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HESTER NATHANIAL
Spirit Bound Kensington Publishing Corp.
Sherryl Woods’ populaire Sweet Magnolias-serie nu verﬁlmd voor Netﬂix! Helen Decatur heeft heel
wat bereikt als echtscheidingsadvocate. Maar wat ze nu boven aan haar wensenlijstje heeft staan is
van een heel andere aard: het moederschap. Niet het minst omdat de gelukkige vader vooralsnog
onbekend is! Helen is er echter het type niet naar om rustig af te wachten. Dus neemt ze zich voor
de knappe - en overtuigd kinderloze - Erik Whitney te verleiden. Dat hij geen idee heeft wat ze
werkelijk van plan is, daar denkt ze later wel over na. Alleen wordt het wel heel erg ingewikkeld
wanneer ze verliefd op hem wordt...
Shadow Kiss Boekerij
The ﬁrst book in this New York Times Best-Selling series by Richelle Mead is now a major motion
picture! And this is your guide to all of the movie's excitement, both in front of the camera and
behind it. See the real making of the Vampire Academy movie with exclusive material and images.
Featuring full-color photographs of the set design, interviews with the cast and crew, and a behindthe-scenes peek at the costume and set design, this is a must-have companion for all Vampire
Academy fans.
Life is Strange Volume 6: Settling Dust National Geographic Books
Retold in graphic novel format, guardian-in-training Rose faces everything from misunderstandings
between friends to ﬁghts among factions of Moroi during a school skiing trip as reports of horriﬁc
Strigoi attacks raise tensions, ultimately leading Roseand some of those closest to her into a battle
that teaches her much about life, death, and love.
Verlost Penguin UK
Retold in graphic novel format, guardian-in-training Rose faces everything from misunderstandings
between friends to ﬁghts among factions of Moroi during a school skiing trip as reports of horriﬁc
Strigoi attacks raise tensions, ultimately leading Rose and some of those closest to her into a battle
that teaches her much about life, death, and love.
Een eerste liefde in Parijs Vampire Academy Graphic Novels
Een voormalig geheim-agent moet nog één laatste zaak op zich nemen om haar naam te zuiveren
en haar leven te redden in de eerste thriller van Stephenie Meyer. Bijna niemand weet dat ze ooit
voor de Amerikaanse regering werkte. Ze was de onbetwiste expert op haar vakgebied en vormde
zelf een van de grootste geheimen van een dienst die zelf zo geheim is dat hij niet eens een naam

heeft. Tot de dienst ineens besloot dat ze een te groot risico vormde en jacht op haar begon te
maken. Tegenwoordig blijft ze zelden lang op dezelfde plek en wisselt ze zo vaak mogelijk van
naam. De enige persoon die ze durfde te vertrouwen is vermoord. En nog altijd beschikt ze over
informatie die zo gevoelig is dat de dienst haar zo snel mogelijk wil liquideren. Als de dienst haar
een uitweg biedt, beseft ze dat het haar enige kans op een normaal leven is. De nieuwe klus die ze
moet aannemen in ruil voor haar leven betekent echter dat ze nog meer gevoelige informatie moet
inwinnen – informatie die haar alsnog in levensgevaar zou kunnen brengen. Ze besluit de klus aan te
nemen en maakt zich klaar voor de gevaarlijkste missie ooit, die er niet gemakkelijker op wordt als
ze valt voor een man die haar kansen alleen maar kan verkleinen. Ze zal al haar unieke
vaardigheden moeten inzetten om in leven te blijven... De pers over De chemicus ‘De hoofdpersoon
is dapper, heldhaftig én listig, wat haar tot een ideale heldin maakt. Een thriller om constant bij op
het puntje van de stoel te zitten.’ Zin ‘Stephenie Meyer zet met De chemicus een thriller van
formaat neer!’ Hebban.nl ‘Geen vampiers, maar actie à la Jason Bourne in De chemicus van
Stephenie Meyer.’ The Washington Post ‘De chemicus van Stephenie Meyer: rated B for Badass.’
Kirkus Reviews ‘Hoofpersoon Alex is een briljante, paranoïde chemicus, getraind om terroristen te
verhoren.’ The New York Times ‘Stephenie Meyer schreef een smakelijke thriller voor volwassenen,
voor de lezers van David Baldacci en Lee Child.’ USA Today
Vampire Academy: A Graphic Novel Kensington Publishing Corp.
Het afsluitende deel van de alom bejubelde Elfhame-trilogie Verbannen, krachteloos en nog even
sterfelijk als altijd probeert Jude Duarte haar leven weer op te pakken. Als het verraad van Cardan
haar één ding heeft geleerd, is het wel dat macht makkelijker te verwerven is dan vast te houden.
Maar Jude is allesbehalve van plan zich gewonnen te geven. Als haar tweelingzus Taryn onverwacht
op de stoep staat – in levensgevaar en met een afschuwelijk geheim – vormt zich het eerste idee
voor een meesterlijk plan om alles te herwinnen wat Cardan haar heeft afgenomen. Om haar zus te
redden, zal Jude opnieuw moeten doordringen tot het hof van de elfen en haar gevoelens voor
Cardan onder ogen zien. Maar Elfhame is niet meer zoals ze het heeft achtergelaten. Het land
balanceert op het randje van oorlog en zodra Jude een stap over de grens zet, raakt ze verstrikt in
een bloederig politiek conﬂict. Terwijl een krachtige vloek wordt ontketend en de spanningen een
hoogtepunt bereiken, moet Jude voor eens en voor altijd kiezen tussen haar ambitie en haar hart. In
de pers ‘De internationale fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited edition met veel
blinkend goud.’ Het Parool ‘Verraad, liefde, politieke intriges en gekonkel; de Faerie-wereld van Holly
Black heeft het allemaal. Een sinister en meedogenloos prachtig verhaal dat je in één keer uitleest.’
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Wendy Sluis, De Bilthovense Boekhandel ‘Zoek je een niet al te zoetsappig boek met een badass
vrouwelijk hoofdpersonage, dan is deze serie echt iets voor jou. Ik kan in ieder geval niet wachten
om meer over Jude en haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl
Vampires in Literature Leopold
Jennifer L. Armentrout is op dreef met de Origin-serie, waarin ‘The burning shadow’ het tweede deel
is. In dit boek is voor Evie niets meer hetzelfde. In ‘The darkest star’, het eerste deel van de serie,
heeft ze opper-Luxen Luc ontmoet. In ‘The burning shadow’ kan ze zich daar niets van herinneren.
Evie is een paar maanden uit haar geheugen kwijt. Op zoek naar het antwoord op de vraag wie ze is
en wie ze was, belandt ze steeds dieper in de wereld van de Luxen. En ze zal al snel ontdekken dat
als je daar eenmaal in zit, je er niet zo makkelijk meer uit komt. De Origin-serie is een zijdelings
vervolg op de Lux-serie, waarmee Jennifer L. Armentrout zichzelf voorgoed op de kaart zette als
fantasyauteur. Haar fans hadden nog niet genoeg van de wereld die ze creëerde. Zijzelf gelukkig
ook niet.
Life is Strange: 4-6 Boxed Set Z&K
Traces the popularity of vampires in literature and examines diﬀerent ways vampires have been
presented in literature.
De indigo bezwering National Geographic Books
A charming and magical graphic novel adaptation of Louisa May Alcott's LITTLE WOMEN! Jo, Beth,
Amy, and Meg March are four sisters living in Concord with their parents—Father, who's tending to
soldiers ﬁghting in the Civil War, and Marmee, who teaches the girls simple but eﬀective witchcraft.
The Marches have to keep their craft quiet, as there are many in Concord who see magic in a bad
light—especially after things have begun disappearing. When Mr. Laurence, a witchﬁnder, moves in
next door to investigate the missing objects, the girls fear for their livelihood. But he turns out to be
a kind old man, and his grandson, Laurie, quickly befriends the Marches. As the cold winter blusters
on, the girls continue their education, even as missing objects soon turn into missing people. Things
take a turn for the worse when Jo and Laurie try investigating on their own, and a dangerous storm
takes hold of Concord. There's powerful magic at play here—stronger than anything the Marches, or
even Laurie, has ever seen before. Can they hope to defeat it? Or has the magic already become too
strong for them to ﬁght against?
Haar grootste verlangen The Rosen Publishing Group, Inc
Retold in graphic novel format, while Rose is coping with the darker eﬀects of being shadow-kissed,
her relationship with Dimitri is ﬁnally taking oﬀ, and when he disappears during a Strigoi attack on
St. Vladimir's Academy, she must make a terrible choice.
Blauwe maan Penguin
De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de internationale lezersfavoriet
over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de liefde, glamour en de prijs van
roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is een internationale
lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy
Jones & The Six. Hollywoodﬁlm-icoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren van
stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar glamoureuze, maar door schandalen geteisterde
leven. Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter Monique Grant benadert, is niemand zo
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verbaasd als Monique zelf. Vastberaden grijpt ze deze kans om naam te maken. In het luxueuze New
Yorkse appartement van Evelyn luistert Monique gefascineerd naar haar verhaal. Over het begin van
haar carrière in de jaren vijftig wanneer ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar onverwachte besluit
om de spotlights de rug toe te keren in de jaren tachtig. Evelyn openbaart een leven van
nietsontziende ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en de prijs van roem. De band tussen
de twee vrouwen wordt steeds sterker, en naarmate het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk
dat Evelyns leven op tragische en onomkeerbare wijze samenkomt met dat van Monique. De zeven
echtgenoten van Evelyn Hugo is een betoverende reis, van de grandeur van het Hollywood van de
jaren zestig tot aan de hedendaagse, harde realiteit, waarin twee vrouwen worstelen met de
onontkoombare gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden. Het is een verhaal over
meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote, verboden liefde, geïnspireerd op de
levens van Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en Ava Gardner. 'Een heerlijk boek over een dame wier
leven niet zo is gelopen zoals ze had gewild. Met een heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' –
LINDA.nl 'Een ﬂinke dosis dramatiek, creativiteit, menselijkheid en voldoende plotwendingen. Een
femme fatale in boekvorm!' – Humo 'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het boek op voor de
Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het ontroerende verhaal van een jonge
journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan ‘Adembenemend, hartverscheurend en vol
Old Hollywoodgrandeur; een van de aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman
die de Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews ‘Als je
van glitter en glamour houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In De zeven
echtgenoten van Evelyn Hugo lees je over Hollywoodﬁlm-icoon Evelyn, die inmiddels 79 is.’ Trendalert
Academicus Vampyrus 1 Simon and Schuster
In the eye of the storm lies Max Caulﬁeld’s only chance to cross reality and ﬁnd her way home. But
to be with the Chloe Price she loves, Max will need to say goodbye to the friends who gave
everything to help them reunite. Following one of the possible endings to the BAFTA-award winning
videogame Life is Strange, Max sacriﬁced the town of Arcadia Bay to stay with Chloe. But after Max’s
temporal abilities threatened to tear apart reality, they were forced apart. Now, after years of
separation, Max and Chloe are about to ﬁnally reunite – but the town of Arcadia Bay is not as Max
remembers… Collects Life is Strange: Settling Dust #1-4
De verbannen koningin Overamstel Uitgevers
A wedding on the planet Koturia turns out to be a far more dangerous proposition than the Sixth
Doctor and Peri ever expected. It marks the return of a formidable old foe whose genius matches the
Doctor's. Can the Doctor outwit this villain, save Peri and stop the wedding in time? American
fantasy author Richelle Mead puts her own twist on the Doctor's amazing adventures through time
and space.
Academicus Vampyrus 5: Geestesband Boekerij Young
Collecting the emotional ﬁnal three volumes in best-selling series inspired by the BAFTA-Award
winning videogame, featuring exclusive art prints! Though her ﬁrst attempt at crossing the veil left
her weakened, and Tristan stranded alone in her original universe, Max Caulﬁeld was never going to
stop ﬁghting to get back to the woman she loves. Across the timelines, Chloe, Max, Rachel and their
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friends travel across the states and towards and uncertain future. Along the way, they'll test
themselves and each other - but when an unexpected ally (or two!) presents appears, Max ﬁnally
believes she's found the strength to return home. Only a new storm, one that threatens to destroy
Max's work across the timelines, stands between her and Chloe Price. Collects Life is Strange:
Partners in Time - Tracks, Life is Strange: Coming Home and Life is Strange: Settling Dust, plus
exclusive art cards using artwork from the series.
Midnight Jewel Oni Press
In this sexy paranormal thriller, a powerful shaman queen takes the ultimate risk to stop a war that
threatens to destroy her Otherworldly kingdom. Back in the mortal realm, shaman-for-hire Eugenie
Markham was skilled at banishing beings that didn't belong. But as the Thorn Land's new queen,
she's desperately searching for a way to end the war devastating her kingdom. Her only hope is the
Iron Crown, a legendary object even the most powerful gentry fear . . . Knowing who to trust is the
hardest part. Fairy king Dorian has his own agenda for aiding her search. And Kiyo, her shape-shifter
ex-boyfriend, has every reason to betray her along the way. To control the Crown's ever-consuming
powers, Eugenie will have to confront an unimaginable temptation—one that will put her soul and
the fate of two worlds in mortal peril . . .
Shadow Heir Overamstel Uitgevers
Cortland Hunt has made some dangerous mistakes. Now hea (TM)s waiting quietly for those
mistakes to catch up with him. Ian Tanner coasts through life denying the spark of anger beneath his
laid back exterior. When school politics and personal lives become a battleground, the pair ﬁnd that
what they share may just be their only safe haven. Bringing the world of LGBT young adult ﬁction
into the realm of comic books, and collecting the ﬁrst arc of the acclaimed weekly web series
(2014-2016), Breaks is the story of two young men discovering who they were, who they are, and
who they will become. Ita (TM)s a love story...but a little broken.
The vampire Diaries - Stefans dagboeken 1 - Oorsprong Van Goor
Spannende en romantische YA-roman vol mooie jurken, jaloezie en liefde van bestsellerauteur
Richelle Mead. Ik staarde naar de brief in mijn handen. Ik moest beslissen hoever ik zou gaan om
mijn broer te redden. Het antwoord kwam snel: zo ver als nodig was. Mira is op de vlucht. Ze heeft
geleerd te overleven en niemand te vertrouwen. Ze meldt zich aan voor The Glittering Court, waar
meisjes van lage komaf worden opgeleid tot nette jongedames, klaar om te trouwen. Mira heeft
andere plannen. Ze wil de oversteek wagen naar Adoria, op zoek naar haar verdwenen broer. Waar
begin je met zoeken in een onbekend land vol gevaren en geheimen? En wat doe je als je verliefd
wordt, juist wanneer je geen aﬂeiding kunt gebruiken?
Frostbite Van Goor
Previously published in Eternal Lover Seduction is Georgina Kincaid’s weapon—and elixir—of choice.
The Seattle-based shape-shifting succubus is used to getting what she wants, when she wants. Until
she falls for a mere mortal... Georgina is ﬁnally, irrevocably in love, and she doesn’t care who knows
it. There’s just one problem. If she and her boyfriend, Seth Mortensen, succumb to their all-
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consuming desire, the consequences will be dire: Seth will be destroyed. Of course, no one cares
about their struggle to keep their hands to themselves, especially not Georgina’s archdemon boss,
who is sending her to L.A. to sit on a demon-run tribunal. An immortal has been murdered—and the
high court is determined to ﬁnd the killer and set an example... Bribery, corruption, murder—the
three demons on trial will stop at nothing to avoid a guilty verdict. But all the dark magic zipping
through the atmosphere must be going to Georgina’s head, because suddenly she suspects that
Seth is up to no good. Now she can’t help but wonder how far she’d be willing to go to make sure
she doesn’t lose the love of her immortal life... Praise for Richelle Mead “The obvious heir to the
Twilight throne.”--The Daily Beast.com “This is one of those series I’m going to keep following.”--Jim
Butcher, New York Times bestselling author “Mead cooks up an appetizing debut that blends
romantic suspense with a fresh twist on the paranormal, accented with eroticism.”--Booklist
Breaks Ambo|Anthos
'The Brightest Night' van Jennifer L. Armentrout is het superspannende slot van de Origin-serie. Evie
moet in 'The Brightest Night' van Jennifer L. Armentrout leren accepteren dat haar leven nooit meer
hetzelfde wordt. Een jaar geleden was Evie een heel normaal meisje met een heel normaal leven.
Dat bleek een grote leugen nu ze eindelijk weet wie ze was en wat ze is. Evie weet dat ze haar
krachten onder controle moet houden zodat ze niemand in gevaar brengt, ook Luc niet. Hij kent haar
als de beste en zal alles doen om haar te beschermen: liegen, bedriegen én doden. Maar dan blijkt
dat zelfs Luc niet alles weet... 'The Brightest Night' is het laatste deel van de populaire Origin-serie
van Jennifer L. Armentrout. Eerder verschenen 'The Darkest Star' en 'The Burning Shadow'.
Little Witches Titan Comics
De opvolger van De wrede prins, dat werd bejubeld door bloggers, boekhandelaren en pers. Voor de
fans van Sarah J. Maas en Leigh Bardugo 'Verleidelijk, gevaarlijk en volkomen verslavend.' Leigh
Bardugo, internationale bestsellerauteur van Het negende huis Jude is erin geslaagd om Cardan, de
koning van Elfhame, aan haar wil te onderwerpen. Voor een jaar en een dag is hij slechts een
marionet, terwijl Jude over zijn koninkrijk heerst. Meer dan ooit moet ze het hoofd bieden aan
hoﬁntriges, wisselende bondgenootschappen en aan de slinkse Cardan, die tot alles in staat is om
zijn macht terug te krijgen. Dan slaat het verraad toe, dichterbij dan Jude had kunnen vermoeden.
Als ze zichzelf en haar familie in leven wil houden, zal ze de verrader moeten ontmaskeren en haar
gevoelens voor Cardan in bedwang moeten houden. Terwijl Jude al haar sluwheid inzet om te
overleven, tikken haar dagen op de troon onverbiddelijk voorbij. In de pers ‘Het eerste deel van de
internationale fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited edition met veel blinkend goud.’ Het
Parool ‘Een fantastische reis naar een huiveringwekkend elfenland, prachtig bloemrijk geschreven
en vol grillige personages.’ **** Algemeen Dagblad ‘Zoek je een niet al te zoetsappig boek met een
badass vrouwelijk hoofdpersonage, dan is deze serie echt iets voor jou. Ik kan in ieder geval niet
wachten om meer over Jude en haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl ‘De wrede prins is
bewonderenswaardig, vol spanning, romantiek en mythologie. Dit is YA-fantasy van de bovenste
plank.’ NBD Biblion
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