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‘Een literair kunststuk (...). Wonderlijk, geestig en verbazingwekkend veelzijdig is deze roman.’ – Trouw Kerewin Holmes heeft zich teruggetrokken in een zelfgebouwde toren aan de kust van Nieuw-Zeeland. Haar isolement wordt doorbroken door een merkwaardig jongetje dat niet kan spreken en dat wordt opgevoed door
zijn pleegvader, een Maori-fabrieksarbeider. Kerewin is een verhaal vol liefde, tederheid en geweld, waarin twee culturen op aangrijpende wijze met elkaar worden verweven.
Een wetenschapper probeert het leven van zijn dochtertje te redden hetgeen alleen mogelijk is door middel van het DNA van Christus.
Ge llustreerde YA vol spanning, romantiek en superkrachten voor de fans van Marvel Foster Stewart heeft altijd geweten dat ze anders is. Praten met planten en het beheersen van wolkenformaties zijn geen dingen waar de meeste zeventienjarigen mee bezig zijn. Het leven van football-ster Tate Taylor is perfect. Hij heeft nooit
nagedacht over zijn 'extra' vaardigheden. Welke quarterback zou geen nachtzicht willen? Maar in de nacht van hun eerste ontmoeting brengt een dodelijke tornado hen bij elkaar en worden hun ware vermogens – de kracht om de elementen te beheersen – gewekt. Dan blijkt Fosters wetenschapper-vader, Dr. Rick Stewart, hen
te willen gebruiken voor zijn eigen snode plannen. Foster en Tate zullen Dr. Stewart moeten stoppen voordat hij hun leven en de rest van de wereld vernietigt. De Dysasters is het eerste deel in een veelbelovende nieuwe serie van internationale bestsellerauteurs P.C. & Kristin Cast.
Een paar maanden geleden was Sam het mythische wezen. Híj had de aandoening die niemand beter kon maken. Van hém was het lichaam dat een mysterie was, te vreemd en mooi, en onbegrijpelijk. Maar terwijl het lente wordt en de anderen zichzelf blijven, ben ik de enige die niet lekker in mijn vel zit. Met de naderende
warmte zullen de overblijvende wolven snel hun vacht verliezen en terugkeren in hun menselijke lichamen... Sam is mens in de zomer en wolf in de winter. Grace is menselijk, maar ze heeft haar hart verloren aan de knappe Sam. Hun liefde voor elkaar is sterk, maar de natuur is sterker. Sam en Grace moeten vechten om bij elkaar
te blijven, waarbij Grace een riskant geheim moet bewaren, en Sam worstelt met zijn verleden...
Ruined: A Novel
A Ghost Story
A Novel
In de zee zijn krokodillen
De schok van de val

Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Amy is 17 en staat op het punt van de Amerikaanse westkust naar de oostkust te verhuizen. Haar moeder wil dat ze met de auto komt, maar sinds het dodelijke ongeluk van haar vader durft Amy niet
meer achter het stuur. Daarom heeft haar moeder een reisgenoot geregeld: Jake, de zoon van een kennis.Amy ziet er heel erg tegen op om vier dagen met een vreemde jongen in de auto te moeten zitten, maar wanneer de knappe Jake op de stoep staat
wordt de reis ineens een stuk spannender!
Als boekhandelaar Adam Snow op weg naar huis de verkeerde afslag neemt, stuit hij op een vervallen landhuis. Bij de voordeur aangekomen voelt hij opeens de onmiskenbare sensatie van een kleine, koude hand die in de zijne glijdt. Eerst is Adam vooral
in verwarring over het incident, maar al snel krijgt hij last van angstaanvallen en nachtmerries. Wanneer hij op onderzoek uitgaat, krijgt hij steeds vaker en steeds onheilspellender bezoek van de kleine hand... Susan Hill is schrijver en literair criticus. Ze is
een fenomeen in Engeland vanwege haar meesterlijke griezelverhalen; in Nederland werd ze bekend met De vrouw in het zwart en Het Venetiaanse masker. Voor haar romans en literaire thrillers ontving ze diverse prijzen. www.susan-hill.com
Rebecca goes to New Orleans to stay with her aunt and sees the destruction of Hurricane Katrina and meets a ghost girl named Lisette.
Hercule Poirot reist op uitnodiging van Richard Devonport per luxe koets naar Kingfisher Hill. Hij is gevraagd om te bewijzen dat Richards verloofde niet schuldig is aan de dood van zijn broer Frank. In de koets staat een vrouw in paniek op en eist een
andere plek, ze beweert dat als ze op haar plek blijft zitten ze vermoord zal worden. Poirot ruilt van plek met haar en gaat aan de slag als hij bij de Devonports aankomt. De verbijstering is groot als de vrouwelijke passagier daar aanklopt en even later
vermoord wordt gevonden. Wie is de mysterieuze vrouw en wie heeft haar vermoord?
From the Wanderer to Nomadic Subject
Halo
De dysasters
Top 8 Book 3: Unfriended
Ruined
Aangrijpend verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce is een goede jongen. Hij haalt uitmuntende cijfers. Hij staat altijd klaar voor zijn vrienden. Waarom is hij dan degene met handboeien om? Justyce McAllister haalt hoge resultaten op school, is aanvoerder van de debatclub en hij mag
volgend jaar naar Yale. Maar dat doet er allemaal niet toe als een politieagent handboeien rond zijn polsen sluit. Uiteindelijk wordt Justyce weer vrijgelaten, zonder verdere aanklachten (en ook zonder excuus), maar het incident houdt hem bezig. Nu hij verhuisd is naar een betere wijk, wordt hij nog
steeds lastiggevallen door de jongens uit zijn oude buurt en hij voelt zich ook niet welkom in zijn nieuwe klas. De enige uitzondering is Sarah Jane, Justyce' knappe – en witte – debatpartner, van wie hij wenste dat hij haar niet zo leuk vond. Op een dag rijdt Justyce samen met zijn beste vriend Manny
rond in de auto – raampjes open, muziek hard aan. Dat valt niet in goede aarde bij een automobilist die naast hen staat te wachten voor het stoplicht. Maar zijn twee brutale jongens die het volume net iets te hard zetten reden genoeg om een wapen te trekken? 'Een krachtig, ontwrichtend verhaal dat
je niet weg kunt leggen en dat de geschiedenis en de huidige situatie van racisme in Amerika blootlegt.' John Green 'Ongelooflijk, eerlijk, hartverscheurend! Een must-read!' Angie Thomas, auteur van The Hate U Give 'Het verhaal van Justyce is serieus, grappig, pijnlijk menselijk en hoopvol. Ik ben
voor altijd veranderd.' Becky Albertalli, auteur van Simon vs. de verwachtingen van de rest van de wereld 'Rauw en aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67 seconden 'Wat Justyce en Manny overkomt is nog steeds de dagelijkse realiteit voor veel te veel mensen. Ouders die hun kinderen
moeten bijbrengen hoe ze zich moeten gedragen als ze met de politie in aanraking komen, omdat ze het anders misschien niet overleven. En jongeren die elke dag voor de keuze staan: blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit boek heeft me echt de ogen geopend. Het kan zo niet langer.' Margot
Reesink, vertaler van Wat zou Martin doen?
Hoe schuldig ben je als getuige van een drama? Linda leeft met haar ouders in wat is overgebleven van een afgelegen hippiecommune en op school is ze een buitenbeentje. Ze vormt zich een beeld van de maatschappij op basis van wat ze in de buitenwereld observeert: een leraar die wordt
beschuldigd van het bezit van kinderporno en het ogenschijnlijk gewone leven van het gezin voor wie ze babysit. Maar de leraar is misschien onschuldiger dan hij lijkt. En dat ‘normale’ gezin blijkt een stuk complexer wanneer ze hun doodzieke kind medische zorg ontzeggen. Linda raakt in beide
situaties verstrikt en moet uitzoeken wat het juiste is om te doen. Een geschiedenis van wolven is een indrukwekkende roman over schuld, extreem geloof en de kracht van perceptie. 'Ik heb zelden zo'n verfijnd debuut gelezen. Poëtisch, complex en hartverscheurend mooi.' - T.C. Boyle ‘Het schroeit
en zingt – een literaire tour de force!’ – Kirkus ‘Haar taalkunst is fantastisch, rijk met levendige uitdrukkingen. Fridlund heeft op elegante wijze een memorabel hoofdpersonage met duistere neigingen gecreëerd en een boek dat ontroerend en verontrustend is en dat de lezer zeker zal bijblijven.’ –
Publishers Weekly ‘Prachtige taal en een triomf in toon en perspectief. Liefhebbers van literatuur waarbij het om de personages draait, zullen dit geweldig vinden.’ – Booklist
De 15-jarige Ted wordt op een dag door een modellenbureau gevraagd om voor hun te komen werken. Wat een geweldige kans om op de catwalk te schitteren! Maar... tegelijkertijd krijgt Teds modebewuste zus Ava helaas te horen dat ze aan een levensbedreigende ziekte lijdt. Teds wereld staat
volledig op haar kop. Moet ze haar modellencarrière opgeven om bij Ava te zijn? The Look is een bitterzoet verhaal over twee zussen die mode, hoge hakken en geheimen delen.
Donker getij is het voorlaatste deel in de Waterfire Saga. Boordevol politieke intriges en huiveringwekkende spanning! Eens was ze een verloren prinses, maar nu is Serafina de zelfverzekerde leider van de Black Fin Resistance. Terwijl ze werkt aan het saboteren van haar vijand en het werven van
bondgenoten, worden haar vrienden geconfronteerd met hun eigen uitdagingen. Ling wordt gedeporteerd naar een gevangeniskamp; Becca ontdekt een beschamend geheim. Ava kan niet terug naar huis, omdat de doodrijders wachten op haar komst. En het wordt steeds moeilijker voor Serafina’s
verloofde Mahdi om de schijn op te houden dat hij verliefd is op Lucia Volerno. Als Lucia’s ouders achterdochtig worden, is zijn leven – en alle hoop voor Serafina – voorbij. • Internationale bestsellerauteur • Derde boek in een reeks van vier epische verhalen
Deadline
De wind kan alles veranderen
De moorden op Kingfisher Hill
Girls in Love: A Summer Girls Novel
In hechtenis

Jem (15) weet wanneer mensen doodgaan. Als ze met haar vriend Spider bij The London Eye is, ziet ze dat de mensen om hen heen allemaal dezelfde sterfdatum hebben: vandaag. Vanaf ca. 13 jaar.
The year's best, and darkest, tales of terror, showcasing the most outstanding new short stories and novellas by both contemporary masters of the macabre and exciting newcomers. As ever, this acclaimed anthology also
offers the most comprehensive annual overview of horror around the world in all its incarnations; a comprehensive necrology of famous names; and a list of indispensable contact addresses for the dedicated horror fan and
writer alike. The Mammoth Book of Best New Horror remains the world's leading annual anthology dedicated solely to presenting the best in contemporary horror fiction. Praise for Stephen Jones: 'The best horror anthologist in
the business is, of course, Stephen Jones, whose Mammoth Book of Best New Horror is one of the major bargains of this as of any other year.' Roz Kavaney 'An essential volume for horror readers.' Locus 'Stephen Jones . . . has
a better sense of the genre than almost anyone in this country.' Lisa Tuttle, The Times Books
Sixteen-year-old Miranda Tennant arrives in York, England, with her parents and brother, trying to recover from the terrible accident that killed her best friend, and while in the haunted city she falls in love for the first time as
two boys, one also suffering from a great loss and the other a ghost, fight for her attentions.
Brings Ben Jonson to the twenty-first century by reading Volpone through psychoanalysis, poststructuralism and Marxism
Unbroken: A Ruined Novel
Een geschiedenis van wolven
Spellbinding
De tweeling van Highgate
Unbroken
From master of suspense Paula Morris comes a tale of gods and goddesses, thrilling romance, and mystery set in present-day Rome. Laura Martin is visiting Rome on a class trip, and she's entranced by the majestic Colosseum, the Trevi Fountain, the
Pantheon . . . Everything in this city seems magical. That is, until the magic seems to turn very dark. Suddenly, statues of Cupid and ancient works of art come to life before her eyes. Earthquakes rumble and a cloud of ash forms in the sky. A dark-eyed boy
with wings on his heels appears and gives her a message. Laura soon realizes she is at the center of a brewing battle -- a battle between the gods and goddesses, one that will shake modern-day Rome to its core. Only she and her group of friends can truly
unravel the mystery behind what is happening. As tensions mount and secret identities are revealed, Laura must rely on her own inner strength to face up to what may be a fight for her life. Acclaimed author Paula Morris brings the ancient world to vivid life
in this unstoppable tale of friendship, love, and the power of the past.
De tweelingzusjes Julia en Valentina hebben een abnormaal sterke onderlinge band. Op een dag krijgen ze een brief van een Engelse advocaat. Hun tante Elspeth Noblin, die ze nooit ontmoet hebben, is overleden en laat haar Londense appartement na aan
haar nichtjes. Nadat ze van hun verbazing bekomen zijn, besluiten de meisjes deze kans op avontuur te grijpen en te verhuizen naar Elspeths prachtige flat, die uitkijkt op de Highgate begraafplaats in Londen. Ze leren de andere bewoners van het gebouw
kennen, onder wie Robert, de minnaar van hun overleden tante Elspeth, die alles over de begraafplaats lijkt te weten. Gaandeweg ontdekken de meisjes dat er nog veel leven is op Highgate. Vooral hun tante lijkt haar aardse leven niet goed achter zich te
kunnen laten... Een meeslepende roman over liefde en de kracht van het leven - zelfs na de dood.
'De schok van de val' van de Britse auteur Nathan Filer is een boek dat iedereen ontroert en achterlaat met een glimlach. De negenjarige Matthew en zijn broer Simon sluipen tijdens hun vakantie stiekem s nachts naar buiten. Alleen Matthew komt veilig terug.
Tien jaar later heeft hij nog steeds moeite met de gebeurtenissen van die nacht. Wat begint als een vertelling van een wanhopige jongen, verandert in het verhaal van een moedige jongeman die op zoek is naar een manier om de herinnering aan zijn broer
levend te houden. Nathan Filer heeft met 'De schok van de val' een ontroerend, hartverwarmend en universeel portret over verlies, liefde en familie geschreven. Met `De schok van de val heeft hij de Costa Book Award 2013 gewonnen.
In hechtenis van schrijversduo Nicci French, bekend van de Frieda Klein-reeks, gaat over een vrouw die vanuit de gevangenis haar onschuld probeert te bewijzen. Een thriller vol onverwachte wendingen. In hechtenis is de spannende literaire thriller van het
wereldberoemde schrijversduo Nicci French, bekend van onder andere de Frieda Klein-serie. Tabitha zit vast in een huis van bewaring, beschuldigd van moord op buurman Stuart Rees. Van de bewuste dag kan ze zich echter haast niets herinneren, ze leed aan
een depressie. Toch denkt ze dat ze onschuldig is. Wanneer ze merkt dat haar beoogde advocaat hieraan twijfelt, besluit ze zelf haar verdediging op zich te nemen. Maar dat blijkt lastig vanuit de cel. Diverse kennissen uit het dorp en haar ex bezoeken haar in
de gevangenis, waardoor ze erachter komt dat Stuart weinig vrienden had en dat zij zelf vanaf het moment dat ze weer in het dorp was komen wonen met argusogen wordt bekeken. Zou iemand haar de schuld in de schoenen proberen te schuiven of heeft ze
het misschien toch zelf gedaan? Nicci French heeft weer een spannende thriller geschreven, vol onverwachte plotwendingen.
Fluister
Wat zou Martin doen?
Mijn reis met Jake
De guts en de glorie
Muren van verraad

A gripping supernatural mystery and romance set in post-Katrina New Orleans. Rebecca couldn't feel more out of place in New Orleans. She's staying in a creepy house with her aunt, who reads
tarot cards. And at the snooty prep school, a pack of filthy-rich girls treat Rebecca like she's invisible. Only gorgeous, unavailable Anton Grey gives Rebecca the time of day, but she
wonders if he's got a hidden agenda. Then one night, among the oak trees in Lafayette Cemetery, Rebecca makes a friend. Sweet, mysterious Lisette is eager to show Rebecca the nooks and
crannies of New Orleans. There's just one catch. Lisette is a ghost.
‘Opnieuw een duistere topper van Jewell, vol verbluffende momenten en kleurrijke personages.’ – Booklist In een groot huis in het Londense Chelsea ligt een baby wakker in haar wiegje.
Gevoed en verzorgd, wacht ze vrolijk tot iemand haar oppakt. In de keuken liggen, naast een haastig gekrabbeld briefje, drie lichamen. Ze zijn al enkele dagen dood. Wie heeft er in de
tussentijd voor de baby gezorgd? En waar is diegene gebleven? ‘Het perfecte boek voor bij het zwembad... voor overal, eigenlijk. Deze thriller is verslavend, ontroerend en ik kan hem niet
genoeg aanbevelen!’ – Sophie Hannah
‘Onschuldig als jij’ van Rowan Hisayo Buchanan is een prachtig geschreven roman. Het verhaal voert de lezer van New York, Connecticut naar Berlijn. ‘Onschuldig als jij’ gaat over Yuki
Oyama, een Japans meisje, dat het probeert te maken als kunstenaar en Yuki’s zoon Jay, die als volwassen man zijn moeder Yuki weer opzoekt. Ze hebben elkaar al jaren niet gezien. Jay moet
Yuki het testament van zijn vader overhandigen en confronteert haar met haar eigen verleden. Ze heeft hem verlaten toen hij 2 jaar oud was. ‘Onschuldig als jij’ is een sprankelende roman
over identiteit, familie en vergiffenis. Rowan Hisayo Buchanan zet zichzelf er in één klap mee op de literaire kaart. ‘“Onschuldig als jij” is een feest om te lezen.’ – Lorrie Morre
Welcome back to New Orleans. Where the streets swirl with jazz and beauty. Where the houses breathe with ghosts. A year ago, Rebecca Brown escaped death in a New Orleans cemetery. Now she
has returned to this haunting city. She is looking forward to seeing Anton Grey, the boy who may or may not have her heart. But she also meets a ghost: a troubled boy who insists only she
can help him. Soon Rebecca finds herself embroiled in another murder mystery from more than a century ago. But as she tries to right wrongs, she finds more questions than answers: Is she
putting her friends, and herself, in danger? Can she trust this new ghost? And has she stumbled into something much bigger and more serious than she understands?
The Mammoth Book of Best New Horror 21
Zij die moet sterven
Onschuldig als jij
Twenty-First-Century Children's Gothic
Eenmaal andermaal verliefd
With entries that range from specific works to authors, folklore, and popular culture (including music, film, television, urban legend, and gaming), this book provides a single-volume resource on all
things ghostly in the United States and in other countries. • Provides accessible, interesting, and fun-to-read information authored by expert researchers and coedited by scholars who are experts on the
topic of ghosts across human culture • Presents analytical discussions of the figure of the ghost in each work that will be beneficial to students in film studies, English, or other classes tasked with
writing an essay on the horror genre or ghost films and books • Explores how the idea of the ghost implies belief in there being more to human existence than the physical body and is intrinsically
connected to the concept of the afterlife—and how these concepts often coexisted uneasily with beliefs regarding afterlife in religious theologies
Lisbeth Salander maakt zich op voor de finale strijd met haar zus... Op een morgen wordt een dakloze man dood aangetroffen in een park. Mikael Blomkvist wordt door lijkschouwer Frederika Nyman gebeld
omdat zijn nummer bij deze man is aangetroffen. Weet hij wie de onbekende dode is? Lisbeth Salander bevindt zich op dat moment in Moskou. Op een feest in een restaurant waarvan de eigenaar ook het brein
achter een aantal trollenfabrieken is, wil ze eens en voor altijd met haar zus Camilla afrekenen. Deze keer is Lisbeth de jager, niet de prooi... Zij die moet sterven is het laatste door David Lagercrantz
geschreven deel en levert een explosief einde van Millennium 6.
KIRKUS REVIEWS called this winning tale of a queen-sized queen bee "Hilarious and fresh."Manhattan It Girl Riley Swain is no pudgy wallflower. She's brash, bold, fashionable, and yes, fabulous. Riley has
no qualms about kissing her best friend's crush, or bribing her dad's lawyer. But this spring break, Riley's dad and wicked stepmother are shipping her off to New Horizons, a two-week fat camp in upstate
New York. And it's miserable: like military school without carbs. But then Riley gets to know adorable Eric, who sees beyond Riley's tough exterior. Soon, Riley might just realize that maybe it's not her
shape that will change at New Horizons. . . but her heart.
Venus Cove is niet meer dan een slaperig stadje. Daar komt verandering in wanneer vanuit de hemel drie engelen naar het stadje worden gestuurd: Gabriel, de krijger, Ivy, de heler, en Bethany, de tiener.
Zo onopvallend mogelijk maakt het drietal zich op voor een strijd tegen het Kwaad. Om zo min mogelijk op te vallen, proberen de engelen zich als een gewoon gezin voor te doen. Bethany gaat naar de
plaatselijke middelbare school, wordt verliefd en begint tegen alle regels van de hemel in een relatie. Maar al snel blijken de drie engelen niet de enige bovennatuurlijke elementen in Venus Cove te zijn.
De komst van een uiterst charmante, verleidelijke en bovenal dodelijk gevaarlijke jongen bedreigt het voortbestaan van de wereld en de engelen moeten al hun krachten bundelen om hem te bestrijden. Bethany
kunnen ze daarbij niet missen, en de jonge engel zal moeten kiezen tussen de liefde en haar missie.
Ghosts in Popular Culture and Legend
De mensen boven ons
Kerewin
The Look
A Ruined Novel

Jimmy Rabbitte is terug. Hij is nu zevenenveertig, heeft een liefhebbende vrouw, vier kinderen... en darmkanker. Wanneer hij na een afspraak in het ziekenhuis door Dublin loopt ontmoet hij
twee oud-bandleden van The Commitments: de terminaal zieke Outspan Foster en de nog altijd bloedmooie Imelda Quirk. Algauw wordt Jimmy ook herenigd met zijn verloren gewaande broer Les...
De Guts en de Glorie is een warme, humoristische roman over vriendschap en familie, waarin de dood en de keuze om te blijven leven centraal staat.
Tilly Cole is net weer single en verruilt in een opwelling het bruisende Londen voor een klein stadje. Ze maakt een nieuwe start en gaat werken voor Max en zijn dertienjarige dochter Lou.
Al snel blijkt ze zich te bevinden in een broeinest van roddels, intriges en rivaliteit rondom de aantrekkelijkste man van de stad: Jack Lucas. Maar Tilly heeft geen zin om mee te doen aan
de 'Jackrace'. Bovendien heeft Jack de reputatie een echte versierder te zijn. Is ze nu gewoon een verstandige meid of laat ze de liefde van haar leven lopen?
Het verhaal van de zus van Jane Austen Drieëntwintig jaar na de dood van haar beroemde zus keert Cassandra Austen terug naar het dorp Kintbury, waar de familie Fowles woont, al generaties
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lang vrienden van de familie Austen. Cassandra weet dat ergens in de oude pastorie een verzameling brieven moet liggen die een geheim bevatten dat nooit aan het licht mag komen. Terwijl ze
herinneringen ophaalt aan haar leven met Jane, haar briljante maar ook ingewikkelde zus, moet ze een moeilijke beslissing nemen: Janes reputatie beschermen en de brieven verbranden of de
geschiedenis haar beloop laten hebben? Geïnspireerd door de vraag waarom er in de nalatenschap van Jane Austen zo weinig van haar correspondentie is teruggevonden, schreef Gill Hornby een
origineel en hartverwarmend boek over de vriendschap tussen twee zussen.
Cristin Terrill, Ik besta niet Het leven lacht de zestienjarige Marina toe: ze is populair, heeft veel vrienden en haar beste vriend is haar buurjongen James, een wonderkind. Em heeft
niets. Zij zit vast in een gevangenis met een keihard regime. Marina en Em hebben een belangrijk ding gemeen: ze zijn een en dezelfde persoon. Em leeft vier jaar in de toekomst, en als ze
niets doet dan zal Marina een gruwelijk leven tegemoet gaan. Er is maar één manier om dat te voorkomen: ze moet terug in de tijd om haar beste vriend James, op wie ze stiekem verliefd is,
te vermoorden. Cristin Terrill is een young adult-schrijfster. Ze studeerde theaterwetenschap, met als specialisatie Shakespeare. Naast het schrijven geeft Terrill ook workshops in creative
writing in haar woonplaats Washington, D.C. Ik besta niet is haar debuut. De filmrechten zijn verkocht aan Gold Circle Entertainment. www.cristinterrill.com `Het meest verslavende boek dat
ik dit jaar heb gelezen.' Becca Fitzpatrick `Zet je telefoon uit. Trek de stekker uit je computer. En zeg tegen iedereen dat je niet thuis bent. Dit boek wil je namelijk in één ruk
uitlezen! Spanning, romantiek en een bijna onmogelijke opdracht: wat wil je nog meer?' Mel Wallis de Vries
Recessionista slaat terug
This Book Isn't Fat, It's Fabulous
The Eternal City
Miss Austen
De kleine hand
Returning to New Orleans for spring break, 16-year-old Rebecca finds herself embroiled in another murder mystery from more than a century ago, when she meets the ghost of a troubled boy.
De ongelooflijke reis van een Afghaanse jongen van tien op zoek naar een veilige plek die hij 'thuis' kan noemen. Enayatollah Akbari wordt op de verkeerde plek en op het verkeerde moment geboren. Ook al is hij een kind
niet groter dan een geit en blinkt hij uit in het Buzul-bazi-spel, op een dag is hij zijn leven niet meer zeker. Zijn moeder neemt hem mee naar Pakistan, waar ze hem alleen achterlaat. Uit deze tragische daad van liefde
komt de ongelooflijke reis voort die Enayatollah via Iran, Turkije en Griekenland naar Italië voert. Een odyssee vol waaghalzerij waarbij hij de slechte maar ook de goede kant van de mens leert kennen. Zijn verhaal is
prachtig opgetekend door de Italiaanse romancier Fabio Geda.
Jody is gek op Jackson Gatlin. En dus staat zij vooraan bij zijn concert. Door al het gedrang belandt ze met een hersenschudding backstage. Na een groot misverstand, iets met een chocoladereep en een lichte overdosis,
neemt Jody meer mee naar huis dan haar lief is. Maar wat als je grote idool in de garage zit en niet meer weg wil?
'Een realistisch boek met bovennatuurlijke elementen die ontaarden in een naargeestig, pijnlijk, maar prachtig einde dat de rillingen over je rug doet lopen.' - Kirkus Reviews, starred review 'Suma excelleert in
surrealistische, verontrustende verhalen in een levendige stijl, en deze psychologische thriller is geen uitzondering. Een beangstigend, fantastisch boek.' – Booklist, starred review Een veroordeelde moordenares en een
topballerina in spe. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Muren van verraad is het verhaal van een meisje met een veelbelovende toekomst voor zich. Haar leven draait in één tragische middag van veelbelovend naar uitzichtloos.
Het verhaal wordt verteld door Amber en Violet: de een zit in een jeugdgevangenis, de ander is een danseres met een mooie toekomst. Op het eerste gezicht zijn ze complete vreemden die niets met elkaar gemeen hebben. Amber
zit vast in Aurora Hills, een beveiligde jeugdinrichting. Als op een nacht alle sloten openspringen, ontstaat er totale gekte onder de 42 meisjes die er hun straf uitzitten. De een grijpt haar kans om te ontsnappen, de
ander weet niet wat ze met de nieuw verworven vrijheid aanmoet. Violet is een danseres die op het punt staat naar New York City te vertrekken om daar door te breken. Hoewel ze egoïstisch en met zichzelf ingenomen is, kan
ze de dood van haar vriendin Orianna niet vergeten. Niet omdat ze zich schuldig voelt, maar vanwege het mogelijke effect ervan op haar huidige leven en haar dansopleiding aan het prestigieuze Juilliard. Langzaam wordt
duidelijk dat Amber en Violet nauw met elkaar verbonden zijn door Orianna. Ook zij had een glorieuze toekomst als ballerina voor zich liggen, maar anders dan Violet moet ze knokken voor elke kans in het leven. Desondanks
is Violet jaloers op Ori, wetende dat zij niet het natuurlijke talent voor ballet van Ori heeft. Als er twee concurrentes worden vermoord, belandt Ori in Aurora Hills. Krijgt een schuldige uiteindelijk altijd haar
verdiende straf? Of zal een onschuldige voor altijd de last van de schuld blijven dragen? Nova Ren Suma is auteur van diverse Young Adult-boeken. Ze heeft voor diverse uitgeverijen gewerkt, geeft YA-schrijfworkshops en
woont in New York.
Dark Souls
Genius
het waargebeurde verhaal van Enayatollah Akbari
Rockoholic
Ik besta niet
There's more than one way to be powerful . . . It is during a routine school project that Abby Silva--sixteen and nearly friendless--makes a startling discovery: She is descended from women who were accused of witchcraft
back in 1600s Salem. And when Abby visits nearby Salem, strange, inexplicable events start to unfold. Objects move when she wills them to. Candles burst into sudden flame. And an ancient spellbook somehow winds up in her
possession. Trying to harness her newfound power, Abby concocts a love potion to win over her longtime crush--and exact revenge upon his cruel, bullying girlfriend. But old magic is not to be trifled with. Soon, Abby is
thrust headlong into a world of hexes, secrets, and danger. And then there's Rem Anders, the beautiful, mysterious Salem boy who seems to know more about Abby than he first lets on. A reckoning is coming, and Abby will
have to make sense of her history--and her heart--before she can face the powerful truth.
It's not summer without Hailey Abbott! The New York Times bestselling author of SUMMER BOYS returns with the follow-up to SUMMER GIRLS: a seaside tale of love, secrets, heartache, and betrayal.Hot days. Hotter nights. The
girls are back. JESSICA: Connor and I are in love, and we're both ready to take the next step. So then why is he spending all his time with another girl?LARA: I thought Andrew and I were through, and I met an awesome new
guy. But now Andrew's back, and I don't want to choose. Can I pull off dating two boys at once?GREER: The guys here are gorgeous, but they're all players -- including Hunter. He says he's done playing games, but can I
trust him?Laying out, hooking up, falling in love. It's going to be one sizzling summer.
Madison MacDonald is glad things are back to normal! Madison It’s SUMMER at last -- let the good times & pool parties roll! Location: Putnam Beach. Putnam, CT. Madison My friends are all together again, and Nate and I are
better than ever. Finally, everything in my life is working out. :) Location: Gofer Ice Cream. Putnam, CT Madison Even though Nate will be leaving for college in the fall. Location: New Canaan Drive-In. New Canaan, CT.
Madison And there’s a piece of me that’s still waiting for the other shoe to drop from the prom heist. Location: Stubbs Coffee. Putnam, CT. Madison But everything is going to be fine! Right? Location: On A Blender
Smoothie Shop. Putnam, CT. Madison Oh. Maybe I should take that back -- Location: Undisclosed THIS ACCOUNT HAS BEEN TEMPORARILY DISABLED. Madison MacDonald thinks the other shoe just dropped.
Donker getij

Page 2/2

Copyright : magedirect.com

