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The Vampire Wish Dark World The Vampire Wish Book
1
Het leven is moeilijk als je zestien bent, je moeder getrouwd is met een loser van
een stiefvader en je vriendje liever bier drinkt en chilt met zijn maten. Maar het is
lang niet zo moeilijk als Uitverkoren zijn. Als de zestienjarige Zoey wordt
uitverkoren door een vampier weet ze dat haar leven voorgoed zal veranderen:
op haar voorhoofd verschijnt het teken van de vampiers en ze zal haar familie
moeten verlaten om naar het Huis van de Nacht te gaan, een school waar ze
maar één vak kennen: hoe word ik een vampier. Er zit echter een addertje onder
het gras: als je niet slaagt, sterf je...
TWILIGHT MEETS ALADDIN in this hot new fantasy series by USA Today
bestselling author Michelle Madow!He's a vampire prince. She's a human blood
slave. They should be enemies... but uniting might be their only hope to prevent a
supernatural war.Annika never thought of herself as weak--until the day vampires
murdered her parents and kidnapped her from our world to the hidden vampire
kingdom of the Vale.As a brand new blood slave, Annika must learn to survive
her dangerous new circumstances... or face imminent death from the monstrous
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wolves prowling outside the Vale's enchanted walls. But not all in the kingdom is
as it appears, and when a handsome vampire disguised as a human steps into
her life, Annika discovers that falling for the enemy is sometimes too tempting to
resist.Especially when becoming a vampire might be her only chance to gain the
strength she needs to escape the Vale. Enter the magical world of the Vale in
The Vampire Wish, the first book in an addictive new series that fans of The
Vampire Diaries and A Shade of Vampire will love!
Grab the ebook of The Vampire Rules for FREE exclusively on
www.michellemadow.com/FreeVampireRules! Before he was a vampire prince,
he was just Jacen. As one of the most promising athletes in the country, Jacen
has his life all mapped out for himself. Train hard, win worldwide swimming
championships, and go for the gold in the next Olympics. But while celebrating a
successful swim meet at his hotel bar, he meets a mysterious woman named
Laila. Not only is Laila beautiful, but she's smart, witty, and charming. So when
she brazenly invites herself up to his room, he jumps at the opportunity to spend
the night with her. He gets far more than he bargained for when she bites his
neck and abducts him to the hidden vampire kingdom of the Vale, changing his
life forever. If he can even call it a life anymore... Discover how Jacen became a
vampire prince in this prequel novella to the Dark World: The Vampire Wish
Page 2/23

Download Free The Vampire Wish Dark World The Vampire Wish Book 1
series by USA Today bestselling author Michelle Madow!
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.
Eindelijk een nieuw boek van de auteur van de internationale bestsellertrilogie
Allerzielen! Op het slagveld van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
ontmoet de jonge chirurg Marcus MacNeil de mysterieuze Matthew Clairmont.
Matthew doet Marcus een aanbod dat hij niet kan weigeren: een kans op een
nieuw leven, een eeuwig leven. Marcus grijpt zijn kans, maar het leven van een
vampier is niet zo zorgeloos als hij dacht. Driehonderd jaar later valt hij als een
blok voor de jonge Phoebe Taylor. Het lijkt het beste als Phoebe ook een
vampier wordt, maar algauw blijkt dat het leven van een nieuwe vampier in het
moderne Londen net zo zwaar is als in het Amerika van de 18e eeuw. Marcus
realiseert zich dat de schaduwen waar hij driehonderd jaar geleden aan dacht te
zijn ontsnapt, hen misschien wel eeuwig zullen achtervolgen. De pers over de
boeken van Deborah Harkness ‘Harkness is een van de besten, vergelijkbaar
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met Diana Gabaldon en Stephenie Meyer.’ Algemeen Dagblad ‘Spanning,
magie, romantiek – een opwindende en betoverende pageturner.’ Marie Claire
‘Slim. Origineel. Kortom, onweerstaanbaar!’ The Sunday Times ‘Harkness
brengt de wereld van magie op kleurrijke wijze tot leven, met een einde dat doet
verlangen naar meer.’ Publishers Weekly
Ik keek hoe zijn lichaam veranderde. Hij dook in elkaar op het dak en greep met
één hand de rand vast. Alle vreemde vriendelijkheid verdween en hij werd een
jager. Dat herkende ik en ik voelde me er prettig bij, want dit begreep ik. Ik
schakelde mijn hersenen uit. Tijd om te jagen. Ik haalde diep adem en snoof de
geur op van het bloed in de mensen beneden. Nu was het te laat om nog van
gedachten te veranderen. Dit is het meeslepende verhaal van Bree Tanner, een
jonge vampier die geïntroduceerd werd in Eclips. Stephenie Meyer heeft opnieuw
een onweerstaanbare mix van gevaar, mysterie en romantiek gecreëerd. Fans
van de Twilight Saga maken kennis met de duistere kant van de wereld van
jonge vampiers en het nieuwelingenleger waar Bree Tanner deel van uitmaakt.
'Nosferatu Joe Hill is een meesterwerk. Time Magazine NOS4A2 is het kenteken
van een heel slechte auto, bestuurd door een heel slechte man: de 140-jarige
Charles Manx. Charlie houdt zoveel van kinderen, dat hij ze meeneemt naar een
plek die hij Kerstland noemt, 'waar het verboden is ongelukkig te zijn!' Er is nog
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nooit een kind teruggekomen, behalve één meisje, Victoria McQueen. Dat was
echter lang geleden. En het enige meisje dat ooit aan Charlies ongebreidelde
gruwel is ontkomen, is nu volwassen en probeert hem wanhopig te vergeten.
Maar Charlie Manx denkt nog steeds aan de bijzondere Victoria. En nu ronkt hij
weer rond in zijn NOS4A2, op jacht En hij zal pas stoppen als hij wraak heeft
genomen. Hij is op zoek naar iets heel bijzonders, iets wat Victoria nooit zal
kunnen vervangen. Het gevolg is een strijd op leven en dood... Nosferatu is een
griezelig goede thriller die je diep de donkere kant van de verbeelding in trekt.
'Huiveringwekkend eng.' USA Today `Dit is Hills magnum opus, een ongelooflijk
boek, even fantastisch als gruwelijk. Eenmaal begonnen met lezen is het
onmogelijk te stoppen.' Geek Magazine Joe Hill (1972) is de gelauwerde schrijver
van onder andere Zwart hart en Hoorns, dat is verfilmd met Daniel Radcliffe in de
hoofdrol. Hill is ook de schrijver van de comics Locke & Key. Samen met
Stephen King schreef hij de novellen Hoogste versnelling en Het hoge gras.
Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood Sookie Stackhouse is een
serveerster met een speciale gave ze kan gedachten lezen wat soms heel
vermoeiend is en soms heel erg van pas komt. Alleen bij Bill Compton, de
nieuwkomer in het dorp op wie ze halsoverkop verliefd wordt, wil het niet lukken,
terwijl ze juist over hém meer te weten zou willen komen. Ook al omdat hij er een
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griezelig stel vrienden op na houdt. Als een van Sookies collegas wordt
vermoord, kijkt iedereen dezelfde kant op. Naar Bill. Er wordt zelfs gefluisterd dat
Sookie wel eens zijn volgende slachtoffer zou kunnen worden. Want alle
betrokkenen is één ding duidelijk: Bill Compton is een man met duistere
geheimen. Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende
auteurs van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie
Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan
20 miljoen keer verkocht.
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
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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.
Alyson Noël, Soul Seekers 1 - Bestemming: een mysterieuze wereld vol geheimen
Daire Santos wordt geplaagd door visioenen. Wie is die jongen in haar dromen met de
blauwste ogen ter wereld? Daires grootmoeder vertelt haar dat ze toegang heeft tot de
wereld tussen leven en dood. Ze moet het opnemen tegen een kwaadaardige
tegenstander die mensen van hun ziel kan beroven. Daire leert omgaan met haar
nieuwe krachten, maar wanneer ze Dace ontmoet, de jongen uit haar dromen, wordt
alles anders. Is hij een van de vijanden die ze moet vernietigen?
Deborah Harkness Het Boek des Levens Deel 3 in de Allerzielen-trilogie Diana Bishop,
historicus en heks, en haar geliefde Matthew Clairmont, wetenschapper en vampier,
komen na hun avonturen in het verleden weer in het heden terecht. Hun zoektocht naar
het magische manuscript dat de kennis bevat van alle levende soorten op aarde, zorgt
voor nieuwe gevaren, ontmoetingen met oude vijanden en stelt hun allesomvattende
liefde voor elkaar opnieuw op de proef. De reis brengt dit bijzondere paar naar
eeuwenoude familiehuizen en hypermoderne laboratoria, van de paleizen van Venetië
tot de meest hightech wetenschappelijke centra van de wereld. Zullen ze eindelijk
ontdekken wat de heksen al zo veel eeuwen weten?
Rose staat na de slachting op Academicus Vampyrus voor de grootste uitdaging in
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haar leven. Nu Mason naar de andere wereld is vertrokken, moet ze Dimitri Belikov, de
liefde van haar leven, opsporen en... vermoorden. Zal hij hiertoe in staat zijn nadat ze
de hele wereld heeft afgereisd om hem te vinden? Of is het nu eindelijk tijd om zich bij
hem te voegen?
Wittand, voor driekwart wolf, voor één kwart wolfshond, wordt in de keiharde strijd om
het bestaan de trouwe kameraad van de mens. Wittand: de tegenhanger van Londons
De roep van de wildernis
Oskar is twaalf jaar en wordt elke dag gepest. Hij is gefascineerd door moordzaken en
verzamelt hierover allerlei krantenknipsels in een plakboek. Dan wordt er een jongen
vermoord. Het slachtoffer is ondersteboven gehangen en al het bloed is uit zijn lichaam
getapt. Kort daarna sterven er meer mensen op dezelfde onverklaarbare en gruwelijke
wijze. Terwijl heel Blackeberg in de ban is van deze rituele moorden, hoopt Oskar erop
dat dit een vorm van wraak is. Wraak voor alles wat hem elke dag wordt aangedaan.
Maar wat is de rol van zijn mysterieuze buurmeisje Eli eigenlijk, met wie hij bevriend is
geraakt? Laat de ware binnenkomen is een razend spannende thriller waarin de
gruwelen van het dagelijks leven niet onderdoen voor de angstaanjagende realiteit van
het bovennatuurlijke.
Historicus Diana Bishop stamt af van een oud heksengeslacht, maar heeft haar
bovennatuurlijke erfenis altijd ontkend. Tot ze per toeval een betoverd manuscript opent
en ze haar afkomst niet meer kan wegdrukken. Een ontmoeting met de vampier
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Matthew Clairmont, die haar helpt om de geheimen van het manuscript te ontrafelen,
blijkt het begin van een zinderende romance die alle regels en wetten zal breken.
Bloed en Storm is het derde deel van Jon Skovrons trilogie Het Koninkrijk der Stormen.
Nog draaierig van de gebeurtenissen bij Ochtendlicht, heeft Hoop moeite te begrijpen
wat het betekent om een krijger te zijn die heeft gezworen nooit meer een zwaard op te
pakken. Rood geniet ondertussen van zijn rol als keizerlijke spion. Misschien zelfs een
beetje te veel. Maar zijn loyaliteit zal op de proef worden gesteld als zijn
leidinggevende, vrouwe Hempist, hem eindelijk de missie toebedeelt waar hij al zo lang
om heeft gesmeekt: Hope en Brigga Lin rekruteren om hem te helpen het keizerrijk
eens en voor altijd te ontdoen van de biospinners. Het lot bracht ze samen... maar zal
het hun keizerrijk vernietigen? In deze spannende finale van Jon Skovrons
avontuurlijke fantasyreeks moeten twee jonge mensen, in een gebroken keizerrijk
verspreid over wilde zeeën, een manier vinden om hun volk bijeen te houden.
Celaena Sardothien heeft de gevechten op leven en dood overleefd, maar tegen een
zeer hoge prijs. Hoewel ze niets liever wil dan de dood van haar dierbare vriend
wreken, moet ze aan een nieuwe reis beginnen om de strijd met haar duistere waarheid
aan te gaan... Een waarheid over haar erfenis die haar toekomst voorgoed kan
veranderen. Ondertussen verzamelen haar vijanden zich aan de horizon met maar één
doel: de inwoners van het koninkrijk tot slavernij dwingen. Om ze te verslaan moet
Celaena de kracht vinden om niet alleen haar eigen demonen te overwinnen, maar ook
Page 9/23

Download Free The Vampire Wish Dark World The Vampire Wish Book 1
het kwaad dat op het punt van uitbreken staat. Als ze wint wordt ze Adarlans grootste
bedreiging – en zijn grootste vijand. De pers over de Glazen troon-boeken ‘Fans van
epische fantasy en sprookjes móéten dit gewoon lezen.’ USA Today ‘Lezers zullen
smachten naar meer van Sarah J. Maas.’ Kirkus Reviews ‘Betoverend, opwindend en
fantastisch geschreven.’ Realm of Fiction ‘Perfecte fantasy voor fans van The Hunger
Games.’ The Examiner
Van dood tot erger Sinds de orkaan Katrina over Louisiana trok en een aanslag de
vampierconventie letterlijk op haar grondvesten deed schudden, is iedereen mens of
anders behoorlijk gestrest. Zo ook Sookie, die nog steeds wordt geplaagd door het
verlies van haar spoorloos verdwenen vriend Quinn. Haar vriendschap met de
weerwolven en de bloedband die zij heeft met de vampier Eric, maken het er voor haar
niet gemakkelijker op als beide partijen tegenover elkaar komen te staan.
`Bestsellerauteur Harris mixt moeiteloos de humor uit het Zuiden met bijtende satire.
Publishers Weekly Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf bestverkopende
auteurs van de afgelopen jaren. Haar Sookie Stackhouse-romans verschijnen in 34
landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht
Dit is de eerste verzameling verhalen van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de
hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van Henry Cavill uit de Netflix-hitserie The
Witcher. De Laatste Wens is het eerste boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen
van hekser Geralt. Een collectie korte verhalen vol magie en monsters. Geralt valt
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behoorlijk op, met zijn witte haar en doordringende ogen, zijn cynische houding en
totale gebrek aan respect voor autoriteit... Maar hij is veel meer dan zijn
indrukwekkende uiterlijk doet vermoeden. Geralt is een hekser, een man met magische
krachten die van hem een briljante vechter en een genadeloze huurmoordenaar
maken. Zijn doelwitten? Verachtelijke monsters die het land terroriseren. Als
beschermer van de onschuldigen ontmoet Geralt incestueuze koningen met ondode
dochters, wraakzuchtige geesten, schreeuwende harpijen, vampiers met
relatieproblemen en wanhopige demonen. Velen zijn kwaadaardig, sommigen zelfs
verdorven, maar het belangrijkste is dat de meesten niet zijn wie ze lijken...
In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het genre stelt John Le Carré
de vraag wat je je land nog verschuldigd bent als het geheel van je is vervreemd.
Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van grootmeester John le
Carré. Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré negentig zou zijn geworden.
Julian Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de City van Londen de rug
toegekeerd en is een boekhandel begonnen in een stadje aan de Engelse kust. Een
paar maanden na de opening krijgt hij ’s avonds bezoek van Edward, een Poolse
immigrant die in ’Silverview’ woont, een groot huis aan de rand van het stadje. Edward
blijkt heel wat te weten over Julians achtergrond en heeft zelfs zijn vader nog gekend,
beweert hij. Hij vraagt Julian de oren van het hoofd en komt al snel met grote
toekomstplannen voor de bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime
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Dienst in Londen een brief over een gevaarlijk lek ontvangt, is het gedaan met de rust
in Julians toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende verhaal over een
onwaarschijnlijke vriendschap en de confrontatie tussen onschuld en levenservaring,
en tussen burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op meer
fronten tegelijk te opereren: de uitwerking van de super ingenieuze plot, van zijn zeer
levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’ Volkskrant magazine
The vampire queen is dead. Annika shouldn't have been able to kill the vampire queen
Laila-such a task can only be done by the Nephilim, whose race is extinct. But
somehow, she did kill the queen. Now she's the number one target on multiple hit lists,
and she's only alive because she's a fugitive at the neutral kingdom of the Haven. As if
that weren't enough to deal with, the world is in danger and she's the one prophesied to
save it. But she doesn't have to do it alone. When fate brings her and Prince Jacen
together again, they team up on a quest to find the only object that can save the world
as they know it-the Holy Grail itself. The adventure continues in the fourth book of The
Vampire Wish series, and get ready to brace yourselves, because it's going to be a
bumpy ride!
Elena Gilbert en haar vrienden hebben Fell's Church gered toen kwade geesten eropuit
waren om het dorp te vernietigen. Maar de vrijheid heeft zijn tol geëist: Damon
Salvatore is dood. Hierdoor verandert alles. Damon en zijn vampierbroer Stefan waren
in een wrede strijd verwikkeld om het hart van Elena te veroveren en nu Damon er niet
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meer is, kunnen Elena en Stefan eindelijk samen zijn. Maar waarom blijft Elena dan
dromen over Damon? Terwijl Elena's gevoelens voor Damon steeds sterker worden,
dreigt er een nieuwe duistere kracht in Fell's Church en deze demon is erger dan alles
wat Elena ooit heeft meegemaakt. Zijn enige doel is Elena en iedereen die ze liefheeft
te vermoorden.
Cat Crawfield is zelf half-vampier, maar dat weerhoudt haar er niet van te jagen op de
ondoden. Zo neemt ze wraak op haar vader, die het leven van haar moeder verpestte.
Als Cat gevangen wordt genomen door de sexy vampier Bones, gaat ze een
onverwachte en spannende samenwerking met hem aan. Maar dan worden zij en
Bones zelf doelwit en moet Cat een kant te kiezen. En die van Bones wordt steeds
aantrekkelijker Halverwege het graf is het eerste deel van de veelgeprezen Nachtjagersserie.
Het afsluitende deel van de alom bejubelde Elfhame-trilogie Verbannen, krachteloos en
nog even sterfelijk als altijd probeert Jude Duarte haar leven weer op te pakken. Als het
verraad van Cardan haar één ding heeft geleerd, is het wel dat macht makkelijker te
verwerven is dan vast te houden. Maar Jude is allesbehalve van plan zich gewonnen te
geven. Als haar tweelingzus Taryn onverwacht op de stoep staat – in levensgevaar en
met een afschuwelijk geheim – vormt zich het eerste idee voor een meesterlijk plan om
alles te herwinnen wat Cardan haar heeft afgenomen. Om haar zus te redden, zal Jude
opnieuw moeten doordringen tot het hof van de elfen en haar gevoelens voor Cardan
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onder ogen zien. Maar Elfhame is niet meer zoals ze het heeft achtergelaten. Het land
balanceert op het randje van oorlog en zodra Jude een stap over de grens zet, raakt ze
verstrikt in een bloederig politiek conflict. Terwijl een krachtige vloek wordt ontketend en
de spanningen een hoogtepunt bereiken, moet Jude voor eens en voor altijd kiezen
tussen haar ambitie en haar hart. In de pers ‘De internationale fantasysensatie
Elfhame verschijnt in een limited edition met veel blinkend goud.’ Het Parool ‘Verraad,
liefde, politieke intriges en gekonkel; de Faerie-wereld van Holly Black heeft het
allemaal. Een sinister en meedogenloos prachtig verhaal dat je in één keer uitleest.’
Wendy Sluis, De Bilthovense Boekhandel ‘Zoek je een niet al te zoetsappig boek met
een badass vrouwelijk hoofdpersonage, dan is deze serie echt iets voor jou. Ik kan in
ieder geval niet wachten om meer over Jude en haar avonturen te lezen!’ ****
Hebban.nl
Diana en Matthew komen in het victoriaanse Londen terecht, een wereld vol spionnen
én oude vrienden van Matthew. Zal Diana iemand vinden die haar kan leren met haar
krachten om te gaan? Kan Matthew zich hier op het mysterie rondom het magische
manuscript concentreren? En zal hun liefde alle gevaren die deze nieuwe wereld heeft
het hoofd kunnen bieden?
In de wereld van de zeventienjarige Mare Berrens hebben mensen zilver of rood bloed.
Mare en haar familie zijn geboren als lage Roden, voorbestemd om de elite van
Zilveren te bedienen. Bovendien bezitten de Zilveren bovennatuurlijke krachten,
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waardoor ze zo sterk zijn als goden. Als haar beste vriend in het leger moet gaan
dienen zet Mare alles op alles om zijn vrijheid terug te winnen. Het lukt Mare om
toegang te krijgen tot het koninklijk paleis, waar ze oog in oog komt te staan met de
koning. Hij ontdekt bij Mare een verborgen gave – een kracht waarover ze niet had
kunnen beschikken – haar bloed is immers rood...
Het spannende en romantische vervolg op De glazen troon. In De donkere kroon raakt
Celaena verstrikt in een onontwarbare kluwen van liefde, macht en trouw. Celaena
Sardothien mag dan de kampioen van de koning zijn geworden, haar trouw aan de
kroon is nihil. Ze balanceert op een levensgevaarlijk koord dat bij één verkeerde
beweging kan breken. Dan blijken er nog meer duistere krachten aan het werk dan
Celaena al vermoedde en komt alles wat ze liefheeft in gevaar. Ze zal keuzes moeten
maken: wie kan ze vertrouwen en wie is het waard om voor te vechten?
Elena Gilberts liefde, de vampier Stefan Salvatore, is gevangengenomen door de
demonische geesten die in Fells Church een ravage aanrichten. Om haar geliefde te
vinden, moet Elena vertrouwen op Stefans broer Damon, de knappe maar uiterst
dodelijke vampier die het feit dat hij Elena voor zichzelf wil niet onder stoelen of banken
steekt. En ook Elena kan niet ontkennen dat de spanning tussen haar en Damon met
de dag groter wordt. Voor welke broer zal ze uiteindelijk kiezen? Ondertussen
onderzoeken Bonnie en Meredith het kwaad dat bezit heeft genomen van Fells Church.
Hun onderzoek leidt tot een aantal verschrikkelijke ontdekkingen, en al snel maken ze
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deel uit van een van de gevaarlijkste avonturen van Elena tot nu toe
Een betoverend fantasyverhaal De droom kiest de dromer, niet andersom. Wie is de
blauwe godin uit Lazlo’s dromen? Hoe kon hij over haar dromen voordat hij wist dat ze
bestond? En als alle goden dood zijn, waarom lijkt zij dan zo echt? Al sinds zijn vijfde is
junior bibliothecaris Lazlo Zonderling geobsedeerd door de mythische stad Ween, die
tweehonderd jaar geleden gescheiden werd van de rest van de wereld. Het vergt echter
meer moed dan Lazlo in zich heeft om zijn vertrouwde leven om te gooien en naar de
stad op zoek te gaan. Dan doet zich een prachtige kans voor: een groep legendarische
krijgers uit Ween heeft zijn hulp nodig bij het oplossen van een mysterieus probleem.
Lazlo moet deze kans grijpen of zijn droom voor altijd verliezen. 'Schitterend
geschreven in een betoverende stijl. Lezers zullen niet kunnen wachten tot het
volgende deel.' Publishers Weekly 'De personages zijn zorgvuldig en knap opgebouwd,
de schrijfstijl is pijnlijk mooi en de wereld volkomen echt… Een boek om te koesteren.'
Booklist 'Laini Taylor heeft mijn verbeelding zo in vuur en vlam gezet dat die spontaan
explodeerde… Dit is het soort verhaal dat dromen doet verbleken.' Roshani Chokshi,
auteur van Aru Shah en het einde van de tijd
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
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gevonden onder de Klingen van Onze Vrouwe van Gezegende Moord, maar velen
binnen de congregatie van de Rode Kerk vinden dat ze die niet verdient. Haar positie is
onzeker, en ze is nog altijd geen stap dichter bij de wraak die ze wil nemen na de brute
dood van haar familie. Maar na een fatale confrontatie met een oude vijand begint Mia
te vermoeden dat de Rode Kerk zo haar eigen motieven heeft. Als vervolgens bekend
wordt dat Consul Scaeva en Kardinaal Duomo de afsluiting van de grote spelen in
Godsgraf zullen bezoeken, trotseert Mia de Kerk en verkoopt ze zichzelf als slaaf,
zodat ze wraak kan nemen. Een belofte die ze zichzelf maakte op de dag dat ze alles
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.
George R.R. Martin, De Fevre Dream Winter 1857. Abner Marsh heeft grote moeite
werk te vinden als kapitein van een rivierstomer op de Mississippi. Als een rijke
aristocraat hem onverwacht een lucratief aanbod doet, is Abner meteen op zijn hoede.
De reden? De spookachtig bleke Joshua York met zijn kille blik gaat er volledig aan
voorbij dat Abners vloot op één boot na compleet is vergaan tijdens een ongewoon
strenge winter. Het laat hem bovendien onverschillig dat hij zijn investering de komende
tien jaar niet zal terugverdienen. Wat wel zijn redenen zijn om de gevaarlijke Mississippi
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op te gaan, vertelt hij niet en de enige voorwaarde die hij stelt, is dat Marsh zijn
afwijkende gedrag zonder vragen te stellen accepteert, hoe bizar, willekeurig of
bevreemdend dat gedrag ook mag zijn. Abner gaat aarzelend akkoord, misschien tegen
beter weten in. Pas tijdens de eerste reis met de Fevre Dream dringt het langzaam
maar zeker tot hem door dat hij een overeenkomst is aangegaan waarvan de afloop
heel onzeker is. `Dit boek kan zich meten met Anne Rice Dagboek van een
onsterfelijke. Dit is revolutionair werk.' Rocky Mountain News
Na de tragische dood van Livia Blackthorn staat de Kloof op de rand van een
burgeroorlog. Een deel van de Blackthorn-familie 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...
Alyson Noël, De Onsterfelijken 6 - Lotusbloem Ever en Damen hebben al eeuwenlang
bittere rivalen, jaloerse vrienden en hun grootste angsten overwonnen, allemaal in de
hoop ooit samen te kunnen zijn, voor altijd. In Lotusbloem is hun gezamenlijke lot
eindelijk binnen handbereik. Worden Ever en Damen voorgoed verenigd of wreed uit
elkaar gedreven? In dit laatste deel lees je de ontknoping van De Onsterfelijken...
`Vanaf hoofdstuk één in Evermore was ik verslaafd.' Maartje OP DEONSTERFELIJKEN-HYVES.NL `Als je eenmaal over Ever en Damen hebt gelezen,
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kun je niet meer stoppen!!' TEENSREADTOO.COM Alyson Noël woont in Laguna
Beach, Californië. Haar serie De Onsterfelijken, over Ever en Damen, wordt in 33
landen vertaald en de filmrechten van de reeks zijn voor miljoenen dollars verkocht.
This bundle includes all five books in The Vampire Wish series by USA Today
bestselling author Michelle Madow and is full of magic, romance, adventure, and twists
you'll never see coming. Annika never thought of herself as weak-until vampires
murdered her parents and kidnapped her to their hidden kingdom of the Vale. As a
brand new blood slave, Annika must survive her dangerous new circumstances-or face
death from the wolves prowling the Vale's enchanted walls. But sparks fly when she
meets the vampire prince Jacen, and while she hates the thought of falling for the
enemy, her connection with the mysterious prince could be the key to her freedom.
Because if she becomes a vampire, she'll finally have the strength she needs to escape
the Vale. Thousands of copies sold. Millions of pages read. 700+ five-star reviews for
the series. Now, for a limited time, save $20 compared to buying the individual books
by reading the entire Vampire Wish series in this special bundle deal! "This series is
extraordinary... it had me at the edge of my seat the entire time!" -Nicole, Goodreads
Reviewer "Highly recommended... the twists and turns will leave you reading all the
way to the end!" -Derek Williams, Amazon Reviewer "One of my favorite series of the
year!" -Michelle Villa, Goodreads Reviewer "Fast paced and action packed! Michelle's
plots have twists that will make you hooked and driven mad to read what comes next!"
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-BookAddict'sReviews, Amazon Reviewer "I have loved each book and the characters
all have grown so much from the start. Get it as soon as you can don't miss a wonderful
story!" -Athena Lee Brown, Amazon Reviewer "Twists and turns at every chapter.
Michelle definitely knows how to keep you on your toes!" -Akbish, Amazon Reviewer
"Magnificent! I love this series and each book gets better and better!" -Angel Bunny,
Amazon Reviewer "The Vampire Wish was full of ups and downs, twists and turns, and
it was worth every moment. I couldn't put it down!" -Steph1253, Amazon Reviewer
What are you waiting for? Scroll up and click buy now to find out why readers all over
the world are addicted to The Vampire Wish!
Alyson Noël, De onsterfelijken 5 Nachtster Je beste vrienden kunnen je ergste vijanden
zijn ze kennen al je geheimen en je zwakke punten, daardoor weten ze precies hoe ze
je het hardst kunnen raken. Ever wil niets liever dan eeuwig bij Damen zijn. Maar er is
iemand die hun liefde kapot wil maken, door een gruwelijk geheim uit het verleden van
Damen te onthullen. Kunnen ze deze tegenslag samen aan of ziet de toekomst er
opeens erg somber uit? Nachtster is een onvergetelijk verhaal over blinde wraak en
onsterfelijke liefde.
Het meeslepende slot van de fantasyserie van topauteur Sarah J. Maas Een
naderende oorlog bedreigt alles waar Feyre van houdt in het bloedstollende derde deel
van de Hof van doorns en rozen-serie. Feyre heeft haar metgezel Rhysand verlaten en
is teruggekeerd naar het Lentehof. Ze is vastbesloten informatie te verzamelen over
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Tamlins plannen en die van de koning van Hybern, die Prythian wil overheersen. Maar
ze moet een dodelijk spelletje spelen om Tamlin te misleiden - één misstap betekent
het einde, niet alleen van Feyre, maar van haar hele wereld. Als de oorlog uitbreekt,
moet Feyre beslissen wie van de oogverblindende en dodelijke Edelheren ze kan
vertrouwen. Ze zal op onverwachte plekken naar bondgenoten moeten zoeken. Maar
terwijl immense legers de macht proberen te grijpen, woedt de grootste strijd in haar
hart. Over de eerste twee delen van de serie: 'Spanning, romantiek, intrige en actie. Dit
boek mag je niet missen.' The Huffington Post 'Dit moet je kopen!' School Library
Journal Lees ook de eerste twee delen van de serie: Hof van doorns en rozen Hof van
mist en woede
Hoop en Rood is het eerste deel van Jon Skovrons verfrissende fantasy-trilogie Het Koninkrijk
der Stormen. Hier begint het avontuur. In een gebroken koninkrijk verspreid over wilde zeeën
vinden twee jonge mensen van verschillende culturen een gemeenschappelijk doel. Een
naamloos meisje is de enige overlevende nadat haar dorp is afgeslacht door biomancers,
mystieke dienaars van de Keizer. Vernoemd naar haar verloren dorp wordt IJle Hoop in het
geheim getraind door een Vinchen-meesterkrijger getraind tot een instrument voor wraak. Een
jongen komt als wees terecht op de smerige straten van Nieuw Laven nadat drugs en ziekte
de levens heeft geëist van zijn lichtzinnige ouders. Hij wordt geadopteerd door een van de
beruchtste vrouwen van de criminele onderwereld, krijgt de naam Rood, en wordt getraind als
dief en zwendelaar. Als vervolgens de bendeleider Doodskop Drem een deal sluit met de
biomancers om alle sloppenwijken van Nieuw Laven samen te voegen en er zo over te
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heersen, botsen de werelden van Hoop en Rood op elkaar. ‘Jon Skovron is fantastisch! Dit
boek kost je je nachtrust. Het is origineel, meeslepend, spannend en het heeft fantastische
personages.’ Ferry Visser, boekhandel Rebers
The Vampire WishThe Complete SeriesCreatespace Independent Publishing Platform
Geronimo gaat samen met zijn zus Thea en zijn neef Klem op zoek naar een schat. Het eiland
waar de schat ligt, is nog niet zo gemakkelijk te vinden. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 9 jaar.
Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden een koude,
sombere plek. Haar overlevingskansen en die van haar familie berusten op haar vermogen om
te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd wordt door een wolf kan ze de verleiding niet
weerstaan om te vechten voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden en daarop
staat een prijs. Niet veel later verschijnt er een beestachtig wezen om vergelding op te eisen.
Wanneer ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian wordt gesleept, ontdekt Feyre dat haar
ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de dodelijkste, onsterfelijke magische
wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn landgoed verblijft, veranderen haar ijzige vijandige
gevoelens voor Tamlin in een vurige passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie,
gevaarlijke wereld van de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude, kwaadaardige schaduw
groeit over het land, en Feyre moet een manier vinden om het te stoppen of Tamlin en zijn
wereld zullen voor eeuwig verdoemd zijn.
Stella Grant houdt ervan om controle te hebben. Om haar taaislijmziekte te beheersen en de
mogelijkheid van longtransplantatie te behouden, moet Stella zes stappen afstand houden met
alles en iedereen. Het enige waar Will Newman controle over wil hebben, is het verlaten van
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het ziekenhuis. Binnenkort wordt hij achttien en kan hij alle apparaten loskoppelen en de
wereld zien. Will is precies waar Stella van weg moet blijven. Als hij alleen al op haar ademt,
zou ze haar plek op de transplantatielijst kwijt kunnen raken. Een van hen zou zelfs kunnen
sterven. Afstand: zes stappen. Geen uitzonderingen. Maar plotseling voelt zes stappen niet
aan als veiligheid. Het voelt als een straf. Wat als ze een klein stukje van de ruimte konden
stelen die hun kapotte longen van hen hebben gestolen? Zou vijf stappen uit elkaar echt zo
gevaarlijk zijn als het ervoor zorgt dat hun hart stopt met breken?
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