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If you ally infatuation such a referred The Bone Season 1 Samantha Shannon books that will give you worth, acquire the entirely best seller from us currently from several preferred authors. If
you want to hilarious books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are furthermore launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all book collections The Bone Season 1 Samantha Shannon that we will totally offer. It is not just about the costs. Its roughly what you compulsion currently.
This The Bone Season 1 Samantha Shannon, as one of the most functional sellers here will totally be in the course of the best options to review.

The Bone Season - Die Denkerfürsten Samantha Shannon 2015-09-14
Zonderling Laini Taylor 2019-04-30 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
De graces Laure Eve 2016-09-13 Wanneer River Page met haar moeder naar een klein dorpje verhuist, valt ze als een blok voor de knappe en ongrijpbare zeventienjarige Fenrin Grace. Het
gerucht gaat dat de Graces – Fenrin, zijn tweelingzus Thalia en hun jongere zusje Summer – heksen zijn, en River gelooft dat maar al te graag. Ze wil niets liever dan in hun nabijheid zijn en hun
geheimen ontdekken. Zorgvuldig plant ze elke stap die nodig is om haar doel te bereiken. De Graces zijn erg op zichzelf, maar River raakt bevriend met Summer en zo wordt ze kind aan huis.
Ze komt steeds dichter bij de waarheid over de familie en vooral dichter bij Fenrin. Maar River heeft ook haar eigen geheimen. Wanneer Fenrin eindelijk binnen handbereik lijkt te zijn, gebeurt er
iets waardoor alles voorgoed verandert. Beklemmend en mysterieus: De Graces laat je niet meer los!
Onder de adelaar Simon Scarrow 2017-02-21 Germania, 42 n.Chr. Quintus Licinius Cato is een nieuwe rekruut in het Tweede Legioen, gelegerd aan de Rijngrens. Het is het meest geharde van
het Romeinse leger, en het militaire bestaan is vol ontberingen. Als geschoolde jongeman heeft Cato het niet makkelijk, en hij is dan ook het mikpunt van spot: zijn medesoldaten wedden erom
of hij zal sterven of falen. Dan wordt Cato gepromoveerd tot tweede in rang onder Macro, de onbevreesde en doorgewinterde centurio van het Tweede Legioen. Nu moet hij zich meer bewijzen
dan wie ook, terwijl de jaloerse soldaten hem het leven zuur maken. In opdracht van Rome gaat het leger op een zware veldtocht naar een ver, uiterst barbaars land: Britannia. Cato en Macro
gaan op een speciale missie, een samenzwering om keizer Claudius i ten val te brengen... Onder de adelaar is het eerste deel in de spannende en succesvolle Adelaar-reeks: in Engeland zijn al
meer dan 500 000 boeken in de reeks verkocht.
The Truth About Alice Jennifer Mathieu 2018-03-08 From the author of Moxie, soon to be a major Netflix production Fans of THIRTEEN REASONS WHY will love this powerful book about
stereotypes, secrets and standing up for gender equality, from the author of Zoella Book Club book MOXIE. There are all sorts of rumours about Alice Franklin. And after star quarterback
Brandon Fitzsimmons dies in a car accident, the rumours start to spiral out of control blaming Alice for Brandon's death. In this remarkable novel, four Healy High students - the party girl, the car
accident survivor, the ex best friend and the boy next door - tell all they know. But exactly what is the truth about Alice? In the end there's only one person to ask: Alice herself. Zoella on Moxie: 'I
LOVE THIS BOOK SO MUCH ... a really empowering book that I wish I had read when I was younger.' 'Should be required reading for anyone in high school' Bustle
The Mask Falling Samantha Shannon 2021-01-26 "From the New York Times bestselling author of The Bone Season and The Priory of the Orange Tree, the stunning fourth novel set in the
world of Scion. Dreamwalker Paige Mahoney has eluded death again. Snatched from the jaws of captivity and consigned to a safe house in the Scion Citadel of Paris, she finds herself caught
between those factions that seek Scion's downfall and those who would kill to protect the Rephaim's puppet empire. The mysterious Domino Program has plans for Paige, but she has ambitions
of her own in this new citadel. With Arcturus Mesarthim--her former enemy--at her side, she embarks on an adventure that will lead her from the catacombs of Paris to the glittering hallways of
Versailles. Her risks promise high reward: the Parisian underworld could yield the means to escalate her rebellion to outright war. As Scion widens its bounds and the free world trembles in its
shadow, Paige must fight her own memories after her ordeal at the hands of Scion. Meanwhile, she strives to understand her bond with Arcturus, which grows stronger by the day. But there are
those who know the revolution began with them--and could end with them . . . The Mask Falling is a gripping, fantastical new addition to this "intoxicating urban-fantasy series" (NPR.org) that will
leave readers begging for more"-Raak me. Niet. Laura Kneidl 2020-04-29 'Raak me. Niet.' van Laura Kneidl is het eerste deel van een spannend tweeluik dat onder je huid kruipt. 'Raak me. Niet.' van Laura Kneidl gaat over de
achttienjarige Sage. Op haar verjaardag komt ze aan op de universiteit van Nevada. Ze heeft niets: geen geld, geen huis, geen vrienden. Alleen de droom dat ze opnieuw kan beginnen en kan
vergeten wat er thuis in Maine is gebeurd. In Nevada krijgt ze een bijbaantje in een bibliotheek, waar ze haar collega Luca ontmoet. Hij is alles waar Sage bang voor is, met zijn doordringende
ogen, tattoos en ruige uiterlijk. Maar Luca is niet wie hij lijkt te zijn en hij laat Sages hart ook op een andere manier sneller kloppen. Laura Kneidl schreef met 'Raak me. Niet.' een meeslepend
eerste deel van een new adult-serie, dat eindigt met een grote cliffhanger. Het verhaal van Sage en Luca gaat verder in het tweede deel, 'Verlies me. Niet.'.
Delilah Sarah Ockler 2012-07-05 'We verlangen allemaal naar hoe het had kunnen zijn.' In het leven van Delilah hebben dingen nogal de neiging uit elkaar te vallen. Ze was goed op school,
maar kan het nu nauwelijks nog bijbenen. Haar vrienden snappen haar niet meer. Haar vriendje is niet echt een vriendje. En haar moeder weigert te praten over de ruzie die acht jaar geleden de
familie uiteenscheurde. Wanneer Delilah de zomer verplicht doorbrengt in het huis van haar recent overleden oma, om de boel daar te renoveren, is het pijnlijke verleden van haar familie niet te
vermijden. Delilah begint te twijfelen aan alles wat ze dacht dat waar was, want de vragen en geheimen stapelen zich op. Sarah Ockler schreef een krachtig familieverhaal over liefde en
ontwikkeling. In een verhaal dat vol emotie en humor zit, realiseert Delilah zich dat zelfs de meest gebroken relaties weer gelijmd kunnen worden.
Saison d'os Samantha Shannon 2020-11-12
The Priory of the Orange Tree Samantha Shannon 2020-02-18 The New York Times bestselling "epic feminist fantasy perfect for fans of Game of Thrones" (Bustle). NAMED A BEST BOOK OF
THE YEAR BY: AMAZON (Top 100 Editors Picks and Science Fiction and Fantasy) * CHICAGO PUBLIC LIBRARY * BOOKPAGE * AUTOSTRADDLE A world divided. A queendom without an
heir. An ancient enemy awakens. The House of Berethnet has ruled Inys for a thousand years. Still unwed, Queen Sabran the Ninth must conceive a daughter to protect her realm from
destruction--but assassins are getting closer to her door. Ead Duryan is an outsider at court. Though she has risen to the position of lady-in-waiting, she is loyal to a hidden society of mages. Ead
keeps a watchful eye on Sabran, secretly protecting her with forbidden magic. Across the dark sea, Tané has trained all her life to be a dragonrider, but is forced to make a choice that could see
her life unravel. Meanwhile, the divided East and West refuse to parley, and forces of chaos are rising from their sleep.
The Dawn Chorus Samantha Shannon 2020-07-09 An ebook exclusive which bridges the story between the previous and forthcoming instalments of Samantha Shannon's international
phenomenon series The Bone Season Paige Mahoney and Arcturus Mesarthim have arrived in the Scion Citadel of Paris. Exhausted by her efforts against Scion, Paige has no choice but to
remain in hiding, away from the revolution she started, so she can heal and come to terms with her mental and physical scars. In the confines of a safe house, Arcturus and Paige begin to
reconnect after following separate paths for weeks. As they wait for contact from the mysterious Domino Programme – an espionage network operating in Scion – they remember their
complicated past, and what brought them together.
The Bone Season Samantha Shannon 2013-08-20 A first entry in a planned seven-part series is set in the mid-21st century where major world cities are controlled by a formidable security force
and where clairvoyant underworld cell member Paige commits acts of psychic treason before being captured by an otherworldly race that would make her a part of their supernatural army.
The Mask Falling Samantha Shannon 2021-01-26 From the New York Times bestselling author of The Bone Season and The Priory of the Orange Tree, the stunning fourth novel set in the world
of Scion. Dreamwalker Paige Mahoney has eluded death again. Snatched from the jaws of captivity and consigned to a safe house in the Scion Citadel of Paris, she finds herself caught between
those factions that seek Scion's downfall and those who would kill to protect the Rephaim's puppet empire. The mysterious Domino Program has plans for Paige, but she has ambitions of her
own in this new citadel. With Arcturus Mesarthim-her former enemy-at her side, she embarks on an adventure that will lead her from the catacombs of Paris to the glittering hallways of Versailles.
Her risks promise high reward: the Parisian underworld could yield the means to escalate her rebellion to outright war. As Scion widens its bounds and the free world trembles in its shadow,
Paige must fight her own memories after her ordeal at the hands of Scion. Meanwhile, she strives to understand her bond with Arcturus, which grows stronger by the day. But there are those
who know the revolution began with them-and could end with them . . . The Mask Falling is a gripping, fantastical new addition to this “intoxicating urban-fantasy series” (NPR.org) that will leave
readers begging for more.
De man die de taal van de slangen sprak Andrus Kivirähk 2015-05-25 Dit is het wonderbaarlijke verhaal van een klein volk aan de rand van het middeleeuwse, christelijke Europa dat
eeuwenlang kon voortbestaan omdat de mensen in staat waren de taal van de slangen te spreken. Niettemin hebben deze woudmensen langzaam maar zeker hun identiteit verloren: ze
verlieten het bos om in dorpen te gaan wonen en brood te eten dat naar kots smaakt. Leemet, de held van dit verhaal, is de laatste die de slangentaal kent; de laatste die op zoek zou kunnen
gaan naar de geheime verblijfplaats van de mythische Oerkikker, die het land zou verdedigen, maar in een eeuwigdurende slaap is gevallen. De man die de taal van de slangen sprak is een
andere geschiedenis van Europa dan die we kennen. Het is een bijna magische allegorie op het verdwijnen van een oude wereld en haar mensen en gewoonten. Het zou enkel een tragisch
verhaal zijn als Andrus Kivirähk het niet zo ongelooflijk geestig had opgeschreven. De man die de taal van de slangen sprak was een bestseller in Estland en Frankrijk. Het werd door Le Monde
uitgeroepen tot beste zomerroman van het jaar. Andrus Kivirähk (1970) studeerde journalistiek aan de universiteit van Tartu. Hij is een van de succesvolste en invloedrijkste schrijvers uit Estland
van de laatste jaren. Hij beoefent vele genres; hij schrijft romans, korte verhalen, columns, pamfletten, kinderboeken en teksten voor theater en televisie. ‘De man die de taal van de slangen
sprak is een van de allerbeste hedendaagse romans over eenzaamheid. Het grote talent van deze jonge schrijver uit Estland is zijn vermogen om de lezer te laten lachen over zeer complexe
zaken. Alles is doordrenkt van een opmerkelijke helderheid en urgentie, alsof de lezer de taal van de slangen zelf spreekt zonder het zich te realiseren. Wonderbaarlijk, in alle betekenissen van
het woord.’ Le Monde Des Livres ‘Kivirähks stijl, delicaat en onverbloemd, kinderlijk en sarcastisch, steekt de draak met iedere vorm van grandiositeit en krijgt gewicht door zijn
duizelingwekkende hang naar verbeelding en zijn immer roekeloze houding.’ Le Magazine Littéraire
Het godinnenoffer Aimée Carter 2014-08-19 Kate is eindelijk koningin van de onderwereld, naast Henry, op wie ze nog steeds stapelverliefd is. Maar lang duurt haar geluk niet. Na het verraad
van Ava wordt ze door de jaloerse godin Calliope ontvoerd en negen maanden gevangen gehouden. Calliope heeft het op haar ongeboren kind voorzien - en Kate staat machteloos... Dan
bemoeit Kronos zelf zich ermee en plaatst haar voor een verschrikkelijk dilemma. Als Kate zijn geliefde wordt, mag ze haar zoontje houden, maar zal hij evengoed de hele raad, inclusief Henry,
ombrengen. Weigert ze, dan zal Kronos álles vernietigen: mensen én goden. Met het lot van de hele wereld in haar hand moet Kate een manier zien te vinden om Kronos te weerstaan. Zelfs als
ze daarvoor de hoogste prijs zal moeten betalen... 'Er zijn vele identificatiemogelijkheden doordat gedachten en gevoelens gedetailleerd worden verwoord.' - NBD Biblion
Schaduwheer - De Duistere Machten 2 Cassandra Clare 2018-01-15 Emma Carstairs heeft eindelijk de dood van haar ouders gewroken. Ze dacht dat ze hierdoor rust zou krijgen, maar dat is
niet het geval. Ze verlangt naar haar parabatai Julian, maar een relatie met hem brengt hen allebei in gevaar. Dus besluit ze zijn broer Mark te daten. Maar die heeft ook zijn eigen problemen...
De Onseelie-koning is de Koude Vrede ondertussen zat en wil niet langer aan de eisen van de schaduwjagers toegeven. Gevangen tussen wetten van twee werelden moeten Emma, Julian en
Mark een manier vinden om alles te verdedigen waar ze voor staan, voor het te laat is...
De repetitie Eleanor Catton 2022-07-23 Een seksschandaal maakt een groep tienermeisjes op schokkende wijze bewust van hun eigen ontluikende seksualiteit. Victoria, leerlinge op een
meisjesschool, heeft een affaire gehad met Mr. Saladin, een muziekleraar van in de dertig. Het meisje wordt van school gestuurd en de schoolleiding verscherpt de regels. Victoria groeit uit tot
een ware heldin en is het gesprek van de dag. De plotselinge en heftige publiciteitsgolf die op gang is gekomen neemt theatrale vormen aan. Als studenten van de naburige toneelschool

besluiten het seksschandaal in hun eindejaarsvoorstelling te verwerken, komt het tot een verontrustende confrontatie tussen werkelijkheid en fantasie. De studenten van de toneelschool spelen
hun rol op de planken met verve en de schoolmeisjes proberen zo goed mogelijk hun rol tegenover de pers, hun ouders en elkaar te spelen. Beide verhaallijnen worden bijzonder knap met
elkaar verweven. Eleanor Catton is zonder meer een van de grote nieuwe beloften binnen de Engelstalige literatuur. '
Het geheim van de wachters Will Peterson 2013-05-30 `Wow! Opzij Harry Potter, maak plaats voor Triskellion. Holly (10 jaar) `Een van de beste boeken die ik ooit las. Dominic (12 jaar) op
www.triskellionadventure.com Omdat het huwelijk van hun ouders op de klippen loopt, wordt de 14-jarige tweeling Adam en Rachel naar hun grootmoeder gestuurd, die in het sinistere dorpje
Triskellion woont. Ze maken kennis met dorpelingen die zich wel heel afstandelijk gedragen. Al snel leert de tweeling dat een eeuwenoud geheim het dorp in haar greep houdt. Ze ontdekken een
vreemde krijtcirkel. Als uit het niets verschijnt Gabriël, een mysterieuze jongen die een stukje van het geheim ontsluiert. Wanneer een filmploeg gaat graven onder de krijtcirkel groeit de onrust in
het dorp. De filmploeg vindt een deel van een driearmige talisman: het triskelion. Alles wijst erop dat dit symbool te maken heeft met het grote dorpsmysterie, zeker wanneer onbekenden het
willen stelen. Adam en Rachel besluiten op zoek te gaan naar de twee ontbrekende delen van het triskelion. Dat is het begin van een levensgevaarlijk avontuur. Gelukkig worden ze geholpen
door kleine, maar uiterst sluwe wezentjes Een zinderende mix tussen The X-files en de Da Vinci Code Will Peterson is een pseudoniem voor twee auteurs: Mark Billingham en scriptschrijver
Peter Cocks. Dit is hun eerste jeugdboek samen.
Wachten op de dageraad William Boyd 2012-06-18 Wenen, 1913. De Engelsman Lysander Rief raakt in de wachtkamer van zijn psychiater gefascineerd door de mooie Hettie Bull. De liefde die
de twee voor elkaar opvatten is even hartstochtelijk als destructief. Wanneer Hettie Lysander beschuldigt van verkrachting, weet hij met behulp van de Britse ambassade Wenen te ontvluchten.
Hun liefdesaffaire zal hem echter blijven achtervolgen: als de oorlog uitbreekt wordt Lysander gedwongen zijn schuld aan de overheid terug te betalen. Als spion. Wachten op de dageraad voert
de lezer mee van het vooroorlogse Wenen tot de theaters van het Londense West End, van de slagvelden in Frankrijk tot hotelkamers in Genève. William Boyd schetst een prachtig beeld van
Europa in de eerste helft van de twintigste eeuw, en van een wereld waarin loyaliteit en verraad dicht bij elkaar liggen.
The Bone Season Samantha Shannon 2013-08-20 A dreamer who can start a revolution For the past two hundred years the Scion government has led an oppressive campaign against
unnaturalness in London. Clairvoyance in all its forms has been decreed a criminal offence, and those who practise it viciously punished. Forced underground, a clairvoyant underworld has
developed, combating persecution and evading capture. Paige Mahoney, a powerful dreamwalker operating in the Seven Dials district of London, leads a double life, using her unnaturalness
illegally while hiding her gift from her father, who works for the Scion regime... This beautiful new edition includes the prequel novella, The Pale Dreamer
Mijn leven na jou Katherine Center 2019-06-13 ‘Katherine Center weet als geen ander hoe ze de lezer moet boeien en vasthouden.’ Graeme Simsion, auteur van Het Rosie project Voor de
lezers van Rosie Walsh, Nicholas Sparks en Jojo Moyes Het leven lacht Margaret Jacobsen toe. Ze is net afgestudeerd, heeft nu al een geweldige baan, en haar vriend Chip is alles wat ze maar
kan wensen. Maar op de dag dat al Maggies dromen uit lijken te komen, begint een nachtmerrie: Chip, een jonge piloot, neemt haar mee in een vliegtuig om haar hoog in de lucht een aanzoek
te doen. Maar het vliegtuig crasht. Chip heeft geen schrammetje, Maggie een dwarslaesie... Als Maggie bijkomt in het ziekenhuis, hoort ze dat ze misschien nooit meer zal kunnen lopen, en dat
is het begin van een lange weg, vol tegenslagen, maar ook vol hoop. Ze leert dat de nieuwe Maggie misschien anders is dan ze zich had voorgesteld, maar dat ze sterker is dan ze ooit had
kunnen denken, en dat je steun en liefde op de meest onverwachte plekken kan tegenkomen. De pers over Katherine Center ‘Sympathieke personages die het gevecht aangaan met de
problemen die het leven op hun pad gooit. Een wijs boek dat alle tekenen van een bestseller vertoont.’ Booklist ‘Dit is niet alleen een verhaal over een familietragedie, het is vooral een les om
zoveel mogelijk uit het leven te halen.’ Publishers Weekly
The Bone Season T1.5 - La Rêveuse Pâle Samantha Shannon 2020-11-19 Le prequel du tome 1 de The Bone Season - Saison d'Os ! Dans un monde dystopique où les clairvoyants sont horsla-loi, une jeune femme aux pouvoirs incroyables va se voir confier une dangereuse mission afin de prouver sa valeur au sein de la pègre ! Au cœur de Scion Londres, un dangereux poltergeist
en liberté doit être capturé avant que le chaos n'éclate dans les rues de la capitale. Dans cet univers sombre, la pègre clairvoyante joue selon ses propres règles, et les gangs rivaux ne
reculeront devant rien pour gagner un trophée aussi magnifique. Paige Mahoney, 16 ans, travaille pour Jaxon Hall, le seigneur-mime des Sept Sceaux. Il sent en elle un puissant pouvoir qui ne
s'est pas encore totalement développé. Il va alors lui confier une mission périlleuse, la chance pour elle de prouver qu'elle a sa place au sein de l'organisation criminelle.
Nagelaten Alexandra Bracken 2018-10-26 Vijf jaar na de vernietiging van de heropvoedingskampen waarin Zu en haar vrienden tegen hun wil werden vastgehouden, is de strijd nog altijd niet
gestreden... De inmiddels zeventienjarige Suzume, 'Zu' Kimura heeft de rol van woordvoerster voor de interim-regering op zich genomen. Ze vecht voor de rechten van Psi-jongeren in een
maatschappij waar nog steeds veel vooroordelen en onjuiste informatie rond gaan over deze groep. Als Zu wordt beschuldigd van het plegen van een verschrikkelijke daad komt ze in een
positie terecht waarin ze opnieuw moet vechten voor haar leven. Vastberaden haar naam te zuiveren stuit ze tijdens haar zoektocht naar veiligheid en antwoorden op een duister complot en
ontdekt ze dat, onder de dekmantel van het herstel van het land, er nog altijd dubieuze praktijken gaande zijn die de toekomst van de Psi-jongeren op het spel zetten. Wie kan zij nog vertrouwen
in haar gevecht en wie kan haar helpen in haar strijd haar vrienden te redden die ooit haar beschermers waren? Nagelaten is het opzichzelf staande verhaal dat aansluit op The Darkest Mindstrilogie.
The Pale Dreamer Samantha Shannon 2016-12-06 A dreamer is born – the exhilarating prequel to the ground-breaking, extraordinary Bone Season series From the bestselling author of The
Priory of the Orange Tree 'Truly extraordinary and thrilling' Andy Serkis on The Bone Season In the perilous heart of Scion London, a dangerous and valuable poltergeist is on the loose – and it
must be caught before chaos erupts on the streets of the capital. Here, the clairvoyant underworld plays by its own rules, and rival gangs will stop at nothing to win such a magnificent prize.
Sixteen-year-old Paige Mahoney is working for Jaxon Hall, the most notorious mime-lord in the city. He thinks she is hiding a powerful gift, but it refuses to surface. Maybe this is the opportunity
she needs to secure her position in his gang, the Seven Seals... PRAISE FOR THE BONE SEASON: 'Truly extraordinary and thrilling' Andy Serkis 'Gripping, edge-of-the-seat plotting' Daily Mail
'A riveting page-turner' Mail on Sunday 'Had me gripped as if in a vice' Stylist 'Gripped me to the marrow' Daily Telegraph 'A trailblazer for young talent' Independent 'The Bone Season is our
next Twilight' Marie Claire
Muze Laini Taylor 2019-10-28 Het betoverende vervolg op Zonderling. Sarai heeft al heel wat nachtmerries gezien en dacht dat ze elke verschrikking inmiddels wel kende. Ze had het fout. Zij en
Lazlo zijn niet langer wie ze waren – hij een god, zij een geest. Terwijl Minya hen gevangenhoudt om wraak te kunnen nemen op Ween, worstelt Lazlo met een onmogelijk dilemma: redt hij de
vrouw van wie hij houdt, of alle anderen? Sarai voelt zich machteloos, maar is ze dat ook? De muze van nachtmerries heeft nog niet ontdekt waar ze toe in staat is. Een nieuwe vijand verwoest
het laatste beetje hoop dat de inwoners van Ween nog hadden, en de mysteries van de mesarthim worden weer opgerakeld: waar komen de goden vandaan, en waarom? Wat is er gebeurd met
de duizenden kinderen die in de citadel geboren werden? En terwijl vergeten deuren worden geopend en nieuwe werelden onthuld is de belangrijkste vraag van al: horen helden monsters af te
slachten, of is het misschien mogelijk ze te redden? Liefde en haat, wraak en verlossing, vernietiging en redding komen samen in dit schitterende vervolg op Zonderling. 'Magisch.' Grazia 'Laini
Taylor is zo ontzettend goed en met niemand te vergelijken.' Leigh Bardugo, auteur van de Grisha-trilogie 'De personages zijn zorgvuldig en knap opgebouwd, de schrijfstijl is pijnlijk mooi en de
wereld volkomen echt… Een boek om te koesteren.' Booklist
Thomas en de laatste draken Cornelia Funke 2012-09-14 Thomas begint samen met de zilveren draak Long en het koboldmeisje Zwavelkopje aan een gevaarlijke reis vol avonturen. Ze gaan op
zoek naar een plek waar de laatste draken veilig kunnen leven. Een plek waar ze niet door de mensen bedreigd worden. Volgens oude verhalen moet ergens in de bergen van de Himalaya zo'n
plaats zijn: het vaderland van de draken. Ze vertrekken bij volle maan, want draken kunnen alleen bij het licht van de maan vliegen. Maar Netelbrand, de bloeddorstige gouden draak, is ook op
zoek naar het vaderland van de draken. Want hij doet niets liever dan op draken jagen. En hij is Thomas, Long en Zwavelkopje al op het spoor...
Verrader van de troon Alwyn Hamilton 2020
Verlies me. Niet. Laura Kneidl 2020-05-30 'Verlies me. Niet.' is de zenuwslopende ontknoping van Laura Kneidls tweeluik over Sage en Luca. Na de grote cliffhanger in 'Raak me. Niet.' gaat
Laura Kneidl in het tweede deel van de serie, 'Verlies me. Niet.', meteen verder met het verhaal van Sage en Luca. Sage is nooit echt gelukkig geweest, tot ze Luca leerde kennen. Door hem
durft ze zich open te stellen voor het leven, én voor de liefde. Maar dan wordt ze ingehaald door haar verleden en stort haar wereld in. Ze durft Luca niet in vertrouwen te nemen en neemt
steeds meer afstand van hem. Hoe kan hij ooit van haar houden als er zoveel tussen hen in staat? Maar Luca geeft niet zo snel op... Laura Kneidl brengt met 'Verlies me. Niet.' een mooi einde
aan het liefdesverhaal van Sage en Luca.
De mime-orde Samantha Shannon 2015-05-14 Paige Mahoney is ontsnapt uit de hardvochtige strafkolonie Sheol i, maar daarmee zijn haar problemen niet opgelost: veel vluchtelingen worden
nog steeds vermist, en Paige is de meest gezochte persoon in Londen. Terwijl het machtige Scion zijn alziende blik op Paige richt, worden de Mime-koningen en -koninginnen van de Londense
gangs uitgenodigd voor een zeldzame bijeenkomst van de Assemblee van Onnatuurlijken. Jaxon Hall en zijn Zeven Zegels willen daar graag de hoofdrol in spelen, maar de gemeenschap van
helderzienden is tot op het bot verdeeld en om elke hoek schuilt een duister geheim. Dan komen de Refaïeten één voor één tevoorschijn. Maar waar is Warden? Paige moet in beweging blijven
en gaat van Seven Dials via Grub Street naar de geheime catacomben van Camden, tot er over het lot van de onderwereld kan worden beslist. Samantha Shannon (1991) groeide op in Londen,
waar ze op haar vijftiende begon met schrijven. Ze studeerde Engels in Oxford. Met een recordvoorschot van Bloomsbury, de uitgever van Harry Potter, is zij in korte tijd internationaal nieuws
geworden. Het eerste deel van de serie, Het Bottenseizoen, werd een wereldwijde bestseller; Shannon wordt ook wel de nieuwe J.K. Rowling genoemd. ‘De Mime-orde sleept de lezer mee in de
wereld van Paige en het toekomstige Londen. Uit de boeken spreekt een grote verbeeldingskracht, deels vergelijkbaar met de dystopische The Hunger Games, deels met urban fantasy.’
Independent on Sunday ‘In De Mime-orde voegt Samantha Shannon nieuwe louche plekken en een ongelooflijk rijke en opstandige onderwereld toe aan de al zo vaak beschreven schaduwkant
van Londen. De vaardigheid die ze in Het Bottenseizoen toonde door een eigen wereld te creëren, werkt ze in De Mime-orde verder uit.’ USA Today ‘Het Bottenseizoen was bij vlagen een
prachtige mix van orwelliaanse dystopie en de bijzondere fantasystijl van China Miéville. Genoeg reden om De Mime-orde in één adem uit te willen lezen. Shannons talent om klassieke
stijlfiguren te nemen en daar een nieuwe draai aan te geven verdient bewondering: beide boeken laten zien dat zij klaar is om een baanbreker te worden voor jong talent.’ the independent ‘Een
pakkende serie.’ US Weekly
Gallant V.E. Schwab 2022-03-01 Voor de lezers van J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling en Holly Black Er zijn een paar dingen die de tienjarige Olivia zeker weet: ze heeft geen familie, geen stem en
één groot geheim. Als ze kon praten, zou ze het vooral willen hebben over de ouders die ze nooit heeft gehad, en hoe ‘anders’ ze zich voelt dan de andere meisjes in het weeshuis. Maar zelfs
mét een stem zou Olivia zwijgen over de schimmen en wezens die alleen zij kan zien. Het enige wat haar leven draaglijk maakt, is het dagboek van haar verdwenen moeder, Grace. Ze brengt
haar dagen door met het ontcijferen van haar moeders laatste boodschap, maar het lijken wel de woorden van een vrouw die haar grip op de werkelijkheid aan het verliezen is. De laatste zin
luidt: ‘Alles komt goed, Olivia, zolang je maar wegblijft van Gallant.’ Dan ontvangt het weeshuis een brief van Olivia’s oom, die haar uitnodigt om zich te herenigen met de rest van haar familie op
zijn immense landgoed. Het enige probleem? Het is precies de plek waar haar moeder haar tegen wilde beschermen: Gallant. Maar wat kan er nou zo erg zijn aan een huis? Natuurlijk zal Olivia
gaan, vastbesloten om meer over haar verloren familie en haar moeder te weten te komen. Maar elke familie heeft een duistere kant; zo ook de bewoners van Gallant. In de pers ‘Het sleept je
mee, breekt je hart en geeft ook hoop. Een betoverend mooi boek!’ Bol.com Lees Magazine ‘Een boek om bij weg te dromen.’ Lonely Planet Magazine ‘Betoverend, liefdevol, onvergetelijk en
bevat een aloude boodschap: heb je naasten lief en geniet van elk moment.’ ThrillZone.nl
The Bone Season T01 - Saison d'Os Samantha Shannon 2020-11-12 Dans un monde totalitaire et dangereux, une réveuse va démarrer une révolution. La saga dystopique évènement par
Samantha Shannon, autrice du Prieuré de l'Oranger. 2059. Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Scion-Londres, où elle récolte des informations en
pénétrant dans l'esprit des gens. Car Paige est une marcherêve, une clairvoyante, et selon les règles de Scion, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est
déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford secrètement occupé par les réphaïm, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres
fins. Paige se retrouve assignée au mystérieux gouverneur Arcturus. Celui-ci devient son maître. Son formateur. Son ennemi naturel. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son
pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine...
Verdronken Therese Bohman 2012-08-07 Het is hoogzomer wanneer Marina in Skåne, Zweden, gaat logeren bij haar zus Stella en haar zwager Gabriel, met wie Stella nog maar kort getrouwd
is. Marina krijgt tijdens haar verblijf steeds meer het gevoel dat er iets mis is met het huwelijk van haar zus, en dat Stella haar iets wil vertellen, maar alles blijft verzwegen. Ondertussen heeft
Marina haar eigen geheim: ze voelt zich hevig aangetrokken tot Gabriel en heeft het idee dat dat wederzijds is. In de drukkende warmte bij het oude huis spelen Marina en Gabriel een gevaarlijk
spel met mogelijk noodlottige consequenties. Verdronken is een intrigerende roman over aantrekkingskracht, stilte en verraad, waarin de spanning duidelijk voelbaar is.
Nerve Jeanne Ryan 2016-09-28 Nerve van Jeanne Ryan Filmeditie van intrigrerende thriller Vey meldt zich aan om mee te spelen in NERVE, een spel dat online live wordt uitgezonden. Alles
draait bij NERVE om durven en je grenzen verleggen. De spelmakers blijken Vey goed te kennen. Ze wordt verleid met prijzen die van haar ThisIsMe-pagina zijn gehaald en ze wordt gekoppeld
aan dé perfecte jongen, de woest aantrekkelijke Ian. In het begin is het spel geweldig: Vey en Ian krijgen veel fans die hen aanmoedigen om steeds riskantere uitdagingen aan te gaan, waarbij
steeds meer te winnen valt. Maar dan krijgt het spel een dramatische wending, en het is alles of niets voor Vey. Razendspannende YA die onder je huid gaat zitten Nerve is verfilmd, acteurs

Dave Franco en Emma Roberts spelen de hoofdrollen
Allesbehalve oké Laura Steven 2018-04-13 Izzy O'Neill hier! Straatarme wees, ambitieuze cabaretier en Ongelooflijke Slet, als je de roddelsites tenminste mag geloven... Izzy had nooit verwacht
dat ze op haar achttiende het slachtoffer zou zijn van een internationaal online schandaal. Maar als expliciete foto's van haar met de zoon van een politicus online komen te staan, laten
treiteraars niets van haar heel. Gewapend met een enorme bak nacho's en haar beste vriendin Ajita als steun en toeverlaat, probeert ze het van zich af te lachen. Maar als het dagelijkse
slutshaming verergert, leert ze snel dat de wereld tienermeiden niet oké behandelt. Allesbehalve oké zelfs. Laura Steven is auteur, journalist en scenarioschrijver. Ze heeft een master in Creative
Writing en werkt bij een non-profitorganisatie die vrouwen in de creatieve sector steunt. Met haar tv-pilot Clickbait stond ze in 2016 in de finale van The Sitcom Mission van de British Comedy
Guide. Allesbehalve oké is haar eerste YA-titel.
Bibliophile 2018-09-11 Perfect gift for book lovers, writers and your book club Book lovers rejoice! In this love letter to all things bookish, Jane Mount brings literary people, places, and things to
life through her signature and vibrant illustrations. Readers of Jane Mount's Bibliophile will delight in: Touring the world's most beautiful bookstores Testing their knowledge of the written word
with quizzes Finding their next great read in lovingly curated stacks of books Sampling the most famous fictional meals Peeking inside the workspaces of their favorite authors A source of
endless inspiration, literary facts and recommendations: Bibliophile is pure bookish joy and sure to enchant book clubbers, English majors, poetry devotees, aspiring writers, and any and all who
identify as book lovers. If you have read or own: I’d Rather Be Reading: The Delights and Dilemmas of the Reading Life; The Written World: The Power of Stories to Shape People, History, and
Civilization; or How to Read Literature Like a Professor: A Lively and Entertaining Guide to Reading Between the Lines; then you will want to read and own Jane Mount's Bibliophile.
Het bottenseizoen Samantha Shannon 2013-08-28 De nieuwe sensatie uit Engeland: Het bottenseizoen, dat in 2012 al wereldnieuws werd toen de destijds twintigjarige auteur, Samantha
Shannon, een recordvoorschot kreeg van Bloomsbury, de uitgever van Harry Potter. Het is het jaar 2056. Scion, dan de touwtjes in handen, beschouwt helderziendheid als een plaag en wil alle
zieners uitroeien. De negentienjarige Paige Mahoney werkt in de Londense onderwereld, in de wijk Seven Dials, voor een mime-lord genaamd Jaxon Hall, een criminele helderziende. Paige is
een droomdoler, een helderziende die anderen via droombeelden kan voelen. In het Scion van 2056 pleegt ze alleen door te ademen al hoogverraad. Het regent op de dag die haar leven zal
veranderen. Ze wordt aangevallen, gekidnapt en getransporteerd naar Oxford, de stad die al tweehonderd jaar gezocht wordt. Daar ontmoet ze Warden, een Refaïet met een donkere huid en
grote gele ogen. Hij is het mooiste en meest beangstigende wat ze ooit heeft gezien - en hij zal haar uiteindelijk beschermen. Het bottenseizoen is een verrassende combinatie van een unieke
literaire stem, een volledig bedacht verhaal in een bloedstollend spannende parallelle wereld en een verteltempo dat zijn weerga niet kent. Samantha Shannon (1991) groeide op in Londen,
waar ze op haar vijftiende begon met schrijven. Deze zomer is ze afgestudeerd in de Engelse taal en literatuur aan het St Annes College in Oxford. Shannon wordt de nieuwe J.K. Rowling
genoemd. Het bottenseizoen is het eerste boek uit een serie.
Sneeuw als as Sara Raasch 2017-01-10 Zestien jaar geleden werd het koninkrijk Winter onder de voet gelopen door de kwaadaardige koning Angra. De Winterianen werden tot slaaf gemaakt
en hun magie werd hun afgenomen. Alle hoop is nu gevestigd op de acht mensen die wisten te ontsnappen en sindsdien op de vlucht zijn. Meira was nog maar een baby toen Winter werd
aangevallen en kent alleen het leven als vluchteling. De Winterianen zijn vastbesloten om hun rijk ooit terug te veroveren en ondernemen daarvoor gevaarlijke verkenningstochten, waarbij Meira
tot haar frustratie nooit mee mag. Dus wanneer ze iets opvangt over een antiek medaillon dat Winter zijn magie kan teruggeven, besluit ze er stiekem achteraan te gaan om zichzelf te bewijzen.
'Plot en schrijfstijl zijn voortreffelijk! Zeer aan te bevelen.' - School Library Journal 'Een nieuwe wereld, een spannend avontuur en een grote liefde... alles in één groot episch fantasyverhaal.' Booklist
Onverschrokken Lesley Livingston 2017-02-16 Onverschrokken van Lesley Livingston The Gladiator & Spartacus meets Katniss & Tris Fallon is de dochter van een Germaanse koning, de zus
van de legendarische strijder Sorcha en lid van de Cantii-stam, de gezworen vijand van Julius Caesar. Toen Fallon jong was vielen Caesars troepen haar land binnen en stierf haar zus op het
slagveld. Op de avond van haar zeventiende verjaardag wil Fallon niets liever dan in Sorcha’s voetstappen treden door een plek te verdienen in het Cantii-leger. Maar daar krijgt ze de kans niet
voor… Ze wordt gevangengenomen door een slavenhandelaar en verscheept naar Rome, waar ze terechtkomt op een school voor vrouwelijke gladiatoren. Ze zal moeten vechten voor haar eer
en haar leven en haar lot ligt vanaf dan in de handen van niemand minder dan Julius Caesar. Een stoer, spannend verhaal vol verrassende wendingen en levendige actiescènes, dat zich
afspeelt in het oude Rome. strongLees ook deel 2: Onoverwinnelijk!
The Bone Season series Samantha Shannon 2020-11-26 Enter the intoxicating universe of Scion in Samantha Shannon's Sunday Times and New York Times-bestselling Bone Season series
The Bone Season The Mime Order The Song Rising London, 2059. In the Republic of Scion, clairvoyance is illegal, but a criminal underworld thrives in its shadows. Unique among clairvoyants,
Paige Mahoney is a dreamwalker, capable of possessing other people – and under Scion law, she commits treason simply by breathing. Elsewhere, however, there is a seat of power even
greater than Scion. And they have a different design for Paige and her uncommon abilities... In these sweeping, extraordinary books, Paige will rise to become the leader of a revolution like no
other, determined to bring justice to a world that will stop at nothing to destroy her.
The Liars Jennifer Mathieu 2019-09-05 From the author of Moxie, soon to be a major Netflix production The highly anticipated new novel from Jennifer Mathieu. Two siblings wrestle with the
secrets and lies that threaten to destroy their future. Perfect for fans of We Were Liars. How can one family have so many secrets? Every year, summer begins when the Callahans arrive on
Mariposa Island. That's when Elena Finney gets to escape her unstable, controlling mother by babysitting for their two children. And the summer of 1986 promises to be extra special when she
meets J.C., the new boy in town, whose kisses make Elena feel like she's been transported to a new world. Joaquin Finney can't imagine why anyone would want to come to Mariposa Island. He
just graduated from high school and dreams about going to California to find his father and escape his mother's manipulation. As both teenagers struggle to figure out who they are and want to
be, they are caught in a web of family dysfunction and secrets from their mother's past. Can fierce love save them, or will their truth tear them apart?
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