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‘Eerstgeboren’ van Tosca Lee is het razend spannende vervolg op ‘Bloedverwant’, het
tweede deel van het tweeluik over de afstammelingen van bloedgravin Elizabeth Báthory.
Audra Ellison staat oog in oog met haar verleden. Haar geheugen is terug en ze kent het
geheim waarvoor ze zichzelf heeft willen beschermen. Audra moet op zoek naar degene die
haar wil vernietigen: het is haar leven of het zijne. ‘Een fantas’y’tische pageturner.’ –
Hebban.nl over ‘Bloedverwant’

Further refined, revised, and expanded, the 3rd edition of PTCB Exam Simplified
is simpler, better, and more up-to-date than ever before. Our study guide covers
each of the nine knowledge domains that form today's PTCB exam. Take action,
and start preparing with PTCB Exam Simplified.
Het korte leven van Shakespeare's zoon Hamnet die in 1596 op 11-jarige leeftijd stierf,
waarschijnlijk aan de pest.

`Waarom ben je altijd zon stout meisje? vroeg hij zacht. Ze antwoordde niet dat
kon ze niet. Maar terwijl de pijn door haar hele lichaam brandde, begreep ze
plotseling waarom hij haar het erotische schilderij had laten zien. Lissa en Colin,
beiden gespecialiseerd in kunstgeschiedenis, ontmoeten elkaar voor het eerst
tijdens de boekenbeurs in Frankfurt. Ze worden geliefden en besluiten samen
nog wat tijd in Europa door te brengen. Hun avontuur wordt een ontdekkingsreis
van heftige seksuele fantasieën. Lissa houdt van vernedering en Colin is de
juiste persoon om haar het plezier te verschaffen waar zij intens naar verlangt.
Maar Lissa weet niet dat haar ontmoeting met Colin zorgvuldig is gepland door
een mysterieuze beschermheer van de erotische kunsten. Wat is hij met haar
van plan? Verleidelijk & Vurig verscheen oorspronkelijk in Engeland in de
succesvolle erotische serie Black Lace. Het grote succes valt te verklaren door
de nietsverhullende verhalen waarin de erotische fantasieën van vrouwen op
expliciete wijze worden beschreven.
“Als je dacht dat je geen reden meer had om te leven na het einde van serie ‘De
Tovenaarsring’, dan had je het mis. De opkomst van de draken is het begin van
wederom een veelbelovende serie van Morgan Rice, die ons meeneemt in een
fantasiewereld met trollen en draken, moed, eer, magie en geloof in je lotsbestemming.
Morgan is er weer in geslaagd om een sterke set personages neer te zetten die ons op
elke bladzijde voor hen laten juichen… Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van
iedereen die van een goedgeschreven fantasyboek houdt.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos De #1 Bestseller! De bestverkopende auteur Morgan Rice
komt met een meeslepende nieuwe epische fantasyserie: De opkomst van de draken
(Koningen en tovenaars - boek 1). De 15-jarige Kyra droomt ervan om een beroemde
krijger te worden, net als haar vader, ondanks het feit dat ze het enige meisje is in een
fort met alleen maar jongens. Terwijl ze worstelt om haar speciale vaardigheden te
begrijpen, namelijk haar mysterieuze innerlijke kracht, beseft ze dat ze anders is dan de
anderen. Maar er wordt een geheim voor haar verzwegen over haar geboorte en een
voorspelling rond haar lot, waardoor ze zich afvraagt wie ze echt is. Wanneer de lokale
heer komt om haar mee te nemen, wil haar vader haar uithuwelijken om haar te
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redden. Kyra weigert en vertrekt in haar eentje. Ze trekt een gevaarlijk bos in, waar ze
een gewonde draak tegenkomt, en ze zet een reeks gebeurtenissen in werking die het
koninkrijk voorgoed zullen veranderen. Ondertussen offert de 15-jarige Alec zichzelf op
voor zijn broer, en hij wordt afgevoerd naar De Vlammen, een dertig meter hoge wand
van vuur die het koninkrijk tegen het leger van Trollen in het oosten beschermen. Aan
de andere kant van het koninkrijk worstelt de huurling Merk met zijn duistere verleden.
Hij reist door de bossen, vastberaden om een Wachter van de Torens te worden en te
helpen het Vuurzwaard, de magische krachtbron van het koninkrijk, te bewaken. Maar
de Trollen willen het Zwaard ook hebben, en ze bereiden zich voor op een enorme
invasie die de koninkrijken voorgoed zou kunnen vernietigen. Met een sterke sfeer en
complexe personages is De opkomst van de draken een meeslepend verhaal over
ridders en krijgers, koningen en heren, eer en moed, magie, het lot, monsters en
draken. Het is een verhaal over liefde en gebroken harten, misleiding, ambitie en
verraad. Het is fantasy op zijn best, en nodigt ons uit in een wereld die ons voorgoed
zal bijblijven, een wereld die lezers van alle leeftijden zal aanspreken. Boek 2 in de
serie Koningen en tovenaars zal binnenkort verschijnen. “De opkomst van de draken is
een succes, meteen van af het begin… Een superieur fantasyverhaal… Het begint, zoals
het hoort, met de worstelingen van de heldin en breidt zich geleidelijk aan uit in een
bredere cirkel van ridders, draken, magie, monsters, en het lot… Alle elementen van
fantasy zijn aanwezig: van soldaten en gevechten tot confrontaties met het zelf… Een
aanbevolen winnaar voor iedereen die van epische fantasyboeken met krachtige,
geloofwaardige en jonge hoofdrolspelers houdt.” --Midwest Book Review, D. Donovan,
eBook Reviewer
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