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Goddess Test Wat als onsterfelijkheid niet voor eeuwig is? Deel 2 Kate heeft als enig meisje de Godinnentest doorstaan, waarna ze door de goden onsterfelijk is
gemaakt. Nu is ze er helemaal klaar voor om zich bij Henry, de machtige koning van de onderwereld te voegen. Helaas is het leven samen met Henry in zijn paleis
niet helemaal wat ze ervan had verwacht. Hij heeft haar zelfs nog niet één keer gekust sinds ze terug is uit de bovenwereld! Houdt hij eigenlijk wel van haar? Dan
wordt Henry het slachtoffer van Calliopes wraakzucht en wordt hij door haar toedoen ontvoerd door het enige wezen dat machtig genoeg is om hem te doden:
Kronos, de koning van de Titanen. Terwijl de andere goden zich opmaken voor een strijd die het einde van alles kan betekenen, gaat Kate op zoek naar de
Tartarus om Henry te redden. Al snel beseft ze dat ze het niet in haar eentje kan en dat ze hulp nodig heeft. Hulp van de enige vrouw die ze nooit had willen
ontmoeten: Persephone, Henry's grote liefde 'Meiden die van romantiek houden, zullen smullen van dit verhaal, dat eindigt met een enorme cliffhanger.' - NBD
BiblionSeven o'clock, on a Monday morning, five hundred years after the end of the world, and goblins had been at the cellar again Maddy Smith was born with a
rusty-coloured runemark on her hand - a symbol of the old gods and definitely cause for suspicion. For magic is dangerous. Or so everyone thinks. But Maddy
enjoys working magic. Even if it is just to control some pesky goblins. And every time her friend, One-Eye - a good-for-nowt Outlander - comes by, he teaches her
more and more about the gods and the runes. Now he wants Maddy to open Red Horse Hill and descend into World Below to retrieve a relic of the old gods.
Otherwise it is likely to be the End of Everything. Again . . . An epic romp into the heart of the old Norse tales: wild, dangerous, richly inventive and superbly
imaginative.After his adventures in Egypt and Mexico, Alec decides that a summer spent on the island of Crete will be a far safer option, however unbeknownst to
him several young travellers have recently disappeared from the island . . . A chance encounter with mysterious multi-millionaire Tobias Wolfe leads to an invitation
to visit his private paradise, Candia and when Wolfe's daughter, Ariadne, slips Alec a note pleading for help, Alec can't refuse. Trapped in Candia, Alec discovers
that Wolfe's obsession with ancient Greek myths goes far deeper than anyone could have imagined - plunged into a living nightmare Alec must use all of his
ingenuity to survive.Sebastian Darke; his snarky buffalope, Max; and fierce fighter Cornelius are off on another hair-raising quest after being hired by a rich
merchant to seek out the legendary lost city of Mendip. Not only must they find it, they must bring back valuable proof of its existence. Sebastian doubts they’ll
reach their destination after trudging through miles of jungle filled with warrior beasts and terrifying tribes. But then he meets the beautiful Keera, whose people
believe he’s the Chosen One sent to free their tribe from their brutal enemy. Little do they know that Sebastian is definitely not the hero type. He just wants to bring
back valuable proof of the lost city. But will the price they must pay outweigh the rewards?Het spannende vervolg op W.A.R.P I – De onwillige moordenaar FBIagent Chevie Savano komt terug in het hedendaagse Londen na een tijdreis naar de victoriaanse tijd, maar het heden is niet meer hetzelfde sinds ze weg is.
Europa wordt nu geregeerd door de fascistische organisatie Boxites. Chevie kan zich slechts fragmenten herinneren en juist als professor Charles Smart, de
uitvinder van de tijdmachine, haar over het W.A.R.P.-programma vertelt, wordt hij vermoord door de geheime politie. En nu zit die ook achter Chevie aan, maar ze
weet te ontsnappen naar het verleden. Daar vindt ze Riley terug en samen doen ze er alles aan om de raadselachtige kolonel Clayton Box te vinden en te
voorkomen dat hij raketten afvuurt op de hoofdsteden van Europa.Eeuwenlang heeft de Naamloze zich rustig gehouden. Nu brengt hij in het Troosteloze Land een
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afschrikwekkend leger van ogers en andere monsters op de been. Daarmee wil hij optrekken naar Avendoom, de hoofdstad van het koninkrijk Valiostr. Alleen met
de magische Regenbooghoorn is het gevaar nog te keren, maar deze hoorn ligt in het graf van de held Grok, diep in de catacomben van Hrad Spein, ofwel de
Bottenpaleizen. Twee expedities zijn er al opuit gestuurd om de hoorn te halen. Een kwam helemaal niet terug, van de tweede restte slechts een krankzinnig
geworden overlevende. Alle hoop is nu gevestigd op de meesterdief Harold de Schaduw. Samen met de elfenprinses Miralissa en een paar Wildharten - geduchte
krijgers - gaat hij op weg. Maar de handlangers van de Naamloze liggen op de loerManchester approaching the Millennium is a violent city which is succumbing to
the deadly delights of Warp, a designer hallucinogenic. When Will Ambrose's son dies after taking the drug he determines to find out who controls its supply. He
soon finds himself on a bad trip into his worst nightmare.Sebastian Darke has the world on his narrow shoulders. The son of a human father and an elvish mother,
he is deperately trying to become the family breadwinner and has taken on his late father's job - celebrated jester, Prince of Fools. Trouble is, Sebastian can't tell a
joke to save his life. Dressed in his father's clothes and accompanied by his talking (and endlessly complaining) buffalope, Max, he sets off for the fabled city of
Keladon, where he hopes to be appointed court jester to King Septimus. On the way he encounters a tiny but powerful warrior called Cornelius; the beautfiul
Princess Kerin; blood-thirsty Brigands and enough perils to make him wonder why he ever decided to leave home. A hilarious and swashbuckling
adventure!Accompanied by his sardonic buffalope Max, seventeen-year-old Sebastian Darke meets a spoiled princess and a diminutive soldier who aid in his
quest to become court jester to the evil King Septimus.Somebody's got muder down to a fine art A gory, gripping thriller by Philip Caveney. Freelance
photographer Danny Weston has made a grisly discovery. While taking pictures for a forthcoming exhibition, he finds a man's body hanging from the rafters of a
deserted railway arch. Despite his horror, he reaches instinctively for his camera, before summoning the police. Seeing an opportunity to draw crowds to the
exhibition, Danny's manager persuades him to include the shots. But is the pursuit of such success worth the trouble? Danny soon finds himself a police suspect,
and becomes embroiled in a twilight world of transvestism, tattoo parlours and porno movie-making. Who is the cunning and merciless killer? What connects the
seemingly random victims? And what does any of this have to do with ancient Aztec mythology? Unfortunately, Danny may not survive long enough to work out the
answers.Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Pages: 44. Chapters: The Iron
Ring, Swordbird, Charlie Bone and the Wilderness Wolf, The Crossing of Ingo, Midnight for Charlie Bone, The Blue Djinn of Babylon, The Chimera's Curse, The
Akhenaten Adventure, The Merlin Conspiracy, Soul Eater, Beyond the Deepwoods, Merry Go Round in Oz, Dragonhaven, Firesong, The Firework-Maker's
Daughter, Fox's Feud, Freeglader, My Father's Dragon, Vox, Sebastian Darke: Prince of Fools, Clash of the Sky Galleons, Outcast, The Wishing Chair, Kabumpo
in Oz, Count Karlstein, Shadow of the Dragon: Kira, Wormwood, Grampa in Oz, The Cowardly Lion of Oz, The Siege of White Deer Park, Lion of Oz and the
Badge of Courage, The Killer Underpants, Dot and Tot of Merryland, Into the Mist, Corby Flood, Beyond the Valley of Thorns, The Fire-Eaters, In the Path of the
Storm, Pirates in Oz, Sebastian Darke: Prince of Pirates, Battle for the Park, Tim the Tiny Horse At Large, The Moorchild, Elmer and the Dragon, Speedy in Oz,
The Fox Cub Bold, Into Battle, Troll Fell, Gub-Gub's Book, In the Grip of Winter, The Islands of the Blessed, Mr. Magorium's Wonder Emporium, GoodKnyght!, The
Princess and Curdie, Jane and the Dragon, REM World, Sebastian Darke: Prince of Explorers, The Book from Baden Dark, Tersias, The Violet Keystone, Ojo in
Oz, Castle, Master of the Books, The Poltergoose, Deltora Quest 2, Amy's Eyes, Oath Breaker, Lucky Bucky in Oz, The New Kid at School, Alice in Orchestralia,
Lily Quench, The Nargun and the Stars, The Tenth City, The Dragons of Blueland, Gaia Girls, The Cat Who Wished to Be a Man, The Islander, Firland, The Charm
Bracelet, The Catwings Collection, The Forgotten World of Uloc, Araminta Spook. Excerpt: The Iron Ring is a novel by children's fantasy novelist Lloyd Alexander,
written in 1997. It is set in a fictional land with no name, though its culture strongly suggests Indian influences; theDe hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd,
overleven, actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Viking-dochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet anders dan dat ze samen met haar
clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen hun grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en overleven. Totdat ze op het slagveld het
onmogelijke ziet: haar broer die meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn wordt gevangengenomen en moet als slaaf
overwinteren in de bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint te herkennen in de mensen die ze altijd heeft geleerd te haten, brokkelt de wereld die ze zo goed
dacht te kennen langzaam af. Wanneer het dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend van haar broer
die haar meerdere keren heeft geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een einde maken aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders zullen ze
moeten toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een meeslepend historisch avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over
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loyaliteit, vergeving en de definitie van familie. 'Zo nu en dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk "donkere dagen"-boek.' Dagblad De
Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog voeren met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is als de veldslagen die erin
beschreven worden.' Stephanie Garber, auteur van Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende, multidimensionale personages tot leven gebracht in een grimmig
mooie wereld. Alles is rijk en suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is een aangrijpend verhaal, beeldend verteld.' Renée
Ahdieh, auteur van The Flame in the MistHet is een test die nog geen enkel meisje overleefd heeft. En nu is de beurt aan Kate! Omdat Kates ernstig zieke moeder
zo graag terug wil naar haar geboorteplaats, verhuizen ze van New York naar het piepkleine Eden, waar Kate op een nieuwe school moet beginnen - zonder
vrienden, zonder familie en met de angst dat haar moeder de herfst niet eens meer haalt. Tot overmaat van ramp toont de plaatselijke hunk belangstelling voor
haar, wat de woede van zijn vriendinnetje Ava wekt. Het had Kate dus eigenlijk niet moeten verbazen dat het feestje in het bos waar Ava haar voor uitnodigt, er
helemaal niet blijkt te zijn. Wat ze alleen nooit had kunnen voorzien, is dat Ava uitglijdt, met haar hoofd op een steen terechtkomt en doodstil blijft liggen. Maar dan
écht dood. Kate heeft nog niet eens tijd gehad om hysterisch te worden wanneer er uit het niets een jongen opduikt - donker en adembenemend knap. Hoe hij het
doet, is haar een raadsel, maar hij wekt Ava tot leven en verdwijnt. Maar niet voordat hij Kate een voorstel heeft gedaan: als zij naar zijn landgoed Eden komt en
een reeks van zeven testen aflegt, kan ze niet alleen onsterfelijk worden, maar ook een heuse godin en zijn bruid. En o ja, hij is Henry, de god van de
onderwereld, ook wel Hades genoemd. Kate is ervan overtuigd dat hij getikt is, maar toch Ze heeft met eigen ogen gezien wat hij met Ava deed. Zou hij haar
moeder ook kunnen redden? Want in dat geval is ze tot élke test bereid! Alleen wat als het haar niet lukt? 'Een aanwinst voor de Young Adult Fantasy.' - NBD
BiblionAxel Mortmain wil De Helse Creaties, een leger van meedogenloze wezens, inzetten om de schaduwjagers te vernietigen. Om zijn plannen ten uitvoer te
kunnen brengen, heeft hij echter nog één iemand nodig: Tessa Gray. Als Mortmain Tessa ontvoert, doen Jem en Will - de twee jongens die het meest van haar
houden - er alles aan om haar te redden. Ondertussen realiseert Tessa zich dat zijzelf de enige is die haar kan redden. Maar kan één meisje alleen een heel leger
overwinnen?Sebastian, Max and Cornelius are ready for another adventure and heading to the bustling port of Ramalat. Once there they intend to embark on a
perilous sea journey in search of the fabled lost treasure of the pirate King, Captain Calinestra. But first, they must make it through the dark and mysterious forest
of Geltane and survive an encounter with Leonora; a powerful enchantress, with a terrifying secret and a magical hold over Sebastian's senses. And as if that
wasn't bad enough, when they finally reach Ramalat, a feisty female sea captain; an infamous young pirate; ravenous sea creatures, giant lizards; furious sea
battles and breathtaking action await them. Will they discover the lost treasure? Will Sebastian live to tell the tale? Will Cornelius be beaten in armed combat? And
will Max EVER stop moaning?Op zijn twaalfde verjaardag ontvangt Archie Greene een geheimzinnig cadeau, dat wordt bezorgd door iemand van een
gerenommeerd advocatenkantoor. Het is een vierhonderd jaar oud boek dat geschreven is in een taal die hij niet kent. In het pakket zit ook een speciale opdracht,
Archie moet het boek terugbrengen naar het Museum van Magische Varia. Archie heeft geen idee waarom juist hij het boek heeft gekregen, maar hij merkt al snel
dat duistere krachten er alles voor over hebben het boek te bemachtigen. Archie komt terecht in een wereld waarin boeken kunnen praten, bibliothecarissen
toverkracht bezitten en magische spreuken tot leven komen.Want to identify fiction books that boys in grades three through nine will find irresistible? This guide
reveals dozens of worthwhile recommendations in categories ranging from adventure stories and sports novels to horror, humorous, and science fiction
books.George's pet pig breaks through the fence into the garden next door - introducing him to his new neighbours: the scientist, Eric, his daughter, Annie, and a
super-intelligent computer called Cosmos. And from that moment George's life will never be the same again, for Cosmos can open a portal to any point in outer
space . . . Written by science educator Lucy Hawking and her father - the most famous scientist in the world - and illustrated by Garry Parsons, George's Secret
Key to the Universe will take you on a rollercoaster ride through space to discover the mysteries of our universe.Drie kleine leugens is de nieuwe thriller van auteur
Laura Marshall, die eerder debuteerde met het goed ontvangen Vriendschapsverzoek. Drie kleine leugens is de nieuwe thriller van auteur Laura Marshall, die
eerder debuteerde met het goed ontvangen Vriendschapsverzoek. 2005: de zeventienjarige Ellen valt hopeloos voor de charmante nieuwkomer Sasha. Maar
terwijl Ellen wordt verwelkomd in Sasha’s familie heeft ze totaal geen besef van de duisternis die schuilgaat onder hun vrolijke, bohemien levensstijl. Als tijdens
een nieuwjaarsfeestje alles compleet uit de hand loopt, resulterend in een rechtszaak (waarin Ellen de kroongetuige is), is het idyllische familieleven daarna nooit
meer hetzelfde. 2018: Ellen en Sasha zijn nu dertig, ze wonen samen in een flat in Londen en zijn hartsvriendinnen voor het leven. Wanneer Sasha echter
verdwijnt, vreest Ellen het ergste. Sasha is al eerder op deze manier verdwenen en de politie neemt het daarom niet meer serieus, maar als er vervolgens
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geheimen uit het verleden van Ellen en Sasha komen bovendrijven, lijkt het erop dat Ellen een goede reden heeft om bang te zijn – niet alleen voor Sasha, maar
ook voor zichzelf. Uitzoeken wat er echt is gebeurd op die nieuwjaarsavond 12 jaar geleden brengt gevaar met zich mee, maar het dwingt Ellen ook om haar
verleden te confronteren. Want hoe goed kent ze haar beste vriendin eigenlijk?A deadly game is about to begin in Philip Caveney's gritty gang thriller. Fourteenyear-old Finn McManus is a seasoned villain on the notorious Merton Estate. But when a psychopathic Yardie starts moving in, Finn realises that baseball bats and
razors will no longer protect his territory Nick Saunders manages a PR company handling its biggest ever challenge: the visit of famous American rapper and film
star, Bobby C. Cooper, an arrogant loudmouth with a contempt for the law. When these two cultures collide, Nick is propelled straight into a nightmare - battling to
rescue a helpless hostage from the fickle knife-edge between life and death. What chance has one man in this hellish landscape now erupting in a frenzy of gang
conflict, mutilation and death? For in this desperate game the only winners are those who can surviveJack Doyle is on the run from two merciless enforcers sent
after him by thye loansharks. Jack flees to the Costa del Sol, where he meets Frank Nolan, a journalist. When Frank dies unexpectedly, Jack borrows his identity
and takes his place.Het sluitstuk in de trilogie is meer dan ooit een pageturner Het geduld van de fans is lang genoeg op de proef gesteld: eindelijk volgt de
ontknoping van deze New York Timesbestsellerreeks. Carthya is in staat van oorlog. Niemand is nog veilig. En wanneer Jaron verneemt dat Koning Vargan van
Avenia Imogen heeft ontvoerd om Carthya te onderwerpen, weet Jaron wat hem te doen staat. Hij vertrekt op missie. Maar alles wat fout kan gaan, gaat fout. Zal
hij alles wat hij liefheeft verliezen? Of zal hij het tij kunnen keren?When three tormented souls are brought together, sparks from the past will ignite a blazing
inferno of madness and obsession.‘Schrijven _ was dat niet de vreugde en het voorrecht van iemand die een dringende boodschap voor de wereld had?’ verzucht
een van de personages in New Grub Street, de opzienbarende roman van George Gissing. Een boek uit 1891, maar angstaanjagend actueel. Een onthutsende
verkenning van de literatuur nadat de schrijvers uit de tempel zijn verdreven en op de markt moeten zien te overleven. De belangrijkste personages zijn allemaal
schrijvers: Edwin Reardon, een waarachtig literair talent maar door financiële omstandigheden gedwongen prulromans te schrijven; Alfred Yule, toonbeeld van
wrok en rancune; en Jasper Milvain, een jongeman die de tijd verstaat en met glans slaagt, maar dan wel door alle literaire idealen te verraden. New Grub Street is
een ironische, maar vooral ontroerende roman, die uitnodigt tot discussie, juist in een tijd waarin schrijvers harder dan ooit moeten strijden voor hun plaats, en
waar men in de literatuur wanhopig zoekt naar rechtvaardiging. George Robert Gissing (1857-1903) publiceerde tussen 1880 en 1903 23 romans. Desondanks
leefde hij in armoede en kwam de grote erkenning pas na zijn dood. ‘Een onovertroffen monument voor de worstelingen en misère van het schrijversbestaan.’
Geerten Meijsing ‘Het indrukwekkendste boek van Gissing. Engeland heeft weinig betere romanschrijvers voortgebracht.’ George Orwell ‘Gissings naturalisme
heeft een kervende waarachtigheid; meedogenloos in zijn oordelen, maar fraai in zijn aandacht voor detail. Ik heb van een roman nog nooit zoveel geleerd over
het werkelijke leven van dag tot dag in het Londen van de late negentiende eeuw.’ Janet Daley, the Times ‘George Gissings portret van het harde leven in de
literaire wereld is nu nog net zo relevant als het was in de negentiende eeuw.’ the GuardianThe Deceivers are a rock band at the height of their powers when
guitarist Scott Griffin ODs gruesomely on-stage. For co-songwriter and lead singer Jenny Slade it's a devastating loss. To get Jenny and the band back on the
rails, their manager books them into The Grange, a rehearsal/studio complex in the remote Welsh countryside, hoping that the change of scene will get the band's
creative juices flowing again. But The Grange is not quite the rural idyll it seems. Its enigmatic owner, Gareth Reed, has an unhealthy interest in bizarre occult
practices, and far from exorcising the ghosts of the past, The Grange seems to act as a magnet for the most disturbing spiritual phenomena. And then the killings
beginA psychothriller featuring an innocent family in peril from an unknown source.Het eerste deel van de Helse Creaties-trilogie - die vooraf gaat aan de
Kronieken van de Onderwereld begint wanneer Tessa's gerieflijke leventje van het New York in 1978 abrupt eindigt als haar voogdes sterft. Tessa wordt naar haar
broer in Londen gestuurd, maar voordat zij daar aankomt is ze ontvoerd door de Zwarte Zusters, die haar dwingen zich te bekwamen in een vreemde gave,
waarvan ze niet eens wist dat ze die had: transformeren. Ze wordt gered door de superknappe en gevatte Will, die haar naar de Schaduwjagers brengt De IJzeren
Engel leest als een trein en is onmogelijk om weg te leggen. Het is alsof je op het puntje van je stoel naar een waanzinnige film zit te kijken. Fans van Kronieken
van de Onderwereld én nieuwe lezers zullen zeker niet teleurgesteld zijn en smeken om méér!Egypt 1923. Fifteen-year-old Alec Devlin is on his way to the Valley
of the Kings. Accompanied by his faithful valet, Coates, Alec is to spend his summer holidays working on his Uncle Will's archaeological dig. It's not the first time
he's spent his summer this way . . . but this year things are different. Uncle Will and his young assistant, Tom Hinton, have recently made an amazing discovery an ancient tomb hidden deep below the earth. But only hours after opening its doors, Uncle Will falls mysteriously ill and Tom seems to have disappeared without
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trace. Together with Ethan Wade, the young American soldier of fortune who is managing the dig in Uncle Will's absence, and a pretty French woman called
Madeleine Duval, Alec sets about unravelling the tomb's mysteries. Seemingly harmless animals have turned into rabid killers . . . long dead mummies are rising
from their tombs . . . the spirit of a powerful High Priest is claiming the bodies of the living as his living hosts . . . Together Alec and Ethan must confront a terror
that has waited three thousand years to be reborn.`Smiths subtiele, ontroerende proza brengt op prachtige wijze een onterecht vergeten historische voetnoot tot
leven. Entertainment Weekly In de Verenigde Staten werd in 1929 een wet goedgekeurd die het mogelijk maakte dat moeders het graf van hun tijdens de Eerste
Wereldoorlog omgekomen zonen in Frankrijk konden bezoeken. Met Een Ster voor mevrouw Blake brengt April Smith een uniek moment in de Amerikaanse
geschiedenis, en van vijf vrouwen in het bijzonder, tot leven. Een Ster voor mevrouw Blake is een aangrijpende roman over vijf karaktervolle vrouwen, maar vooral
moeders die op weg zijn naar de laatste rustplaats van hun zoon om definitief afscheid van ze te nemen. De vrouwen maken voor het eerst kennis met elkaar voor
ze aan hun reis beginnen: Katie, een Ierse dienstmeid uit Massachusetts; Minnie, vrouw van een Russische kippenboer van Joodse afkomst; Bobbie, een rijke
dame uit Boston; Wilhelmina, een voormalige tennisster in precaire mentale toestand en Cora Blake, een alleenstaande moeder en bibliothecaresse uit Maine.
Geen van de pelgrims zal zo beïnvloed worden als Cora Blake. Zij heeft bijna haar hele leven in een klein vissersdorpje aan de kust in Maine gewoond en zorgt
voor de drie dochters van haar overleden zus in de hoop de leegte te vullen die haar zoon Sammy, die is omgekomen tijdens de laatste dagen van de oorlog, heeft
nagelaten. Maar ze is niet voorbereid op wat haar tijdens deze onvoorspelbare reis te wachten staat. Niet alleen raakt haar leven onlosmakelijk verbonden met dat
van haar reisgenotes, ze ontmoet in Parijs een geëmigreerde Amerikaanse journalist die in de loopgraven gewond is geraakt en dankzij wiens onderzoekswerk ze
een cadeau ontvangt waar ze nooit van had durven dromen April Smith is scenarioschrijver en producent. Voor haar roman Een Ster voor mevrouw Blake reisde
ze naar Maine, New York, Parijs, Verdun en de Amerikaanse militaire begraafplaats in Romagne-sous-Montfaucon, in Frankrijk. Ze woont in Santa Monica,
Californië, samen met haar man."Sebastian Darke has the world on his narrow shoulders. The son of a human father and an elvish mother, he is deperately trying
to become the family breadwinner and has taken on his late father's job - celebrated jester, Prince of Fools. Trouble is, Sebastian can't tell a joke to save his life.
Dressed in his father's clothes and accompanied by his talking (and endlessly complaining) buffalope, Max, he sets off for the fabled city of Keladon, where he
hopes to be appointed court jester to King Septimus. On the way he encounters a tiny but powerful warrior called Cornelius; the beautfiul Princess Kerin; bloodthirsty Brigands and enough perils to make him wonder why he ever decided to leave home. A hilarious and swashbuckling adventure!Deep in the remote heart of
the jungles of Mendip, Sebastian, Max and Cornelius are in search of a legendary lost city. On route, they encounter the Jilith, a race of warriors locked in a deadly
struggle with their mortal enemies, the fierce and brutal Gograth. Can Cornelius train the Jilith to defeat their enemies? Why does jungle girl, Keera think she
knows Sebastian? Can Max avoid being turned into spare ribs? And, if they ever find the Lost City, can the three friends survive the ravages of the Night Runners terrifying creatures that are already dead . . . ?Mexico, 1924. At his father's hacienda, restlessly waiting for adventurer Ethan to arrive, sixteen-year-old Alec and
his faithful valet Coates head out into the wilderness in search of an ancient archaeological site . . . only to discover that Mexico is every bit as perilous as The
Valley of the Kings. Pursued by ruthless bandits, involved in a plane crash in the middle of remote rain-forest and finally an unwelcome guest in a lost Aztec city
where the inhabitants still practice rituals of human sacrifice, once again Alec must use all of his skills and stamina to survive.There's a razor-thin line between
adoration and hatred in Philip Caveney's haunting thriller. Mark Tyler is a bestselling horror writer, and countless readers are awaiting his next novel featuring
Black Wolf. When Mark receives a note from an American fan, he unwisely writes straight back. But his friendly gesture provokes a deluge of increasingly strange
letters. Clearly the man is an obsessive who identifies much too closely with the novel's violent supernatural hero. Distracted by personal problems, Mark fails to
notice the mounting psychosis of his 'number one' fan. He cannot know that a small US town is already terrorised by a spate of bizarre deaths dubbed 'the wolfman
murders'. Nor can he predict that London will soon suffer its own sequence of grisly killings. Will the author fall prey to a monster of his own creation?Provides a
readers' advisory guide that focuses on boy-friendly categories of genre fiction and nonfiction, and includes information on how to conduct a readers' advisory
interview.
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