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kaisar jahat. Apollo bosan (ketakutan juga, sebenarnya). Dia harus menyelamatkan Oracle ketiga yang disekap dalam kepungan Labirin Api yang membara dengan bantuan Grover, satir kesayangan Percy
Jackson, serta Meg, majikan Apollo kini. Ya, tentu saja ada banyak rintangan. Dan tidak ada yang lebih membuat Apollo gemetar daripada menghadapi si Kuda milik kaisar terkejam dalam sejarah. Kuda
gagah yang bisa bicara, luar biasa pintar, dan sama liciknya dengan sang Tuan. Ini pertarungan untuk memperebutkan tampuk kekuasaan di antara tiga dewata: sang Titan mantan Dewa Matahari; Apollo,
Dewa Matahari yang untuk sementara dikutuk jadi manusia; dan kaisar gila yang berambisi ingin menjadi Dewa Matahari Baru. Apollo babak belur, tetapi Zeus tetap tidak berbelas kasihan, jadi Apollo terus
saja melempar panah, coba-coba bernyanyi untuk meminta pertolongan, dan berharap mereka diselamatkan seorang pahlawan. Dan berani-beraninya si Oracle memberinya teka-teki padahal ini masalah
hidup dan mati! Benar-benar tidak berperikedewaan! [Mizan, Noura Books, Nourabooks, Novel, Fiksi, Fantasi, Terjemahan, Indonesia]
Rick Riordan is niet alleen een meesterkenner van de Griekse en Romeinse mythologie, ook de Egyptische goden komen tot leven in deze serie waarvan in de VS al meer dan 4 miljoen exemplaren zijn
verkocht. In dit tweede deel van De avonturen van de familie Kane moeten Carter en Sadie, de kinderen van de briljante Egyptoloog Julius Kane, op zoek naar een eeuwenoud boek. Hun reis voert hen over
de hele wereld, waarbij ze constant worden tegengewerkt door duistere krachten die alles en iedereen in chaos willen dompelen.
De brandende doolhof van Rick Riordan Het derde deel van De beproevingen van Apollo Met de hulp van zijn halfgodvrienden heeft Lester (oftewel de sterfelijke versie van de god Apollo) zijn eerste twee
beproevingen weten te overleven - één in Kamp Halfbloed en één in Indianapolis waar Meg de duistere voorspelling ontving. De woorden die ze sprak terwijl ze op de Troon van Herinnering zat, onthulden
dat Kamp Jupiter in gevaar was. Terwijl Leo op Festus vooruitvliegt om het Romeinse kamp te waarschuwen, vervolgen Lester en Meg hun missie door het Labyrint. In het zuidwesten zullen ze de derde
keizer moeten vinden en het orakel dat in woordpuzzels spreekt. Maar er is een sprankje hoop in de sombere voorspelling: de gespleten gids, slechts hij weet hoe te gaan. Ze zullen reizen in het gezelschap
van een sater en Meg weet precies op wie ze een beroep kunnen doen. Over de boeken van Rick Riordan: 'Riordan blinkt uit in het verzinnen van slimme plots en cliffhangers.' BLJ 'De boeken zijn ook een
les in Griekse mythologie.' Elsevier 'Een fantastische leeservaring.' The Guardian Lees alle series van Rick Riordan! Percy Jackson (5 delen) Helden van Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane
(3 delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (3 delen) De beproevingen van Apollo (3 delen)
Het spectaculaire slot van de trilogie van bestsellerauteur Rick Riordan Kunnen Carter en Sadie Kane de aarde redden? Toen de jonge tovenaars leerden hoe je het pad van de oude Egyptische goden volgt,
wisten ze dat ze een belangrijke rol zouden moeten gaan spelen bij het herstel van Ma’at (orde) in de wereld. Wat ze niet wisten was hoe chaotisch de wereld zou worden. De Chaos-slang Apophis is
ontwaakt en dreigt de aarde in drie dagen tijd te vernietigen. De magiërs zijn verdeeld, de goden verdwijnen en degenen die overblijven zijn zwak. Wat kunnen een paar tieners beginnen tegen deze chaos?
Er is een manier om Apophis te stoppen, maar het is zo moeilijk dat het Carter en Sadie hun leven zou kunnen kosten, als het al werkt. Ze zouden wel gek moeten zijn om het te proberen. Nou, noem ze gek!
Het schip der doden van Rick Riordan Het slot van de spannende serie over Magnus Chase Magnus Chase, die ooit een dakloze tiener was, is nu een van Odins einherji-krijgers en hij woont in Hotel
Walhalla. Als zoon van Frey, de god van de zomer, vruchtbaarheid en gezondheid, is Magnus van nature niet zo geneigd om te vechten. Maar gelukkig heeft hij sterke, trouwe vrienden; Hearthstone de elf,
Blitzen de dwerg en Samira de Walkure. Samen hebben ze Fenriswolf verslagen en met reuzen gevochten om de hamer van Thor. Nu moeten Magnus en zijn vrienden naar de verste grenzen van Jutunheim
en Nilfheim varen, naar Asgards grootste bedreiging. Zullen ze slagen in hun gevaarlijke reis, of ligt Ragnarok op de loer achter de horizon? Over het eerste deel van Magnus Chase en de goden van Asgard,
Het verdoemde zwaard: 'De belevenissen van Magnus en zijn kompanen barsten van het avontuur en de spanning en het thema "van zero to hero" blijft tot de verbeelding spreken.' Hebban.nl 'Het
verdoemde zwaard heeft het allemaal. Mysterie, spanning, fantasie en vooral ook humor!' Chicklit.nl 'Het verdoemde zwaard bewijst maar weer dat Rick Riordan precies weet wat de jeugd wil lezen.'
Zonenmaan.net 'Vooral om Thor moest ik enórm lachen. Riordan heeft hem echt hilarische trekjes mee gegeven.' Booknuts.nl Lees alle series van Rick Riordan! Percy Jackson (5 delen) Helden van Olympus
(5 delen) De avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (3 delen) De beproevingen van Apollo (2 delen verschenen)
Zeven halfbloeden zullen de oproep beantwoorden. Storm of brand zal de wereld verzwelgen. Met de laatste adem moet een belofte worden gehouden. Gewapende vijanden zullen staan aan de Deuren des
Doods... In De verloren held zijn drie van de zeven halfbloeden achter hun angstaanjagende opdracht gekomen, maar wie zijn de andere vier? Jason, Piper en Leo breken zich constant het hoofd over deze
vraag en een deel van het antwoord lijkt gegeven te worden als ene Percy Jackson in een Halfbloedkamp opduikt. Het gerucht doet de ronde dat hij de zoon van Neptunus is, maar meer dan alleen zijn eigen
naam lijkt Percy niet te weten. En kan het echt waar zijn dat de levende dode Hazel en de onvoorstelbare kluns Frank ook met de profetie te maken hebben?
Zeus has punished his son Apollo--god of the sun, music, archery, poetry, and more--by casting him down to earth in the form of a gawky, acne-covered sixteen-year-old mortal named Lester. The only way
Apollo can reclaim his rightful place on Mount Olympus is by restoring several Oracles that have gone dark. What is affecting the Oracles, and how can Apollo/Lester do anything about them without his
powers? After experiencing a series of dangerous--and frankly, humiliating--trials at Camp Half-Blood, Lester must now leave the relative safety of the demigod training ground and embark on a hair-raising
journey across North America. Fortunately, what he lacks in godly graces he's gaining in new friendships--with heroes who will be very familiar to fans of the Percy Jackson and the Olympians and Heroes of
Olympus series. Come along for what promises to be a harrowing, hilarious, and haiku-filled ride. . . .
De inquisitie van Taran Matharu Het tweede deel van de Summoner-serie Een jaar na het toernooi zitten Fletcher en Ignatius nog steeds opgesloten in de kerkers van Pelt. Nu zullen ze worden berecht door
de Onderzoeksraad, een machtig instituut waarvan het bestuur niet het beste met Fletcher voor heeft. Tijdens het proces worden er schokkende onthullingen gedaan over Fletchers afkomst, maar hij heeft
weinig tijd om erbij stil te staan. De afgestudeerden van de Vocans Academie worden diep de jungle van de orks in gestuurd, om een gevaarlijke missie te voltooien voor de koning en zijn raad. Als ze falen,
zullen de legers van de orks machtiger worden dan ooit. Met zijn vrienden Othella en Sylva aan zijn zijde, vecht Fletcher zich een weg naar het hart van het orkenrijk om Hominum van de ondergang te
redden. Al wordt het zijn dood. 'Een vlot verhaal met herkenbare thema's dat doet denken aan de boeken van Tolkien en Pullman met Pokémon-achtige elementen.' Kirkus Reviews Lees de hele Summonerserie: Summoner 1 - De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De strijdmagiër Prequel - De outcast

A deluxe autographed edition of the second installment in the exciting new five-book quest adventure about the god Apollo by best-selling author Rick Riordan. Zeus has punished his son
Apollo--god of the sun, music, archery, poetry, and more--by casting him down to earth in the form of a gawky, acne-covered sixteen-year-old mortal named Lester. The only way Apollo can
reclaim his rightful place on Mount Olympus is by restoring several Oracles that have gone dark. What is affecting the Oracles, and how can Apollo/Lester do anything about them without his
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powers? After experiencing a series of dangerous--and frankly, humiliating--trials at Camp Half-Blood, Lester must now leave the relative safety of the demigod training ground and embark on
a hair-raising journey across North America. Fortunately, what he lacks in godly graces he's gaining in new friendships--with heroes who will be very familiar to fans of the Percy Jackson and
the Olympians and Heroes of Olympus series. Come along for what promises to be a harrowing, hilarious, and haiku-filled ride. . . .
Drie e-books in één bundel! Leren over het oude Egypte is nog nooit zo leuk geweest Sadie en Carter hebben elkaar nauwelijks meer gezien na de dood van hun moeder. Sadie woont bij hun
grootouders en Carter zwerft de wereld rond met hun vader, de beroemde Egyptoloog Julius Kane. Een mislukt experiment in Londen brengt broer en zus weer bij elkaar. Maar door dat
mislukte experiment komt ook de Egyptische god Seth weer tot leven. Niet lang daarna is er van de professor geen spoor meer te vinden. Sadie en Carter komen erachter dat nog meer
Egyptische goden tot leven dreigen te komen. Om de goden te verslaan beginnen Sadie en Carter aan een spannende race die hun alle uithoeken van de aarde laat zien. En dat is nog maar
het begin, want wat kunnen de twee doen als de wereld in vijf dagen dreigt te eindigen en hoe moeten ze de machtige Apophis verslaan? Lees nog meer boeken van Rick Riordan: Percy
Jackson en de Olympiërs De bliksemdief De Zee van Monsters De vloek van de Titaan De strijd om het Labyrint De laatste Olympiër Helden van Olympus De verloren held De zoon van
Neptunus Het teken van Athena Het huis van Hades Het bloed van Olympus Percy Jackson en de andere helden Magnus Chase en de goden van Asgard Het verdoemde zwaard
How do you punish an immortal? By making him human. After angering his father Zeus, the god Apollo is cast down from Olympus. Weak and disoriented, he lands in New York City as a
regular teenage boy. Now, without his godly powers, the four-thousand-year-old deity must learn to survive in the modern world until he can somehow find a way to regain Zeus's favor. But
Apollo has many enemies-gods, monsters, and mortals who would love to see the former Olympian permanently destroyed. Apollo needs help, and he can think of only one place to go . . . an
enclave of modern demigods known as Camp Half-Blood.
Het langverwachte vervolg op Percy Jackson en Helden van Olympus! Hoe straf je een onsterfelijke? Door hem menselijk te maken. Nadat hij zijn vader Zeus boos heeft gemaakt, wordt de
god Apollo uit Olympus verbannen. Hij belandt als tiener in New York, zonder zijn goddelijke krachten. Daar moet de 4000 jaar oude godheid zien te overleven in de moderne wereld totdat hij
een manier weet te vinden om weer in de gunst te komen bij Zeus. Maar Apollo heeft vele vijanden — goden, monsters en stervelingen die niets liever willen dan dat hij permanent wordt
vernietigd. Apollo heeft vrienden nodig om te overleven in de sterfelijke wereld en, hopelijk, op een dag zijn goddelijke krachten terug te krijgen. Wie anders dan de halfgoden van Kamp
Halfbloed zouden hem kunnen helpen bij die missie?
Jason heeft een probleem. Hij kan zich niets meer herinneren van voordat hij wakker werd in een schoolbus. Hand in hand met een meisje dat zijn vriendinnetje Piper blijkt te zijn. Hij schijnt
op een kostschool te zitten voor 'slechte kinderen' en heeft een beste vriend genaamd Leo. Hoe hij hier terecht is gekomen? Geen idee, maar iets is goed mis aan dit plaatje. Piper heeft een
geheim. Haar vader wordt al drie dagen vermist en sinds die tijd heeft ze levendige nachtmerries die haar lijken te waarschuwen voor een groot gevaar. Op de een of andere manier kan haar
vriendje zich haar niet meer herinneren en de schoolexcursie wordt verstoord door een aanval van vreemde wezens. Piper wordt samen met Jason en Leo meegenomen naar Kamp
Halfbloed. En wat er daar aan de hand is...
Joris (8) heeft een hekel aan zijn grootmoe, die hem altijd pest en bang maakt. Maar op een dag neemt hij wraak. Vanaf ca. 9 jaar.
Zeus has punished his son Apollo--god of the sun, music, archery, poetry, and more--by casting him down to earth in the form of a gawky, acne-covered sixteen-year-old mortal named Lester.
The only way Apollo can reclaim his rightful place on Mount Olympus is by restoring several Oracles that have gone dark. What is affecting the Oracles, and how can Apollo/Lester do anything
about them without his powers? After experiencing a series of dangerous--and frankly, humiliating--trials at Camp Half-Blood, Lester must now leave the relative safety of the demigod training
ground and embark on a hair-raising journey across North America. Somewhere in the American Midwest, he and his companions must find the most dangerous Oracle from ancient times: a
haunted cave that may hold answers for Apollo in his quest to become a god again--if it doesn't kill him or drive him insane first. Standing in Apollo's way is the second member of the evil
Triumvirate, a Roman emperor whose love of bloodshed and spectacle makes even Nero look tame. To survive the encounter, Apollo will need the help of son of Hephaestus Leo Valdez, the
now-mortal sorceress Calypso, the bronze dragon Festus, and other unexpected allies--some familiar, some new--from the world of demigods. Come along for what promises to be a
harrowing, hilarious, and haiku-filled ride. . . .
The second book in the latest series from international bestselling author, Rick Riordan He was once an immortal God, now he's an awkward teenager. Things aren't going well for Apollo.
There's only one way he can earn back Zeus' favour, and that's to seek and restore the ancient oracles - but that's easier said than done. Apollo must head to the American Midwest where,
rumour has it, a haunted cave may hold answers. There are a few things standing in his way though. The cave could kill him, or drive him insane. Oh, and a Roman Emperor, whose love of
bloodshed makes Nero look tame. To stay alive, Apollo needs the help of a mortal goddess, a bronze dragon, and some familiar faces from Camp Half-Blood. Will he survive the greatest
challenge of his four thousand year existence? __________ More books by Rick Riordan: The Percy Jackson series: Percy Jackson and the Lightning Thief Percy Jackson and the Sea of
Monsters Percy Jackson and the Titan's Curse Percy Jackson and the Battle of the Labyrinth Percy Jackson and the Last Olympian Percy Jackson: The Demigod Files The Heroes of
Olympus series: The Lost Hero The Son Of Neptune The Mark of Athena The Heroes of Olympus: The Demigod Files The Kane Chronicles series: The Red Pyramid The Throne of Fire The
Serpent's Shadow The Magnus Chase Series: Magnus Chase and the Sword of Summer Magnus Chase and the Hammer of Thor Magnus Chase and the Ship of the Dead
Het epische laatste deel van De beproevingen van Apollo: De toren van Nero Zal Apollo (alias Lester Papadopoulos) eindelijk zijn plek op de berg Olympus terugverdienen? De voormalige god en zijn
vriendin Meg moeten de profetie volgen die Ella de harpij heeft onthuld. Ze moeten terugkeren naar de plek waar Apollo’s problemen zijn begonnen: Manhattan. Naar de toren van Nero, het glanzende
hoofdkwartier van het Triumviraat in het centrum van de stad New York. Daar zal hij het moeten opnemen tegen ’t beest uit de profetie, zijn aartsvijand Python. Maar hoe kan Apollo hem verslaan in de
gedaante van hulpeloze tiener? Rick Riordan won voor zijn thrillers de drie grootste prijzen in zijn genre en sinds 2005 oogst hij wereldwijd succes met zijn populaire series voor jongeren gebaseerd op
verhalen uit de Griekse, Romeinse, Egyptische of Noorse mythologie, waarvan elk deel een nummer 1 New York Times-bestseller is. De verhalen zijn avontuurlijk en zijn schrijfstijl is zeer filmisch,
verschilende boeken zijn inmiddels ook verschenen als film. Hij was docent op een middelbare school in Texas toen hij begon met schrijven. Lees alle series van Rick Riordan! - Percy Jackson (5 delen) Page 2/5
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Helden van Olympus (5 delen) - De avonturen van de familie Kane (3 delen) - Magnus Chase en de goden van Asgard (3 delen) - De beproevingen van Apollo (5 delen)
Deel 3 van Cressida Cowells magische avontuur De Tovenaars van Ooit. De spanning in De Tovenaars van Ooit-serie van Cressida Cowell, bekend van Hoe tem je een draak, loopt verder op in Drie keer
kloppen, het derde deel over Xar en Wens. Net als De Tovenaars van Ooit (deel 1) en De heksenval (deel 2) bevat dit derde deel heel veel grappige illustraties. Xar en Wens weten niet beter dan dat hun
families – de Tovenaars en de Krijgers – altijd op voet van oorlog met elkaar leven. Een vriendschap tussen de twee kinderen ligt dan ook niet voor de hand. Maar wanneer de Heksen terugkeren, moeten Xar
en Wens wel samenwerken. De Koningsheks maakt jacht op een magisch voorwerp dat Xar en Wens per ongeluk in hun bezit hebben gekregen. Ze moeten gauw een betovering zien te vinden om de
Heksen te laten verdwijnen. Maar hun zoektocht naar de betovering is extreem gevaarlijk. En iemand zal hen verraden... ‘De feeën, machtige tovenaars en toverspreuken vliegen je direct om de oren. (...)
Cressida Cowell schrijft met veel humor en vaart.’ Kidsweek
The formerly glorious god Apollo, cast down to earth in punishment by Zeus, is now an awkward mortal teenager named Lester Papadopoulos. In order to regain his place on Mount Olympus, Lester must
restore five Oracles that have gone dark. But he has to achieve this impossible task without having any godly powers and while being duty-bound to a confounding young daughter of Demeter named Meg.
Thanks a lot, Dad. With the help of some demigod friends, Lester managed to survive his first two trials, one at Camp Half-Blood, and one in Indianapolis, where Meg received the Dark Prophecy. The words
she uttered while seated on the Throne of Memory revealed that an evil triumvirate of Roman emperors plans to attack Camp Jupiter. While Leo flies ahead on Festus to warn the Roman camp, Lester and
Meg must go through the Labyrinth to find the third emperor--and an Oracle who speaks in word puzzles--somewhere in the American Southwest. There is one glimmer of hope in the gloom-filled prophecy:
The cloven guide alone the way does know. They will have a satyr companion, and Meg knows just who to call upon. . . .
Het eerste deel van een nieuwe, onweerstaanbare 9+-serie. Spannend, avontuurlijk en boordevol humor. Denk Hoe tem je een draak? en Frozen, met nog een flinke schep humor en avontuur daarbovenop
en je krijgt IJshart van Jamie Littler. Ash woont in een kleine nederzetting aan het eind van de wereld en wacht al jarenlang op de terugkeer van zijn ouders. Door de watermonsters in de zeeën eromheen zijn
de inwoners van alles en iedereen afgesloten. Op een dag ontdekt Ash dat hij over magische krachten beschikt, en wordt hij samen met een chagrijnige yeti als oppasser verbannen. Wanneer er een
handelsslee met een luidruchtige kapitein langskomt, aarzelt hij geen moment en gaat mee aan boord. Zij kunnen zijn hulp goed gebruiken. Kunnen zij hem misschien helpen zijn familie terug te vinden?
Rick Riordan komt met een opwindende nieuwe serie: De avonturen van de familie Kane, waarin de lang verloren gewaande Egyptische goden weer tot leven komen! Van De rode piramide werden in de V.S.
in de eerste week na verschijnen maar liefst 100.000 exemplaren verkocht.Nadat hun moeder stierf hebben Sadie en Carter elkaar nauwelijks meer gezien: Sadie woont bij hun grootouders, en Carter zwerft
met hun vader, de beroemde Egyptoloog Julius Kane, over de wereld. Tot Kane zijn kinderen weer bijeenbrengt in Londen voor een experiment; een experiment dat gruwelijk misloopt. Kane wekt per ongeluk
de afschrikwekkende Egyptische god Seth tot leven. Kane verdwijnt spoorloos en Sadie en Carter komen erachter dat nog meer Egyptische goden tot leven dreigen te komen. Kunnen zij het geheim van hun
familie ontrafelen voor het te laat is?
Zeus has punished his son Apollo--god of the sun, music, archery, poetry, and more--by casting him down to earth in the form of a gawky, acne-covered sixteen-year-old mortal named Lester. The only way
Apollo can reclaim his rightful place on Mount Olympus is by restoring several Oracles that have gone dark. What is affecting the Oracles, and how can Apollo/Lester do anything about them without his
powers? After experiencing a series of dangerous--and frankly, humiliating--trials at Camp Half-Blood, Lester must now leave the relative safety of the demigod training ground and embark on a hair-raising
journey across North America. Somewhere in the American Midwest, he and his companions must find the most dangerous Oracle from ancient times: a haunted cave that may hold answers for Apollo in his
quest to become a god again--if it doesn't kill him or drive him insane first. Standing in Apollo's way is the second member of the evil Triumvirate, a Roman emperor whose love of bloodshed and spectacle
makes even Nero look tame. To survive the encounter, Apollo will need the help of son of Hephaestus Leo Valdez, the now-mortal sorceress Calypso, the bronze dragon Festus, and other unexpected
allies--some familiar, some new--from the world of demigods. Come along for what promises to be a harrowing, hilarious, and haiku-filled ride. . . . Includes the first chapter of The Trials of Apollo Book 3: THE
BURNING MAZE, plus the first chapters of two Rick Riordan Presents novels: THE STORM RUNNER by J. C. Cervantes, based on Mayan mythology, and DRAGON PEARL by Yoon Ha Lee, a space opera
with elements of Korean mythology.
De duistere voorspelling van Rick Riordan Het tweede deel van De beproevingen van Apollo Zeus heeft zijn zoon Apollo – de god van de zon, muziek en poëzie – gestraft door hem als puistige tiener
genaamd Lester naar de aarde te gooien. De enige manier waarop Apollo zijn plek op de Olympus terug kan verdienen is door de orakels te herstellen. Wat beïnvloedt de orakels en hoe kan Apollo ook maar
iets doen zonder zijn goddelijke krachten? Na een reeks gevaarlijke – en een beetje gênante – beproevingen in Kamp Halfbloed moet Apollo nu de relatieve veiligheid van het kamp verlaten voor een reis
door Noord-Amerika, op zoek naar antwoorden. Hij mist dan wel zijn goddelijke krachten, maar sluit onderweg nieuwe vriendschappen met bekende helden. Over de boeken van Rick Riordan: 'Riordan blinkt
uit in het verzinnen van slimme plots en cliffhangers.' BLJ 'De boeken zijn ook een les in Griekse mythologie.' Elsevier 'Een fantastische leeservaring.' The Guardian Lees alle series van Rick Riordan! Percy
Jackson (5 delen) Helden van Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (3 delen) De beproevingen van Apollo (3 delen)
Kamp Halfbloed Vertrouwelijk van Rick Riordan Een exclusief kijkje in Kamp Halfbloed! Apollo heeft een introductievideo gemaakt voor nieuwkomers in Kamp Halfbloed (zelfingenomen als hij is heeft hij die
zelf geschreven, geregisseerd, geacteerd en gezongen). Percy en de andere bekende halfgoden vinden dit zo’n verschrikking dat ze zelf antwoord gaan geven op vragen als ‘Wat is dit eigenlijk voor plek?’
en ‘Mag ik het Kamp Halfbloed-T-shirt houden?’ Nieuwelingen komen alles te weten over wat er speelt in het kamp en waar wat te vinden is. Maar het boek is meer dan een verkenning van de gebouwen en
terreinen. Het staat vol met inside information en roddels van en over de bekende helden. En natuurlijk staan er ook wat goddelijke wijze woorden van de god Apollo in, omdat… nou ja, omdat de auteurs liever
niet neergehaald willen worden. Lees alle series van Rick Riordan! Percy Jackson (5 delen) Helden van Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van
Asgard (3 delen) De beproevingen van Apollo (2 delen verschenen)

'De Caldera' is het zevende deel in de spannende serie 'Broederband' van Grijze Jager-schrijver 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.
In drie korte verhalen bundelen de bekende helden uit Percy Jackson en de Olympiërs, De helden van Olympus en De avonturen van de familie Kane hun krachten om samen te strijden tegen
het kwaad. Het tweede verhaal speelt zich een paar weken na het avontuur van Carter Kane en Percy Jackson af. Annabeth Chase ontmoet Sadie, de zus van Carter. De dochter van Athena
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en de jonge tovenares uit Brooklyn vechten tegen een vijand die zowel Grieks als Egyptisch is. Zijn naam is Serapis. Nog verontrustender dan deze op macht beluste god zelf, is de
openbaring dat hij gewekt is door iemand die Sadie maar al te goed kent…
Juist op het moment dat oplopende spanningen tussen Noord-Korea en Iran het uiterste vergen van de Amerikaanse president, verschijnt er een nieuwe, onheilspellende dreiging aan de
horizon: de Russische president is koortsachtig bezig de macht in handen te krijgen en de oppositie de mond te snoeren. Hij plant een gewaagde, bliksemsnelle militaire aanval die de NAVO
uiteen kan rukken en Washington en Moskou op de grens van een kernoorlog kan brengen. Joel C. Rosenberg is een internationaal vermaard thrillerauteur. Van zijn titels werden wereldwijd
miljoenen exemplaren verkocht.
Coming soon to Disney+! Percy Jackson and the Last Olympian is the fifth awesome adventure in Rick Riordan's top-ten bestselling series. Half Boy. Half God. ALL Hero. Most people get
presents on their sixteenth birthday. I get a prophecy that could save or destroy the world. It happens when you're the son of Poseidon, God of the Sea.According to an ancient prophecy, I turn
sixteen and the fate of the entire world is on me. But no pressure. Now Kronos, Lord of the Titans, is beginning his attack on New York City. And the dreaded monster Typhon is also heading
our way. So it's me and forty of my demi-god friends versus untold evil . . . ----- 'Riordan takes the reader back to the stories we love; then shakes the cobwebs out of them' Eoin Colfer 'Witty
and inspired. Gripping, touching and deliciously satirical' The Times 'Puns, jokes and subtle wit, alongside a gripping storyline' Telegraph 'Perfectly paced, with electrifying moments chasing
each other like heartbeats' New York Times 'It's Buffy meets Artemis Fowl. Thumbs up' Sunday Times 'Funny . . . very exciting . . . but it's the storytelling that will get readers hooked. After all,
this is the stuff of legends' Guardian Books by Rick Riordan: The Percy Jackson series: Percy Jackson and the Lightning Thief Percy Jackson and the Sea of Monsters Percy Jackson and the
Titan's Curse Percy Jackson and the Battle of the Labyrinth Percy Jackson and the Last Olympian Percy Jackson: The Demigod Files The Heroes of Olympus series: The Lost Hero The Son
Of Neptune The Mark of Athena The Heroes of Olympus: The Demigod Files The Kane Chronicles series: The Red Pyramid The Throne of Fire The Serpent's Shadow The Magnus Chase
series: Magnus Chase and the Sword of Summer Magnus Chase and the Hammer of Thor Magnus Chase and the Ship of the Dead The Trials of Apollo series: The Dark Prophecy The
Hidden Oracle The Burning Maze
Als de boom van Thalia vergiftigd raakt, vervagen de magische grenzen die Kamp Halfbloed beschermen tegen woeste monsters. Percy onderneemt samen met zijn vrienden een gevaarlijke
reis over de Zee van Monsters op zoek naar het tegengif, maar de klok tikt en Percy heeft maar enkele dagen de tijd...
This special limited edition, featuring the author's signature and a unique frontispiece, endpapers, and slipcase, is the perfect gift for Rick Riordan fans. The formerly glorious god Apollo, cast
down to earth in punishment by Zeus, is now an awkward mortal teenager named Lester Papadopoulos. In order to regain his place on Mount Olympus, Lester must restore five Oracles that
have gone dark. But he has to achieve this impossible task without having any godly powers and while being duty-bound to a confounding young daughter of Demeter named Meg. Thanks a
lot, Dad. With the help of some demigod friends, Lester managed to survive his first two trials, one at Camp Half-Blood, and one in Indianapolis, where Meg received the Dark Prophecy. The
words she uttered while seated on the Throne of Memory revealed that an evil triumvirate of Roman emperors plans to attack Camp Jupiter. While Leo flies ahead on Festus to warn the
Roman camp, Lester and Meg must go through the Labyrinth to find the third emperor--and an Oracle who speaks in word puzzles--somewhere in the American Southwest. There is one
glimmer of hope in the gloom-filled prophecy: The cloven guide alone the way does know. They will have a satyr companion, and Meg knows just who to call upon. . . .
"The six spheres to pronounce judgment, the six spheres to wield its power, the six spheres to resurrect the demon, and in death . . . rule in darkness..." In the fires of the Dark Lands in the
midst of war, a prophecy will be born entrusted with an immense task. He must fulfil the prophecy of the gods and become who he was born to be, the one who will bring an end to evil. Deep
within the pit of evil a shadow is unleashed from its shackles, and plots to wreck total chaos on Middle Earth, and become the Lord of the Six Spheres of Power.
In drie korte verhalen bundelen de bekende helden uit Percy Jackson en de Olympiërs, De helden van Olympus en De avonturen van de familie Kane hun krachten om samen te strijden tegen
het kwaad. In het derde en laatste verhaal dreigen er nieuwe problemen voor Carter, Percy, Sadie en Annabeth. De oude Egyptische magiër Setne is uit de dood opgestaan en experimenteert
met Griekse en Egyptische magie in een poging zelf een god te worden. Zijn krachten zijn zo groot, dat de vier helden zullen moeten samenwerken om hem te verslaan.

Todo el mundo sabe que no hay que meterse con Zeus, pero su hijo Apolo parece no darse por aludido... No te pierdas esta segunda parte de la saga más espectacular de Rick
Riordan: #LasPruebasDeApolo. Para castigar a Apolo, el dios del trueno decide mandarlo a la Tierra bajo la apariencia de Lester, un adolescente granujiento y sin poderes,
claro. Ahora, el único modo que Apolo tiene de regresar al monte Olimpo es devolviendo la luz a las profecías de los oráculos que se han o curecido. Pero ¿qué podrá hacer un
Apolo desprovisto de poderes? Tras superar una serie de pruebas peligrosísimas (y, para qué engañarnos, bastante humillantes) en el Campamento Mestizo, se embarcará en
un viaje a través de Estados Unidos para conseguir localizar todos los oráculos. Por suerte, todo lo que ha perdido en poderes lo ha ganado en amistades, así que no va a tener
que arreglárselas solo. ENGLISH DESCRIPTION Zeus has punished his son Apollo--god of the sun, music, archery, poetry, and more--by casting him down to earth in the form
of a gawky, acne-covered sixteen-year-old mortal named Lester. The only way Apollo can reclaim his rightful place on Mount Olympus is by restoring several Oracles that have
gone dark. What is affecting the Oracles, and how can Apollo/Lester do anything about them without his powers? After experiencing a series of dangerous--and frankly,
humiliating--trials at Camp Half-Blood, Lester must now leave the relative safety of the demigod training ground and embark on a hair-raising journey across North America.
Somewhere in the American Midwest, he and his companions must find the most dangerous Oracle from ancient times: a haunted cave that may hold answers for Apollo in his
quest to become a god again--if it doesn't kill him or drive him insane first. Standing in Apollo's way is the second member of the evil Triumvirate, a Roman emperor whose love
of bloodshed and spectacle makes even Nero look tame. To survive the encounter, Apollo will need the help of son of Hephaestus Leo Valdez, the now-mortal sorceress
Calypso, the bronze dragon Festus, and other unexpected allies--some familiar, some new--from the world of demigods. Come along for what promises to be a harrowing,
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hilarious, and haiku-filled ride. . . .
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 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 Nihon-Ja weer op de troon te krijgen?
"The god Apollo, cast down to earth and trapped in the form of a gawky teenage boy as punishment, must set off on the second of his harrowing (and hilarious) trials. He and his
companions seek the ancient oracles - restoring them is the only way for Apollo to reclaim his place on Mount Olympus - but this is easier said than done. Somewhere in the
American Midwest is a haunted cave that may hold answers for Apollo in his quest to become a god again . . . if it doesn't kill him or drive him insane first. Standing in Apollo's
way is the second member of the evil Triumvirate - a Roman emperor whose love of bloodshed and spectacle makes even Nero look tame. To survive the encounter, Apollo will
need the help of a now-mortal goddess, a bronze dragon, and some familiar demigod faces from Camp Half-Blood. With them by his side, can Apollo face down the greatest
challenge of his four thousand years of existence?"
De hamer van Thor van Rick Riordan Het tweede deel in de spannende serie over Magnus Chase Thors hamer is wéér weg. De dondergod heeft de vervelende gewoonte om
zijn wapen - het machtigste in de Negen Werelden - op de verkeerde plek te leggen. Maar deze keer is het niet gewoon kwijt, het is in de handen van de vijand gevallen. Als
Magnus Chase en zijn vrienden de hamer niet snel kunnen terughalen, zullen de sterfelijke werelden machteloos zijn tegen een woeste aanval van reuzen. Ragnarok zal
beginnen. De Negen Werelden zullen branden. Helaas is de enige die kan bemiddelen in een deal om de hamer terug te krijgen, Thors grootste vijand: Loki. En de prijs die hij
voor zijn bemiddeling wil, is heel erg hoog... Over het eerste deel van Magnus Chase en de goden van Asgard, Het verdoemde zwaard: 'De belevenissen van Magnus en zijn
kompanen barsten van het avontuur en de spanning en het thema "van zero to hero" blijft tot de verbeelding spreken.' Hebban.nl 'Het verdoemde zwaard heeft het allemaal.
Mysterie, spanning, fantasie en vooral ook humor!' Chicklit.nl 'Het verdoemde zwaard bewijst maar weer dat Rick Riordan precies weet wat de jeugd wil lezen.' Zonenmaan.net
'Vooral om Thor moest ik enórm lachen. Riordan heeft hem echt hilarische trekjes mee gegeven.' Booknuts.nl Lees alle series van Rick Riordan! Percy Jackson (5 delen) Helden
van Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (2 delen verschenen)
Roger Torrents and Israel Mckinley are reeling from the events of the Spring Equinox Festival, and they fear the Soul Alliance is being torn apart. Roble is off in the Soul Freezer
village, and Slick and Slime are nowhere to be found. The Chosen Ones are left alone to set sail on the high seas in search of the Soul Stones, where they must face
unimaginable obstacles as they break into evil island shrines and battle vicious wardens, knowing Chanulville and the Central Orb’s future depends on their success. In the
meantime, Slick and Slime embark on the urgent mission of collecting the pieces of the Dark Prophecy of Malgorpeo. As they delve into Lord Rayo’s past, they uncover far more
horrifying dangers and details than even they could’ve imagined. As the scroll is brought together piece by piece, they slowly realize that stopping the darkness of the prophecy
may only leave them with one choice. One where not everyone will survive or live to remember Chanulville.
Magnus Chase is altijd een onrustige jongen geweest. Sinds de mysterieuze dood van zijn moeder leeft hij in de straten van Boston. Op een dag wordt hij opgespoord door een
man die hij nog nooit eerder heeft ontmoet, een man van wie zijn moeder beweerde dat hij gevaarlijk zou zijn. De man vertelt hem een onmogelijk geheim: Magnus is de zoon
van een Noorse god. En dat is niet alles: de goden van Asgard bereiden zich voor op een oorlog. Om Ragnarok - de ondergang van de goden - te voorkomen, moet Magnus in
de Negen Werelden op zoek naar een wapen dat al duizend jaar onvindbaar is. Wanneer een vurige aanval door reuzen hem dwingt te kiezen tussen zijn eigen veiligheid en het
leven van honderden onschuldigen, maakt Magnus een fatale beslissing. Soms is de enige manier om een nieuw leven te beginnen door eerst te sterven...
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