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Carve the mark Veronica Roth 2017-01-17 Carve the mark van Veronica
Roth Het nieuwe boek van de auteur van de Divergent-serie! In dit
fantastische sciencefictionverhaal creëert Veronica Roth een universum
waarin iedereen een unieke gave heeft. Cyra’s gave geeft haar pijn, maar
ze kan ook anderen onnoemelijk veel pijn doen. Haar broer Ryzek heerst
als een tiran over hun planeet, Shotet. Ryzek misbruikt Cyra’s gave om
zijn vijanden te martelen. Maar Cyra is veel meer dan een wapen in
handen van haar broer: ze is snel, veerkrachtig en slimmer dan hij denkt.
Wanneer Akos uit het naburige rijk Thuve als gevangene in Cyra’s wereld
terechtkomt, lijkt de vijandschap tussen hun landen en hun families
onoverkomelijk. Samengebracht door het lot moeten ze een
allesbepalende keuze maken. Over de Divergent-serie: 'Fans van De
Hongerspelen kunnen hun hart ophalen met deze bloedstollende serie.'
7Days 'Veronica Roth weet hoe ze een goed boek moet schrijven.'
Hebban.nl Lees ook de Divergent-serie van Veronica Roth: Divergent 1 Inwijding Divergent 2 - Opstand Divergent 3 - Samensmelting Divergent
0.1 - Het verhaal van Four Veronica Roth (1988) studeerde af in Creatief

schrijven aan de Northwestern University en woont in de buurt van
Chicago. Ze geniet internationale bekendheid als auteur van de Divergenttrilogie. Deze enorm succesvolle serie is tevens een wereldwijde
bioscoophit geworden.
Nimmernacht Jay Kristoff 2017-11-09 Nimmernacht is het eerste deel van
Jay Kristoffs trilogie over Mia Corvere, een van de dodelijkste leerlingen op
een school voor huurmoordenaars. Ze is voorbestemd om koninkrijken te
vernietigen, en toch is Mia Corvere nog maar tien jaar oud als ze
noodgedwongen, na het verlies van haar familie, haar eerste les in de
dood krijgt. Zes jaar later zet het kind dat is opgegroeid in de schaduwen
haar eerste stappen in de buitenwereld om een belofte waar te maken –
de belofte die ze zichzelf deed op de dag dat ze alles verloor. Maar Mia’s
vijanden zijn machtige figuren, en de kans dat ze bij hen in de buurt kan
komen is erg klein. Dus als ze wraak wil nemen, moet Mia zelf een wapen
worden dat haar gelijke niet kent. Ze moet zichzelf bewijzen tussen de
dodelijkste jongens en meisjes van haar opleiding aan de Rode Kerk. Een
school waar moordenaars, leugenaars en demonen de dienst uitmaken, en
zelfs de leraren het op je voorzien hebben. Gelukkig is Mia niet zomaar
een student. De schaduwen houden van haar... en ze nemen al haar
angsten weg.
Gevangene van de nacht Anne Blankman 2014-08-07 München is in 1933
een broeinest van onrust en gevaarlijke geheimen. Gretchen Müller groeit
op tussen de leden van de nationaalsocialistische partij, onder de hoede
van haar oom Dolf. Gretchen is zijn favoriet en hij beschermt haar sinds de
dood van haar vader. Maar Dolf is niemand anders dan Adolf Hitler. En
Gretchen gehoorzaamt hem te allen tijde. Dan wordt ze verliefd op de
jonge joodse journalist Daniel. Hij beweert dat haar vader is vermoord door
een nazikameraad. Gretchen zoekt naar antwoorden bij haar familie, die
ze altijd zonder meer vertrouwde. Durft ze in de zoektocht naar de
waarheid haar hart te volgen ook als het leven van haar en Daniel op het
spel staat? Anne Blankman is opgegroeid in een klein stadje in de buurt
van New York, en woont inmiddels met haar man in Virginia. Toen ze
twaalf was las ze het dagboek van Anne Frank en haar fascinatie voor
Annes leven en de Tweede Wereldoorlog leidde uiteindelijk tot het idee
voor Gevangene van de nacht.
Verlaten Michael Grant 2013-06-12 Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie
bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig
aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het
lezen gemakkelijker wordt. Wat doe je als alle volwassenen spoorloos

verdwenen zijn? Het ene moment stond de leraar nog over de
Burgeroorlog te praten. En het volgende moment was hij weg. Leraar
aanwezig. Leraar weg. Geen `poef. Geen lichtflits. Geen knal. Tijdens een
doodgewone schooldag ziet de veertienjarige Sam tot zijn verbijstering zijn
leraar pal voor zijn ogen verdwijnen. Zomaar ineens weg! Algauw blijkt dat
iedereen die ouder is dan vijftien jaar op hetzelfde moment is verdwenen.
Bovendien is er een ondoordringbare barrière rond de stad opgetrokken,
waardoor internet, televisie en mobieltjes geen enkel signaal meer
ontvangen. Een enorme chaos breekt uit. Er zijn geen artsen en
politieagenten meer. En wie zorgt er voor de achtergebleven babys? Net
buiten de stad neemt Caine de leiding over zijn internaat en daarna ook
over het stadje. In het begin weet hij enige orde te scheppen, maar
gaandeweg voert hij met een aantal volgelingen een waar schrikbewind.
Hoewel Sam helemaal geen leidende rol wíl, besluit hij ten slotte toch dat
hij de kwaadaardige Caine en zijn terreurbende moet tegenhouden. En dat
kan alleen als hij Caine uitschakelt. Maar intussen komt de dag dat hij zelf
vijftien jaar zal worden steeds dichterbij
Tussen de sterren Katie Khan 2017-06-20 Tussen de sterren van Katie
Khan is een spannend en ontroerend liefdesverhaal met een compleet
onverwacht slot. Genoten van de film Gravity of van de boeken van John
Green? Dan is dit een aanrader voor jou. Carys en Max hebben nog
negentig minuten zuurstof. Tenzij ze met een goed idee komen, zullen ze
over anderhalf uur sterven. Maar zo hoeft het niet te eindigen. Carys en
Max zweven in de ruimte en kijken naar de wereld die ze hebben
achtergelaten; een goed geoliede machine waar ze zich niet meer thuis
voelen. Tussen de sterren is het eigenzinnige en ontroerende verhaal over
twee mensen die voor elkaar vallen in een wereld waar ware liefde
verboden is. Wat gebeurt er als je dan de liefde vindt?
Eeuwige leven Gena Showalter 2018-04-17 Everlife Je eerste leven is nog
maar het begin... Na je dood kies je voor Myriad of Troika, twee rijken die
in eeuwige strijd met elkaar verwikkeld zijn. Deel 3 De oorlog tussen Troika
en Myriad is nog lang niet voorbij. Tenley heeft gekozen voor Troika, maar
werkt in het geheim samen met Killian. Hoewel hij bij de vijand hoort, kan
Tenley hem maar niet uit haar hoofd zetten. Zal haar liefde voor Killian hen
redden of betekent die juist de ondergang wanneer de duisternis van
Myriad letterlijk steeds dichterbij komt? In het slot van de Everlife-trilogie
moet Tenley alles op alles zetten om de rijken van het Eeuwige leven tot
elkaar te brengen en de mensen van wie ze houdt te redden. "Een
inventieve fantasywereld met geweldige personages." - Kirkus Reviews
"Origineel en gelaagd. Het boek heeft een epische draagwijdte." -

Publishers Weekly
Duizelingwekkende hoogte Katharine McGee 2017-09-28 New York, 2118.
In Manhattan staat een wonderlijke supertoren van wel duizend
verdiepingen. Leda, Watt, Rylin, Avery en Calliope genieten van een
futuristisch glamourleven in de toren vol met hightech snufjes, maar ze
houden gevaarlijke geheimen verborgen. Zonder dat ze het doorhebben,
worden de vijf tieners in de gaten gehouden door iemand, iemand die
wraak wil nemen. In een wereld van duizelingwekkende hoogtes kan één
verkeerde stap een lange val betekenen.
The black key Amy Ewing 2018-10-04 Bloedstollend slotdeel in de Jeweltrilogie. Ik sluip door een doodlopende gang. De lucht is koud. Mijn
ademhaling gaat steeds sneller. Aan het einde van een stenen trap wacht
een zwarte deur. Achter die deur zal ik Hazel vinden. Dat weet ik. Dat voel
ik. De haartjes op mijn armen komen overeind. Violet wil de wereld
veranderen. Het wordt tijd om voor eens en altijd af te rekenen met de elite
en hun rijke, egoïsitische leventje in The Jewel. Als ze ontdekt dat de
Hertogin haar zusje Hazel heeft ontvoerd, ziet Violet echter maar één
oplossing: ze moet terug naar het paleis. Terug naar het hol van de leeuw.
Met gevaar voor eigen leven.
Chronicle of the Horse 1985
Joel Whitburn's Top Pop Albums, 1955-1992 Joel Whitburn 1993
inch....this work is likely to become a standart work very quickly and is to
be recommended to all schools where recorder studies are undertaken
inch. (Oliver James,Contact Magazine) A novel and comprehensive
approach to transferring from the C to F instrument. 430 music examples
include folk and national songs (some in two parts), country dance tunes
and excerpts from the standard treble repertoire of•Bach, Barsanti, Corelli,
Handel, Telemann, etc. An outstanding feature of the book has proved to
be Brian Bonsor's brilliantly simple but highly effective practice circles and
recognition squares designed to give, in only a few minutes, concentrated
practice on the more usual leaps to and from each new note and instant
recognition of random notes. Quickly emulating the outstanding success of
the descant tutors, these books are very popular even with those who
normally use tutors other than the Enjoy the Recorder series.
Year Book, Trotting and Pacing United States Trotting Association 1969
Joel Whitburn's Top Pop Albums, 1955-1996 Joel Whitburn 1996 Book
Harness Horse 1987
Ik besta niet Cristin Terrill 2013-09-05 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 adultschrijfster. 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
Vlinderslag Yusra Mardini 2018-09-10 In Vlinderslag van vluchtelinge
Yusra Mardini vertelt de olympische zwemster over haar vlucht uit Syrië.
Wanneer de veertienjarige Yusra beseft dat de rubberboot, waarin ze
samen met achttien andere vluchtelingen zit, langzaam zinkt, twijfelt ze
geen seconde. Ze springt overboord en begint met hulp van haar zus de
boot te trekken. Na een drie uur durend gevecht met de golven bereiken
ze de Griekse kust. Puur op doorzettingsvermogen en wilskracht vervolgt
ze haar levensgevaarlijke tocht dwars door Europa, naar Duitsland. Daar
richt ze zich op haar olympische droom. Vlinderslag is Yusra Mardini’s
ongelooflijke verhaal, van haar jeugd in Syrië tot de Olympische Spelen en
haar functie als UNHCR Goodwill Ambassador. In het huidige politieke
klimaat is Vlinderslag niet alleen een inspirerend maar ook een urgent
verhaal.
Texas Monthly 1982-07 Since 1973, TEXAS MONTHLY has chronicled life
in contemporary Texas, reporting on vital issues such as politics, the
environment, industry, and education. As a leisure guide, TEXAS
MONTHLY continues to be the indispensable authority on the Texas
scene, covering music, the arts, travel, restaurants, museums, and cultural
events with its insightful recommendations.
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 Psijongeren 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 Minds-trilogie.
Bloedzusters Jackson Pearce 2013-03-22 Scarlett March leeft om te jagen
op de Fenris: de weerwolven die haar hebben verwond bij een aanval op
haar zus Rosie. Gewapend met een vlijmscherp hakmes en een bloedrode
mantel is Scarlett een expert in het lokken en doden van weerwolven. Ze is
vastberaden andere jonge meisjes te beschermen tegen een
angstaanjagende dood, en ze zal niet rusten voordat elke wolf gedood is.
Rosie March voelt dat de ooit zo hechte band met haar zus langzaam
verandert. Ze zet de klopjacht met haar zus voort, maar eigenlijk droomt ze
van een leven zonder weerwolven. Ze voelt steeds meer voor de enige
vriend van Scarlett: Silas, de jongen uit het bos, die dodelijk is met zijn bijl.
Maar verraad ze door de liefde voor Silas haar zus en haar idealen niet?
Bloedzusters is een donker sprookje met bloedstollende avonturen,
moorddadige zussen en een spetterende romance. Jackson Pearce
studeerde Engels en filosofie aan de University of Georgia. Ze heeft altijd
al geschreven, maar heeft daarnaast ook andere baantjes gehad. Ze
schreef overlijdens- advertenties, was serveerster in een biker bar en
verdiende bij als receptioniste. Ooit heeft ze auditie gedaan voor het
circus, maar helaas zonder succes. Ze woont in Atlanta met een prettig
gestoorde hond en een licht loensende kat.
Gramophone Popular Catalogue 1987-03
IJs als vuur Sara Raasch 2017-06-13 Sinds Winter is bevrijd van de
kwaadaardige koning Angra, en Meira koningin is geworden staat ze voor
nieuwe problemen en grote dilemma's. Om haar schuld in te lossen bij de
koning van Cordell, moet ze de mijnen van Winter opnieuw ontsluiten.
Daarbij stuit ze op de verloren gegane kloof van magie. Ze beseft meteen
dat deze ontdekking niet alleen Winter maar zelfs de hele wereld in gevaar
kan brengen. Het liefst wil ze dat de geheimen van de kloof verborgen
blijven, maar dat lijkt onmogelijk met een tegenstander die maar op één
ding uit is: macht...
Billboard 1986-10-11 In its 114th year, Billboard remains the world's

premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand,
content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted
charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video, gaming,
media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Vleugels Claire Corbett 2012-08-07 Als de wereld zou bestaan uit vliegers
en niet-vliegers, hoe ver zou jij gaan om te kunnen vliegen? De wereld in
Vleugels is een wereld waarin de oeroude droom van de mens om te
kunnen vliegen werkelijkheid is geworden, dankzij de wetenschap en
genetische manipulatie – en geld, veel geld. De wereld is verdeeld in
vliegers en niet-vliegers en het gat tussen de twee groepen wordt groter
naarmate de vliegers zich in alle opzichten willen onderscheiden van de
niet-vliegers. Peri breekt los van een jeugd vol ontberingen en komt naar
de stad, vastbesloten om letterlijk boven haar verleden uit te stijgen, zich
vleugels aan te meten en zich te voegen bij de elite. Om die ambitie waar
te kunnen maken, moet ze een hoge prijs betalen. Haar keuze om met het
jongetje waar ze als nanny voor zorgt te vluchten, is daarom des te
opmerkelijker, want het voert haar ver weg van haar leven vol privileges.
Aan Zeke Fowler, een vleugelloze privédetective, de ondankbare taak om
voor de steenrijke ouders Peri op te sporen en hun zoontje terug te halen.
Voel de vreugde, de angst en de pure inspanning van het vliegen – langs
duizelingwekkende wolkenkrabbers, door wilde stormen en
overweldigende natuur – in deze prachtige, uitdagende en uiterst
fantasievolle debuutroman Vleugels van de Australische Claire Corbett.
Dromendochter Laini Taylor 2013-04-15 Karou studeert kunstgeschiedenis
in Praag en vult haar schetsboeken met monsters die al dan niet bestaan.
Ze verdwijnt regelmatig voor mysterieuze ‘klusjes’ en spreekt een heleboel
talen, waaronder een aantal niet-menselijke. En haar helderblauwe haar is
niet afkomstig uit een flesje. ‘Wie ben ik?’ Dat is de vraag die Karou dag en
nacht achtervolgt. En ze staat op het punt om erachter te komen...
Dromendochter is onder andere uitgeroepen tot beste young adult-boek
van 2011 door Amazon US en UK, Publishers Weekly, The Huffington
Post en The New York Times. Het is het eerste deel van een trilogie. ‘Echt
waar, als je eenmaal in dit boek begonnen bent, zul je al je afspraken en
verplichtingen willen afzeggen.’ Entertainment Weekly ‘Wauw. Ik wou maar
dat ík dit boek had geschreven.’ Patrick Rothfuss, auteur van De naam van
de wind
Wereld zonder hemel Veronica Rossi 2012-03-28 In haar futuristische
debuutroman heeft Veronica Rossi de mensheid in twee kampen verdeeld.
Of je woont in een koepel en leidt een zo goed als compleet virtueel leven,
of je woont buiten de koepel en bent overgeleverd aan de wetten van de

natuur.Aria weet dat haar overlevingskansen in de woestenij – oftewel de
Winkel des Doods – minimaal zijn nu ze is verstoten van haar thuis; de
hermetisch afgesloten stad Reverie. Als ze al niet in handen valt van
rondzwervende kannibalen, dan raakt ze waarschijnlijk wel gewond tijdens
een van de zeer agressieve elektrische stormen die over de vlakte jagen
en waarvan alleen de vrijgekomen lucht al dodelijk kan zijn. Wanneer ze
de vlaktebewoner Perry tegenkomt, lijkt hij haar enige hoop om in leven te
blijven. Ze besluiten samen op te trekken en luiden op die manier een
nieuw tijdperk in voor iedereen die leeft in de wereld zonder hemel.
Torenhoog Katharine McGee 2020 De politie stelt een onderzoek in naar
de dood van Eris' vriendin Mariël. Leda, Rylin, Watt, Avery en Calliope zijn
bang dat hun geheimen nu aan het licht zullen komen. Vanaf ca. 15 jaar.
Een miljoen werelden met jou Claudia Gray 2017-05-16 Sinds haar ouders
de Vuurvogel hebben uitgevonden, een apparaatje waarmee je door
verschillende dimensies kunt reizen, heeft Marguerite al heel wat gevaren
getrotseerd. Inmiddels heeft ze ontdekt dat haar oude vijand Wyatt Conley
erop uit is honderden universums te vernietigen, met iedereen die daarin
leeft. Om dit te bereiken gebruikt Conley zijn ultieme wapen: de
boosaardige en gestoorde Marguerite uit een andere dimensie, die de
echte Marguerite altijd een stap voor lijkt te zijn. Het wordt een strijd tussen
de Marguerites... en er kan er maar één winnen!
Halverwege het graf Jeaniene Frost 2013-12-04 Cat Crawfield is zelf halfvampier, maar dat weerhoudt haar er niet van te jagen op de ondoden. Zo
neemt ze wraak op haar vader, die het leven van haar moeder verpestte.
Als Cat gevangen wordt genomen door de sexy vampier Bones, gaat ze
een onverwachte en spannende samenwerking met hem aan. Maar dan
worden zij en Bones zelf doelwit en moet Cat een kant te kiezen. En die
van Bones wordt steeds aantrekkelijker Halverwege het graf is het eerste
deel van de veelgeprezen Nachtjagers-serie.
Het meisje met de glazen voeten Ali Shaw 2010-09-23 Er gebeuren
vreemde dingen op de afgelegen, met sneeuw bedekte eilandengroep Sint
Hauda’s Land. Merkwaardige gevleugelde wezens fladderen boven de
bevroren moerassen, albinodieren verbergen zich in de ijzige bossen en in
de diepten van de oceaan gloeien kwallen op. En Ida MacLaird verandert
langzaam maar zeker in glas. Maar het idee dat haar
gedaanteverwisseling begonnen is tijdens een bezoek aan Sint Hauda's
keert ze terug naar het betoverende eiland. Ida gaat op zoek naar de
ongrijpbare Henry Fuwa, de enige man die haar misschien kan genezen.
Midas Crook is een wereldvreemde fotograaf die altijd al op het eiland
heeft gewoond. Wanneer hij Ida ontmoet, begint iets in hem te ontdooien.

Terwijl Midas Ida leert haar aandoening te accepteren, weet zij geleidelijk
aan zijn hart te winnen. Kan hun liefde de tijd stilzetten? Het meisje met de
glazen voeten is een verbluffend fantasierijke en aangrijpende
debuutroman, die door de internationale pers vol lof is ontvangen. Een
ingenieuze, beeldende roman over de zoektocht van een jong liefdespaar
naar genezing van een betovering, bij uitstek geschikt voor de liefhebbers
van Alice Hoffman.
Rozen in de sneeuw Brenda Novak 2018-01-02 Zijn jeugdliefde, Olivia,
trouwde met een ander, en zijn huwelijk met haar jaloerse zus werd een
ramp. Sindsdien is Kyle Houseman genezen van de liefde. Lourdes
Bennett, die zijn vakantiehuis huurt voor de winter, is dan wel beroemd,
leuk én bloedmooi, maar is dat niet juist een heel gevaarlijke combinatie?
Het lijkt hem dan ook beter om uit de buurt te blijven van de
countryzangeres. Helaas gooit een kapotte verwarming roet in het eten...
Als er íéts is waarvoor Lourdes niet naar Whiskey Creek is gekomen, is
het een man. Ze wil in alle rust werken aan haar comeback, want haar
carrière zit, net zoals haar relatie, in een dal. In een ijskoud huis gaat dat
niet, wat ook echt de enige reden is dat ze Kyles aanbod aanneemt om bij
hem te logeren. Alleen, die onverwachte kus!
Requiem Lauren Oliver 2014-02-03 De Delirium amoris-trilogie van Lauren
Oliver is een fenomeen: een New York Times-bestseller, in meer dan 32
landen verschenen en meer dan 1 miljoen boeken werden verkocht. De
trilogie gaat over Lena die leeft in wereld waar liefde verboden is en als
een ziekte wordt beschouwd.
Pure-bred Dogs, American Kennel Gazette 1979
Aurora Rising Amie Kaufman 2019-05-07 From the New York Times and
internationally bestselling authors of The Illuminae Files comes a new
science fiction epic... The year is 2380, and the graduating cadets of
Aurora Academy are being assigned their first missions. Star pupil Tyler
Jones is ready to recruit the squad of his dreams, but his own boneheaded
heroism sees him stuck with the dregs nobody else in the Academy would
touch... A cocky diplomat with a black belt in sarcasm A sociopath scientist
with a fondness for shooting her bunkmates A smart-ass techwiz with the
galaxy's biggest chip on his shoulder An alien warrior with anger
management issues A tomboy pilot who's totally not into him, in case you
were wondering And Ty's squad isn't even his biggest problem - that'd be
Aurora Jie-Lin O'Malley, the girl he's just rescued from interdimensional
space. Trapped in cryo-sleep for two centuries, Auri is a girl out of time and
out of her depth. But she could be the catalyst that starts a war millions of
years in the making, and Tyler's squad of losers, discipline-cases and

misfits might just be the last hope for the entire galaxy. NOBODY PANIC.
Godsgraf Jay Kristoff 2019-01-08 Godsgraf is deel twee van Jay Kristoffs
trilogie over Mia Corvere, een van de dodelijkste leerlingen op een school
voor huurmoordenaars. Godsgraf is deel twee van Jay Kristoffs trilogie
over Mia Corvere, een van de dodelijkste leerlingen op een school voor
huurmoordenaars. Mia Corvere, vernietiger van keizerrijken, heeft haar
plek gevonden onder de Klingen van Onze Vrouwe van Gezegende
Moord, maar velen binnen de congregatie van de Rode Kerk vinden dat ze
die niet verdient. Haar positie is onzeker, en ze is nog altijd geen stap
dichter bij de wraak die ze wil nemen na de brute dood van haar familie.
Maar na een fatale confrontatie met een oude vijand begint Mia te
vermoeden dat de Rode Kerk zo haar eigen motieven heeft. Als
vervolgens bekend wordt dat Consul Scaeva en Kardinaal Duomo de
afsluiting van de grote spelen in Godsgraf zullen bezoeken, trotseert Mia
de Kerk en verkoopt ze zichzelf als slaaf, zodat ze wraak kan nemen. Een
belofte die ze zichzelf maakte op de dag dat ze alles verloor. Op het zand
van de arena vindt Mia nieuwe bondgenoten en bittere rivalen, en rijzen er
meer vragen over haar rare verwantschap met de schaduwen. Als de
complotten zich ontvouwen, de geheimen worden onthuld en het aantal
doden blijft oplopen tussen de muren van het collegium, wordt Mia
gedwongen te kiezen tussen loyaliteit en haar dorst naar wraak.
Cyberbrein James Dashner 2016-02-19 Michael dacht dat als hij zou
helpen om cyberterrorist Kaine op te sporen, VirtNet weer veilig zou zijn
voor gamers. Niets bleek minder waar. De waarheid is vreselijker dan hij
ooit had kunnen denken. Kaine blijkt een Tangent, een tot leven gekomen
computercode. Kaine heeft een manier gevonden om Tangenten in de
hersenen van mensen te plaatsen en de controle over te laten nemen. Hij
wil alle mensen op aarde vervangen door Tangenten. Michael lijkt de enige
te zijn die hem kan stoppen...
Perfecte zomer Abbi Glines 2013-07-26 Romantiek in combinatie met
heerlijke, expliciete seksscènes de bij talloze vrouwen een gevoelige snaar
raken. Abbi Glines is in de VS al jarenlang een bestsellende auteur van
romantische fictie, maar sinds er vorig jaar de zogenaamde 'uncensored'
versies verschenen, zijn de verkoopcijfers torenhoog gestegen. Ashton is
het zat braaf te zijn, en ze heeft ook geen zin meer om de ideale vriendin
van Sawyer Vincent te spelen. Sawyer is perfect, een ware droomprins,
maar hij is nog maar net vertrokken op een sportieve zomervakantie of zijn
neef Beau is al in zicht Beau is de meest sexy verschijning die Ashton ooit
heeft gezien en hoewel ze weet dat ze uit zijn buurt moet blijven voelt ze
zich zeer tot hem aangetrokken. Beau houdt van zijn neef Sawyer als van

een broer, dus het laatste wat hij wil is zijn vriendinnetje afpakken. Daarom
blijft hij bij Ashton uit de buurt, hoewel hij tot over zijn oren verliefd op haar
is. Maar hoe verder Ashton en Beau uit elkaars buurt proberen te blijven,
hoe meer ze zich tot elkaar aangetrokken voelen. Totdat ze er op een
gegeven moment geen weerstand meer aan kunnen bieden
De Vuurvallei John August 2018-10-25 Arlo Finch – De Vuurvallei van
scenarist John August (o.a. Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory) is
het eerste deel van een superspannende serie die fans van mysterie,
magie en avontuur houden beslist zal aanspreken. Arlo Finch verhuist met
zijn moeder en zus naar Pine Mountain, Colorado. Hij heeft geen idee wat
hem te wachten staat in het kleine stadje, waar hij meteen de aandacht
trekt van duistere en oeroude krachten. Eerst denkt hij dat de vreemde
gebeurtenissen die hem overkomen te maken hebben met de
Rangersclub, waar hij zich bij heeft aangesloten. Deze scoutingclub
gebruikt wilde magie uit de mysterieuze Lange Wouden. Maar al snel raakt
hij verzeild in een gevaarlijk avontuur dat de Rangersbeloften van trouw,
moed, vriendelijkheid en waarheid tot het uiterste toe op de proef stellen...
‘Perfect voor tieners die gek zijn op fantasyseries zoals Percy Jackson.’
Seira Wilson, Amazon-redacteur Een jongen verhuist naar een stadje waar
hij meteen de aandacht trekt van duistere en oeroude krachten...
Traveler Arwen Elys Dayton 2016-04-25 In Seeker heeft Quin Kincaid de
gelofte afgelegd om Zoeker te worden. Het leek een nobel doel, maar dat
was bedrieglijk. Haar vader is een moordenaar. Haar oom een leugenaar.
Haar moeder een slachtoffer. En de jongen van wie ze houdt, zint op
wraak. Haar vriend Shinobu is de enige die ze vertrouwt. Hij is even
wanhopig als Quin om antwoorden te krijgen. Maar hoe dieper ze graven
in het verleden, hoe donkerder alles wordt. Er zijn sinds lang verdwenen
Zoeker-families, schimmige allianties en meer: een duister plan dat
generaties geleden is gesmeed om hen te vernietigen. Het verleden is
angstaanjagend dichtbij. En het zal hen vernietigen.
De lunar chronicles. Cinder Marissa Meyer 2013-04-17 Mensen en
androïden leven samen in de grauwe straten van Nieuw Peking. Een
dodelijke plaag houdt lelijk huis onder de bevolking. Vanuit de ruimte kijken
de meedogenloze maanmensen toe, hun kans afwachtend. Niemand weet
dat het lot van de aarde afhangt van één meisje Cinder, een getalenteerde
monteur, is een cyborg. Ze is een tweederangsburger met een mysterieus
verleden, beschimpt door haar stiefmoeder en beschuldigd van de ziekte
van haar stiefzus. Maar als prins Kai in haar leven verschijnt, bevindt ze
zich plots in het midden van een intergalactische strijd. Verscheurd door
de keuze tussen plicht en vrijheid, loyaliteit en verraad, moet Cinder eerst

de geheimen uit haar verleden achterhalen om de toekomst van haar
wereld te kunnen beschermen.
New York Times Book Review and Magazine 1968
Verboden magie Juliet Marillier 2012-07-11 In het koninkrijk Alban gaat het
volk gebukt onder het schrikbewind van koning Keldec. Het gebruik van
magie is er verboden. Contact met een van de vele magische wezens die
het land bevolken, wordt steeds vaker met de dood bestraft. De
vijftienjarige Neryn is samen met haar vader op de vlucht voor de krijgers
van Keldec. Dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Haar vader ondergaat als
het ware een gedaanteverwisseling, en vóór het goed en wel tot Neryn
doordringt, wordt ze door hem verspeeld in een illegaal dobbelspel. Neryn
rest geen andere keuze dan zich te schikken naar de wensen van de
geheimzinnige onbekende die nu haar heer en meester is. Maar er is
hoop. Neryn ontdekt dat zij beschikt over een unieke gave, een
onverwacht talent dat haar het doelwit maakt van verschillende partijen,
onder wie de trawanten van Keldec. En dat talent komt maar wat van pas
als Neryn het vluchten zat is en besluit terug te vechten...
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