelijk. Maar de matriarchale
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gemeenschap, met al haar rituelen en gebruiken, wordt bedreigd. De Romeinse legers
rukken op. En ook intern is er verdeeldheid: niet iedereen wil vasthouden aan de oude
gebruiken. Ailia – intelligent, nieuwsgierig en dapper – gaat op een verboden reis om
haar volk te redden. En zal ze ooit te weten komen waar haar eigen wortels liggen?
Wanneer populaire scholiere Lucinda Hayes vermoord wordt aangetroffen, laat dat
niemand in haar slaperige stadje in Colorado onberoerd, en zeker niet de jongen die te
veel van haar hield, het meisje dat net zo'n perfect leven wilde als zij en de agent die
haar moord moet onderzoeken. Door de tragedie gaan die drie onvergetelijke
personages - Cameron, Jade en Russ - noodgedwongen de confrontatie met hun
diepste geheimen aan in de hoop troost te vinden, de waarheid of beide.
Haven Point Een kerst om nooit te vergeten... Deel 3 Vrolijk kerstfeest? Niet als het aan
rancher Cole Barrett ligt. Nadat zijn ex-vrouw is verongelukt en hij alleen voor zijn twee
kindjes zorgt, heeft hij wel wat anders aan zijn hoofd dan pakjes onder de boom. En hij
zit al helemaal niet te wachten op dokter Devin Shaw, de veel te vrolijke - en mooie! wervelwind die duidelijk van plan is zijn leven overhoop te halen. Alhoewel, misschien
zou ze ervoor kunnen zorgen dat in elk geval zijn kinderen een fijne kerst hebben...
Huisarts Devin heeft lang onderzoek gedaan naar de geneeskrachtige werking van de
minerale bronnen van Lake Haven. Helaas bevinden die zich op het terrein van de
Barretts, waardoor ze zich genoodzaakt voelt een deal te maken met de norse maar o
zo aantrekkelijke eigenaar, Cole. Hij geeft haar toegang tot de bronnen, als zij zijn
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kinderen een vrolijke kerst bezorgt. Maar maakt kussen met Cole ook deel uit van de
deal?
Drie koninklijke zusjes en één troon: de strijd om de macht is begonnen... Deel 2 De
zusjes Katharine, Arsinoe en Mirabella zijn alle drie erfgenaam van de troon, maar
moeten, zoals elke generatie drielingen voor hen, uitvechten wie uiteindelijk koningin
wordt. Het is een gevecht op leven en dood. Wie van de koninklijke zusjes zal als
overwinnaar uit de bus komen en de troon mogen bestijgen? Katharine, eens de
zwakste van de drieling, voelt zich sterker dan ooit tevoren. Arsinoe heeft de waarheid
over haar krachten ontdekt en beseft dat haar geheim weleens in haar voordeel zou
kunnen werken. En Mirabella, altijd de sterkste en de gedoodverfde koningin, raakt niet
alleen zelf in groot gevaar: ook de mensen om haar heen lopen gevaar en ze lijkt het
niet te kunnen voorkomen. Er is niets en niemand die de zusjes tegenhoudt op weg
naar de troon, behalve zijzelf...
‘De laatste deelnemer’ van Alexandra Oliva is een razendspannend boek dat perfect
is voor fans van ‘Wie is de mol?’ en ‘Expeditie Robinson’. Twaalf kandidaten nemen
deel aan een realityprogramma waarin ze moeten zien te overleven in de wildernis in
het noordoosten van de VS. In het begin zijn de opdrachten vrij onschuldig, maar ze
worden steeds heftiger. Dan volgt de ultieme test: in je eentje een tijdlang overleven in
de wildernis. Een deelneemster wordt steeds fanatieker, maar ze weet niet wie ze kan
vertrouwen. Bij de laatste uitdaging raken haar reserves op en kan ze steeds minder
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goed realiteit van waan onderscheiden. Dan ontmoet ze een tiener die haar een wel
heel onwaarschijnlijk verhaal vertelt. Of vertelt hij de waarheid? Zal ze hem
vertrouwen? ‘De laatste deelnemer’ leest als een achtbaanrit: je móét verder lezen om
te weten hoe het afloopt. Het is een psychologische roman. Net zo verslavend als een
spannende tv-serie! Ook voor fans van ‘The Hunger Games’.
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