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Empire Of Storms
"El largo camino al trono apenas comienza para Aelin Galathynius. Se han roto y se han comprado lealtades, se han ganado y
perdido amistades y quienes poseen magia se enfrentan a quienes no. Con todos los reinos de Erilea fracturándose a su
alrededor, Aelin debe convertir a los enemigos en aliados si quiere evitar que sus seres amados caigan víctimas de las fuerzas
oscuras que están listas para reclamar su mundo. Con la guerra al acecho en todos los horizontes, la única posibilidad de
salvación se encuentra en una misión desesperada que podría marcar el fin de todo lo que Aelin ama en la vida."-De duisternis is gevallen in Mytica, de Gouden Prinses is niet langer een prinses. Cleo’s gedwongen huwelijk met prins Magnus
resulteerde in de bloedige uitroeiing van Jonas’ rebellenleger. Vastbesloten haar eigen lot in handen te nemen, besluit ze alles te
doen wat in haar macht ligt om de begerige koning Gaius, de man die haar vaders troon afpakte, uit te schakelen. Zelfs als dat
betekent dat ze net zo sluw en bedrieglijk moet worden als hij. Ondertussen nemen prinses Lucia’s krachten tot Gaius’ genoegen
met de dag toe. De magie van het Verwantschap lijkt dichterbij dan ooit. Totdat uit het niets Alexius, de knappe vreemdeling uit
Lucia’s dromen, opduikt. Hij beweert dat hij het geheim van haar krachten kent. Gaius is ervan overtuigd dat Alexius de sleutel
vormt tot deze bijna goddelijke krachten, maar Magnus vertrouwt de indringer voor geen moment. De Bloedkoning is echter niet
de enige die uit is op alleenheerschappij. Twee beeldschone en uiterst geslepen leden van de koninklijke familie voorbij de
Zilveren Zee zijn naar Mytica gekomen met een geheel eigen plan voor het koninkrijk. Het is een race op leven en dood om het
Verwantschap te vinden. Diegene die de kristallen vindt, heeft het lot van heel Mytica in handen... maar het lot kan wispelturig zijn
als er magie in het spel is. Morgan Rhodes wilde altijd al prinses worden – maar dan wel het type dat kan zwaardvechten en
prinsen redt van vuurspuwende draken en duistere tovenaars. Gelukkig koos ze voor een veiliger beroep - ze werd schrijver.
Naast haar werk is Morgan dol op fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al enkele
paranormale bestsellers. Rhodes woont en werkt in Ontario, Canada. Het Leger van de Duisternis is haar derde fantasy-roman na
De Rebellen van de Koning en De Wraak van de Kroonprinses.
Zinderende spanning en vurige passie in deel 2 van de Hof van doorns en rozen-serie! Feyre heeft de vloek van Amarantha
verbroken en is teruggekeerd naar het Lentehof, maar daarvoor moest ze een hoge prijs betalen. De vreselijke dingen die ze heeft
gedaan om Tamlin te redden kan niet ze vergeten en ook haar afspraak met Rhysand, Edelheer van het gevreesde Nachthof,
heeft ze maar al te goed onthouden. Terwijl Feyre haar weg zoekt door een doolhof van politiek, passie en duizelingwekkende
macht, doemt er een veel groter kwaad op. Feyre zou het kunnen tegenhouden, maar alleen als het haar lukt om haar
angstaanjagende krachten te beheersen en haar gekwelde ziel te helen. Young Adult boek van het jaar op Chicklit.nl!
Wereldwijd zijn er al ruim 6,3 miljoen boeken verkocht van Sarah J. Maas In Toren van de dageraad volgen we het verhaal van
Chaol en Nesryn die naar de Torre Cesme afreizen, terwijl Aelin gelijktijdig haar verhaal in Rijk van stormen vervolgt. Chaol
Westfall, kapitein van de garde, stond altijd bekend om zijn kracht en onvoorwaardelijke loyaliteit. Maar dat is veranderd sinds het
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glazen kasteel is verbrijzeld, zijn mannen zijn afgeslacht, en de koning van Adarlan zijn leven spaarde, maar zijn lichaam heeft
gebroken. Zijn enige kans op herstel ligt in handen van de legendarische genezers van de Torre Cesme in Antica – hét bolwerk
van het machtige zuidelijke rijk. Met het oog op de dreigende oorlog lijkt het een goed idee om daar een pact mee te sluiten. Maar
wanneer hij afreist naar het verre rijk, doet Chaol een ontdekking met grote gevolgen... De pers over de Glazen troon-serie
‘Erfgenaam van vuur is moeilijk weg te leggen.’ Hebban.nl ‘Sarah J. Maas schrijft zo meeslepend dat ik tijdens het lezen het
gevoel heb dat ik deel van Aelins wereld uitmaak. Voorlopig ben ik dan ook niet van plan afscheid van Aelin en haar vrienden te
nemen!’ Thrillers-leestafel.info ‘We vallen maar meteen met de deur in huis: Wauw, wat een boek!’ Lifeofamber.com ‘Fijn te
lezen fantasyboek met een steeds volwassener wordend hoofdpersonage en een toenemende spanning voor de ultieme
eindstrijd.’ Hebban.nl ‘Sarah J. Maas is een genie in het schrijven van plotselinge twists... Ik heb niets dan lof voor dit boek en
deze serie!’ Chicklit.nl
Jules (17, ik-figuur) is gevlucht van het landgoed Everless waar ze werkte. Ze wordt ervan verdacht de koningin gedood te
hebben. Nu ze weet dat zij de Alchemist is, zal ze de strijd moeten aangaan met Cara, de Tovenares. Vanaf ca. 15 jaar.
Hope ist noch ein Mädchen, als ihr Dorf von den Magiern des Kaisers angegriffen und dem Erdboden gleich gemacht wird. Sie
allein überlebt und findet in einem Kloster nicht nur Unterschlupf, sondern wird dort auch von den Kriegermönchen in den
Kampfkünsten unterwiesen. Red ist ein Straßenjunge, der in den finsteren und überfüllten Gassen New Lavens zum besten
Taschendieb heranwächst, den das Imperium je gesehen hat. Jahre vergehen – doch als Hope und Red einander auf
schicksalhafte Weise begegnen, schließen sie einen Pakt, der die Zeit der Ungerechtigkeit beenden wird ...
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...
No Marketing Blurb
Empire of StormsBloomsbury Publishing
Kingdoms collide as Aelin continues her epic journey from assassin to queen in this instalment of the global #1 bestselling series.
The long path to the throne has just begun for Aelin Galathynius. As the kingdoms of Erilea fracture around her, enemies must
become allies if Aelin is to keep those she loves from falling to the dark forces poised to claim her world. With war looming on all
horizons, the only chance for salvation lies in a desperate quest that may mark the end of everything Aelin holds dear. Will Aelin
succeed in keeping her world from splintering, or will it all come crashing down? Contains mature content. Not suitable for younger
readers.
Deborah Harkness Het Boek des Levens Deel 3 in de Allerzielen-trilogie Diana Bishop, historicus en heks, en haar geliefde
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Matthew Clairmont, wetenschapper en vampier, komen na hun avonturen in het verleden weer in het heden terecht. Hun
zoektocht naar het magische manuscript dat de kennis bevat van alle levende soorten op aarde, zorgt voor nieuwe gevaren,
ontmoetingen met oude vijanden en stelt hun allesomvattende liefde voor elkaar opnieuw op de proef. De reis brengt dit
bijzondere paar naar eeuwenoude familiehuizen en hypermoderne laboratoria, van de paleizen van Venetië tot de meest hightech
wetenschappelijke centra van de wereld. Zullen ze eindelijk ontdekken wat de heksen al zo veel eeuwen weten?
Celaena Sardothien heeft de gevechten op leven en dood overleefd, maar tegen een zeer hoge prijs. Hoewel ze niets liever wil
dan de dood van haar dierbare vriend wreken, moet ze aan een nieuwe reis beginnen om de strijd met haar duistere waarheid aan
te gaan... Een waarheid over haar erfenis die haar toekomst voorgoed kan veranderen. Ondertussen verzamelen haar vijanden
zich aan de horizon met maar één doel: de inwoners van het koninkrijk tot slavernij dwingen. Om ze te verslaan moet Celaena de
kracht vinden om niet alleen haar eigen demonen te overwinnen, maar ook het kwaad dat op het punt van uitbreken staat. Als ze
wint wordt ze Adarlans grootste bedreiging – en zijn grootste vijand. De pers over de Glazen troon-boeken ‘Fans van epische
fantasy en sprookjes móéten dit gewoon lezen.’ USA Today ‘Lezers zullen smachten naar meer van Sarah J. Maas.’ Kirkus
Reviews ‘Betoverend, opwindend en fantastisch geschreven.’ Realm of Fiction ‘Perfecte fantasy voor fans van The Hunger
Games.’ The Examiner
Ze wordt door twee mannen bemind Het hele land vreest haar Alleen zij kan het koninkrijk redden Celaena wordt voor de keuze
gesteld: óf haar leven slijten in de gevangenis, óf deelnemen aan een toernooi waarvan de winnaar de nieuwe kampioen van de
koning wordt. Een voor een worden de deelnemers van het toernooi echter op gruwelijke wijze vermoord en al snel vecht Celaena
niet alleen voor haar vrijheid, maar ook voor haar leven.
Hoop en Rood is het eerste deel van Jon Skovrons verfrissende fantasy-trilogie Het Koninkrijk der Stormen. Hier begint het
avontuur. In een gebroken koninkrijk verspreid over wilde zeeën vinden twee jonge mensen van verschillende culturen een
gemeenschappelijk doel. Een naamloos meisje is de enige overlevende nadat haar dorp is afgeslacht door biomancers, mystieke
dienaars van de Keizer. Vernoemd naar haar verloren dorp wordt IJle Hoop in het geheim getraind door een Vinchenmeesterkrijger getraind tot een instrument voor wraak. Een jongen komt als wees terecht op de smerige straten van Nieuw Laven
nadat drugs en ziekte de levens heeft geëist van zijn lichtzinnige ouders. Hij wordt geadopteerd door een van de beruchtste
vrouwen van de criminele onderwereld, krijgt de naam Rood, en wordt getraind als dief en zwendelaar. Als vervolgens de
bendeleider Doodskop Drem een deal sluit met de biomancers om alle sloppenwijken van Nieuw Laven samen te voegen en er zo
over te heersen, botsen de werelden van Hoop en Rood op elkaar. ‘Jon Skovron is fantastisch! Dit boek kost je je nachtrust. Het
is origineel, meeslepend, spannend en het heeft fantastische personages.’ Ferry Visser, boekhandel Rebers
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
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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...
Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden een koude, sombere plek. Haar overlevingskansen
en die van haar familie berusten op haar vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd wordt door een wolf kan
ze de verleiding niet weerstaan om te vechten voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden en daarop staat een prijs.
Niet veel later verschijnt er een beestachtig wezen om vergelding op te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian
wordt gesleept, ontdekt Feyre dat haar ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de dodelijkste, onsterfelijke magische
wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn landgoed verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in een vurige
passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie, gevaarlijke wereld van de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude,
kwaadaardige schaduw groeit over het land, en Feyre moet een manier vinden om het te stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen
voor eeuwig verdoemd zijn.
We zijn hier en dan zijn we weer weg. Dat was al zo voordat ze kwamen. Dat is altijd zo geweest. De Anderen hebben de dood niet
uitgevonden, ze hebben hem alleen geperfectioneerd. Ze hebben de dood een gezicht gegeven, om hem ons vervolgens in het gezicht te
wrijven, want zij wisten dat dat de enige manier was om ons te vermorzelen. De dood eindigt niet op een continent of in een oceaan, niet bij
een berg of op een vlakte, in een jungle of een woestijn. Hij eindigt waar hij begon, waar hij van meet af aan was: op het slagveld van het
laatste, nog kloppende mensenhart. In het laatste deel van deze epische reeks, waarin het lot van de planeet wordt bezegeld, neemt
meesterverteller Rick Yancey ons mee langs triomf, verlies en onverminderde actie.
Grim en Schaduw is het tweede deel van Jon Skovrons trilogie Het Koninkrijk der Stormen. Opnieuw een weergaloos avontuur vol actie,
gevaar, piraten en duistere magie. Grim en Schaduw is het tweede deel van Jon Skovrons trilogie Het Koninkrijk der Stormen. Rood wordt
door de biospinners tegen zijn zin omgevormd tot een meedogenloze huurmoordenaar. Als persoonlijke vriend en bodyguard van de prins
raakt hij steeds meer betrokken bij de politiek van het paleis, en daardoor leert hij al snel dat het leven tussen de adel net zo dodelijk kan zijn
als dat in de straten van Nieuw Laven. Ondertussen terroriseert Hoop de schepen van het Keizerrijk terwijl ze zich voordoet als de gevreesde
piraat Torment Grim. Als ze een complot van de biospinners op het spoor komt waarbij het bloedbad in het dorp van haar jeugd niet meer
dan een spelletje lijkt, besluit ze eens en voor altijd een einde te maken aan de wandaden van de biospinners. Hoop en Rood worstelen
echter steeds meer met hun nieuwe rollen en verantwoordelijkheden, en nu de biospinners hun macht over de keizer versterken, begint de
tijd te dringen. Niet alleen hun eigen lot staat op het spel, maar dat van het hele keizerrijk. ‘Jon Skovron is fantastisch!’ Ferry Visser, Rebers
Boek en Buro, Zevenaar
Morgan Rhodes, De Rebellen van de Koning Auranos en Limeros zijn veroverd, hun koningen verslagen, en het volk is verdeeld onder het
bewind van hun nieuwe, verraderlijke heerser. Gaius heeft grootse plannen voor zijn nieuwe koninkrijk Mytica, maar hij wordt nog altijd van
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alle kanten tegengewerkt. Zo wordt de aanleg van zijn nieuwe weg naar de Verboden Bergen, een plek vol duistere magie, bruut stilgelegd
door aanvallen van rebellen uit Limeros. Noodgedwongen stuurt de koning zijn zoon én troonopvolger om op de bouw toe te zien.
Ondertussen moet prinses Cleiona van Auranos hulpeloos toezien hoe haar koninkrijk uiteenvalt door de beslissingen van Gaius. Ze is echter
niet vergeten wie er achter de dood van haar vader en geliefde zitten, en ze zint op wraak. Zelfs als dat betekent dat ze moet samenwerken
met de rebel die medeverantwoordelijk is voor de ondergang van haar koninkrijk. Maar er is meer aan de hand. Duistere krachten roeren zich
in het nieuwe koninkrijk en de kans om niet alleen Mytica maar de hele wereld te regeren, ligt nog altijd voor het grijpen. De vraag is: door
wie? Morgan Rhodes wilde altijd al prinses worden, maar dan wel het type dat kan zwaardvechten en prinsen redt van vuurspuwende draken
en duistere tovenaars. Gelukkig koos ze voor een veiliger beroep, ze werd schrijver. Naast haar werk is Morgan dol op fotograferen, reizen
en reality-tv. Onder het pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al enkele paranormale bestellers. Rhodes woont en werkt in Ontario,
Canada. De Rebellen van de Koning is het vervolg op haar fantasy-debuut De Wraak van de Kroonprinses.
De nieuwe serie van wereldwijde bestsellerauteur Sarah J. Maas Crescent City is een bruisende, moderne stad waar mensen en magische
wezens op gespannen voet met elkaar samenleven. De stad strekt zich uit in zeven districten, van het knusse stadshart en chique
woonwijken, tot duistere uithoeken en de beruchte markt waar van alles te koop is, van vers vlees tot smokkelwaar. In de stad maken vier
huizen de dienst uit. Bryce Quinlan – half mens, half Fae – behoort tot het huis van aarde & bloed, net als alle andere mensen, dieren,
heksen en Fae. Samen met haar vrienden geniet ze volop van alles wat Crescent City te bieden heeft. Maar als de stad wordt getroffen door
een wrede moord, komt er abrupt een einde aan haar zorgeloze leven. Bryce krijgt de opdracht de dader te ontmaskeren, samen met de
beruchte huurmoordenaar Hunt Athalar. Maar hun verwoede poging het mysterie op te lossen, zet meer in beweging dan ze lief is. De pers
over de Glazen troon-serie ‘Een unieke combinatie van liefde, actie en personageontwikkelingen. Een waardige afsluiter van een van de
populairste YA/fantasy-reeksen ooit.’ Hebban.nl ‘Wie begint kan niet meer stoppen met lezen. Deze wereld slokt je op en laat je niet meer
los.’ The Guardian ‘Epische fantasy in de stijl van In de ban van de ring en Game of Thrones.’ The Huffington Post
‘Breaking Bad’ met een female touch Tess Sharpe – De onversneden waarheid (Barbed Wire Heart) Drugs versnijd je niet – laat ze puur.
Wapens zijn om te doden – houd ze geladen.Familie verraad je niet. Niemand verhandelt meer wapens en drugs en niemand vermoordde
meer mensen dan Duke McKenna. Zijn enige zwakke plek is zijn dochter Harley, in wie hij de opvolger ziet voor zijn drugsimperium. Hij heeft
haar geleerd dodelijk te zijn, maar in tegenstelling tot Duke heeft Harley wél een geweten. Wanneer Harley alles wat haar vader haar leerde,
inzet tégen hem, om de mensen van wie zij houdt te beschermen, is dat met gevaar voor eigen leven. Maar Harley is een McKenna, en
McKennas winnen altijd... Tess Sharpe groeide op bij haar punkrocker-moeder in een afgelegen gebied in California. Eerder schreef ze voor
young adults. ‘De onversneden waarheid’ is haar thrillerdebuut. ‘Een van de beste thrillers van het afgelopen jaar. Harley McKenna is een
kick ass hoofdpersoon.’ Kirkus Reviews
Blood and Tempest is the final novel in Jon Skovron's acclaimed Empire of Storms fantasy trilogy, an epic tale of vengeance and revolution.
Still reeling from the events on Dawn's Light, Hope struggles to understand what it means to be a warrior who has vowed to never again take
up a sword. Her search for enlightenment gives her mastery of surprising new abilities, which leads her to uncover some disturbing clues
about the true origin of the empire. Red has excelled in his new role as an imperial spy. Now he's been assigned to the one task he's desired
all along: recruiting Hope and Brigga Lin to help rid the empire of the council of biomancery once and for all. But the council have set their
own plans in motion. Their increasingly tenuous grip on the empire has left them desperate and willing to do anything to maintain their power .
Page 5/9

Where To Download Empire Of Storms
..
In a fracturing empire spread across savage seas, two young people from different cultures find common purpose. Red is being trained as a
cold-blooded assassin by the biomancers. As he becomes increasingly embroiled in palace politics, he learns that even life amongst the
nobility can be deadly. While terrorizing imperial ships as the pirate Dire Bane, Hope stumbles onto a biomancer plot of such horrifying scope
that it makes even the massacre of her childhood village seem small in comparison. With the biomancers tightening their grip of fear over the
empire, Hope and Red struggle to fill their new roles and responsibilities, but the cost will be greater than any of them realize.
Das Imperium der Stürme ist in Aufruhr, der Imperator ist schwach und die Biomanten – mächtige Zauberer, die Menschen mit einem
Wimpernschlag töten – haben mehr und mehr an Einfluss gewonnen. Der ehemalige Straßendieb Red, inzwischen Spion der kaiserlichen
Familie, soll dafür sorgen, dass die Biomanten gestürzt werden. Damit die Mission gelingt, braucht er die Hilfe seiner ersten großen Liebe,
der Vinchen-Kriegerin Hope. Doch Hope hat ihr Schwert niedergelegt und geschworen, nie wieder eine Klinge zu führen. Und der Schwur
eines Vinchen ist härter als Stahl und währt ewiger als ein Kaiserreich ...

De Ziener is het epische fantasy-debuut van Anna Stephens. Een duister verhaal over oorlog, familie, godsdienstextremisme en
verraad dat doet denken aan de boeken van Joe Abercrombie, Mark Lawrence en Scott Lynch. Duizend jaar geleden werden de
Rode Goden verstoten, en het Mirecese volk vernederd. Nu, vanuit de bergen waarnaar ze werden verbannen, schreeuwt Corvus,
de koning van de Mireces, om wraak. Dom is een Wolf, lid van een kleine nederzetting die de grenzen van het nabijgelegen Rilpor
bewaakt tegen invallen van de Mireces. Dom is ook vervloekt, want hij heeft een gave waarmee hij angstaanjagende visioenen
van de toekomst ontvangt. Als de lijfeigene Rillirin aan de Mireces ontsnapt en ze in het dorp van de Wolven terechtkomt, voorziet
Dom het ondenkbare: een verschrikkelijke oorlog tussen Rilpor en de Mireces. Ondertussen aast de listige prins Rivil van Rilpor
op de troon. Hij heeft zich bekeerd tot het bloederige geloof van de Mireces en heeft hun beloofd te helpen met hun invasie om
zijn vader, de koning, en zijn rechtschapen broer Janus uit de weg te ruimen. Het is nu aan Dom om de Rilporianen te overtuigen
van zijn visioenen als ze een kans willen maken de invasie van de Mireces te overleven. Er is oorlog op komst, een oorlog die de
wereld bedreigt zoals nooit tevoren. ‘Een bruut en pikzwart fantasy-debuut vol duistere goden en gewelddadige strijders.’
FantasyWereld.nl
Discover Sarah J. Maas's #1 New York Times bestselling Throne of Glass series-now available for a limited time in a brand-new
miniature format! This exclusive edition highlights Lady Lysandra of Caraverre. Delightfully compact with lightweight pages for
easy travel, this miniature volume of Empire of Storms is perfect for any book lover's coat pocket or purse. Complete and
unabridged, this character edition celebrates Lady Lysandra of Caraverre by highlighting her name in Caraverre Ocher ink. Read
the fifth book in the epic saga Time Magazine called, “One of the best fantasy series of the past decade.” The long path to the
throne has only just begun for Aelin Galathynius. With her heart sworn to the warrior-prince by her side, and her fealty pledged to
the people she is determined to save, Aelin will delve into the depths of her power to protect those she loves. But as dark forces
gather to claim her world, the only chance for salvation will lie in a desperate quest that may mark the end of everything Aelin
holds dear. Only she can choose what-and who-to sacrifice if she's to keep Erilea from breaking apart.
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Das Imperium der Stürme ist ein gewaltiges Reich, das von einem gottgleichen Kaiser regiert wird - und von den Biomanten,
mächtigen Zauberern, die einen Menschen mit nur einem Wimpernschlag töten können. Der junge Straßendieb Red soll von ihnen
zum Assassinen ausgebildet werden, im Gegenzug dafür schenkten die Magier seiner großen Liebe Hope die Freiheit. Noch
während Red versucht, das Spiel der Intrigen und Ränke am Kaiserhof mitzuspielen, segelt Hope als Piratenkönigin Dire Bane die
Küste entlang. Doch dann stößt sie auf eine gewaltige Verschwörung der Biomanten, die Red in tödliche Gefahr bringt. Eine
Verschwörung, die sogar das Imperium der Stürme in den Untergang reißen könnte ...
Fans van epische fantasy moeten dit gewoon lezen! Iedereen van wie Celaena Sardothien houdt is van haar weggenomen. Toch
dwingen de omstandigheden haar terug te keren naar Adarlan. Niet alleen voor wraak, maar ook om haar eigen koninkrijk te
redden en de schaduwen uit haar verleden het hoofd te bieden. Hiervoor heeft ze geaccepteerd dat ze Aelin Galathynius is, de
rechtmatige koningin van Terassen. Maar voordat ze de troon kan heroveren, moet ze vechten. Voor haar neef Aedion, een
generaal die bereid is voor haar te sterven. Voor kroonprins Dorian, die vastzit in een onmenselijke gevangenis. En ze vecht voor
haar volk, dat nu in slavernij leeft in dienst van een brute koning en wacht op de glorieuze terugkeer van hun koningin. Het vierde
deel in de populaire de Glazen troon-serie neemt ons verder mee op Celaena’s epische reis en bouwt op naar een ontknoping die
de wereld onder haar voeten vandaan zal slaan. De pers over de Glazen troon-serie ‘Absoluut adembenemend.’ Young-adult.nl
‘Lezers zullen smachten naar meer van Sarah J. Maas.’ Kirkus Reviews ‘Perfecte fantasy voor fans van The Hunger Games.’
The Examiner
Geen voorkennis van de serie vereist, dus perfect voor nieuwe lezers Celaena Sardothien is Adarlans meest gevreesde
sluipmoordenaar. Officieel ligt haar loyaliteit bij Arobynn Hamel, meester van het Sluipmoordenaarsgilde, maar in werkelijkheid
vertrouwt ze alleen haar collega Sam. In deze vijf verhalen, die zich afspelen vóór De glazen troon, volgen we Celaena op vijf
gevaarlijke missies, van afgelegen eilanden tot woestijnen vol vijanden, waar ze vecht om slaven te bevrijden en zich te wreken op
tirannieke heersers. Maar er is één probleem: deze missies gaan recht in tegen het beleid van Arobynn Hamel. En op verraad
staat de allerhoogste straf…
Hof van doorns en rozen novelle van Sarah J. Maas Duik opnieuw in de meeslepende wereld van Hof van doorns en rozen
Maanden na de explosieve gebeurtenissen in Hof van vleugels en verwoesting, zijn Feyre, Rhysand en hun vrienden nog steeds
bezig met de wederopbouw van het Nachthof en de immens veranderde wereld daarbuiten. Maar de Winterzonnewende is
eindelijk dichtbij, en biedt een verdiend uitstel van de werkzaamheden. Toch kan zelfs de feestelijke sfeer de schaduwen van het
verleden niet tegenhouden. Terwijl Feyre haar eerste Winterzonnewende als Hoge Fae beleeft, ontdekt ze dat haar dierbaren
meer wonden hebben dan ze dacht. Littekens die een grote invloed hebben op de toekomst van hun hof. Lees ook de Hof van
doorns en rozen-trilogie: Hof van doorns en rozen Hof van mist en woede Hof van vleugels en verwoesting
The Black Student Workbooks are designed to get students thinking critically about the text they read and provide a guided study
format to facilitate in improved learning and retention. Teachers and Homeschool Instructors may use the activities included to
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improve student learning and organization. Students will construct and identify the following areas of knowledge. Character
Identification Events Location Vocabulary Main Idea Conflict And more as appropriate to the text.
Het vijfde deel in de populaire Glazen troon-serie neemt ons verder mee op Aelins epische reis en bouwt op naar een cliffhanger
die iedereen zal doen smachten naar het vervolg. In Rijk van stormen heeft Celaena allang haar rechtmatige rol van erfgename
Aelin Galathynius ingenomen en heeft ze gezworen haar koninkrijk terug te krijgen. De Duistere Koning Erawan gebruikt Aelins
verleden, haar vijanden en haar vrienden in een uiterste krachtvertoon om te voorkomen dat ze haar doel bereikt. Aelin heeft een
krachtig hof dat ze leiding moet geven en heeft haar hart aan een Fae-prins gegeven. Nu moet ze bepalen wat – of wie – ze
bereidt is op te offeren om haar wereld te redden... De pers over Rijk van stormen ‘Absoluut adembenemend.’ Young-adult.nl
‘Intrigerend, schitterend, hartbrekend, romantisch en spannend. Dit verhaal zal je verbeelding overnemen en laat je verlangend
naar meer achter.’ USA Today ‘Strakke verhaallijnen, heerlijk escapisme.’ Kirkus reviews ‘Toegewijde fans (en dat zijn er veel)
zullen dol zijn op dit deel. Ze zullen genieten van de filmische actie, de verstrengelde intriges en de heftige onthullingen van
geheimen en erfenissen.’ Booklist
'Meisje vermist' is het derde deel en slot van de Vermist-trilogie van Sophie McKenzie. Nu met politie niet betreden-elastiek. Wanneer
Madison haar oudere zus Lauren bezoekt, onthult die dramatisch nieuws over hun biologische vader: hij was een anonieme spermadonor.
Madison is vastbesloten de man op te sporen en al snel boekt ze resultaat. Tijdens haar heftige zoektocht ontdekt Madison een mysterieus
netwerk van vermiste meisjes en geheime schuilplaatsen. Voordat ze het beseft bevindt ze zich in groot gevaar en is er geen weg meer
terug. Is haar vader de man die hij lijkt te zijn?
Het epische slotdeel van de Glazen troon-serie! Tv-serie in de maak door de producenten van de succesvolle series Grey’s Anatomy en The
Handmaid’s Tale Aelin is gevangengenomen door de Fae-koningin. Ze is opgesloten op een geheime locatie, zonder enige hoop op
ontsnapping. Terwijl zij maandenlang martelingen ondergaat, vervolgen haar vrienden hun eigen weg – in Aelins afwezigheid is het aan hen
om hun moederland te verdedigen. Maar gelukkig blijft Rowan zoeken naar zijn verloren liefde. Aelins lot hangt af van haar kracht om zichzelf
te bevrijden en te vechten in de ultieme strijd om haar leven. Sommige verbintenissen zullen sterker blijken dan ooit, andere zullen verloren
gaan. Eén ding is zeker: alle mysteries rondom Aelin en haar koninkrijk zullen voor eens en altijd onthuld worden. De pers over de Glazen
troon-serie ‘Fijn te lezen fantasyboek met een steeds volwassener wordend hoofdpersonage en een toenemende spanning voor de ultieme
eindstrijd.’ ***** Hebban ‘Sarah J. Maas is een genie in het schrijven van plotselinge twists... Ik heb niets dan lof voor dit boek en deze
serie!’ Chicklit.nl 'Absoluut adembenemend.’ Young-adult.nl ‘Spannend, duister, avontuurlijk, magisch, griezelig en romantisch. Behoort
zonder twijfel tot de betere fantasyverhalen.’ Thrillers-leestafel.info
In the first book of this fun, action-packed fantasy trilogy, a warrior and a thief must come together to stop the forces that threaten their
people. Hope's old life ended the night her entire village was massacred by the emperor's forces. Now, trained in secret by a master warrior,
her new life is centered on only one goal: vengeance. Red lives by the skin of his teeth and sharpness of his wit. An expert thief and a brilliant
con artist, he cares for only one thing: a good time. But when the empire's soldiers start to encroach on his territory, taking down his friends
with it, he may have to re-prioritize. Together, they will take down an empire. Start reading this daring adventure that Sam Sykes called,
"Furious where it needs to be, deceptively tender where it can get away with it, adventurous all around!"
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Het spannende en romantische vervolg op De glazen troon. In De donkere kroon raakt Celaena verstrikt in een onontwarbare kluwen van
liefde, macht en trouw. Celaena Sardothien mag dan de kampioen van de koning zijn geworden, haar trouw aan de kroon is nihil. Ze
balanceert op een levensgevaarlijk koord dat bij één verkeerde beweging kan breken. Dan blijken er nog meer duistere krachten aan het
werk dan Celaena al vermoedde en komt alles wat ze liefheeft in gevaar. Ze zal keuzes moeten maken: wie kan ze vertrouwen en wie is het
waard om voor te vechten?
Bloed en Storm is het derde deel van Jon Skovrons trilogie Het Koninkrijk der Stormen. Nog draaierig van de gebeurtenissen bij Ochtendlicht,
heeft Hoop moeite te begrijpen wat het betekent om een krijger te zijn die heeft gezworen nooit meer een zwaard op te pakken. Rood geniet
ondertussen van zijn rol als keizerlijke spion. Misschien zelfs een beetje te veel. Maar zijn loyaliteit zal op de proef worden gesteld als zijn
leidinggevende, vrouwe Hempist, hem eindelijk de missie toebedeelt waar hij al zo lang om heeft gesmeekt: Hope en Brigga Lin rekruteren
om hem te helpen het keizerrijk eens en voor altijd te ontdoen van de biospinners. Het lot bracht ze samen... maar zal het hun keizerrijk
vernietigen? In deze spannende finale van Jon Skovrons avontuurlijke fantasyreeks moeten twee jonge mensen, in een gebroken keizerrijk
verspreid over wilde zeeën, een manier vinden om hun volk bijeen te houden.
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