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The Witch Doesnt Burn In This One Women Are Some Kind Of Magic 2
In this gripping, romantic sequel to These Witches Don't Burn, Hannah must work alongside her new girlfriend to take down the Hunters
desperate to steal her magic. Hannah Walsh just wants to finish high school. It's her senior year, so she should be focusing on classes,
hanging out with her best friend, and flirting with her new girlfriend, Morgan. But it turns out surviving a murderous Witch Hunter doesn't
exactly qualify as a summer vacation, and now the rest of the Hunters seem more intent on destroying her magic than ever. When Hannah
learns the Hunters have gone nationwide, armed with a serum capable of taking out entire covens at once, she's desperate to help. Now, with
witches across the country losing the most important thing they have--their power--Hannah could be their best shot at finally defeating the
Hunters. After all, she's one of the only witches to escape a Hunter with her magic intact. Or so everyone believes. Because as good as she
is at faking it, doing even the smallest bit of magic leaves her in agony. The only person who can bring her comfort, who can make her power
flourish, is Morgan. But Morgan's magic is on the line, too, and if Hannah can't figure out how to save her--and the rest of the Witches--she'll
lose everything she's ever known. And as the Hunters get dangerously close to their final target, will all the Witches in Salem be enough to
stop an enemy determined to destroy magic for good?
Op een koude middag in februari vangt Stella een glimp op van een man die ze jaren niet gezien heeft maar direct herkent. Dat denkt ze,
althans. Ze vlucht naar Schotland, naar een plek waarvan alleen haar zus Nina het belang kent. Aan de andere kant van de wereld beseft
Jake op datzelfde moment dat hij weg moet uit zijn verstikkende relatie. Hij reist naar Schotland. Daar ontmoeten Stella en Jake elkaar, wat
hun levens voorgoed verandert. Maar niet voordat Stella haar verleden onder ogen durft te zien. Jij en ik is een intense roman over de
krachtige band tussen zussen en de manier waarop we gevormd worden door de dierbaren om ons heen. 'Wat O'Farrell zo goed maakt, is
dat ze de lezer hartstochtelijk mee laat voelen met haar personages en hun lot.' The Times 'Niet weg te leggen.' ELLE 'Gepassioneerd en
onvergetelijk.' The Independent
Goodreads Choice Award-winning poet and USA TODAY bestselling author amanda lovelace presents the women are some kind of magic
boxed set -- a beautiful and empowering trilogy guaranteed to awaken your inner goddess. All three volumes of the women are some kind of
magic series in a sleek slipcase. Contains: the princess saves herself in this one the witch doesn't burn in this one the mermaid's voice
returns in this one
De verre kust is het derde deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon het verhaal van Claire
Randall, die in 1945 de naoorlogse hereniging met haar man Frank viert met een tweede huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden. Tijdens
een wandeling stuit Claire op een stenencirkel... en ze wordt wakker in het Schotland van 1743. Daar laat de jonge Schot Jamie Fraser haar
kennismaken met echte, vurige passie en een zo allesomvattende liefde, dat Claire verscheurd wordt tussen twee -volkomen verschillende
mannen en twee onverenigbare levens. Als haar dochter Brianna volwassen is, besluit Claire voorgoed terug te keren naar het Schotland van
de achttiende eeuw en naar haar geliefde. Maar kort na hun gepassioneerde hereniging worden Claire en James gedwongen tot een lange
zeereis die een onverwachte wending neemt... De Reiziger is een verhaal vol passie en avontuur, angst en verraad... en een liefde die alle
barrières van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon.
Karen and her friends Jimmy, Doug and David were avid ghost hunters in their town. They were always excited to find a new location that no
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other ghost hunters had explored. As Karen and her friends were driving around after midnight on a windy night bored of not being able to
find a new location, they were about to give up and David said, "Stop! Doug replied, "You scared the crap out of me. I almost ran the car off
the road." "Sorry, but I just remembered when I was just a little boy, I used to walk down this old dirt road with my best friend Tommy, and we
used to read the writings on the tombstones. Tommy told me that a family of Witches were buried in this unmarked cemetery. Of course, I
had nightmares quite frequently that the family of Witches would come out of their graves and kill me someday. But when I got a little older,
my friend Tommy told me he made the story up just to scare me since I was so much younger than he was. He knew I was a scaredy cat and
would probably have nightmares. Boy was he right, I had so many nightmares about that cemetery that I wouldn't step foot on that dirt road if
you gave me a million dollars. Now that I'm so much older now and not afraid of any ghosts, I think it would be pretty cool to check out the
cemetery I was so afraid of so long ago," explained David. Doug answered, "Well, since we’re all here and no exciting ghost sightings, we
may as well check out the cemetery for any Witches," laughed Doug. Doug drove the car down the old dirt road and as he approached the
location of the cemetery he said, "Look, I think I saw something by one of the tombstones. It's probably nothing."
A blank lined journal for feminist poetry and fierce fairytale lovers. Perfect if you love the princess saves herself in this one, the mermaid's
voice returns in this one, the witch doesn't burn in this one by amanda lovelace, no matter the wreckage Sarah Kay, teaching my mother how
to give birth, milk and honey rupi kaur, your soul is a river paperback, excerpts from a book i'll never write, words from a wanderer, yesterday
i was the moon book, burn the fairy tales. Size Dimensions: 100 pages / 50 Sheets 6 x 9 inches Interior: Blank plain ruled paper with no
margin lines. Multipurpose uses Use to stay organized or tear sheets out to use as stationery paper. A soft-bound paperback journal with a
matte finish, ideal as a journal, scrapbook, diary, notebook, inventory, accounting, logbook, recipe journal, composition notebook, memory
book. High-quality paper that can be used with gel pens, crayons, markers, pencils, paint brushes, fountain pens, ballpoint pens, ink pens.
The cheap and thoughtful gift for any occasion such as birthdays, anniversaries, Christmas, Easter e.t.c
This book is for anyone who has ever felt the overwhelming nature of life. Hopefully these words let you know you are not alone.
"COME AND SEE HOW I HAVE TAMED THE MONSTER THAT ONCE TRIED TO KILL THE GOOD IN ME."three of today's bestselling
poets, nikita gill, amanda lovelace, & trista mateer come together to weave an empowering tale in their collaborative poetry collection,
dragonhearts. through the combination of prose & poetry, the authors use fairy tales & myths to create something that is both timeless &
extremely relevant to present-day issues, such as the #MeToo movement, reclaiming your voice, feminism, & the shared power of self-love &
solidarity.this book is a reminder that romantic love does not need to be the main plot of your story. sometimes friendship is.(inspired by the
bonus chapter in the barnes & noble exclusive hardcover of the 2018 goodreads choice award-winning poetry collection, the witch doesn't
burn in this one by amanda lovelace.)

Clariël behoort tot een van de aanzienlijkste families in het Oude Koninkrijk. Wanneer haar ouders besluiten naar de stad
Belisaere te verhuizen, gaan er geruchten dat Clariëls moeder de troonopvolger is. Maar daar wil Clariël niets van weten. Als
geboren jager droomt ze van een terugkeer naar de stille, groene wereld van het Grote Woud. Die droom wordt door diverse
krachten tegengewerkt. Wanneer Clariël betrokken raakt bij de inspanningen om een gevaarlijk wezen op te sporen, ontdekt ze
dat ze over magische krachten beschikt. Is ze in staat weerstand te bieden aan de verleiding van de macht? Kan ze ontsnappen
aan een ongewenst huwelijk om de koning te redden? In Clariël neemt Garth Nix zijn lezers mee naar een tijd, zes eeuwen vóór
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de geboorte van Sabriël. Een tijd waarin de basis wordt gelegd voor de gebeurtenissen in Het Oude Koninkrijk.
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 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
Being a witch is a lot harder than it looks. When single mom Twyla Hedgewood is told that she's one of three very powerful
witches, she's pretty doubtful. After all, she can barely balance her checkbook, nevermind tackle complicated spells and magic.
Her sisters seem to be handling the witchy stuff much better than she is, but her grandmother is convinced that the three of them
are somehow the most powerful witches their sleepy little town has ever seen. After all, they're not just witches, but they're half
faery, too. When her lousy ex-husband winds up murdered in her bed, Twyla has to prove that she's innocent, but that won't be
easy. The Sheriff hates her entire family and would like nothing more than to see Twyla get locked up forever for the murder. With
the help of her two sisters and a few quirky supernatural friends, can Twyla figure out who really killed her ex so she can clear her
name and possibly nab a date with the cute shifter cop investigating her? Welcome to Frog Hollow, Mississippi, where paranormal
and normal are pretty much the same thing. Family, friends, and freaks... Meet the residents of a town with a very special link to
the 'Other Side,' a town whose residents include vampires, shapeshifters, demons, angels, and the occasional drunk faery. It's a
town with many secrets and shames, and it's up to Twyla and her sisters to sort through them all and figure out just who they can
trust.
Angel (ik-persoon) heeft adhd, wordt snel kwaad en woont alleen met haar moeder, die stripteasedanseres is, in een
achterstandswijk. Ze is stoer en houdt iedereen op afstand. Totdat Kayleigh bij haar de klas komt. Angels gevoelens voor Kayleigh
worden steeds intenser. Vanaf ca. 13 jaar.
Goede Vrijdag, 1612. Een groep van vrouwen heeft zich verzameld voor een mysterieuze bijeenkomst wanneer ze worden
gestoord door de magistraat Roger Nowell. Hij vraagt zich af of er sprake is van een samenscholing van heksen. Tot de groep
behoort de rijke Alice Nutter, die twee van hekserij beschuldigde vrouwen verdedigt. Ondertussen gonst het van de geruchten over
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de terugkeer van een priester die naar Frankrijk was gevlucht voor de protestantse koning James I. Een bekende uit het verleden
van Alice Nutter. Zal ze hem onderdak geven? En hoe snel zullen ze hem pakken? En haar? De schemerpoort is een
ijzingwekkende roman over de strijd tussen goed en kwaad. Winterson voegt hiermee een nieuwe dimensie toe aan haar
indrukwekkende oeuvre. Jeanette Winterson is de meermaals bekroonde auteur van onder andere Sinaasappels zijn niet de enige
vruchten, De passie en Waarom gelukkig zijn als je normaal kunt zijn? Ze werd onderscheiden met een Order of the British Empire
voor haar verdiensten voor de literatuur. `Een roman die even fijn als diepzinnig is. Een van de weinig moderne romans die zelfs
langer had mogen zijn. Literary Review `Als je van haar andere boeken houdt zal je dit boek fantastisch vinden. Schitterende stijl.
Halverwege was ik helemaal verslaafd. The Independent `Prachtig geschreven. Independent on Sunday
Confront Depression, Anxiety, Grief, and Loss Through Poetry Are the usual depression books helping you find a path to healing?
No? Try this poetry collection especially for those dealing with mental illness and for people closest to them. Create hope for the
future. Paloma is faking it. On the outside, she’s A-Okay. She’s electrified at work, there is a cadence in her step as she walks
her dog, she posts memes on Facebook, and she keeps up with most relationships. Looks can be deceiving, however. Inside,
Paloma is just going through the motions, and she feels like things are spiraling out of control. But when things are at their darkest,
dawn arrives with clarity and focus, and with it, healing. Paloma learns to value small glimmering moments of joy rather than
searching for constant happiness, thus building hope for her future. A manifesto for life. Happy, Okay?: Poems about Anxiety,
Depression, Hope, and Survival is not simply a narrative spun in verse by a masterful poet. It is an invitation to readers to shake
off the stigma and silence of mental illness and find strength in the only voice that matters: your own. It can be an electric roadmap
to healing and a manifesto for wholeness. In this inspiring and heartwarming book, you will: • Understand how to make happiness
a decision, even when you don’t feel it in your bones • Find out how to exercise patience and self-acceptance • Attract hope and
purpose back into your life Fans of Milk and Honey by Rupi Kaur, The Witch Doesn’t Burn in this One by Amanda Lovelace,
Depression & Other Magic Tricks by Sabrina Benaim, Our Numbered Days by Neil Hilborn, or Nothing is Okay by Rachel Wiley
will love Happy, Okay? by M.J. Fievre.
Heerlijk feelgoodverhaal voor fans van de Selection-serie, Sophie Kinsella en Jill Mansell Millie Quint is er kapot van als haar
vriendin met een ander zoent. Omdat ze de gedachte om elke dag met haar ex geconfronteerd te worden niet kan verdragen,
besluit Millie om beurzen aan te vragen voor prestigieuze scholen. Hoe verder van Houston, hoe beter. Millie kan haar geluk niet
op als ze wordt toegelaten tot een van de meest exclusieve scholen ter wereld in de Schotse Hooglanden. Alles aan Schotland is
anders: het landschap is mistig en groen, de school is prachtig en de studenten vinden haar Amerikaanse accent superschattig. Er
is alleen één probleem: Millies kamergenoot Flora gedraagt zich als een echte prinses. Ze ís ook een echte prinses. Van
Schotland. De twee kunnen elkaar niet uitstaan, maar voordat Millie het doorheeft, heeft ze wéér een vriendin. Prinses Flora zou
een nieuw hoofdstuk in haar liefdesleven kunnen zijn, maar Millie weet dat de kans op een happily ever after klein is. Het echte
leven is tenslotte geen sprookje… Of toch wel? Her Royal Highness is het vervolg op Royals, maar met nieuwe personages! 'Een
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kroon op Hawkins' eerdere werk. Dit is de perfecte tienerfilm uit je dromen.' Entertainment Weekly
Een zich in het Sydney van de negentiende eeuw afspelend liefdesverhaal van een goklustige Anglicaanse predikant en een rijke
erfgename die is gefascineerd door glas.

2016 Goodreads Choice Award-winning poet Amanda Lovelace returns in the witch doesn't burn in this one -- the bold
second book in her "women are some kind of magic" series. The witch: supernaturally powerful, inscrutably independent,
and now--indestructible. These moving, relatable poems encourage resilience and embolden women to take control of
their own stories. Enemies try to judge, oppress, and marginalize her, but the witch doesn't burn in this one.
The witch: supernaturally powerful, inscrutably independent, and now—indestructible. These moving, relatable poems
encourage resilience and embolden women to take control of their own stories. Enemies try to judge, oppress, and
marginalize her, but the witch doesn’t burn in this one.
Wanneer de enige bij wie je wilt zijn er niet meer is Op een zonnige middag in maart 2020 gebeurt het ondenkbare:
Yasmin, de beste vriendin van Myrthe, overlijdt totaal onverwacht aan de gevolgen van een onbekend virus dat enkele
maanden eerder uitbrak. De dood van haar beste vriendin komt als een enorme schok voor Myrthe, maar het echte besef
van wat er gebeurd is, komt later pas. Is zij schuldig aan de dood van haar vriendin? Waarom mag zij verder leven en
Yasmin niet? En wat heeft haar leven nog voor zin, nu Yasmin er niet meer is? Myrthe worstelt in haar eentje met deze
vragen en sluit zich af voor de buitenwereld. De enige bij wie ze nu wil zijn, is er niet meer. In haar wanhoop besluit ze
een brief te schrijven aan Yasmin. Al schrijvend doet ze een poging te verwerken wat er gebeurd is. En langzaamaan
pakt ze haar leven weer op. Voor Yasmin. Voor Yasmin is onderdeel van de Best of YA | XS-reeks. Meer lezen uit deze
reeks? Lees ook: Girl 6
In 2013 gaf Chimamanda Ngozi Adichie een TEDx-lezing over wat het betekent om vandaag de dag feminist te zijn. Het
filmpje werd bijna drie miljoen keer bekeken en gedeeld, Beyoncé gebruikte een sample van Adichie in een van haar
nummers en ook in boekvorm is haar pleidooi een grote bestseller in Amerika en Engeland. Het is geen wonder dat We
moeten allemaal feminist zijn zoveel mensen aanspreekt: Chimanada Ngozi Adichie schrijft op humorvolle en
toegankelijke wijze en biedt een nieuwe, unieke definitie van het feminisme in de eenentwintigste eeuw.
David Levithan Elke dag `Aanstekelijk optimisme over de kans op geluk en ware liefde. The New York Times Book
Review' Iedere dag wordt de zestienjarige A wakker in een ander lichaam en leeft hij een ander leven. Hij kan zich nooit
hechten, mag niet opvallen en zich nergens mee bemoeien. Tot hij ontwaakt in het lichaam van Justin en diens vriendin
Rhiannon ontmoet. Vanaf dat moment wil hij nog maar één ding: elke dag, elk moment bij haar zijn. Heel voorzichtig
probeert hij met behulp van e-mails contact te maken, maar wanneer hij vergeet om zijn e-mailsporen te wissen, wordt
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zijn aanwezigheid opgemerkt door een jongen in wiens lichaam hij een dag doorbracht. En die is vastbesloten om A te
ontmaskeren... David Levithan is een veelvuldig bekroond schrijver en New York Times Bestseller-auteur. Hij werkt als
redacteur van kinder- en jeugdboeken in New York. Van hem verschenen onder andere Liefdeswoordenboek en Will
Grayson, Will Grayson (met John Green).
Blake Landon. Sexy, woest aantrekkelijk, onbereikbaar: hij is de ultieme fantasie van elke vrouw. Blake is miljardair,
befaamd hacker en krijgt altijd alles wat hij wil. Wanneer Erica Hathaway hem tegenkomt, krijgt ze hem niet meer uit haar
hoofd. Maar de timing is verre van perfect. Erica is hard op weg naar een succesvolle carrière. Met een ijzersterk
business plan op zak moet ze alleen nog de juiste investeerder vinden. Wat ze nooit had verwacht gebeurt: ze valt als
een blok voor de charmes van haar onweerstaanbare investeerder. Ook Blake raakt in de ban van Erica’s charme,
intelligentie en ambities, en al snel wil Blake niet alleen haar bedrijf,hij wil Erica helemaal.
Callie's Check List 1. Turn yourself over to a tyrant. 2. Freak out because everyone is mad. 3. Try not to lose your cat. 4.
Make the hot firemen yours. 5. Work out how to do magic. I've found everything I searched for. I know the truth—And it is
a doozy. Now that my uncle has helped me unlock my powers, I have to officially abdicate my claim to the throne.
Except, everyone is so mad at me. They think I should double cross him before he betrays me. All I want to do is keep
my cat, keep my guys, and if I can liberate an entire coven in the process, that would be amazing. - Feline the Burn is
book three of the Firehouse Witches Series, a paranormal reverse harem with a side of laughter and plenty of heat (and
it's not just coming from the fire!)
De cynische Saoirse (17) gelooft niet meer in de liefde. Ze is vastbesloten om nooit meer aan een serieuze relatie te
beginnen. Tot ze op een eindexamenfeestje Ruby ontmoet. Die daagt haar uit tot een experiment: een zomer vol
klassieke dates die zo in een romantische comedy zouden passen, en die eindigt zodra vakantie voorbij is – geen
verwachtingen van eeuwige liefde, geen gebroken harten, geen gezeur. Klinkt als een perfect plan, maar Ruby en
Saoirse vergeten één ding: aan het einde worden de personages in de film altijd écht verliefd.
Opposites attract in 'Elle & Darcy', een hartverwarmende queer rom-com van Alexandria Bellefleur. Alexandria Bellefleur bewijst
zich met 'Elle & Darcy' de nieuwe ster in romcomland! Na een verschrikkelijke date besluiten Elle en Darcy dat ze nooit meer
afspreken. Ze zijn te verschillend: Elle is een dromerige Twitter-astrologe die op zoek is naar haar soulmate, Darcy is een nononsense actuaris die niet van verrassingen houdt. Ze nemen afscheid, maar niet voor lang. Darcy wordt gek van haar
bemoeizuchtige broer die matchmaker speelt en doet Elle een voorstel: tot oudejaarsavond doen ze alsof ze een relatie hebben.
Daarna hoeven ze niets meer met elkaar te maken te hebben. Maar hoe eindigt het toneelstukje als de gevoelens echt worden?
Een heerlijk verhaal over twee vrouwen die mijlenver van elkaar afstaan, maar langzaam voor elkaar vallen. 'Elle & Darcy' is de
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debuutroman van Alexandria Bellefleur.
Part guided journaling practice, part interactive magical grimoire, The Magical Writing Grimoire shows you how to incorporate
writing as a magical tool to create healing and amplify spell-casting. Whenever and wherever you are, word magic is with you.
During times of chaos or pain, or simply when you need a cosmic boost, writing can help. In fact, healers, therapists, and magical
practitioners have long incorporated writing in their practices. From letter writing for creating closure to dream diaries, writing is a
powerful process for moving your dreams into manifestation. The Magical Writing Grimoire approaches writing as a selfactualizing, intentional, and healing act. You will learn how to combine writing with ritual and magic for self-discovery, clarifying
intentions, creating and making things happen, and manifestation. You will also be guided in how to create a personal grimoire—a
magical book of self rituals, spells, and intentions. Each chapter contains writing prompts that also incorporate magical ritual and
tools including working with crystals, spell incantation, or candle alchemy. Other rituals and prompts may be set up for certain
moon phases or ask you to bury or burn a piece of paper. Equal parts practical and inspiring, The Magical Writing Grimoire shows
you how to wield your word as your wand.
Julian kijkt Rosie met een frons aan. Dan zucht hij diep. 'Neem haar mee. Het is te gevaarlijk hier te blijven, want ze kunnen
terugkomen.' 'Ho ho ho!' roep ik, een stapje achteruit zettend. 'Ik ga nergens heen voordat jullie vertellen wíé er terug kan komen
en hóé het komt dat mijn vriendin eruit zag alsof ze overgenomen was door een schaduwmonster!' Een tel is het volledig stil. Tot
Rosie me aankijkt en zegt: 'Stephanie, je vriendin is bezeten door een demon.' Wacht. Wát?! Als een vis op het droge open en
sluit ik mijn mond. Er komt geen geluid uit. Steph doet niets liever dan tekenen, Dungeons & Dragons spelen met haar vrienden en
fantaseren hoe het is om een superheld te zijn. Als ze tijdens een spelletjesavond opeens worden aangevallen, is het een
mysterieuze jongen in een superheldenpak die hen er ongedeerd uit weet te halen. Bestaan superhelden dan echt? Al snel raakt
Steph verwikkeld in een strijd tegen een demonisch leger met de ambitie ieder mens over te nemen, een groep superhelden die
haar wil rekruteren en een groeiende stapel huiswerk. Is het leven van een scholier wel te combineren met het redden van de
wereld? En wat doe je als je toch minder moedig blijkt te zijn dan je had verwacht?
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 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.
After Charmed ended in 2006, witches were relegated to sidekicks of televisual vampires or children's programs. But during the
mid-2010s they began to resurface as leading characters in shows like the immensely popular The Chilling Adventures of Sabrina,
the Charmed reboot, Salem, American Horror Story: Coven, and the British program, A Discovery of Witches. No longer sweet,
feminine, domestic, and white, these witches are powerful, diverse, and transgressive, representing an intersectional third-wave
feminist vision of the witch. Featuring original essays from noted scholars, this is the first critical collection to examine witches on
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television from the late 2010s. Situated in the aftermath of the #MeToo movement, essays examine the reemergence and shifting
identities of TV witches through the perspectives of intersectional gender studies, hauntology, politics, morality, monstrosity,
violence, queerness, disabilities, rape, ecofeminism, linguistics, family, and digital humanities.
In Mannen leggen me altijd alles uit maakt Rebecca Solnit duidelijk hoe onze samenleving nog altijd is doortrokken van
ongelijkheid tussen de seksen. In het titelessay introduceert ze het verschijnsel dat inmiddels bekendstaat als ‘mansplaining’.
Waarom gaan mannen ervan uit dat ze alles weten? En, minstens zo erg, waarom laten vrouwen zich gewillig de mond snoeren?
Marja Pruis laat in het voorwoord haar licht schijnen op het fenomeen Solnit. ‘Verhelderend, geruststellend en nog grappig ook.
Mijn boek van het jaar.’ LENA DUNHAM ‘Solnit is idealistisch op de enige geloofwaardige manier: woedend op de werkelijkheid
zonder blind te zijn voor de complexiteit.’ DE GROENE AMSTERDAMMER ‘Scherpzinnige, eigentijdse reflecties over de
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.’ THE NEW YORK TIMES
The Witch's Complete Guide to Self-Care is a modern guide for the modern witch filled with ways to reclaim your purpose and
sense of self.
The Witch Doesn't Burn in This One
‘Galbraith is op zijn best in dit web van mysteries en bewijst zich opnieuw als unieke schrijver.’ **** NRC Handelsblad 'Ik houd
van Strike. Op Robin ben ik al helemaal verliefd.' NRC Handelsblad ‘Een solide detective waarin vooral haar satirische talent
schittert. Rowling blijft een meesterverteller.’ de Volkskrant Robert Galbraith is het pseudoniem van J.K. Rowling Privédetective
Cormoran Strike is op bezoek bij zijn familie in Cornwall wanneer hij benaderd wordt door een vrouw die meer wil weten over de
vermissing van haar moeder, Margot Bamborough. In 1974 is zij onder mysterieuze omstandigheden verdwenen... Strike heeft
zich nog nooit op een cold case gestort, laat staan eentje van meer dan veertig jaar oud. Ondanks de kleine kans van slagen is hij
geïntrigeerd door de vermissing en voegt hem toe aan de lange lijst van zaken waar hij en zijn zakenpartner, Robin Ellacott, op dit
moment aan werken. Hoewel Robin niets liever doet dan hard werken, kan ze het extra werk er eigenlijk niet bij gebruiken – ze
heeft al genoeg op haar bord door de scheiding, ongevraagde mannelijke aandacht en haar verwarrende gevoelens voor Strike.
Op het moment dat ze in het onderzoek duiken naar de vermissing van Margot, stuiten ze op een duivelse zaak met tarotkaarten,
een psychopathische seriemoordenaar en onbetrouwbare getuigen. Al snel komen ze erachter dat zelfs cold cases van tientallen
jaren oud dodelijk kunnen zijn. In de pers ‘Uitstekend geschreven, blijft meer dan 700 pagina’s lang boeien.’ Nederlands
Dagblad ‘Een nieuw meesterwerk, het volgende pareltje in de reeks. Strike en Ellacott zijn personages die complex en mysterieus
in elkaar zitten. Een echte pageturner.’ Thrillzone.nl ‘“Mr. Galbraith” slaat aan het toveren met een hechte plot – scherp
opgetekende Britse grandeur in verval. Uitermate bevredigend.’ Het Parool ‘Rowlings/Galbraiths plezier in schrijven spat van de
pagina’s in deze traditioneel opgezette thriller in de beste Britse traditie.’ de Volkskrant ‘Een strakke plot, de uitbundige,
bloemrijke stijl van een echte verhalenverteller, bonte maar waarachtige personages, een pakkend verhaal.’ NRC Handelsblad
"Infused with page-turning suspense, bittersweet romance, shocking twists, and tragic turns, Sterling has written a standout
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debut." --Dana Mele, author of People Like Us Hannah's a witch, but not the kind you're thinking of. She's the real deal, an
Elemental with the power to control fire, earth, water, and air. But even though she lives in Salem, Massachusetts, her magic is a
secret she has to keep to herself. If she's ever caught using it in front of a Reg (read: non-witch), she could lose it. For good. So,
Hannah spends most of her time avoiding her ex-girlfriend (and fellow Elemental Witch) Veronica, hanging out with her best friend,
and working at the Fly by Night Cauldron selling candles and crystals to tourists, goths, and local Wiccans. But dealing with her ex
is the least of Hannah's concerns when a terrifying blood ritual interrupts the end-of-school-year bonfire. Evidence of dark magic
begins to appear all over Salem, and Hannah's sure it's the work of a deadly Blood Witch. The issue is, her coven is less than
convinced, forcing Hannah to team up with the last person she wants to see: Veronica. While the pair attempt to smoke out the
Blood Witch at a house party, Hannah meets Morgan, a cute new ballerina in town. But trying to date amid a supernatural crisis is
easier said than done, and Hannah will have to test the limits of her power if she's going to save her coven and get the girl,
especially when the attacks on Salem's witches become deadlier by the day. Isabel Sterling's delightful, suspenseful debut is
equal parts sweet romance and thrilling mystery. With everything she loves on the line, Hannah must confront this murderous
villain before her coven--and any chance she has with the new girl--is destroyed.
De zusjes Gillian en Sally Owens worden opgevoed door hun wereldvreemde tantes, die de meisjes ontzag voor de natuur
bijbrengen en en passant ook nog wat hekserij... Eenmaal volwassen gaan de zusjes ieder hun eigen weg. Vele jaren zijn
verstreken als op een dag Gillian voor Sally's huis stopt, met achter in haar auto het lijk van haar minnaar, James. Ze begraven
zijn lichaam in de achtertuin, maar de geest van James blijft spoken. Uit angst dat het lijk wordt ontdekt, doen Gillian en Sally een
beroep op de magische praktijken van hun tantes. Magische praktijken is een heerlijke roman over magie en echte liefde, over
families en dagelijkse betoveringen.
***THE NO.1 EBOOK BESTSELLER*** The ADDICTIVE new thriller with 'a heart-stopping twist' from the bestselling author of
HOW I LOST YOU. This is spooky psychological suspense at its very best and will be perfect for fans of CLOSE TO HOME by
Cara Hunter, FRIEND REQUEST by Laura Marshall, and THE GUILTY WIFE, with a hint of Stephen King's terrifying classic,
CARRIE. When child psychologist Imogen Reid takes on the case of 11-year-old Ellie Atkinson, she refuses to listen to warnings
that the girl is dangerous. Ellie was the only survivor of a fire that killed her family. Imogen is convinced she's just a sad and angry
child struggling to cope with her loss. But Ellie's foster parents and teachers are starting to fear her. When she gets upset, bad
things seem to happen. And as Imogen gets closer to Ellie, she may be putting herself in danger... Find out what people are
saying about THE FOSTER CHILD: 'From the get-go The Foster Child twists and turns and creeps you out and has you wanting to
scream 'Behind you!'' Weekend Sport 'An eerie story that will keep you guessing' Daily Mirror I absolutely loved it and the ending
certainly took me by surprise! Jenny has an incredible talent for taking the reader inside the minds of her characters and for
delivering a heart-stopping twist! Kathryn Croft, author of THE GIRL WITH NO PAST 'Deep, dark and disturbing... THE FOSTER
CHILD is a book that will stay with me. I loved it' Liz Lawler, author of DON'T WAKE UP 'Completely engrossed, I devoured this in
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two sittings and couldn't turn the pages fast enough. An exhilarating read' Nina Pottell 'A perfect blend of psychological intrigue
and downright creepiness. I was thrilled, chilled, terrified and enthralled. This deserves to be a huge hit' Susi Holliday 'An
atmospheric, spooky and tense thriller which creeped me out and kept me guessing until the final chapters. Read this with the
lights on!' Tracy Fenton, Compulsive Readers 'The Foster Child pulls at your heart strings, at the same time as sending chills up
your spine. It's clever, intricate & taut with suspense. A definite must read!' 'Spooky, disturbing and thrilling, with compelling
characters and a killer twist at the end!'
Maak kennis met de wereld van de wachters en demonen in 'Witheet' van Jennifer L. Armentrout, het eerste deel van de populaire
Dark Elements-serie. De zeventienjarige Layla wil maar één ding: normaal zijn. Maar ze is allesbehalve normaal. Layla is half
demon en half wachter, én ze heeft een bijzondere gave. Ze kan namelijk met een kus iemand vermoorden. Dit maakt haar anders
dan de wachters bij wie ze is opgegroeid, die de opdracht hebben om de wereld demoonvrij te houden. Voor hen moet Layla haar
demonische kant verbergen. Vooral voor Zayne, op wie Lyla al een eeuwigheid een crush heeft. Dan ontmoet ze Roth, een
knappe en mysterieuze demon. Ze voelt een connectie met hem en daarnaast is het hele niet-zoenengedoe geen probleem met
hem, want Roth heeft geen ziel. Lyla weet dat ze uit zijn buurt moet blijven, maar als ze ontdekt dat zij het middelpunt vormt van
een duivels plan, moet ze Roth wel vertrouwen. Een deal met de duivel, is dat nou zo slim? 'Witheet' van Jennifer L. Armentrout is
het eerste deel van de superspannende Dark Elements-serie. Het verhaal van Layla gaat verder in 'Steenkoud' en 'Ademloos'.
Het geheim van Eva is 100% feelgood! Een verrassende en sprankelende roman over beslissende keuzes en grote gevolgen Eva
maakt als jonge vrouw een drastische keuze die haar de liefde van haar leven kost. Ze heeft leren omgaan met de consequenties
van de leugen die ooit onvermijdelijk leek, maar nu beseft ze dat het roer om moet. Haar dochter is al jaren het huis uit en haar
huwelijk heeft zijn glans verloren. Ze vertrekt naar een kuuroord in Thailand om ‘zichzelf terug te vinden’ tijdens een
ontspannende week voor body & soul. Abe, ooit een veelbelovend muzikant, probeert zich neer te leggen bij zijn bestaan als
muziekleraar op een middelbare school. Alleen zijn dure loft herinnert nog aan betere tijden. Ook van de liefde verwacht hij niet
veel meer, sinds de enige ware hem verliet zonder dat hij begreep waarom. Maar als een van zijn oude bandleden voorstelt om
een reu ?nie-optreden te geven in hun oude stamkroeg, komt er iets van het vuur in hem weer tot leven. Eva en Abe zijn elkaar
nooit echt vergeten. Is het nu eindelijk tijd voor de waarheid? Het geheim van Eva verscheen eerder onder de titel Vandaag
houden we het droog De pers over Het geheim van Eva ‘Erg indrukwekkend boek en zeer romantisch. Het einde doet me echt
goed.’ Karin Bloemen ‘Een verrukkelijk boek om in één ruk uit te lezen. Voor wie in de Ware Liefde gelooft. Romantisch,
herkenbaar en helemaal van nu. En nee: tijdens het lezen houden we het niet droog. Een echte aanrader.’ Noordhollands
Dagblad ‘Romantische en indrukwekkende roman.’ Vriendin ‘De auteur heeft een mooi debuut afgeleverd. Het boek leest vlot,
de afwisseling is prima, mede door de vele flashbacks.’ **** Perfecteburenleesclub.blogspot.com ‘Een fijne liefdesroman die
langzaam onthult waarom Eva en Abe uit elkaar zijn gegaan. Origineel, boeiend en emotioneel.’ **** Moredelight.com
Gedichten met feministische thema's: misbruik, onderdrukking, onzekerheid over lichaam en afkomst, zelfrespect, keurende
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blikken van mannen, meisjes die nooit geboren worden omdat zelfs hun moeders dat niet willen.
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