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Amerikaanse schrijver en Pulitzerwinnaar Richard Powers vertelt een aangrijpend vader-zoon
verhaal tegen de achtergrond van klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor het
dierenrijk op aarde. ‘Verwilderd’ van Richard Powers gaat over astrobioloog Theo Byrne die
een veelbelovende manier gevonden heeft om de hele kosmos af te speuren op zoek naar
leven. Daarnaast ontfermt hij zich sinds de dood van zijn vrouw in zijn eentje over de
opvoeding van zijn hoogbegaafde negenjarige zoon. Robin is een innemende, zachtmoedige
jongen die graag urenlang gedetailleerde tekeningen van bedreigde dieren maakt en die van
slag raakt door het minste slechte nieuws over het klimaat. Hij wil de missie van zijn overleden
moeder voltooien: de natuur van de ondergang redden. Robin staat ook op het punt van school
te worden gestuurd, omdat hij een klasgenoot in het gezicht heeft geslagen. Theo zal zijn heil
uiteindelijk zoeken in een experimentele neurofeedbacktherapie voor hem. En ondertussen
neemt hij de jongen mee naar andere planeten, terwijl hij tegen beter weten in Robins
pogingen ondersteunt de aarde te redden. ‘Verwilderd’ is het relaas van de compromisloze
liefde van een vader voor zijn zoon en is Richard Powers’ intiemste en aangrijpendste roman
tot nu toe.
Deel 1 van de Genezer-serie, voor de lezers van Sarah J. Maas, Holly Black en De
hongerspelen van Suzanne Collins De zeventienjarige Kiva Meridan zit al tien jaar vast in
Zalindov: de beruchtste gevangenis van Wenderall, waar slechts weinigen levend uit komen.
Iedere dag vecht ze, als enige genezer, voor haar leven en dat van haar medegevangenen.
Als de terminaal zieke koningin van de rebellenbeweging Zalindov wordt binnengebracht, krijgt
Kiva de taak om haar lang genoeg in leven te houden voor een Trial by Ordeal: een toernooi
van vier proeven die gebaseerd zijn op de elementen. Alleen de gevaarlijkste criminelen
krijgen deze straf: ze zullen onder de meest extreme omstandigheden lucht, vuur, water en
aarde moeten trotseren om vrijgesproken te worden. Gebukt onder deze verantwoordelijkheid
ontvangt Kiva een gecodeerd bericht van haar familie, met één duidelijke boodschap: ‘Hou
haar in leven. We komen eraan.’ De rebellenkoningin kan met geen mogelijkheid meedoen
aan het toernooi zonder te sterven en Kiva besluit haar eigen leven op het spel te zetten door
in haar plaats mee te doen. Als ze wint zal niet alleen de koningin, maar ook zijzelf haar
vrijheid terugkrijgen. Alleen heeft niemand het toernooi ooit overleefd. In de pers ‘Lynette Noni
is een meesterlijke verhalenverteller. Een must-read voor elke fantasyliefhebber!’ Sarah J.
Maas ‘Lynette Noni is een meesterlijke verhalenverteller. Haar personages dringen je hart
binnen en laten je niet meer los.’ Maria V. Snyder, auteur van De studie-trilogie ‘Laat me
beginnen met te zeggen dat Lynette Noni een zeer getalenteerde schrijfster is. Haar boeken
vertellen verhalen die je niet meer loslaten. Ik kijk elke keer weer uit naar een nieuw boek van
haar. Lynettes talent en haar hart schitteren in De genezer van Zalindov, en ze blijft indruk op
me maken.’ Terry Brooks, New York Times-bestsellerauteur van de Shannara-serie
De waarheid is al zo lang begraven dat slechts één persoon haar kan ontdekken: iemand die
zich niet aan de regels houdt. Magie is gestolen. Het zwaard van een reus ligt achter slot en
grendel. En niemand twijfelt aan het eigenaardige. Behalve Liv Beaufont. Ze gaat ronduit
tekeer. Het Huis van Zeven blijft haar op hopeloze zoektochten sturen, maar deze krijger heeft
een manier om op aanwijzingen te stuiten. Wanneer iemand haar naar een onwaarschijnlijke
bondgenoot leidt, sluit Liv een partnerschap waar ze misschien spijt van krijgt. Een decennium
van dienstbaarheid is niet zo erg, toch? Maar, als het goed gaat, is Liv zo veel dichter bij de
vraag wie haar ouders heeft vermoord. Is het de moeite waard om alles op het spel te zetten in
naam van gerechtigheid?
`Het lichaam dat je draagt was ooit van mij. Zo begint de brief aan een vrouw die bijkomt in
een Londens park, omringd door dode mensen met witte handschoenen. Zonder enige
herinnering is ze aangewezen op instructies van haar voormalige zelf om haar identiteit te
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ontdekken en degenen op te sporen die haar willen vernietigen.Daniel O Malley debuteert met
een briljante mix van spionagethriller, fantasy en onderkoelde Britse humor vol verwijzingen
naar literatuur, popcultuur, occultisme en geschiedenis.
Europa is bevangen door spanningen en geweld. David stookt het vuurtje nog verder op door
een val te plaatsen; één waar ons team hun nek in zal steken om de mensen die nog in leven
zijn te redden. Er is één ding dat elke vijand van Bethany Anne ontdekt: ze zullen onder haar
hakken worden vertrapt. Nu laait er iets op tussen Bethany Anne en Michael, en het is niet
haar woede over het feit dat hij haar achterliet. Nou, niet helemaal. Verder leert de patriarch
dat er misschien iemand is die het waard is om te blijven leven. Als ze nou eens niet zo koppig
zou zijn... David gelooft dat hij slimmer is dan de rest. Nu moet hij zowel de tegen patriarch als
tegen de Queen Bitch vechten. Zijn zijn dagen geteld?
Het is een halve eeuw na de Doemsdagslag. De Trisolaraanse indringers worden op afstand
gehouden. Ondertussen maakt de aarde dankbaar gebruik van Trisolaraanse kennis. Terwijl
de Trisolaranen gewend raken aan de aardse cultuur, schrijdt de menselijke wetenschap voort.
Het lijkt erop dat de twee beschavingen vreedzaam naast elkaar kunnen leven, zonder de
dreiging van een wederzijdse vernietiging. Maar de vrede heeft de mensheid in slaap gesust.
Cheng Xin, een ruimtevaarttechnicus uit de eenentwintigste eeuw, ontwaakt uit hibernatie in
een nieuw tijdperk. Zij beschikt over kennis van een lang vergeten programma, dat dateert uit
het begin van de Trisolaraanse crisis. Haar aanwezigheid zou zomaar de fragiele balans
tussen de twee beschavingen op scherp kunnen stellen. Wordt de mensheid eindelijk
volwassen, of sterft zij een voortijdige dood? Het einde van de dood is het slotdeel van een
trilogie over ruimte en tijd, en over het voortbestaan van de aarde, waarvan wereldwijd al meer
dan tien miljoen exemplaren zijn verkocht. Cixin Liu is de bekendste en succesvolste
sciencefictionschrijver van China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg Liu als eerste
Chinese schrijver ooit de Hugo Award, de belangrijkste internationale prijs voor een
sciencefictionroman. De trilogie wordt voor Netflix verfilmd door David Benioff en D.B. Weiss,
de makers van de hitserie Game of Thrones. Over Het drielichamenprobleem: 'Het was
geweldig om te lezen, deels omdat mijn alledaagse problemen met het Congres ineens nogal
beperkt leken.' Barack Obama 'Het bijzondere aan deze trilogie is dat je je volkomen natuurlijk
verplaatst in de gedachte dat wij slechts een marginale plek in het universum bezetten en onze
evolutie niet de enige is.' Louise O. Fresco, NRC Handelsblad 'Nooit eerder is de "science" uit
sciencefiction zo goed tot uiting gekomen.' Thrillzone 'Een aanrader, en niet alleen voor
liefhebbers van "harde" sciencefiction.' Trouw
When you least expect it, expect it. Bethany Anne has been notified there is a spaceship inside
the system...but they can't find it. Is it Kurtherian, someone else? The governments have to be
told about aliens, which sparks a worldwide effort by Governments to find what TQB has... Oh,
and Eric wants to date Gabrielle but he wants her to know he can protect her if need be. But
his idea on how? Well, let's just say it might not be the best solution. Read We Have Contact
Today!
Vijf jaar geleden kwam Mirabel van de magische wereld Aeterna naar de aarde om er een
nieuw leven te beginnen, een stap die vele zogenaamde 'Overstekers' wagen. Samen met
haar huisgenoot - vormveranderaar Terya - runt ze een biologisch fruitbedrijfje. Maar officieus
heeft ze een tweede baan: met haar bemiddelingstalent blust ze brandjes wanneer
Overstekers in conflict raken met elkaar of, vervelender, met mensen.Maar dan wordt Mirabels
leven in de war geschopt. Ze krijgt onverwacht bezoek uit Aeterna en moet bemiddelen in een
zeer ingrijpende zaak. Er is namelijk een moord gepleegd...

'New York Times'-bestsellerauteur Patricia Briggs schreef met ‘Onder de maan’ het
eerste deel in de Mercy Thompson-serie, die onder het nieuwe label URBAN verschijnt.
Voor de liefhebbers van ‘Buffy The Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘True Blood’,
‘Once Upon A Time’ en de boeken en serie ‘Twilight’. Mercy Thompson wil gewoon
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een normaal leven leiden, met haar eigen garagebedrijf, haar kat en haar vrienden om
haar heen. Maar als je zelf de vorm van een coyote kunt aannemen, je buurman een
weerwolf is, en je onder je vrienden ook vampieren en fae kunt rekenen, is ‘normaal’
soms ver te zoeken. Dus als een van haar vrienden bedreigd wordt door een groep
schimmige figuren die uit lijken te zijn op geweld, steekt Mercy daar een stokje voor –
maar de situatie blijkt een stuk explosiever dan ze had gedacht... ‘Een fantastisch boek
met veel plotwendingen. Ik voelde mee met haar sterke personages en keek meteen uit
naar het volgende deel.’ Kim Harrison, auteur van de ‘Heksen’-serie ‘Ik ben dol op
deze serie!’ Charlaine Harris, auteur van de ‘True Blood’-serie
Stephen liep het kantoor binnen dat Barnabas gebruikte als ?zijn rechtzaal ?. Hoewel
de enorme hoeveelheid gegevens waar het team van Bethany Anne hem mee
overspoelde meer dan genoeg was om zijn nieuwsgierigheid te stillen, had hij zich de
afgelopen honderdtweeënvijftig jaar nog nooit zo gevoeld. Hij wilde vakantie. Hij haalde
de bovenste map van Manilla tevoorschijn en bekeek de naam "Clarissa Bernier, CEO".
Hij opende de map, opgesteld zoals afgesproken. Er was één pagina met haar typische
informatie over naam, leeftijd, locatie en een achtergrond van twee alinea's en de
gevraagde straf. Het was nu een soort grap tussen Barnabas en Bethany Anne.
Ongeacht de gevraagde straf, zou zij alles doorhalen en er "DOOD" op schrijven met
een blij gezicht met hoektanden erbij. Het liet hem weten dat ze haar verlangen om veel
mensen voor Michaels dood te laten betalen, niet liet varen. Het team had de afgelopen
drie maanden al zes personen over de hele wereld geëxecuteerd. Sean Truitt was
slechts de eerste. Stephen onderbrak hem: 'Je ziet er moe uit,' zei hij terwijl hij
plaatsnam in een van de twee blauwe stoelen tegenover Barnabas' bureau. Barnabas
leunde achterover en hield de map open. 'Meent ze dat?' Hij wees naar het document:
"Zelfs ADAM roept op om deze dame financieel te straffen door gebruik te maken van
onze overeengekomen strafmatrix." Hij sloot de map: "Ze loopt de hele tijd naar
Michael toe, broer ..."
Kris Kringle heeft zijn leven als huurling achter zich gelaten. Als boetedoening heeft hij
de verantwoordelijkheid op zich genomen de kinderen elk jaar cadeautjes te bezorgen.
De kinderen zullen, koste wat het kost, op kerstochtend lachen. Zelfs als Kris moet
sterven om het voor elkaar te krijgen. Iemand heeft een val gezet voor Kris Kringle. Het
probleem is dat Kris bereid is alles te doen en overal heen te gaan om de cadeautjes
op tijd bij de kinderen te bezorgen. Zelfs al moet hij daarvoor zijn duistere verleden
oprakelen. Deze keer is zelfs Kris verrast door wie hem helpt. Iedereen is
gewaarschuwd. Je wilt Saint Nick niet kwaad maken. Let op! Dit verhaal is niet
zachtzinnig. Er wordt gevloekt, gemoord en onthoofd om het Kerstfeest te redden. Kris
Kringle is absoluut geen normale kerstman. Niet geschikt voor jongere kinderen. Lees
ze dit niet voor! "Dit keer was er wat meer geweld nodig om het Kerstfeest door te laten
gaan. Ook al moest daarvoor op heel wat harten worden getrapt." - Michael Anderle
Als je het het minst verwacht, verwacht het dan. Bethany Anne heeft bericht gekregen
dat er een ruimteschip in het stelsel is ... maar ze kunnen het niet vinden. Is het
Kurtherian, of iemand anders? De regeringen moeten over buitenaardse wezens
worden geïnformeerd, wat een wereldwijde poging van regeringen tot gevolg heeft om
te achterhalen wat TQB heeft ... Oh, en Eric wil Gabrielle daten, maar hij wil dat ze
weet dat hij haar kan beschermen als dat nodig is. Maar zijn idee over hoe dat te doen?
Laten we zeggen dat het misschien niet de beste oplossing is.
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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.
Het leven is meer dan gevaarlijk als je verwikkeld raakt in de voortdurende oorlog
tussen de groep van Bethany Anne en de Forsaken. Zowel vampiers als mensen zijn
het doelwit geweest, maar als er één ding is dat degenen die met Bethany Anne
werken, hebben geleerd, is het dat je nooit moet opgeven. Deze keer zit Bethany Anne
achter Anton aan, die iets of iemand heeft, die Bethany Anne terug wil. Kan ze erachter
komen waar hij is en kan ze inbreken om de patriarch, als hij nog leeft, te redden? Of is
het een valstrik? Zal Anton, met zijn eeuwenlange ervaring, als laatste lachen? Bethany
Anne moet het opnemen tegen een van Michaels directe kinderen, een van de
machtigste vampiers die er zijn. Mis de reünie niet!
Het is 1967. Ye Wenjie moet toezien hoe de Rode Garde haar vader doodslaat tijdens
de Chinese Culturele Revolutie. Deze moord zal niet alleen haar leven tekenen, maar
ook de toekomst van de hele mensheid. Veertig jaar later wordt de nanotechnoloog
Wang Miao gevraagd om een geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder
wetenschappers te onderzoeken. Wangs onderzoek leidt hem naar een mysterieuze
onlinegame en een virtuele wereld die wordt beheerst door de onvoorspelbare
interactie tussen haar drie zonnen. Maar is die wereld alleen maar virtueel of bestaat zij
misschien echt? Dit is het drielichamenprobleem, en het is de sleutel tot alles: tot de
dood van de wetenschappers, tot een samenzwering die lichtjaren omvat en tot de
uitroeiing die de mensheid onder ogen moet zien. Het drielichamenprobleem is het
eerste, adembenemende deel van een trilogie over ruimte en tijd, en over het
voortbestaan van de aarde, waarvan wereldwijd al meer dan tien miljoen exemplaren
werden verkocht. Cixin Liu is de bekendste en succesvolste sciencefictionschrijver van
China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg Liu als eerste Chinese schrijver ooit de
Hugo Award, de belangrijkste internationale prijs voor een sciencefictionroman. De
trilogie wordt voor Netflix verfilmd door David Benioff en D.B. Weiss, de makers van de
hitserie Game of Thrones. Over Het drielichamenprobleem: 'Het was geweldig om te
lezen, deels omdat mijn alledaagse problemen met het Congres ineens nogal beperkt
leken.' BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek. Een unieke combinatie van
wetenschappelijke en filosofische speculatie, politiek en geschiedenis, complottheorie
en kosmologie, waarin koningen en keizers uit de westerse en de Chinese
geschiedenis zich verplaatsen naar een droomachtige gamewereld, terwijl
politieagenten en natuurkundigen zich bezighouden met wereldwijde samenzweringen,
moorden en buitenaardse invasies in de echte wereld.' GEORGE R.R. MARTIN
Wanneer een van Bethany Anne's vrienden verstrikt raakt in het kruisvuur tussen haar
en de Forsaken, raakt ze buiten zinnen van woede. Ze gelooft niet in een vreedzame
en harmonieuze oplossing, maar eerder in wraak en chaos. 'Verloren liefde' gaat verder
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waar 'Queen Bitch' is gebleven; het verhaal van Bethany Anne en het TQB-team. Ze
werkt hard om zowel haar zakelijke belangen te behartigen als haar militaire taken te
voltooien. We ontmoeten Stephen's dochter Gabrielle. Ondertussen worden er plannen
gemaakt om wraak te nemen ten zuiden van de grens. Je kan Bethany Anne's vrienden
niet ongestraft lastigvallen. Hoe ver weg je ook woont.

Een waanzinnig betoverende serie die met geen ander is te vergelijken. De ijzige
verloofde is het eerste deel van de betoverende Spiegelpassante-serie van
Christelle Dabos. Treed binnen in een fabelachtig universum van zwevende
arken en familieclans vol intriganten... Ophelia, een eigenzinnig buitenbeentje en
onbegrepen genie, heeft unieke gaven: ze kan door spiegels reizen en ze kan
met haar handen de geschiedenis van voorwerpen lezen. Ze leidt een rustig
bestaan op de ark Anima. Tot ze onverwachts wordt uitgehuwelijkt aan Thorn,
een introvert maar invloedrijk lid van de Drakenclan. Ophelia is gedwongen haar
verloofde te volgen naar de Hemelburcht op de ijzige ark Pool, waar niemand te
vertrouwen is. Daar ontdekt ze dat ze een pion is in een politiek spel dat niet
alleen verschrikkelijke gevolgen heeft voor haar eigen leven, maar ook voor haar
geliefde ark Anima. Christelle Dabos is inmiddels uitgegroeid tot een van de
populairste YA-schrijvers in Frankrijk, waar haar boeken regelrechte bestsellers
zijn. Ook in andere landen is deze serie een ware hype. De ijzige verloofde is in
Duitsland genomineerd voor de gerenommeerde Deutscher Jugendliteraturpreis.
De Nederlandse vertaling is van Eef Gratama. Lees ook De vermisten van
Maneschijn (deel 2), Het geheugen van Babel (deel 3) en De storm van de
echo’s (deel 4). ‘Een toekomstige klassieker in de young adult-literatuur.’ Lire,
toonaangevend boekenmagazine
Londen 1836... Jaren heeft Jenny Keeble aan haar act gewerkt, en nu speelt ze
de rol van waarzegster Madame Esmeralda met verve. Ze weet dat ze haar
klanten eigenlijk bedriegt, maar ze moet nu eenmaal geld verdienen. Bovendien
kan ze mensen soms helpen. Neem nou Ned Carhart. Toen hij voor het eerst bij
haar kwam, zag hij het leven somber in, maar dankzij haar positieve
voorspellingen gaat het nu een stuk beter met hem. Lord Blakely ziet met lede
ogen aan dat zijn neef Ned advies krijgt van de bedriegster die zich Madame
Esmeralda noemt. Hij wil er alles aan doen om haar te ontmaskeren, en als
wetenschapper in hart en nieren weet hij precies hoe: met kille feiten. Jenny is
niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven, en al gauw zijn Lord Blakely
en zij verwikkeld in een strijd tussen verstand en gevoel... Deze titel is eerder
verschenen als HQN Roman 18
De wereld heeft bescherming nodig. Voordat ze in de ruimte kunnen bouwen,
moeten ze de ruimte in. Er is een 'valse koningin' die vampiers in Azië aanvalt.
Bethany Anne gaat er zelf naartoe om polshoogte te nemen. De maanbasis moet
geregeld worden, kan Team BMW dat voor elkaar krijgen? Hebben ze genoeg
mensen? Kunnen ze de juiste mensen krijgen om te helpen? John's nicht maakt
nu deel uit van het team, zal ze het redden? Er is een groep die hen zoekt en ze
gebruiken Barb om dat te doen. Dit is het eerste boek in de tweede verhaallijn
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(boeken 8-14) van de Kurtherian Gambit. De lat wordt nog veel hoger gelegd!
In deel 3 van de Franse YA-hit De spiegelpassante ontdekt Ophelia een geheim
dat de toekomst in groot gevaar kan brengen... Ophelia’s avontuur zet zich voort
in Het geheugen van Babel, het derde deel in de magische Spiegelpassanteserie van Christelle Dabos. Nadat Ophelia een groot geheim in Faroeks boek
ontdekte, heeft ze twee jaar en zeven maanden op haar thuisark, Anima,
doorgebracht. Maar nu is het tijd om in actie te komen... Ophelia reist onder een
valse naam naar de ark van Babel, een kosmopolitische en hypermoderne ark
die de parel van het universum wordt genoemd. Zal haar talent als lezer van
voorwerpen voldoende zijn om te voorkomen dat ze door haar tegenstanders in
een dodelijke val wordt gelokt? En zal ze Thorn, haar verloofde, ooit weer zien?
Bovendien moet Ophelia een belangrijk geheim bewaren dat de sleutel tot het
verleden kan zijn. Maar het kan ook de toekomst in groot gevaar brengen... Lees
ook De ijzige verloofde (deel 1), De vermisten van Maneschijn (deel 2) en De
storm van de echo’s (deel 4). ‘Het geheugen van Babel zit boordevol
gedenkwaardige verzinsels: spreuken, gedaanteverwisselingen, voorspellingen,
metamorfosen, dromen, arken, de Hemelburcht, manuscripten in geheimcode en
betoverde spiegels. Ophelia is de Alice van de eenentwintigste eeuw.’ Il
Borghese
The Sign of the Cross... In the darkest parts of Russia.Boris is following the trail
to locate the last of the NVG's secret bases. As they look, they run across an old
legend, one which speaks to the Archangel Michael defeating a beast...Could
that have actually have been Michael, the Patriarch of Vampires?And if it was,
what beast had he condemned to the caves near Archangelsk, Russia?This time,
Boris is going after more than just the NVG - he is searching for the answer to his
own past.NOW - REVELATIONS WILL OCCUR!** As noted in other series set in
the Kurtherian Universe, there IS cursing in this book, occasionally, it's funny,
too. **Kurtherian Gambit Series Titles Include: First ArcDeath Becomes Her (01)
- Queen Bitch (02) - Love Lost (03) - Bite This (04)Never Forsaken (05) - Under
My Heel (06) Kneel Or Die (07)Second ArcWe Will Build (08) - It's Hell To
Choose (09) - Release The Dogs of War (10)Sued For Peace (11) - We Have
Contact (12) - My Ride is a Bitch (13)Don't Cross This Line (14)Third Arc (Due
2017)Never Submit (Jan) (15) - Never Surrender (16) - Forever Defend (17)Might
Makes Right (18) - Ahead Full (19) - Capture Death (20)Life Goes On (21)**New
Series**The Second Dark AgesThe Dark Messiah (01)The Darkest Night (02)
Mar 2017Darkest Before The Dawn (03) July 2017Light Is Breaking (04) Nov
2017The Boris Chronicles* With Paul C. Middleton
*EvacuationRetaliationRevelation Dec 2016Restitution 2017Reclaiming Honor *
With JUSTIN SLOAN *Justice Is Calling (01)Claimed By Honor (02) Jan 2017The
Etheric Academy* With TS PAUL *ALPHA CLASS (01) Dec 2016/Jan
2017ALPHA CLASS (02) Feb/Mar 2017ALPHA CLASS (03) May/June 2017Terry
Henry "TH" Walton Chronicles * With Craig Martelle *Book 1 - Nomad Found
(Out)Book 2 - Nomad Redeemed (Jan 2017)Book 3 - Nomad Unleashed
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(2017)Book 4 - Nomad Supreme(2017)SHORT STORIESFrank Kurns Stories of
the Unknownworld 01 (7.5)You Don't Mess with John's Cousin Frank Kurns
Stories of the Unknownworld 02 (9.5)Bitch's Night OutFrank Kurns Stories of the
Unknownworld 03 (13.25)* With Natalie Grey
*BELLATRIXAnthologiesGlimpseHonor in Death(Michael's First Few
Days)Beyond the Stars: At Galaxy's EdgeTabitha's Vacation
De schoolbus met acht doofstomme meisjes en hun leraressen had nooit mogen
stoppen op de snelweg in het vlakke, uitgestrekte landschap van Kansas. Drie
ontsnapte gevangenen wachten hen op - ze hebben niets te verliezen. En nu met
de meisjes als hun gijzelaars hebben ze alles te winnen. Vanuit een verlaten
slachthuis waar de drie zich met hun gijzelaars hebben verschanst, eist Lou
Handy, moordenaar en leider van het drietal, vrijheid voor hem en zijn mannen.
Zo niet, dan zal hij elk uur een van de meisjes doden... FBI-agent Arthur Potter
staat aan het hoofd van het onderhandelingsteam en aan hem de taak de
meisjes vrij te krijgen met zo min mogelijk slachtoffers. In de volgende twaalf uur
ontwikkelt zich een nachtmerrie en bij het verstrijken van elke deadline wordt
duidelijk dat Handy niet zomaar een misdadiger is, maar óf een briljant strateeg
óf een ware psychopaat.
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...
Op een ochtend leken alle bewoners van het dorpje Salem's Lot verdwenen.
Vijfentwintig jaar later kennen slechts twee mensen het verschrikkelijke geheim.
Een van hen is de schrijver Ben Mears die weet dat hij de enige is die het
verwoestende kwaad eventueel kan stoppen... `Stephen King is een regelrecht
fenomeen.' De Morgen Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd
verhalen geschreven, waaronder vijftig thriller- en fantasytitels, alle wereldwijde
bestsellers en vrijwel allemaal verfilmd.
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
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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 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
Olivia Beaufont houdt ervan dingen te regelen en vooral zichzelf te blijven. Daar heeft ze vrede
mee, maar haar leven staat op het punt drastisch te veranderen. Liv is een rebel met koninklijk
bloed die afstand heeft gedaan van haar geboorterecht. Een reeks moorden verandert alles en
het Huis van Zeven vraagt haar om een rol op zich te nemen als Krijger, een van de zeven
posities die worden vereerd voor het beschermen van magie. Hoewel Liv liever wegblijft van
de politiek en samenzweringen, waar ze jaren geleden voor wegliep, heeft haar familie haar
nodig. Het duurt nog maar twaalf jaar voordat haar zus, de volgende in de lijn van opvolging,
het kan overnemen. Dus, wat kan het voor kwaad om haar magie te activeren en haar plaats
als krijger te accepteren? Alles. Justitie is in lange tijd niet goed gediend door het Huis van
Zeven. Tot nu.
Als een oproep naar het alarmnummer vanuit een afgelegen vakantiehuis al na één woord
abrupt wordt afgebroken, besluit agent Brynn McKenzie om poolshoogte te nemen. In het huis
vindt ze de lichamen van een man en een vrouw. Ze zijn vermoord door twee
huurmoordenaars die nog steeds in het huis rondlopen. Brynn weet uit het huis te ontsnappen.
Op de vlucht in de bossen rond het vakantiehuis vindt ze de doodsbange Michelle, een logee
van het stel dat dood in de woonkamer ligt. Brynn moet al haar vaardigheden, sluwheid en
politietraining inzetten om samen met Michelle de moordenaars te slim af te zijn. Maar de twee
mannen zullen niet rusten tot beide vrouwen uit de weg zijn geruimd...
Elk jaar in het begin van november is het eiland Thisby volledig in de ban van de Scorpio
Race. Ruiters proberen zich lang genoeg vast te klampen aan hun waterpaarden om de finish
te bereiken. Sommigen overleven. Anderen sterven. Sean Kendrick, negentien jaar, is
viervoudig kampioen. Hij is een man van weinig woorden en als hij al angsten heeft, dan
begraaft hij ze diep, zodat niemand ze kan zien. Met Puck Connolly ligt dat anders. Ze zal als
eerste vrouw meerijden in de Scorpio Race. Dat was nooit haar bedoeling. Ze is op geen
enkele manier voorbereid op wat er staat te gebeuren.
De toekomst staat op losse schroeven als, tegen de wensen van Bethany Anne in, een
ontluikende AI aan het team wordt toegevoegd. Dan is er ook nog David. Hij en zijn problemen
eisen permanente aandacht. Bethany Anne heeft het gehad met terroristen. Niet gehinderd
door wetgeving zoekt ze gerechtigheid voor degenen die in Frankrijk zijn vermoord. Nieuwe
leden worden aan het team toegevoegd terwijl het team doorgaat met hun pogingen de sterren
te bereiken.
Het Alles speelt zich een paar jaar na De Cirkel af, in een wereld waar het machtigste
internetbedrijf op aarde alle andere succesvolle computerbedrijven heeft overgenomen en het
rijkste en gevaarlijkste – en gek genoeg meest geliefde – monopolie ooit is gecreëerd: Het
Alles. Delaney Wells lijkt niet bepaald de ideale nieuwe werknemer van Het Alles: als
voormalig boswachter staat ze zeer sceptisch tegenover de nieuwe technologie, maar toch
weet ze dankzij haar charmes een baan te krijgen. Ze is een vrouw met een missie, en heeft
maar één doel voor ogen: het bedrijf van binnenuit vernietigen. Samen met haar partner in
crime, de flegmatieke Wes, gaat ze op zoek naar de zwaktes van Het Alles, in de hoop de
mensheid te bevrijden. Maar voor wie strijdt Delaney eigenlijk? En wil de mens wel écht vrij
zijn?
Hebzucht en angst, twee emoties die zowel individuen als landen beheersen. Nu heeft China
besloten dat ze alles zullen doen wat nodig is om TQB-technologie te verwerven. Maar er zit
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een flagrante fout in hun plan. Als ze een ongeboren baby doden bij een inval, gaat de Queen
Bitch helemaal los. Nu heeft China twee opties ... Bethany Anne doden of een oproep voor
vrede doen.
It's been three years Bethany Anne and her team have been building, trying their best to stay
off the radar and not fight with those they are trying to save. The emotions have boiled to the
surface. The is a line drawn in the sand, and some idiots just have to step across it. Those that
thought the cat didn't have claws are about to find out how very, very wrong they are. **Please
note, as mentioned in a review, there is flagrantly foul language in these novels. The main
character does not have a problem with cussing, just uninspired cussing. Series includes:
Death Becomes Her - The Kurtherian Gambit 01 Queen Bitch - The Kurtherian Gambit 02 Love
Lost - The Kurtherian Gambit 03 Bite This - The Kurtherian Gambit 04 Never Forsaken - The
Kurtherian Gambit 05 Under My Heel - The Kurtherian Gambit 06 Kneel or Die - The
Kurtherian Gambit 07 We Will Build - The Kurtherian Gambit 08 It's Hell To Choose - The
Kurtherian Gambit 09 Release The Dogs of War - The Kurtherian Gambit 10 Sued For Peace The Kurtherian Gambit 11 We Have Contact - The Kurtherian Gambit 12 My Ride is a Bitch The Kurtherian Gambit 13 Don't Cross This Line - The Kurtherian Gambit 14 Never Submit The Kurtherian Gambit 15 (Jan/Feb 2017) The Dark Messiah (The Second Dark Ages) Book
01 - Michael's Return (12.25.2016) Short Stories Tied in to the Main Series include: You Don't
Mess with John's Cousin - Frank Kurns Stories of the UnknownWorld 01 Bitch's Night Out Frank Kurns Stories of the UnknownWorld 02
De wereld is overrompeld door de plotselinge technologische vooruitgang, sommigen zijn daar
helemaal niet blij mee. De groep van Bethany Anne moet zelf gaan produceren, wie gaat ze
daar voor aannemen? Oude vijanden nemen een sterkere houding aan ten aanzien van wraak
dan voorheen. Anderen helpen is een hele opgave, maar TQB staat haar mannetje! Dit is het
tweede boek in de tweede verhaallijn (boeken 8-14) van de Kurtherian Gambit. Nu is de wereld
op de hoogte!
Zilvergaren is de nieuwe roman van Ontworteld auteur Naomi Novik. Een sprookjesachtige
hervertelling van de klassieker Repelsteeltje. Miryem stamt af van een lange lijn van
geldschieters... Helaas is haar vader daar niet zo goed in. Hij heeft het familiefortuin,
waaronder de bruidsschat van Miryems moeder, bijna volledig uitgeleend. Bovendien heeft
haar vader er moeite mee om het geld weer te innen, waardoor het gezin in bittere armoede
leeft. Miryem besluit zelf de touwtjes in handen te nemen en gaat op pad om het geld op te
halen dat de dorpelingen haar familie verschuldigd zijn. Als haar grootvader haar vervolgens
een zak met stuivers leent, brengt ze die gevuld met zilvergeld terug, om het in te wisselen
voor gouden munten. Maar haar talent om van zilver goud te maken levert Miryem meer
problemen op dan haar lief is – zeker als ze te maken krijgt met de kwaadaardige wezens die
rondspoken in het woud. Hun koning heeft kennis genomen van haar reputatie, en die
reputatie wil hij uitbuiten om redenen die Miryem een raadsel zijn.
In de zomer van de Olympische Spelen in Berlijn, 1936, weet niemand wie te vertrouwen is en
wie niet. Iedereen probeert zich staande te houden, zoals ex-onderwijzeres Käthe Richter en
zwarthandelaar Otto Webber. Wanneer hitman Paul Schumann naar Duitsland gaat om de
nazi Reinhardt Ernst te doden, wordt hij al voordat hij voet op Duitse bodem zet tegengewerkt
door een spion die een waarschuwing naar de nazi's stuurt. Paul krijgt onverwacht hulp van
Käthe en Otto om te zorgen dat zijn missie toch tot een goed einde komt.
Je schakelt een vervelende vampier uit, uit wraak, en nu moet je de rotzooi opruimen? Wat
een... je weet wel zooi. Bethany Anne en de crew zijn terug! Ze moeten een schip vinden,
erachter komen wie zich met haar zaken bemoeit, en hun handen ineen slaan om een A.I. te
creëren èn de voortdurende ellende met Anton en Zuid-Amerika oplossen. Vandaag of morgen
krijgt ze even rust. Gelukkig voor ons is dat niet vandaag. Heb je kapsones? Dat is leuk voor
je. Maar laat Bethany Anne het niet merken. Als ze je op je bek slaat, gaat je hele kop eraf.
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'Val dood'. de Kurtherian Gambit deel 4 is het vervolg op 'Verloren liefde'. Als je de voorgaande
boeken niet hebt gelezen, IS DIT HET MOMENT. Dit is een serie en veel van de personages
zijn in voorgaande delen geïntroduceerd.
We Have ContactCreatespace Independent Publishing Platform
Voor alle lezers die zijn opgegroeid met `Buffy the Vampire Slayer , `Charmed , `Twilight en de
`Mortal Instruments -serie is er nu `Rode letters , het eerste boek van Anne Bishop over Meg
Corbyn en de Anderen. Meg Corbyn is een cassandra sangue, een bloedprofeet, die de
toekomst ziet elke keer dat haar huid bloedt. Op de vlucht voor de man die haar gave wil
gebruiken om rijk te worden eindigt ze in een Stadspark van de Anderen waar de menselijke
wet niet geldt Simon Wolfgard, gedaantewisselaar en leider van het Stadspark in Lakeside,
weet niet wat hem ertoe beweegt om Meg de baan te geven van Contactmens. Maar als hij
Megs geheim ontdekt, moet hij beslissen of zij het waard is om de broze vrede tussen mensen
en de Anderen op het spel te zetten. Anne Bishop is een `New York Times -bestsellerauteur
die met haar boeken meerdere prijzen heeft gewonnen. Megs verhaal gaat verder in haar
tweede boek, `Zwarte veren . `Anne Bishop weet zulke levensechte personages neer te zetten
dat ik het gevoel kreeg echt in haar wereld rond te lopen. Ik ben verslaafd aan deze serie, kom
op met dat volgende deel! `USA Today
De Duisternis In vormt het vijfde deel en tevens slottoneel van Terry Goodkinds helden
Richard en Kahlan in deze epische wereld die begon met De Wetten van de Magie. De
duisternis in is het vijfde verhaal in de novellenreeks De Kinderen van D’Hara van De Wetten
van de Magie-auteur Terry Goodkind. Deze zinderende afsluiting van De Kinderen van D’Hara
is het laatste boek dat Goodkind schreef voor zijn onverwachte overlijden in september 2020.
Richard Rahl en Kahlan Amnell worden geconfronteerd met een laatste beproeving. Een breuk
in de wereld van het leven. Een opening naar de wereld van de dood. Om deze apocalyptische
nachtmerrie onder ogen te komen, moet Richard... de duisternis in. ‘Weinig auteurs delen
Goodkinds scheppingskracht.’ Publishing News
Vervolg op de wereldwijde bestseller Slapende reuzen 'Puur literair escapisme over het
dreigende einde van de mensheid. In één woord: unputdownable - Kirkus Revies (starred
review) Als kind deed Rose Franklin een verbijsterende ontdekking: een metalen hand, die
diep in de aarde begraven was. Daarna stond haar leven in het teken van dit mysterie en de
zoektocht naar het antwoord op de vraag: waarom lagen er overal ter wereld reusachtige
metalen lichaamsdelen? Jaren van onderzoek hebben intrigerende antwoorden opgeleverd,
maar evenzoveel verwarrende vragen. Het antwoord lijkt dichterbij dan ooit als een tweede
robot - veel groter dan de eerste - zich uit het niets manifesteert, midden in de binnenstad van
Londen. De mensheid zit aan de buis gekluisterd en volgt alle ontwikkelingen live. Zou dit dan
het eerste contact zijn met buitenaards leven? Is dit het moment waar de mensheid meer te
weten komt over de oorsprong van het universum? Als deze met een bliksemaanval zijn ware
gezicht toont, breekt wereldwijd paniek uit.
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