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Slaves Of Socorro The Brotherband Chronicles
From John Flanagan, author of the worldwide bestselling Ranger's Apprentice, comes a brandnew chapter in the adventures of young Skandians who form a different kind of family - a
brotherband. When the Brotherband crew are caught in a massive storm at sea, they're blown
far off course and wash up on the shores of a land so far west that Hal can't recognize it from
any of his maps. Eerily, the locals are nowhere in sight, yet the Herons have a creeping feeling
they are being watched. Suddenly the silence is broken when a massive, marauding bear
appears, advancing on two children. The crew springs into action and rescues the children
from the bear's clutches, which earns them the gratitude and friendship of the local
Mawagansett tribe, who finally reveal themselves. But the peace is short-lived. The
Ghostfaces, a ruthless, warlike tribe who shave their heads and paint their faces white, are on
the warpath once more. It's been ten years since they raided the Mawagansett village, but
they're coming back to pillage and reap destruction. As the enemy approaches, the Herons
gear up to help their new friends repel an invasion. In this sixth book in the action-packed
Brotherband Chronicles, the Herons find themselves in unfamiliar lands and prepare for battle
with a ruthless, unknown enemy.
"Companion to ... Ranger's Apprentice"--Cover.
Hal and the other Herons were charged with protecting the Skandian's sacred artifact, the
Andomal, but when it is stolen they have to endure storms at sea, a cold winter, and a battle
with bandits in their efforts to recover the relic.
Een vreselijke tragedie heeft het leven van Will verwoest en hij zweert dan ook wraak op
degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Zelfs als dat zou betekenen dat hij het korps van
de Grijze Jagers moet verlaten. Wills vrienden maken zich ernstig zorgen over hem. Het is Halt
die met de oplossing komt: Will moet een leerling aannemen om zijn gedachten te verzetten.
En zoals meestal krijgt Halt gelijk. Meer dan hem lief is zelfs.
When the brotherband crew are caught in a massive storm at sea, they’re blown far off
course, surviving only because they wash up on the shores of a land that isn’t on any of Hal’s
maps. They’re being watched, but they don’t know if the locals are friend or foe – until the
brotherband spring into action to rescue two children from a marauding bear, earning the
Herons the gratitude of the Mawagansett people. The peace is short-lived. The ruthless,
warmongering Ghostface tribe are heading their way, and the Herons must help their new
friends repel an invasion. Among the nail-biting battles and heart-stopping action, one Heron
must make an agonising decision that could change the brotherband forever.
Van John Flanagan, de auteur van de uiterst succesvolle De Grijze Jager-serie, is een nieuwe
serie verschenen: Broederband. Het verhaal speelt zich af in Skandia en fans van de Grijze
Jager zullen net zo snel vertrouwd raken met de hoofdpersonen in deze nieuwe reeks als met
Will en Arnaut. Hal en de bemanning van de `Reiger zijn piraat Zavac op het spoor, die de
kostbaarste schat van de Skandiërs heeft gestolen: de Andomal. Door een flinke storm op zee
is Hal gedwongen om een schuilplaats te zoeken voor de winter. Terwijl ze wachten, hebben
Hal en zijn jongens alle tijd om hun vechttechniek te verbeteren en een plan te bedenken voor
als ze de piraten gevonden hebben. Want dan gaat het echte werk pas beginnen Zal het ze
lukken om de machtige Zavac en zijn bende te verslaan?
When the brotherband crew are caught in a massive storm at sea, they're blown far off course,
surviving only because they wash up on the shores of a land that isn't on any of Hal's maps.
They're being watched, but they don't know if the locals are friend or foe - until the brotherband
spring into action to rescue two children from a marauding bear, earning the Herons the
gratitude of the Mawagansett people. The peace is short-lived. The ruthless, warmongering
Ghostface tribe are heading their way, and the Herons must help their new friends repel an
invasion. Among the nail-biting battles and heart-stopping action, one Heron must make an
Page 1/9

Get Free Slaves Of Socorro The Brotherband Chronicles
agonising decision that could change the brotherband forever.
Return to the seafaring world of Hal and his intrepid ship's crew in the fourth book of John
Flanagan's epic Brotherband series. When the Heron brotherband become the Skandian duty
ship to the Kingdom of Araluen, they’re excited at the challenges ahead. Hal, Stig, Thorn and
the Herons eagerly set off for the trip – with an unexpected new crew member aboard. But an
enemy from their past returns, throwing the Herons into a dangerous quest to free captured
Araluans from the slave market in Socorro. Even with the help of an Araluan Ranger, the task
may be too much.

The Outcasts is the first book in the Brotherband series, from the author of the
internationally bestselling Ranger's Apprentice. There is only one way to become a
warrior. Boys are chosen for teams called Brotherbands and must endure months of
gruelling battles in the treacherous sea. Hal finds himself the unwilling leader of a band
of outcasts, the boys that no one wants. They are small and wiry but what they lack in
size, they make up with skill and courage. Now they must battle against the other bands
in the ultimate race where there can only be one winner. The icy waters make the sea a
dangerous playing field. Especially when - for some - this is anything but a game . . .
Perfect for fans of J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings, T.H. White's The Sword in the
Stone, Christopher Paolini's Eragon series and Rick Riordan's Percy Jackson series.
'De Caldera' is het zevende deel in de spannende serie 'Broederband' van Grijze Jagerschrijver John Flanagan. De Caldera In dit zevende boek van de spannende
Broederband-serie vertelt Olaf, de vader van Stig, dat de zoon van de keizerin van
Byzantos is gekidnapt door piraten. Olaf moet hem redden, maar heeft daar wel een
schip met bemanning nodig. Al zijn hoop is gevestigd op de Reigers. Vulkaan De
broederband vaart uit richting het eiland Santorillos. Daar staat het vrijwel onneembare
piratenfort: boven op een klif aan een lagune, die is gevormd in de krater van een
calderavulkaan. De Reigers beginnen aan een spectaculaire reddingsactie als de
vulkaan roet in het eten dreigt te gooien.
Fantasy-roman. Hal and the other Herons face many perils as they track down the
pirates who stole Skandia's most prized artifact, the Andomal
'De Spookgezichten' is het razend spannende zesde deel in de serie 'Broederband' van
Grijze Jager-schrijver John Flanagan. In dit deel spoelen de Reigers aan op een
onbekend eiland, waar ze een gevaarlijk nieuw avontuur te wachten staat. Een
onbewoond eiland? In dit zesde boek van de spannende Broederband-serie spoelen de
Reigers na een zware storm aan op een onbekend eiland. Het lijkt onbewoond, maar
algauw wordt de onheilspellende rust verbroken door twee kinderen die
achternagezeten worden door een bloeddorstige beer. De Broederband komt in actie
en redt de kinderen uit de klauwen van de beer, wat hun de dankbaarheid en
vriendschap van de bewoners oplevert. De Spookgezichten Maar aan die vredige
situatie komt snel een einde als ze worden aangevallen door de Spookgezichten, een
meedogenloze, barbaarse stam met kaalgeschoren hoofden en witgeschilderde
gezichten. Zal het de Reigers lukken om samen met hun nieuwe vrienden de invasie
het hoofd te bieden?
Een nieuw magisch avontuur van de auteur van Hoe tem je een draak (How to train
your dragon) De Tovenaars van Ooit is het eerste deel van de langverwachte nieuwe
serie van Cressida Cowell, auteur van de internationale bestsellerreeks How to Train
your Dragon (Hoe tem je een draak). Xar is de jongste zoon van de koning van de
Tovenaars en de enige van zijn stam zonder magie. Wanneer hij erachter komt dat
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Wens, de rebelse dochter van de koningin van de Krijgers, een magisch object
verborgen houdt, heeft Xar er alles voor over om dat in handen te krijgen. Maar de
Tovenaars en Krijgers leven al jarenlang op voet van oorlog met elkaar. En dan loert er
ook nog een ander gevaar: de zwarte magie van de heksen – waarvan werd
aangenomen dat die was verdwenen – is teruggekeerd... De Tovenaars van Ooit heeft
alle ingrediënten van een echte Cowell-boek: humor, een fantasierijke wereld en
treffende personages. Van Cowells boekenreeks How To Train your Dragon zijn
wereldwijd meer dan 8 miljoen exemplaren verkocht. How to Train your Dragon is
succesvol verfilmd door DreamWorks en het is een goed bekeken tv-serie op Netflix en
CBBC.
De Grijze Jager deel 7 blikt terug op de tijd dat Will nog een leerling van de Grijze
Jagers was. De Skandiërs hebben in boek 4 ('De dragers van het Eikenblad') een nietaanvalsverdrag met Araluen gesloten. Daarom zijn Jarl, Erak en zijn mannen
gedwongen hun geluk verderop te zoeken. Als zij, op zoek naar buit, langs de kust van
het verre Arrida in een hinderlaag lopen, wordt Erak gevangengenomen. Zijn mannen
worden naar Skandia teruggestuurd om losgeld voor hun aanvoerder op te halen. Erak
vermoedt echter dat de hinderlaag een valstrik is geweest van een rivaal die uit is op
zijn functie. Hij adviseert zijn mannen om het losgeld niet in Skandia te halen, maar
hulp te vragen in Araluen. Will en zijn vrienden schieten hun oude vriend te hulp, maar
komen er al snel achter dat de hete woestijnen en zandstormen van Arrida een nog
geduchtere vijand vormen dan de gevaarlijke krijgers die Erak gevangen houden.
In deel 3 van de Broederband-serievan John Flanagan, de auteur van de uiterst
succesvolle De Grijze Jager-serie, hebben Hal en zijn makkers maar één ding aan hun
hoofd: de Andomal, de waardevolle schat van de Skandiërs, terughalen. De jacht op de
bloeddorstige piraat Zavac, die de Andomal in zijn bezit heeft, leidt hen via woeste
rivieren en duizelingwekkende stroomversnellingen uiteindelijk naar de onafhankelijke
vesting Raguza, waar de ontknoping plaats zal vinden. Als Hal wil slagen in zijn missie
zal hij tot het uiterste moeten gaan. Hij zal Zavac moeten uitdagen tot een een-op-eengevecht, met de wetenschap dat maar een van hen het zal overleven.
Na hun eerdere avonturen, zijn Hal en zijn broederband de Reigers weer veilig terug in
Skandia. Nu de piraat Zavac verslagen is en hun eer gered, kunnen de Reigers zich
concentreren op een nieuwe vijand: Tursgud, de leider van de Haaien-broederband. Als
Tursgud twaalf Araluenen gevangen neemt om als slaven te verkopen, besluiten de
Reigers om in actie te komen. Daarbij krijgen ze hulp van Gilan, een oude bekende uit
het Grijze Jager-korps.

Hal, who does not fit into Skandian society, ends up in a brotherband, a group of
boys learning the skills that they need to become warriors, with other outcasts,
and they compete with other brotherbands in a series of challenges.
With their honor restored, Hal and his fellow Herons leave Skandia again on a
new mission - to track down and stop Hal's nemesis, Tursgud, a bullying youthturned vicious pirate and slave trader.
When the worlds of Ranger's Apprentice and Brotherband cross over, action and
adventure are guaranteed! King Duncan of Araluen has an urgent mission for Hal
and the Heron brotherband. One assassination attempt on his daughter
Cassandra was foiled - but the would-be killers are from the deadly Scorpion cult,
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and they won't be satisfied until they have completed their task. The Herons team
up with Ranger Gilan to track the killers across the deserts of Arrida and infiltrate
their mountain lair. But the Scorpion assassins are not the only threat the
brotherband will face. A seaside battle is looming, and the Herons are called
upon to help an old friend of Araluen in his fight. With their forces split between
searing land and treacherous seas, can the brotherband complete their mission before the killers find their royal target?
In Skandia, there is only one way to become a warrior. Boys are chosen for
teams called brotherbands and must endure three months of gruelling training in
seamanship, weaponsand battle tactics. It's brotherband against brotherband,
fighting it out in a series of challenges. There can be only one winner. When Hal
Mikkelson finds himself the unwilling leader of a brotherband made up of
outcasts, he must step up to the challenge. The Heron brotherband might not
have the strength and numbers of the other two teams, but with inventiveness,
ingenuity and courageon their side, they might just surprise everyone.
Eight boys are about to take on a crew of fifty cut-throat pirates . . . is this an
impossible quest? Hal and the Heron brotherband are on the trail of Zavac and
his precious cargo. Will they be able to find the pirates when the weather clears?
And when they do, how can they possibly beat the mighty Raven and its crew of
vicious cut-throats and killers? A chance discovery will lead them to their prey,
but the pirates have a well-fortified position. The Herons must drive out the
invaders - and to succeed, Hal will need to devise a foolproof plan. In the icy
waters of the Stormwhite, the smallest mistake could prove fatal. Enter a world of
wolfships, epic battles and treachery in the cold northern seas. Enter the world of
Brotherband.
A latest entry in the best-selling series finds Hal and his brotherband crew in hot
pursuit of the pirate Zavac, who leads them to the lawless fortress of Ragusa
where Hal must progress beyond his training during a one-on-one challenge. By
the author of the Ranger's Apprentice series.
In Skandia worden jongens tot krijgers en zeelieden opgeleid in een
‘broederband’, een team waarin ze naast gevechtstechnieken alle vaardigheden
leren die ze als bemanningslid van een schip nodig hebben. Koning Duncan van
Araluen heeft een dringende missie voor Hal en zijn broederband de Reigers. De
moordaanslag op zijn dochter Cassandra is weliswaar verijdeld, maar nu zijn er
geruchten dat een andere groep huurmoordenaars – de gevreesde
Schorpioensekte – een aanslag zal plegen. De Reigers gaan samen met Grijze
Jager Gilan naar de woestijn van Arrida om de gevaarlijke sekte op te sporen.
Kunnen Hal en zijn vrienden voorkomen dat de prinses alsnog wordt vermoord?
John Flanagan, schrijver van de internationale bestsellerserie De Grijze Jager,
schept in Broederband een wereld vol avonturen op zee, met sluwe piraten en
heftige gevechten.
John Flanagan, author of the international phenomenon Ranger's Apprentice,
creates a world of seafaring adventures, treacherous pirates and epic battles in
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Brotherband. In Skandia, there is only one way to become a warrior. Boys are
chosen for teams called brotherbands and must endure three months of gruelling
training in seamanship, weapons and battle tactics. It's brotherband against
brotherband, fighting it out in a series of challenges. There can be only one
winner. When Hal Mikkelson finds himself the unwilling leader of a brotherband
made up of outcasts, he must step up to the challenge. The Heron brotherband
might not have the strength and numbers of the other two teams, but with
inventiveness, ingenuity and courage on their side, they might just surprise
everyone.
Fan van de Grijze Jager? 'De jacht op het schaduwdier' is een verhaal dat John
Flanagan speciaal voor zijn fans in de lage landen schreef. Een wereldwijde
primeur! De jacht op het schaduwdier: een Grijze Jager-novelle In de novelle 'De
jacht op het schaduwdier' is Maddie hard op weg een behendige Grijze Jager te
worden. Als Will een paar weken van huis moet, laat hij Maddie achter om een
oogje in het zeil te houden. Dan klopt een boerenechtpaar aan voor hulp. Maddie
op jacht De boer en boerin klagen over een mysterieus beest dat 's nachts op
hun erf rondzwerft. Maddie is dan misschien nog geen Grijze Jager, ze wil wel
graag helpen. Hoewel het stel geen enkel vertrouwen heeft in Maddie, gaat ze op
onderzoek uit en bedenkt ze een plan. Dat plan is alleen niet bepaald
ongevaarlijk... De Grijze Jager van John Flanagan 'De Grijze Jager' is een
populaire kinderboekenserie van de Australische schrijver John Flanagan. Alleen
in Nederland en België werden al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. 'De jacht op
het schaduwdier' is een kort verhaal dat zich afspeelt na boek 12, 'De koninklijke
leerling', en werd speciaal voor de Nederlandse en Vlaamse lezers geschreven.
The Hunters is the third book in the Brotherband series, from the author of the
internationally bestselling Ranger's Apprentice. Hal and his brotherband crew are
hot on the trail of the pirate Zavac and they have one thing only on their minds:
stopping the bloodthirsty thief before he can do more damage. The chase leads
down mighty rivers, terrifying rapids, to the lawless fortress of Ragusa. If Hal is to
succeed, he will need to go beyond his brotherband training. He will need to
challenge the pirate one-on-one, knowing only one of them will survive. The epic
series from Ranger's Apprentice author John Flanagan continues, delivering
pulse-pounding adventure and fun. Perfect for fans of J.R.R. Tolkien's Lord of the
Rings, T.H. White's The Sword in the Stone, Christopher Paolini's Eragon series
and Rick Riordan's Percy Jackson series.
Arnaut wordt vermist. Enkele maanden geleden is hij vertrokken op een militaire
missie naar het hof van de keizer van Nihon-Ja en daarna wordt er al snel niets
meer van hem vernomen. Evanlyn maakt zich zorgen en besluit met Will en
Alyss op onderzoek uit te gaan. Aangekomen in Nihon-Ja blijkt Arnaut verstrikt te
zijn geraakt in een politiek web. Leden van de Senshi, een kaste die gevreesd
wordt om zijn vechtkunst, zijn in opstand gekomen tegen de keizer en Arnaut
heeft ervoor gekozen om te blijven en de afgezette keizer bij te staan. Met de
komst van Will breekt er een nieuw hoofdstuk aan. Samen staan ze voor de
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moeilijke taak om mannen te vinden die het durven opnemen tegen de
behendige Senshi. Ook Alyss en Evanlyn willen hun steentje bijdragen, maar om
goed samen te kunnen werken moeten deze eeuwige rivales eerst hun eigen
strijdbijl zien te begraven. Zal het de vier vrienden lukken om de keizer van NihonJa weer op de troon te krijgen?
De koning van Gallica heeft de hulp nodig van koning Duncan en zijn Grijze
Jagers. Zijn zoon, de prins, is vermist. Hij is gegijzeld door een kwaadaardige
baron. Will en zijn leerling Maddie moeten proberen hem op te sporen en te
bevrijden. Ze doen zich voor als jongleurs. Zo hopen ze de baron ervan te
overtuigen hen zijn burcht binnen te laten. Maar al snel komen Will en Maddie
erachter dat het niet zo eenvoudig is als het lijkt... Is de koning van Gallica zelf
wel te vertrouwens? En wie is toch die mysterieuze figuur die hen lijkt te volgen?
John Flanagan is de auteur achter de mateloos populaire fantasy-serie 'De Grijze
Jager'. 'De vermiste prins', het 15e deel, is al net zo spannend en meeslepend
als de rest van de reeks.
De inwoners van Skandia en Araluen leven inmiddels alweer vijf jaar in vrede
met elkaar. Will heeft, nu hij zelf tot Grijze Jager is bevorderd, de
verantwoordelijkheid over een eigen leen. Al snel blijkt dat hij, ook als leenheer,
op zijn hoede moet blijven. Niet alleen zijn eigen stukje land kent problemen, ook
in het hoge Noorden rommelt het. Daar schijnt een afgelegen leen te worden
geteisterd door duistere magische krachten. Samen met zijn vriendin Alyss gaat
hij op onderzoek uit, om tot de ontdekking te komen dat er wel heel erg
onverklaarbare dingen gebeuren.
The Slaves of Socorro is the fourth book in the Brotherband series, from the
author of the internationally bestselling Ranger's Apprentice. When the Heron
brotherband become the Skandian duty ship to the Kingdom of Araluen, they’re
excited at the challenges ahead. Hal, Stig, Thorn and the Herons eagerly set off
for the trip – with an unexpected new crew member aboard. But an enemy from
their past returns, causing the Herons to be thrown into a dangerous quest to free
captured Araluans from the slave market in Socorro. Even with the help of an
Araluan Ranger, the task may be too much. Perfect for fans of J.R.R. Tolkien’s
Lord of the Rings, T.H. White’s The Sword in the Stone, Christopher Paolini’s
Eragon series and Rick Riordan’s Percy Jackson series.
In dit eerste deel van de jonge samoerai maakt de lezer kennis met Jack
Fletcher, twaalf jaar oud. Na een piratenaanval op het VOC-schip waarop hij met
zijn vader werkte, spoelt hij aan als drenkeling in Japan. De legendarische
zwaardmeester Masamoto Takeshi ontfermt zich over hem. Jacks training in
bushido – de weg van de krijger – begint. Jacks ultieme doel is wraak nemen op
de moordenaar van zijn vader. Inmiddels is deel 5 verschenen in deze
wereldwijde successerie. Met deze midprice-editie kunnen nu nog meer lezers
kennismaken met de heldhaftige Jack en zijn avontuurlijke leven.
Iedereen kent inmiddels de legenden van de Grijze Jagers van Araluen, maar
niemand kende tot nu toe het hele verhaal... Het moment is aangebroken om de
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laatste vragen te beantwoorden en losse eindjes aan elkaar te knopen. Heeft
Halt de waarheid gesproken toen hij vertelde hoe Will wees is geworden? En
heeft Gilan ontdekt waar Morgaraths luitenant zich schuilhield na de strijd op de
Driestappas? Komt er een koninklijke bruiloft? Of slaat het noodlot alsnog toe?
Geïnspireerd door vragen en brieven van zijn lezers, geeft John Flanagan
antwoord op al die brandende kwesties in de wereld van de Grijze Jagers. In De
verloren verhalen valt te lezen wat voorafging aan de gebeurtenissen die zijn
beschreven in de voorgaande tien delen van deze serie en wat er nog gaat
komen voor Will, Halt, Arnaut, Alyss, Evanlyn, Gilan, en wat dacht je van die
kleine, eigenwijze pony? Een echte fan mag dit boek niet missen.
Will is klein voor zijn leeftijd, maar razendsnel en niet dom. Zijn hele leven heeft
hij ervan gedroomd om ridder te worden, net als zijn vader, die hij nooit heeft
gekend. Hij is dan ook hevig teleurgesteld als hij afgewezen wordt voor de
krijgsschool van kasteel Redmont. In plaats daarvan wordt hij toegewezen aan
Halt, de mysterieuze Grijze Jager wiens grootste talent lijkt te zijn dat hij zich
onopvallend door het rijk kan verplaatsen. Met enige weerzin leert Will om de
geheime wapens van de Grijze Jagers te gebruiken: pijl en boog, een
onopvallende camouflagecape en een eigenwijze kleine pony. Ook al verlangt
Will hevig naar een zwaard en een stoer strijdpaard, als hij samen met Halt op
een geheime missie gaat om de moord op de koning te voorkomen, komt hij
erachter dat de wapens van de Grijze Jagers zo slecht nog niet zijn De ruïnes
van Gorlan is het eerste deel in de Grijze Jager-serie over Will en zijn vrienden
van kasteel Redmont. Lees ook het tweede deel: De brandende brug.
The Slaves of Socorro is the fourth book in the Brotherband series, from the
author of the internationally bestselling Ranger's Apprentice. When the Heron
brotherband become the Skandian duty ship to the Kingdom of Araluen,
theyâe(tm)re excited at the challenges ahead. Hal, Stig, Thorn and the Herons
eagerly set off for the trip âe" with an unexpected new crew member aboard. But
an enemy from their past returns, causing the Herons to be thrown into a
dangerous quest to free captured Araluans from the slave market in Socorro.
Even with the help of an Araluan Ranger, the task may be too much. Perfect for
fans of J.R.R. Tolkienâe(tm)s Lord of the Rings, T.H. Whiteâe(tm)s The Sword in
the Stone, Christopher Paoliniâe(tm)s Eragon series and Rick Riordanâe(tm)s
Percy Jackson series.
In Skandia kun je maar op één manier een echte krijger worden. Jongens worden
uitgekozen voor een team, broederband genoemd, en krijgen drie maanden lang
een intensieve training, waarin ze leren omgaan met schepen en wapens, en
zich allerlei gevechtstechnieken eigen moeten maken. Het gaat hard tegen hard,
want er kan maar één broederband winnen. Dit jaar zijn er te veel jongens om de
gebruikelijke twee teams te vormen. Daarom moet er een derde groep komen.
Als Hal Mikkelson ongevraagd de leider wordt van die derde broederband, De
Reigers, die bestaat uit de minst populaire jongens, zit er voor hem niets anders
op dan de uitdaging aan te nemen. Zijn team bestaat misschien niet uit de
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allersterksten, maar met hun creativiteit, slimme trucs en moed zouden zij
iedereen nog wel eens versteld kunnen doen staan... John Flanagan, schrijver
van de internationale bestsellerserie De Grijze Jager, schept in Broederband een
wereld vol avonturen op zee, met sluwe piraten en heftige gevechten.
It's time for a showdown. Pirates vs Skandians. Bring it on, Herons! With Zavac
and his ship, the Raven, well ahead of the Heron, Hal has a huge task ahead of
him in finding the pirate – and retrieving the precious artefact Zavac stole from
the Skandians. The Heron brotherband must undertake a long and dangerous
river journey to hunt their prey. But even if they survive the journey, are they
ready to confront Zavac in his lair? The third book in the New York Times
bestselling Brotherband series, from the author of the international phenomenon,
Ranger's Apprentice.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de
grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange
weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
'De slag op de Heckingse Heide' is het tweede deel van de serie 'De Grijze Jager
- De vroege jaren' van John Flanagan. 'De vroege jaren' vertelt over de tijd dat
Halt en Crowley, de beroemdste Grijze Jagers van het korps, nog jongemannen
waren. De vroege jaren van de Grijze Jagers Voordat ze hun sporen verdiend
hadden als onvolprezen leiders van het Jagerkorps, waren de jonge Halt en
Crowley al vastbesloten om de wereld te verbeteren. In dit tweede deel van de
spannende voorgeschiedenis van de Grijze Jager-reeks draait alles om strategie
en tactiek en leren we hoe Halt de beroemdste van alle Grijze Jagers is
geworden. De slag bij Hecking Nu hij zijn straf voor hoogverraad is ontlopen,
verzamelt Morgarath een leger woeste Wargals om de pas gekroonde koning
Duncan te verslaan. Halt bereidt zich voor op een bijna onmogelijke taak: hij
moet de vijand bespioneren en daarvoor moet hij de kliffen van de Bergen van
Nacht en Regen beklimmen, iets wat volgens iedereen ondoenlijk is. Het lukt Halt
dit waagstuk te volbrengen, en bij de veldslag die daarop volgt wordt het lot van
het koninkrijk Araluen beslist.
Jack Fletcher is terug! Na drie halsbrekende avonturen die hem als samoerai
gevormd hebben, is Jack ouder en wijzer. Maar of dat genoeg zal zijn om te
overleven?Jack moet vluchten voor zijn leven. Hij kan alleen nog maar op zijn
eigen zwaard vertrouwen en dat zwaard heeft hij hard nodig tegen de machten
die hem van alle kanten bedreigen. Op de hielen gezeten door de samoerai
hoopt Jack Nagasaki te bereiken, maar in plaats daarvan loopt hij in een
hinderlaag en wordt hij gevangengenomen. Zijn ontvoerders nemen hem mee
naar een afgelegen bergdorp, dat blijkt te worden geregeerd door ninja s. Jacks
enige zorg is nu nog wie hem het eerst zal vermoorden, de samoerai of de ninja
s.
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With their honor restored, Hal and his fellow Herons leave Skandia again on a
new mission, to track down and stop Hal's nemesis, Tursgud, a bullying youthturned vicious pirate and slave trader.
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