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Versión manga de La Biblia de los Caídos.
Habrá quien opine que las andanzas de un asesino no merecen ser incluidas en estas crónicas. Pero solo yo, que poseo
una visión global, estoy en disposición de saber qué acontecimientos deben ser narrados. Y la historia del vampiro
llamado Sombra tendrá el hueco que le corresponde. Ramsey.
In een afgelegen strandhuis in het Ierse Donegal probeert componist van filmmuziek Peter Harper zijn scheiding te
boven te komen en zijn creatieve dip te overwinnen. Even lijkt hij zijn leven weer op de rails te krijgen, maar wanneer hij
op een nacht getroffen wordt door de bliksem verandert alles. Hij krijgt last van vreselijke hoofdpijnen en lucide dromen.
Wordt hij langzaam psychotisch? Dan komen zijn kinderen logeren, en krijgt hij een visioen van een krantenkop:
Afschuwelijk drama in Donegal, vier mensen gewelddadig om het leven gebracht ...
Jozef, Zacharias, Johannes de Doper, Jakobus, Elisabet en Maria – in de roman De familie van Jezus vertellen zij alle
zes hun eigen verhaal. Aan de hand van Bijbelteksten en historische en theologische inzichten geeft Karen Kingsbury ze
een eigen stem. Beleef wat zij hebben beleefd en ervaar wat zij hebben ervaren. Achter in De familie van Jezus zijn
Bijbelstudies opgenomen – vijf persoonlijke studies en één groepsstudie bij elk familielid – zodat je niet alleen de mensen
rondom Jezus beter leert kennen, maar ook zelf uitgedaagd wordt om dichter bij Hem en bij elkaar te komen. De familie
van Jezus is het eerste deel in een nieuwe serie van Karen Kingsbury waarin ze ons met laat kennismaken met Jezus’
dierbaren. Het boek kan heel goed gebruikt en gelezen worden rondom de veertigdagentijd.
Este tomo es un apéndice de La Biblia de los Caídos. Es imprescindible haber leído antes el tomo 0, que es gratuito. Jon
Aldana es un joven que fue abandonado por su madre cuando su padre entró en prisión. Tras haberse visto al borde de
la muerte en una intervención a corazón abierto, Jon comienza a sufrir una serie de inexplicables visiones alucinatorias
que parecen hablarle de otras vidas. Consciente de que ningún médico puede ayudarle a entender lo que sucede,
decide acudir a un grupo de autoayuda para personas que han vivido experiencias paranormales. A partir de ese
momento, se verá envuelto en una cadena de acontecimientos en los que hay implicados seres sobrenaturales y en una
fuga contrarreloj en la que tendrá que averiguar qué le sucede a la vez que intenta salvar la vida. El testamento de Jon
es el primero de los Apéndices de la exitosa saga La biblia de los caídos. Abandonarás durante un tiempo a los
personajes protagonistas de anteriores testamentos, y la sobria arquitectura de Madrid, para recorrer las intrincadas
callejuelas de Cádiz junto a nuevos magos, centinelas y brujos, adentrarte en la oscuridad de las marismas en las que
oirás a la noche cobrar vida, y acompañarás a Jon en una aventura fantástica donde aliados y enemigos quedarán
vinculados por aquello que le sucedió el día que estuvo a punto de morir.
Este tomo es un apéndice de La Biblia de los Caídos. Es imprescindible haber leído antes el tomo 0, que es gratuito.
Este tomo es un apéndice de La Biblia de los Caídos. Segundo tomo de Jon Aldana.
Nuevo tomo de la Biblia de los Caídos. Leer después del tomo 1 del testamento de Nilia.
La Biblia de los Caídos. Mexico
“Morgan Rice komt wederom met wat een briljante nieuwe serie belooft te zijn. We worden verzwolgen door een fantasie
over moed, eer, magie en geloof in je lotsbestemming. Morgan is er weer in geslaagd om sterke personages neer te
zetten, voor wie we op elke pagina juichen… Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van iedereen die houdt van een
goed geschreven fantasy novel.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over De Opkomst van de Draken) HELD,
VERRADER, DOCHTER is boek #6 in Morgan Rice’ bestverkopende epische fantasy serie OVER KRONEN EN
GLORIE, die begint met SLAAF, KRIJGER, KONINGIN (Boek #1). De 17-jarige Ceres, een beeldschoon, arm meisje uit
de stad Delos, ontwaakt zonder haar krachten. Vergiftigd door de tovenaar en gevangen genomen door Stephania,
bereikt Ceres’ leven haar dieptepunt. Ze wordt misbruikt voor een wrede sport—en kan niets doen om het tegen te
houden. Nadat Thanos zijn broer Lucious heeft gedood wil hij teruggaan naar Delos om Ceres en zijn thuisland te
redden. Maar de Felldust vloot is al uitgevaren, en nu het gewicht van de wereld op de stad af komt is het misschien te
laat om alles waar hij om geeft te redden. Er volgt een epische strijd, één die het lot van Delos voorgoed zal bepalen.
HELD, VERRADER, DOCHTER vertelt een episch verhaal over tragische liefde, wraak, verraad, ambitie en
lotsbestemming. Onvergetelijke personages en bloedstollende actie voeren ons mee naar een wereld die ons altijd bij zal
blijven, en ons weer opnieuw verliefd laat worden op fantasy. “Een fantasy vol actie, die ongetwijfeld fans van Morgan
Rice’s voorgaande novels zal bekoren, evenals fans van werken zoals THE INHERITANCE CYCLE van Christopher
Paolini… Fans van Young Adult fictie zullen dit meest recente werk van Rice verslinden en smeken om meer.” --The
Wanderer, A Literary Journal (over De Opkomst van de Draken) Boek #7 in OVER KRONEN EN GLORIE zal binnenkort
verschijnen!
De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft een snoeiharde thriller geschreven:'De perfecte moordenaar'. Londen wordt
geteisterd door een seriemoordenaar. De moordenaar gaat uiterst professioneel te werk, laat geen sporen achter en
heeft geen duidelijk motief. Kit Ward, een zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de leer geweest bij haar
moeder en is nu de perfecte moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen, haar morele kompas
wordt geleid door de gedachte dat er geen goed en geen kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een vriendschap
haar hele filosofie op de kop zet. De negentienjarige Katherine Ewell heeft met 'De perfecte moordenaar' een snoeihard
verhaal neergezet. Ewells talent als schrijfster blijkt uit de diepere, onderliggende thema's over goed en kwaad, en de
relevantie van rechtvaardigheid.
El mundo cuenta con un lado oculto, una cara sobrenatural que nos susurra, que se intuye, pero que muy pocos
perciben. La inmensa mayoría de las personas no es consciente de ese lado paranormal... ni de sus riesgos. A veces la
gente se topa con esos peligros y desespera, se atemoriza, y no sabe qué hacer ni a quién recurrir. Pero no todo está
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perdido... Dicen que en Madrid reposa una iglesia muy antigua, cuyo origen es desconocido. Allí, en su interior, frente a
una cruz de piedra esculpida en uno de sus muros, se puede alzar una plegaria. También dicen que aquel que no tiene
alma la escuchará, y si la fortuna acompaña, el ruego será atendido. Pero exigirá un elevado precio por sus servicios,
uno que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Mejor será asegurarse de que se quiere contar con él antes de recitar
la plegaria. Eso es lo que dicen.
Tal vez un hombre sin alma no sea un hombre. Puede que sea un monstruo, como aseguran algunos, o puede que sea mucho
más que un hombre. Ni siquiera yo, que conozco toda la historia, me atrevo a juzgar a un ser único. El Gris, aquel que no tiene
alma, es por definición un fenómeno insólito. ¿Cómo describir lo que siente un hombre sin alma? Tal vez ni siquiera se deba
intentar. No ha habido otros como él y nunca los habrá. No se puede comparar con nadie, ni hay precedentes para confrontarlo
con otros. Sin embargo, mi opinión personal es que todos los seres de la creación deberían ser juzgados por sus actos, no por su
condición. Y los actos del Gris son los que se narran en estas crónicas. Que cada uno dicte su propia sentencia. Ramsey.
No todas las historias producen la misma sensación al ser narradas. Algunas son más duras que otras, como solo yo puedo
saber, hasta el punto de desear que todo hubiese ocurrido de otro modo, algo que por desgracia no está en mi mano. He
meditado mucho sobre la conveniencia de incluir o no las crónicas de Mad, pues la suya no es una historia fácil. Sin embargo, al
final se impuso la necesidad de contribuir a algo más grande, de explicar debidamente los acontecimientos posteriores a La Biblia
de los Caídos. La participación de Mad en dichos acontecimientos, aun siendo esencial, podría haber sido resumida, y tal vez yo,
el cronista, habría simplificado considerablemente mi labor. Claro que, en ese caso, no sería honesto conmigo mismo… Debo
formular una advertencia, no obstante. A pesar de que no sé si estas crónicas llegarán a ser leídas por alguien, ese es su
propósito y, con tal fin, es preciso dar a conocer que este tomo no se puede comprender sin haber leído antes el Tomo 0 de La
Biblia de los Caídos. Del mismo modo, y para no relatar de nuevo lo ya expuesto anteriormente, es necesario haber leído también
el Tomo 1 del Testamento de Sombra y el Tomo 1 del Testamento del Gris, en ese orden. Dado que no es posible comprender
los actos de Mad sin saber quién es, aquí comienza su historia. Ramsey.
“Een fantasy vol actie, die ongetwijfeld fans van Morgan Rice’s voorgaande novels zal bekoren, evenals fans van werken zoals
THE INHERITANCE CYCLE van Christopher Paolini… Fans van Young Adult fictie zullen dit meest recente werk van Rice
verslinden en smeken om meer.” --The Wanderer, A Literary Journal (regarding Rise of the Dragons) De #1 Bestverkopende
serie! DE ZWAARTE VAN EER is het derde boek uit Morgan Rice’ bestverkopende epische fantasy serie KONINGEN EN
TOVENAARS (dat begint met DE OPKOMST VAN DE DRAKEN, een gratis download)! In DE ZWAARTE VAN EER ontmoet Kyra
eindelijk haar mysterieuze oom, en ze ontdekt dat hij niet de man is die ze had verwacht. Ze begint aan een training die zowel
haar uithoudingsvermogen als haar geduld op de proef stelt, en ze ontdekt al snel de limiet van haar kracht. Ze is niet in staat om
haar draak op te roepen en niet in staat om dieper in zichzelf te zoeken. Geteisterd door de drang om te helpen bij de oorlog van
haar vader, begint Kyra te twijfelen of ze ooit de krijger zal worden die ze dacht dat ze was. Wanneer ze diep in het bos een
mysterieuze jongen ontmoet die nog machtiger is dan zij, vraagt ze zich af wat de toekomst voor haar in petto heeft. Duncan moet
met zijn nieuwe leger de bergen van Kos afdalen, en, zwaar in de minderheid, een invasie van de hoofdstad riskeren. Als hij wint,
weet hij, zal hij achter de eeuwenoude stadsmuren worden opgewacht door de oude Koning en zijn edelen en aristocraten,
allemaal met hun eigen belangen, allemaal even verraderlijk. Het verenigen van Escalon zou wel eens lastiger kunnen zijn dan het
bevrijden van het land. Alec moet zijn unieke vaardigheden in de smederij gebruiken om het verzet in Ur te helpen. Alleen dan
hebben ze een kans om de stad tegen de naderende Pandesiaanse invasie te beschermen. Hij ontmoet Dierdre, het sterkste
meisje dat hij ooit heeft gezien. Deze keer heeft ze een kans om zich sterk te maken tegen Pandesia, en terwijl ze dapper de
confrontatie aangaat, vraagt ze zich af of haar vader en zijn mannen het deze keer wel voor haar zullen opnemen. Merk wordt
eindelijk toegelaten tot de Toren van Ur, en is verbijsterd door wat hij ontdekt. Hij wordt ingewijd in de vreemde codes en regels en
leert de andere Wachters kennen, de hardste krijgers die hij ooit zal ontmoeten. Al snel komt hij erachter dat het niet zo makkelijk
is om hun respect te verdienen. Ze moeten de toren voorbereiden op de naderende invasie; maar zelfs de geheime doorgangen
kunnen hen niet beschermen tegen het verraad dat van binnen uit loert. Vesuvius leidt zijn natie van trollen door een kwetsbaar
Escalon en laat een spoor van verwoesting achter. Ondertussen gaat Theos, razend over wat er met zijn zoon is gebeurd, ook
behoorlijk tekeer, en hij zal niet stoppen tot heel Escalon in vuur en vlam staat. DE ZWAARTE VAN EER is een meeslepend
verhaal over ridders en krijgers, koningen en heren, eer en moed, magie, lotsbestemming, monsters en draken. Het is een verhaal
over liefde en gebroken harten, bedrog, ambitie en verraad. Het is fantasy op zijn best, en nodigt ons uit in een wereld die ons
voorgoed bij zal blijven en alle leeftijden zal aanspreken. Boek #4 in KONINGEN EN TOVENAARS zal binnenkort verschijnen.
“Als je dacht dat er geen reden meer was om te leven na het einde van DE TOVENAARSRING serie, dan had je het mis. Met DE
OPKOMST VAN DE DRAKEN komt Morgan Rice wederom met wat een briljante nieuwe serie belooft te zijn. We worden
verzwolgen door een fantasie over trollen en draken, moed, eer, magie en geloof in je lotsbestemming. Morgan is er weer in
geslaagd om sterke personages neer te zetten, voor wie we op elke pagina juichen… Aanbevolen voor de permanente bibliotheek
van iedereen die houdt van een goed geschreven fantasy novel.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over De Opkomst
van de Draken) “[De novel] is een succes—meteen vanaf het begin… Een superieure fantasy novel… het begint, zoals het hoort, met
de worstelingen van één van de protagonisten en breidt zich netjes uit in een bredere cirkel van ridders, draken, magie, monsters
en lotsbestemming… Alle elementen van high fantasy zijn aanwezig, van soldaten en gevechten tot confrontaties met de zelf… een
aanrader voor iedereen die houdt van epische fantasy verhalen met krachtige, geloofwaardige jonge protagonisten.” --Midwest
Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer (over De Opkomst van de Draken) “[DE OPKOMST VAN DE DRAKEN] is een
plotgedreven novel die gemakkelijk in één weekend te lezen is… Een goed begin van een veelbelovende serie.” --San Francisco
Book Review (over De Opkomst van de Draken)
Tal vez un hombre sin alma no sea un hombre. Puede que sea un monstruo, como aseguran algunos, o puede que sea mucho
ms que un hombre. Ni siquiera yo, que conozco toda la historia, me atrevo a juzgar a un ser nico. El Gris, aquel que no tiene
alma, es por definicin un fenmeno inslito. Cmo describir lo que siente un hombre sin alma? Tal vez ni siquiera se deba
intentar. No ha habido otros como l y nunca los habr. No se puede comparar con nadie, ni hay precedentes para confrontarlo
con otros. Sin embargo, mi opinin personal es que todos los seres de la creacin deberan ser juzgados por sus actos, no por su
condicin. Y los actos del Gris son los que se narran en estas crnicas. Que cada uno dicte su propia sentencia. Ramsey.
La saga de El testamento de Jon, como Apéndice de la Biblia de los Caídos, encuentra un final en este fanart del autor de los dos
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primeros volúmenes. Jon Aldana tiene enemigos poderosos que conspiran contra él y sus aliados, pero esa acabará siendo la
menor de sus preocupaciones. En el seno de la comunidad de los licántropos se está gestando la amenaza definitiva contra el
Mundo Oculto. Y esta vez quizá nadie pueda detenerlo.
Del autor de El Testamento de Jon, Apéndice de la Biblia de los Caídos, y Gente Muerta, nominada a los premios Ignotus 2014 a
mejor novela de fantasía, ciencia ficción y terror. Óscar Caedra es un soldado en un conflicto que se desarrolla a ambos lados de
la frontera que separa la Vigilia del mundo del Sueño. Su enemigo juramentado es un Exiliado llamado Arize, que maneja
incontables recursos mágicos y materiales, y que posee un ejército de peligrosos sonámbulos. Para equilibrar la balanza, Óscar
deberá reclutar aliados entre aquellos cuya mente se mueve con libertad a través del Sueño y de la Vigilia, aquellos cuya
imaginación parece no tener principio ni fin. Escritores, poetas y creadores en general, serán involuntarios peones de una guerra
secreta y encarnizada. Vigilia es el primer volumen de La Guardia de Espino, una saga de fantasía urbana que abre puertas entre
mundos que solo creíamos conocer.

No todas las historias producen la misma sensación al ser narradas. Algunas son más duras que otras, como solo yo
puedo saber, hasta el punto de desear que todo hubiese ocurrido de otro modo, algo que por desgracia no está en mi
mano.He meditado mucho sobre la conveniencia de incluir o no las crónicas de Mad, pues la suya no es una historia
fácil. Sin embargo, al final se impuso la necesidad de contribuir a algo más grande, de explicar debidamente los
acontecimientos posteriores a La Biblia de los Caídos. La participación de Mad en dichos acontecimientos, aun siendo
esencial, podría haber sido resumida, y tal vez yo, el cronista, habría simplificado considerablemente mi labor. Claro que,
en ese caso, no sería honesto conmigo mismo...Debo formular una advertencia, no obstante. A pesar de que no sé si
estas crónicas llegarán a ser leídas por alguien, ese es su propósito y, con tal fin, es preciso dar a conocer que este
tomo no se puede comprender sin haber leído antes el Tomo 0 de La Biblia de los Caídos. Del mismo modo, y para no
relatar de nuevo lo ya expuesto anteriormente, es necesario haber leído también el Tomo 1 del Testamento de Sombra y
el Tomo 1 del Testamento del Gris, en ese orden.Dado que no es posible comprender los actos de Mad sin saber quién
es, aquí comienza su historia.Ramsey.
In EEN GIFT VAN WAPENS (Boek #8 in de Tovenaarsring), zit Thor gevangen tussen de titanische krachten van goed
en kwaad, terwijl Andronicus en Rafi al hun duistere krachten gebruiken in een poging om Thors identiteit te vernietigen
en de controle over zijn ziel te krijgen. Bevangen door hun magie moet Thor het zwaarste gevecht van zijn leven strijden,
terwijl hij worstelt om zichzelf uit de greep van zijn vader te bevrijden. Maar het is misschien al te laat. Gwendolyn,
vergezeld door Alistair, Steffen en Aberthol, reist diep de Onderwereld in, vastberaden om Argon te vinden en hem uit
zijn magische gevangenis te bevrijden. Ze ziet hem als haar enige hoop om Thor te bevrijden en de Ring te redden, maar
de Onderwereld is groot en verraderlijk, en het lijkt erop dat ze Argon nooit zullen vinden. Reece leidt de Krijgsmacht op
een vrijwel onmogelijke missie om te doen wat nog nooit eerder is gedaan: afdalen in de dieptes van het Ravijn om het
verloren Zwaard terug te vinden. Terwijl ze afdalen in een wereld vol monsters en exotische rassen, is elk van hen
vastberaden om het Zwaard te houden voor hun eigen doelen. Romulus, gewapend met zijn magische mantel, vervolgt
zijn sinistere plan om de Ring te betreden en het Schild te vernietigen; Kendrick, Erec, Bronson en Godfrey moeten
vechten tegen het verraad; Tirus en Luanda leren wat het betekent om hun volk te verraden en Andronicus te dienen;
Mycoples worstelt om te ontsnappen; en in een schokkende plotwending, wordt Alistairs geheim eindelijk onthult. Zal
Thor zichzelf terugvinden? Zal Gwendolyn Argon vinden? Zal Reece het Zwaard vinden? Zal Romulus’ plan slagen?
Zullen Kendrick, Erec, Bronson en Godfrey overwinnen? En zal Mycoples terugkeren? Of zal de Ring volledig verwoest
worden? EEN GIFT VAN WAPENS is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en
draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad.
Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een
wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken.
Lady Pippa Godfrey heeft een vreselijk seizoen achter de rug in Londen. Ze vlucht naar hun landgoed in Somerset om
daar een rustige kerst door te brengen met haar ouders, ver van de spiedende ogen van de society. Maar voordat haar
ouders aankomen op het landgoed, breekt er een storm los in Somerset en slaat haar hoop op een witte kerst de bodem
in. De wegen zijn overstroomd en reizen is onmogelijk; ze zit vast en is alleen. Maar dan verschijnt er een modderige,
boze en duivels knappe lord aan de deur die om onderdak vraagt. Lucas Hartfeld, de graaf van Maddox, is door zijn
ouders, de markies en markiezin van Bowmont, gesommeerd aanwezig te zijn bij een feest in het midden van het land,
ver van zijn herenhuis in Londen. Hij vermoedt dat er een heel andere reden achter schuilgaat dan alleen een feest op
het platteland. Als hij door een storm niet verder kan reizen met zijn rijtuig, wordt hij gedwongen onderdak te zoeken bij
het enige huis dat in de verre omtrek te bekennen is, een landhuis met de naam Helton House. Als Lady Pippa aarzelt
om hem binnen te laten, doet hij wat hij geleerd heeft – hij eist dat ze hem en zijn bedienden onderdak biedt totdat de
storm voorbij is. Maar de mooie vrouw boeit hem veel meer dan hij bereid is toe te geven. Kan hij een uitweg vinden uit
het lastige parket waarin hij door toedoen van zijn ouders terecht is gekomen? Als Lady Pippa geconfronteerd wordt met
deze arrogante, veeleisende lord, wordt ze overspoeld door herinneringen aan eerder bedrog. Kan ze deze moeilijke
levenslessen vergeten en een kerstkus ontvangen van een volledig vreemde?
‘Mario Vargas Llosa speelt een spannend spel met fictie en werkelijkheid.’ **** de Volkskrant Guatemala, 1954. Een
militaire coup onder leiding van Carlos Castillo Armas, gesteund door de Amerikaanse overheid en de CIA, werpt de
regering van Jacobo Árbenz omver. De aanleiding voor deze gewelddadige actie is een leugen die voor waar wordt
aangenomen: Eisenhowers regering beschuldigt Árbenz van het promoten van sovjetcommunisme in Zuid-Amerika. De
gevolgen hiervan zullen het lot van het hele continent radicaal veranderen. Bittere tijden is een spannende roman over
internationale samenzweringen en belangenverstrengeling ten tijde van de Koude Oorlog, waarvan de echo’s vandaag
de dag nog voelbaar zijn. Een verhaal dat meerdere landen omspant en waarin sommige vervolgers eindigen als
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slachtoffer van het complot dat ze zelf in gang hebben gezet. In de pers ‘Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa laat de
niemendalletjes achter zich met Bittere tijden, zijn nieuwe roman over dictators en femmes fatales.’ **** De Standaard
‘Bittere tijden is geregeld een spannende roman, vol internationale samenzweringen’ Nederlands Dagblad ‘Bittere
tijden doet denken aan Het feest van de bok. Het is de verbeelding van de gebroken droom van Guatemala en een
metafoor voor de problemen van Latijns-Amerika.’ El Mundo ‘Een mooie en verontrustende roman over het kwaad in de
wereld.’ El País ‘Vargas Llosa is de grootmeester van de realistische roman.’ La Vanguardia
En este libro veremos que la historia que nos ha contado la biblia no es así exactamente, seguiremos la historia de los
Nefilim y descubriremos sus conflictos y como los humanos intervienen en ello mientras mantienen todo oculto al publico
lo que desencadenará una serie de situaciones que afectarán a todo el mundo
El mundo cuenta con un lado oculto, una cara sobrenatural que nos susurra, que se intuye, pero que muy pocos
perciben. La inmensa mayoría de las personas no es consciente de ese lado paranormal... ni de sus riesgos.A veces la
gente se topa con esos peligros y desespera, se atemoriza, y no sabe qué hacer ni a quién recurrir. Pero no todo está
perdido...Dicen que en Madrid reposa una iglesia muy antigua, cuyo origen es desconocido. Allí, en su interior, frente a
una cruz de piedra esculpida en uno de sus muros, se puede alzar una plegaria. También dicen que aquel que no tiene
alma la escuchará, y si la fortuna acompaña, el ruego será atendido.Pero exigirá un elevado precio por sus servicios,
uno que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Mejor será asegurarse de que se quiere contar con él antes de recitar
la plegaria.Eso es lo que dicen.
Alexa heeft een enorm groot probleem; zij is dood. Daar komt nog bij dat ze, in plaats van haar schepper te ontmoeten, verzeild is
geraakt in de wereld van engelbewaarders; het Legioen van Engelbewaarders dat zich inzet voor de bescherming van de zielen
van stervelingen tegen de demonen. Maar Alexa’s leven neemt een opwindende en tegelijkertijd angstaanjagende wending
wanneer ze teruggestuurd wordt naar de wereld van stervelingen om speurneus te worden in het onderzoek naar moorden en
vermiste zielen. Ze wordt zelfs aangevallen door een demon. Maar zijn demonen verantwoordelijk voor de moorden? Of is het iets
anders? Om alles nog erger te maken, komt er een oeroude kwaadaardige schaduw over de wereld, met een kracht die
verschrikkelijker en vernietigender is dan de wereld ooit gezien heeft. Kan Alexa een manier vinden om die tegen te houden of
wordt de sterfelijke wereld er voorgoed door verdoemd? Een uiterst boeiende duistere fantasie vol avontuur, intriges en romantiek.
Perfect voor liefhebbers van Kronieken van de Onderwereld ‘De Kronieken van Horizon’ is een vervolg op de bekroonde serie
‘Zielenbewaarders.’ Boeken in de serie De Kronieken van Horizon: De Zielendief (De Kronieken van Horizon Boek 1) Het Roer
van de Duisternis (De Kronieken van Horizon Boek 2) binnenkort verkrijgbaar De Kronieken van Horizon Boek 3 De Kronieken van
Horizon Boek 4
Nuevo tomo de la Biblia de los Caídos. Leer después del tomo 2 del testamento de Sombra.
“DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: samenzweringen, intriges, mysterie, dappere ridders en
opbloeiende relaties, compleet met gebroken harten, bedrog en verraad. Het zal urenlang boeien en is geschikt voor alle
leeftijden. Aanbevolen voor de collectie van alle liefhebbers van fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos De
nummer 1 bestseller, met meer dan 400 vijfsterren-reviews op Amazon! Het debuut van de bestverkopende auteur Morgan Rice
van een ongelofelijke nieuwe fantasy-serie. EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN (het eerste boek van De Tovenaarsring) gaat over
het epische verhaal rondom een speciale jongen van veertien, afkomstig uit een klein dorpje aan de rand van het Koninkrijk van
de Ring. Hij is de jongste van vier kinderen, de minst favoriete van zijn vader en gehaat door zijn broers. Thorgrin voelt dat hij
anders is dan de anderen. Hij droomt ervan een geweldige krijger te worden, zich aan te sluiten bij de mannen van de Koning en
de Ring te beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan de andere kant van het Ravijn. Wanneer zijn vader hem verbied om
deel te nemen aan de try-out voor de Krijgsmacht van de Koning, weigert hij om bij de pakken neer te gaan zitten: hij gaat er in
zijn eentje op uit, vastbesloten om het Koninklijk Hof te bereiken en serieus genomen te worden. Maar in het Koninklijk Hof loeren
vele familiedrama’s, machtsstrijden, ambities, jaloezie, geweld en verraad. Koning MacGil moet uit zijn kinderen een erfgenaam
kiezen en het eeuwenoude Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht, ligt nog steeds onaangeraakt, wachtend tot de
uitverkorene arriveert. Thorgrin is een buitenstaander en hij moet vechten om geaccepteerd te worden, en zich bij de Krijgsmacht
aan te mogen sluiten. Thorgrin komt erachter dat hij mysterieuze krachten heeft die hij niet begrijpt, dat hij een gave heeft, en een
bijzondere lotsbestemming. Tegen alle verwachtingen in wordt hij verliefd op de dochter van de Koning, en terwijl hun verboden
relatie opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige rivalen heeft. Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe krachten, neemt de tovenaar van de
Koning hem onder zijn hoede, en vertelt hij hem over een moeder die hij nooit heeft gekend, in een land ver weg, voorbij het
Ravijn, voorbij het land van de Draken. Voor Thorgrin op pad kan gaan en de krijger kan worden die hij wil zijn, moet hij zijn
training volbrengen. Maar die wordt plotseling onderbroken, en hij wordt meegesleept in Koninklijke samenzweringen die zijn liefde
bedreigen en hem, en het gehele Koninkrijk, willen vernietigen. EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het epische verhaal van
vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke samenzweringen, van volwassen worden,
gebroken harten, bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemmingen, van tovenarij. Het is
een fantasie die ons meesleept in een wereld die we nooit zullen vergeten en die alle leeftijden zal aanspreken. Het bevat 82.000
woorden. Boeken 2 -12 van de serie zijn nu ook verkrijgbaar! “Had vanaf het begin mijn aandacht en liet die niet los… Dit verhaal is
een ongelofelijk avontuur in een hoog tempo, vanaf het begin vol actie. Het wordt nooit saai.” --Paranormal Romance Guild {over
Veranderd} “Boordevol actie, romantiek, avontuur en spanning. Haal deze in huis en wordt opnieuw verliefd.”
--vampirebooksite.com (over Veranderd) “Een geweldig plot; dit is echt zo’n boek dat je ’s avonds niet kan wegleggen. Het einde
was een cliffhanger die zo spectaculair was dat je onmiddellijk het volgende boek wil kopen, alleen om erachter te komen wat er
gebeurt.” --The Dallas Examiner {over Geliefd}
Venus Cove is niet meer dan een slaperig stadje. Daar komt verandering in wanneer vanuit de hemel drie engelen naar het stadje
worden gestuurd: Gabriel, de krijger, Ivy, de heler, en Bethany, de tiener. Zo onopvallend mogelijk maakt het drietal zich op voor
een strijd tegen het Kwaad. Om zo min mogelijk op te vallen, proberen de engelen zich als een gewoon gezin voor te doen.
Bethany gaat naar de plaatselijke middelbare school, wordt verliefd en begint tegen alle regels van de hemel in een relatie. Maar
al snel blijken de drie engelen niet de enige bovennatuurlijke elementen in Venus Cove te zijn. De komst van een uiterst
charmante, verleidelijke en bovenal dodelijk gevaarlijke jongen bedreigt het voortbestaan van de wereld en de engelen moeten al
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hun krachten bundelen om hem te bestrijden. Bethany kunnen ze daarbij niet missen, en de jonge engel zal moeten kiezen tussen
de liefde en haar missie.
Tal vez un hombre sin alma no sea un hombre. Puede que sea un monstruo, como aseguran algunos, o puede que sea mucho
más que un hombre. Ni siquiera yo, que conozco toda la historia, me atrevo a juzgar a un ser único.El Gris, aquel que no tiene
alma, es por definición un fenómeno insólito. ¿Cómo describir lo que siente un hombre sin alma? Tal vez ni siquiera se deba
intentar.No ha habido otros como él y nunca los habrá. No se puede comparar con nadie, ni hay precedentes para confrontarlo
con otros. Sin embargo, mi opinión personal es que todos los seres de la creación deberían ser juzgados por sus actos, no por su
condición. Y los actos del Gris son los que se narran en estas crónicas.Que cada uno dicte su propia sentencia.Ramsey.
Habrá quien opine que las andanzas de un asesino no merecen ser incluidas en estas crónicas. Pero solo yo, que poseo una
visión global, estoy en disposición de saber qué acontecimientos deben ser narrados. Y la historia del vampiro llamado Sombra
tendrá el hueco que le corresponde.Ramsey.La respuesta está en La Biblia de los Caídos.
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