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Door een mislukte poging van wetenschappers om een perfect menselijk ras te creëren,
worden vrouwen niet ouder dan twintig jaar en sterven mannen op hun vijfentwintigste. Met
nog een paar jaar te gaan, komt het einde voor Rhine steeds dichterbij. Helemaal nu ze in het
ziekenhuis ligt en Vaughn haar nog altijd achterna zit. Samen met Linden en Cecily slaat ze op
de vlucht. Nu ze weet dat haar broer nog leeft, zet ze alles op alles om hem te vinden. Zo
hoopt ze de antwoorden te krijgen waar ze al zo lang naar op zoek is. Verbreken is het
zinderende slotdeel in de sensationele, futuristische The Chemical Garden-trilogie.
In New York is magie allesbehalve uitgestorven. De Mageus – de laatsten die nog magische
krachten hebben – leven in de schaduwen en verbergen wie ze zijn. Maar als ze Manhattan
binnentreden, verliezen ze hun krachten en worden ze voor altijd gevangen gehouden op het
eiland. Soms verliezen ze hun leven... Esta is een getalenteerde dief, opgeleid om magische
kunstvoorwerpen te stelen van de sinistere Orde. Met haar aangeboren talent om de tijd te
manipuleren, kan Esta deze kostbare voorwerpen laten verdwijnen voordat de Orde zelfs maar
beseft dat ze er is. Haar training bereidde haar voor op het ultieme doel: terugreizen in de tijd
om een eeuwenoud boek te stelen dat de geheimen van de Orde bevat, voordat het vernietigd
wordt en de Mageus een hopeloze toekomst tegemoet gaan. De pers over De laatste magiër
‘Spannend, uitdagend, romantisch en buitengewoon origineel.’ **** Hebban.nl ‘Een boek vol
magie, illusie, intriges, complotten, plottwists... voor elk wat wils! Werkelijk niets is wat het lijkt
en de cliffhanger is er een waar je u tegen zegt.’ **** Thrillersandmore.com ‘De laatste magiër
is een mix van historische fictie, romantiek, fantasy en magie. Het verhaal heeft een uitstekend
Page 1/24

Download Ebook The Enchanter Heir Chronicles 4 Cinda Williams Chima
plot met veel actie, en een slimme en pittige vrouwelijke hoofdpersoon van wie alle lezers
zullen gaan houden.’ Booklist
Morgan Rhodes, De Rebellen van de Koning Auranos en Limeros zijn veroverd, hun koningen
verslagen, en het volk is verdeeld onder het bewind van hun nieuwe, verraderlijke heerser.
Gaius heeft grootse plannen voor zijn nieuwe koninkrijk Mytica, maar hij wordt nog altijd van
alle kanten tegengewerkt. Zo wordt de aanleg van zijn nieuwe weg naar de Verboden Bergen,
een plek vol duistere magie, bruut stilgelegd door aanvallen van rebellen uit Limeros.
Noodgedwongen stuurt de koning zijn zoon én troonopvolger om op de bouw toe te zien.
Ondertussen moet prinses Cleiona van Auranos hulpeloos toezien hoe haar koninkrijk
uiteenvalt door de beslissingen van Gaius. Ze is echter niet vergeten wie er achter de dood
van haar vader en geliefde zitten, en ze zint op wraak. Zelfs als dat betekent dat ze moet
samenwerken met de rebel die medeverantwoordelijk is voor de ondergang van haar
koninkrijk. Maar er is meer aan de hand. Duistere krachten roeren zich in het nieuwe koninkrijk
en de kans om niet alleen Mytica maar de hele wereld te regeren, ligt nog altijd voor het
grijpen. De vraag is: door wie? Morgan Rhodes wilde altijd al prinses worden, maar dan wel
het type dat kan zwaardvechten en prinsen redt van vuurspuwende draken en duistere
tovenaars. Gelukkig koos ze voor een veiliger beroep, ze werd schrijver. Naast haar werk is
Morgan dol op fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het pseudoniem Michelle Rowen
schreef zij al enkele paranormale bestellers. Rhodes woont en werkt in Ontario, Canada. De
Rebellen van de Koning is het vervolg op haar fantasy-debuut De Wraak van de Kroonprinses.
De necromancer is een waardig nieuw hoofdstuk in de avonturen van Josh en Sophie die
samen met de onsterfelijke Nicolas Flamel de kwaadaardige John Dee bestrijden. Nadat ze
Page 2/24

Download Ebook The Enchanter Heir Chronicles 4 Cinda Williams Chima
gevlucht zijn naar Ojai, Parijs, en daarna naar Londen, zijn Josh en Sophie eindelijk weer
thuis. Perenelle, de vrouw van de onsterfelijke Nicolas Flamel, is ontsnapt uit Alcatraz, de
gevangenis waar geen ontsnapping mogelijk leek. Maar zij was niet de enige die daar
gevangen werd gehouden. Achter de tralies wacht een heel leger van monsters om losgelaten
te worden op de thuisstad van de kinderen, San Francisco. Nicholas en Perenelle Flamel
moeten nu de strijd aangaan om de stad te verdedigen, maar dat gaat ze waarschijnlijk beiden
het onsterfelijke leven kosten en ook die van Josh en Sofie.
Seph, an orphaned and untrained wizard who is unable to control his growing powers, is sent
to a secluded boys' school in Maine where the headmaster promises to train him in magic and
initiate him into his mysterious order of wizards.
Before he knew about the Roses, 16-year-old Jack lived an unremarkable life in the small Ohio
town of Trinity. Only the medicine he has to take daily and the thick scar above his heart set
him apart from the other high-schoolers. Then one day Jack skips his medicine. Suddenly, he
is stronger, fiercer, and more confident than ever before. And it feels great—until he loses
control of his own strength and nearly kills another player during soccer team tryouts. Soon,
Jack learns the startling truth about himself: He is Weirlind; part of an underground society of
magical people who live among us. At the head of this magical society sit the feuding houses
of the Red Rose and the White Rose, whose power is determined by playing The Game—a
magical tournament in which each house sponsors a warrior to fight to the death. The winning
house rules the Weir. As if his bizarre magical heritage isn’t enough, Jack finds out that he’s
not just another member of Weirlind—he’s one of the last of the warriors—at a time when both
houses are scouting for a player.
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Het derde deel van de Mortal Engines-serie Anchorage heeft rust gevonden aan de grenzen
van het Dode Continent, en de inwoners van de stad leiden al zestien jaar lang een
ongestoord en vredig leven. Onder hen ook Tom en Hester, die met hun vijftienjarige dochter
Wren een volgens haar vreselijk saai leven hebben opgebouwd. Maar er dreigen problemen:
de Straatjongens zijn terug en Wren, die zich verveelt en snakt naar avontuur, adoreert ze. Ze
hoeft geen twee keer na te denken als zich een kans voordoet om weg te gaan. Daarvoor
moet ze echter wel het mysterieuze Blikken Boek stelen, en dat heeft grote gevolgen…
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
Summoner-serie: Summoner 1 - De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De
strijdmagiër Prequel - De outcast

Enter the world of the Seven Realms... For the first time, all four books of the
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critically acclaimed and New York Times bestselling Seven Realms series are
available in one place. Packed with romance, action, intrigue, and adventure, The
Demon King, The Exiled Queen, The Gray Wolf Throne, and The Crimson Crown
are epic fantasy at its very best.
The fierce and fiery finale of the New York Times best-selling Seven Realms
fantasy series A thousand years ago, two young lovers were betrayed—Alger
Waterlow to his death, and Hanalea, Queen of the Fells, to a life without love.
Now, once again, the Queendom of the Fells seems likely to shatter apart. For
young queen Raisa ana’Marianna, maintaining peace even within her own castle
walls is nearly impossible; tension between wizards and Clan has reached a
fevered pitch. With surrounding kingdoms seeking to prey on the Fells’ inner
turmoil, Raisa’s best hope is to unite her people against a common enemy. But
that enemy might be the person with whom she's falling in love. Through a
complicated web of lies and unholy alliances, former streetlord Han Alister has
become a member of the Wizard Council of the Fells. Navigating the cut-throat
world of blue blood politics has never been more dangerous, and Han seems to
inspire hostility among Clan and wizards alike. His only ally is the queen, and
despite the perils involved, Han finds it impossible to ignore his feelings for
Raisa. Before long, Han finds himself in possession of a secret believed to be
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lost to history, a discovery powerful enough to unite the people of the Fells. But
will the secret die with him before he can use it? A simple, devastating truth
concealed by a thousand-year-old lie at last comes to light in this stunning
conclusion to the Seven Realms series.
Everlife Je eerste leven is nog maar het begin... Na je dood kies je voor Myriad of
Troika, twee rijken die in eeuwige strijd met elkaar verwikkeld zijn. Deel 3 De
oorlog tussen Troika en Myriad is nog lang niet voorbij. Tenley heeft gekozen
voor Troika, maar werkt in het geheim samen met Killian. Hoewel hij bij de vijand
hoort, kan Tenley hem maar niet uit haar hoofd zetten. Zal haar liefde voor Killian
hen redden of betekent die juist de ondergang wanneer de duisternis van Myriad
letterlijk steeds dichterbij komt? In het slot van de Everlife-trilogie moet Tenley
alles op alles zetten om de rijken van het Eeuwige leven tot elkaar te brengen en
de mensen van wie ze houdt te redden. "Een inventieve fantasywereld met
geweldige personages." - Kirkus Reviews "Origineel en gelaagd. Het boek heeft
een epische draagwijdte." - Publishers Weekly
Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor elkaar gekregen: ze hebben de
magie teruggebracht naar het koninkrijk Orïsha, waar Zélies volk – de maji –
wordt onderdrukt door een wrede heerser. De krachten die daarbij vrijkwamen
waren alleen zó groot, dat niet alleen zijzelf, maar ook hun tegenstanders hun
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magische krachten hebben teruggekregen.Wanneer de koning zich opmaakt om
Orïsha aan te vallen, probeert Zélie uit alle macht de maji te verenigen om te
voorkomen dat ze onder de voet worden gelopen. Daarnaast is het van het
grootste belang dat Amari haar recht op de troon behoudt. Met zoveel zware
taken op haar schouders, weet Zélie niet of ze het gaat redden...
Nadat ze Ojai ontvlucht zijn, vluchten Josh, Sophie en Nicolas Flamel naar Parijs.
Perenell wordt nog steeds gevangen gehouden op Alcatraz. De tijd dringt: elke
dag dat ze zonder het boek van Abraham doorbrengen worden Nicolas en
Perenell een jaar ouder en neemt hun magie af. Het is tijd voor Sophie om het
tweede magische element te leren: Vuurmagie. En er is maar één persoon die
haar dat kan leren: De Graaf de Saint-Germain, alchemist, magiër en rockster.
Maar intussen nemen de spanningen tussen Sophie en de jaloerse Josh almaar
toe... De Magiër is het spannende vervolg op het wereldwijd succesvolle De
Alchemist, waarin de onsterfelijke Nicolas Flamel en de tweeling Sophie en Josh
naast de slechte Dr John Dee een nieuwe vijand krijgen die nog machtiger en
kwaadaardiger is: Niccolò Macchiavelli, de befaamde zestiendeeeuwse
Italiaanse politicus en filosoof.
*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek Eerste leven
*** Alice dacht dat ze alles al had meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger.
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Na de laatste zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen met haar. Spiegels
komen tot leven, ze hoort stemmen die anderen niet schijnen te horen, en ze
heeft soms de afschuwelijke neiging om iemand aan te vallen. Wat is er toch met
haar aan de hand? Cole, haar vriendje, doet ook al zo raar. Eerst ontwijkt hij haar
de hele tijd, en dan maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog niet
alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor haar verborgen houdt. Maar Alice wordt pas
echt bang als ze in de spiegel kijkt...
Daar waar macht is, is ook de meeste kans op verraad... Ooit was ze Eon, een
meisje dat haar leven waagde voor een droom. Nu is ze Eona en heeft het land
haar nodig om de rechtmatige keizer op de troon te krijgen. Tot haar afschuw
moet ze een verbond sluiten met haar grootste vijand, een vijand die alles wat ze
liefheeft in een handomdraai zou kunnen vernietigen.
In this indispensable conclusion to the New York Times bestselling Shattered
Realms series, master storyteller Cinda Williams Chima delivers spellbinding
action, bittersweet reunions, and dazzling revelations. Warrior Alyssa ana'Raisa
would do anything to protect her home, the Fells, and her legacy, the Gray Wolf
line. But as a prisoner of Empress Celestine, Lyss is forced to turn her fearsome
talents as an army commander against her beloved homeland. Refusal would
swiftly lead to her death, and her death would end the Gray Wolf line. In Lyss's
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absence, Fellsmarch Castle swarms with intrigue, deception, and a primordial
threat. Destin Karn, a southern spymaster with a hidden agenda of his own,
might be the queendom's only hope of defeating the forces aligned against the
Seven Realms . . . as well as the enemies within the castle.
Met een speciale trein die vertrekt van perron 93?4 belandt Harry Potter op
Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles leert over
bezemstelen, toverdranken en monsters. En uiteindelijk moet hij het opnemen
tegen zijn aartsvijand Voldemort, een levensgevaarlijke tovenaar.
Reis met Ash mee naar het einde van de wereld in The Iron Fey. Winterprins Ash
zag liefde altijd als een zwakte.Tot hij Meghan Chase ontmoette. Nu is Meghan
de IJzerkoningin, heerseres van een rijk waar Zomer- en Winterfae niet kunnen
overleven. Om bij haar te kunnen zijn, moet hij het ultieme offer brengen en
sterfelijk worden. Samen met Puck vertrekt hij naar het einde van de wereld,
waar hij een aantal proeven moet afleggen om een ziel te krijgen. Maar de prijs is
hoog, en de keuzes die hij moet maken zijn onmogelijk. Zal hij Meghan ooit nog
terugzien?
De nieuweling van Taran Matharu Het eerste deel in de Summoner-serie Als
smidsleerling Fletcher ontdekt dat hij demonen uit een andere wereld kan
oproepen, reist hij samen met zijn demon Ignatius af naar de Vocans Academie.
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Daar worden leerlingsummoners getraind in het gebruik van hun magische
gaven, om deze in te kunnen zetten in de oorlog tegen de vijandelijke orks.
Onder de leerlingen bevinden zich de kinderen van machtige edelen, die meer
ervaren zijn in het omgaan met hun demonen en zich ver boven Fletcher en de
andere burgerleerlingen verheven voelen. Samen met zijn vrienden, de dwerg
Othello en de elf Sylva, raakt Fletcher verzeild in een gevaarlijk machtsspel, dat
een hoogtepunt bereikt als er aan het eind van het eerste jaar moet worden
gestreden om een machtige positie in de Raad van de Koning. Het lot van een
heel koninkrijk ligt in zijn handen. Lees de hele Summoner-serie: Summoner 1 De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De strijdmagiër Prequel De outcast
Enter the world of the Seven Realms . . . For the first time, all four books of the
critically acclaimed and New York Times bestselling Seven Realms series are
available in one place. Packed with romance, action, intrigue, and adventure, The
Demon King, The Exiled Queen, The Gray Wolf Throne, and The Crimson Crown
are epic fantasy at its very best.
Dit is het verhaal van Serena en Sawyer: hun verleden, hun korte romance en
het gevolg daarvan. Ruim drie jaar geleden: Serena is verliefd op Sawyer, het
vriendje van haar BFF Allie. Wanneer Allie onverwacht overlijdt, beleven Serena
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en Sawyer een korte, heftige romance, tot Sawyer ervandoor gaat. Nu: Sawyer
keert terug en ontdekt Hannah, Serena’s 3-jarige dochter. Hij wil onderdeel zijn
van hun leven, maar Serena vertrouwt Sawyer niet meer. Liefde is echter
ondoorgrondelijk…
They called it the Thorn Hill Massacre-the brutal attack on a once-thriving Weir
community. Though Jonah Kinlock lived through it, he did not emerge unscathed:
like the other survivors Jonah possesses unique magical gifts that set him apart
from members of the mainline guilds. At seventeen, Jonah has become the
deadliest assassin in Nightshade, a network that hunts the undead. Emma Claire
Greenwood grew up worlds away, raised by a grandfather who taught her music
rather than magic. An unschooled wild child, she runs the streets until the night
she finds her grandfather dying, gripping a note warning Emma that she might be
in danger. The clue he leaves behind leads Emma into Jonah's life-and a shared
legacy of secrets and lingering questions. Was Thorn Hill really a peaceful
commune? Or was it, as the Wizard Guild claims, a hotbed of underguild
terrorists? The Wizards' suspicions grow when members of the mainline guilds
start turning up dead. They blame Nightshade, bringing tensions between the
groups to a head. Racing against time, Jonah and Emma work to uncover the
truth about Thorn Hill, amid increasing concern that whoever planned the Thorn
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Hill Massacre might strike again. Praise for The Heir Chronicles: The Enchanter
Heir * "Chima orchestrates a world gravid with smoke and grit and sudden death,
throbbing with hopeless longings, messy affections, festering resentments,
passionate hungers, inevitable betrayals, and miraculous flashes of beauty and
grace. A smoldering story soaked in tears, sweat and blood, constantly
threatening to blaze into an inferno. Spellbinding." -Kirkus Reviews (starred
review) "Intriguing plot and subplot teasers abound, and the book ends in a
cliffhanger that will have readers roaring for the next entry. Chima continues to
excel at building tension and populating her well-told tales with new and returning
characters we want to know better." -Booklist The Dragon Heir "Chima spins a
finely structured tale that roars to a satisfying conclusion." -School Library Journal
The Wizard Heir "Chima uses her pen like a wand and crafts a wonderfully rich
web of magic, while thankfully leaving some dangling threads for subsequent
tales." -VOYA The Warrior Heir *"Chima offers a pitch-perfect blend of high
fantasy and small-town reality..." -The Bulletin of the Center for Children's Books
(starred review)
Voor fans van Veronica Roth en de film Fantastic Beasts and Where to Find
Them Het betoverende vervolg op De laatste magiër Magie is bijna uitgestorven.
De laatsten die nog magische krachten bezitten, leven in de schaduwen en
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verbergen wat ze zijn. Onder hen bevindt zich Esta, een geoefende dief met een
aangeboren talent om de tijd te manipuleren. Zij moet al haar krachten
aanwenden om magie voor de ondergang te behoeden. Esta’s ouders zijn
vermoord. Haar leven is gestolen. En alles wat ze over magie wist, bleek een
leugen. Ze dacht dat het Boek der Mysteriën de sleutel zou zijn om uit de greep
van de Orde te ontsnappen, maar het gevaar op de bladzijden bleek groter dan
ze ooit kon vermoeden. Nu moeten Esta en Harte vier elementaire stenen vinden
om de geschiedenis te kunnen herschrijven en de verschrikkelijke kracht van het
boek te beteugelen. Pers en boekverkopers ‘Spannend, uitdagend, romantisch
en buitengewoon origineel.’ **** Hebban.nl ‘Een aanrader voor elke liefhebber
van fantasie en tijdreizen. Het verhaal zit steengoed in elkaar en de personages
spatten van de pagina’s.’ ***** Chicklit.nl ‘Tijdreizen (mooi gedaan!) en New
York, boeiende personages en vlot geschreven. Een heerlijke serie!’ Mabel van
Zijl, Boekhandel Veenendaal, Amersfoort ‘Dit is er echt eentje waar je per
ongeluk honderd bladzijden meer in leest dan je van plan was. Het is geweldig,
en een echte aanrader!’ Odette Knappers, Westerhof Boek & Kantoor
Clariël behoort tot een van de aanzienlijkste families in het Oude Koninkrijk.
Wanneer haar ouders besluiten naar de stad Belisaere te verhuizen, gaan er
geruchten dat Clariëls moeder de troonopvolger is. Maar daar wil Clariël niets
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van weten. Als geboren jager droomt ze van een terugkeer naar de stille, groene
wereld van het Grote Woud. Die droom wordt door diverse krachten
tegengewerkt. Wanneer Clariël betrokken raakt bij de inspanningen om een
gevaarlijk wezen op te sporen, ontdekt ze dat ze over magische krachten
beschikt. Is ze in staat weerstand te bieden aan de verleiding van de macht? Kan
ze ontsnappen aan een ongewenst huwelijk om de koning te redden? In Clariël
neemt Garth Nix zijn lezers mee naar een tijd, zes eeuwen vóór de geboorte van
Sabriël. Een tijd waarin de basis wordt gelegd voor de gebeurtenissen in Het
Oude Koninkrijk.
Two teenagers, one fleeing from a forced marriage and the other from a dangerous family of
wizards, cross paths and fall in love.
Racing against time, Jonah and Emma, who possess unique magical gifts, work to uncover the
truth about Thorn Hill, a peaceful commune that the Wizard Guild claims is a hotbed of
underguild terrorists.
In EEN BEWIND VAN STAAL (BOEK #11 IN DE TOVENAARSRING), moet Gwendolyn haar
mensen beschermen als het Koninklijk Hof bezet wordt. Ze wil hen uit de Ring
evacueren—maar er is één probleem: haar mensen weigeren te vertrekken. Er ontstaat een
machtsworsteling, en Gwens heerschap wordt voor het eerst uitgedaagd—terwijl de Ring in
groot gevaar is. Achter de McClouds ligt de dreiging van Romulus en zijn draken, die zich, nu
het Schild is uitgeschakeld, voorbereiden op een catastrofale invasie. Er staat niets meer
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tussen hen en de complete vernietiging van de Ring. Romulus is, met Luanda aan zijn zijde,
niet te stoppen zolang de maancyclus nog niet voorbij is, en Gwen moet vechten voor haar
leven—en dat van haar baby en haar mensen—in een epische strijd van draken en mannen.
Kendrick leidt de Zilveren in een heldhaftige strijd, en wordt bijgestaan door Elden en de
nieuwe rekruten van de Krijgsmacht, evenals zijn broer Godfrey, die iedereen verrast met zijn
eervolle daden. Desondanks is dat misschien toch niet genoeg. Ondertussen is Thor in het
Land van de Druiden op de missie van zijn leven. Hij reist door een geducht, magisch land,
waar magische regels gelden. Hij moet al zijn kracht aanspreken en wordt gedwongen om
dieper te graven, en zo de geweldige krijger—en Druide—te worden die hij voorbestemd is om te
zijn. Hij wordt geconfronteerd met monsters en uitdagingen zoals hij nog niet eerder heeft
meegemaakt, en moet zijn leven wagen om zijn moeder te vinden. Erec en Alistair reizen af
naar de Zuidelijke Eilanden, waar ze worden begroet door zijn mensen, inclusief zijn
competitieve broer en zijn jaloerse zus. Erec heeft een dramatische laatste ontmoeting met zijn
vader, en het eiland bereid hem voor om de troon als Koning te bestijgen. Maar op de
Zuidelijke Eilanden moet men vechten voor het recht om Koning te zijn, en in een epische strijd
zal Erec de test van zijn leven ondergaan. In een dramatische wending leren we dat verraad
zelfs hier, op een plek van nobele krijgers, op de loer ligt. Reece moet na zijn wraak op Tirus
op de Hoge Eilanden vechten voor zijn leven. Pure wanhoop verenigt hem weer met Stara. Ze
zijn beiden voorzichtig in elkaars aanwezigheid, maar op elkaar aangewezen om te
overleven—en hun missie komt tot een hoogtepunt in een episch gevecht op zee, dat het hele
eiland in gevaar brengt. Zal Gwen in veiligheid komen? Zal Romulus de Ring vernietigen?
Zullen Reece en Stara samen eindigen? Zal Erec herrijzen als Koning? Zal Thor zijn moeder
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vinden? Wat zal er van Guwayne terecht komen? Zal er iemand overleven? EEN BEWIND
VAN STAAL 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. Boek #12--#15 in deze serie zijn ook verkrijgbaar!
Lees alle drie de delen van De Hongerspelen-trilogie achter elkaar met dit 3-in-1 e-book voor
extra veel leesplezier! In De Hongerspelen gaat Panem, het land dat ooit bekendstond als
Noord-Amerika, gebeukt onder het keiharde regime van het Capitool. Als Katniss' zusje wordt
ingeloot voor de jaarlijkse Hongerspelen, waarin 24 jongeren strijden op leven en dood, neemt
Katniss haar plek in. Hoe ver zal ze gaan om te overleven? In Vlammen, het tweede deel,
komen liefde, politiek, opstand en intrige samen in de grootste en gevaarlijkste arena ooit.
Spotgaai is het bloedstollende slot van de trilogie. In haar Hungergames-boeken verweeft
Suzanne Collins actie, avontuur, mythologie, sciencefiction, romantiek, filosofie en reality-tv
met elkaar. Als basis voor deze opmerkelijke verhalen dienden niet alleen de vroegere
Romeinse gladiatorenspellen, maar ook de mythe van Theseus en Minotaur.
“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
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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
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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}
Han Alister thought he had already lost everyone he loved. But when he finds his friend
Rebecca Morley near death in the Spirit Mountains, Han knows that nothing matters more than
saving her. The costs of his efforts are steep, but nothing can prepare him for what he soon
discovers: the beautiful, mysterious girl he knew as Rebecca is none other than Raisa
ana'Marianna, heir to the Queendom of the Fells. Han is hurt and betrayed. He knows he has
no future with a blueblood. And, as far as he's concerned, the princess's family killed his own
mother and sister. But if Han is to fulfill his end of an old bargain, he must do everything in his
power to see Raisa crowned queen. Meanwhile, some people will stop at nothing to prevent
Raisa from ascending. With each attempt on her life, she wonders how long it will be before
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her enemies succeed. Her heart tells her that the thief-turned-wizard Han Alister can be
trusted. She wants to believe it - he's saved her life more than once. But with danger coming at
her from every direction, Raisa can only rely on her wits and her iron-hard will to survive - and
even that might not be enough.
Relates the intertwining fates of former street gang leader Han Alister and headstrong Princess
Raisa, as Han takes possession of an amulet that once belonged to an evil wizard and Raisa
uncovers a conspiracy in the Grey Wolf Court.
Verkocht op een veiling aan een van de rijkste dames van het land... Dat overkomt Violet. In
het landhuis van de Hertogin wacht haar een leven vol luxe, maar ook gevangenschap en
duistere plannen. De nietsontziende Hertogin wil Violets bijzondere gave uitbuiten, tegen elke
prijs. Violet moet ontsnappen voor het te laat is. Dan blijkt dat haar beste vriendin Raven in
gevaar is. Violet staat voor een onmogelijke keuze: moet ze Raven redden of zichzelf?

Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft maar
één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha mensen met
magische krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een minderheid met
donkere huid en zilverwitte haren, te vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe
moest kijken hoe de handlangers van de koning haar moeder ophingen nog levendig
herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een donkere huid iets om op neer te
kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de magie terug te brengen naar Orïsha.
Met de hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te blijven van Inan,
de kroonprins, die vastbesloten is de magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt
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overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in haar
groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste
boekendeals voor een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend
plot en een sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras,
politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld spelen.'
Teen Vogue 'Complexe personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief
boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een overweldigend slot dat net zo veel
vragen als antwoorden heeft.' PW 'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New
York Times-bestsellerauteur van Legend en Warcross
Thomas Wachter is de zevende zoon van een zevende zoon. Op zijn dertiende gaat hij
in de leer bij Johannes Gregorius, een geestenjager die zijn geld verdient met het
beschermen van mensen tegen duistere wezens. Thomas heeft boemannen gebonden,
afgerekend met een heks en strijd geleverd met de verderver in de catacomben van de
kathedraal. Nu moet hij met de geestenjager de strijd aangaan met de drie
allergevaarlijkste heksenkringen, die hun verderfelijke krachten bundelen: alleen zo zijn
ze sterk genoeg om het te kunnen opnemen tegen het meest macabere, absolute
kwaad: de duivel zelf. Met lood in de schoenen vertrekken ze. Maar amper onderweg
gebiedt de geestenjager Thomas huiswaarts te keren om de koffers op te halen die zijn
moeder voor hem achterliet. Welke duistere geheimen bevatten die koffers? Bieden ze
de hulp die Thomas en zijn meester zo hard nodig zullen hebben of brengen de koffers
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Thomas familie in veel grotere problemen?
Nadat Rhand Altor opgestaan is als de Herrezen Draak, staat hij in dit derde deel in
Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus voor een belangrijke taak: hij moet zijn
krachten leren te beheersen. Robert jordan, Het Rad des Tijds 3 - De Herrezen Draak
Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de
afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die
lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is
wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu
onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 3 De Herrezen
Draak Eindelijk is hij dan opgestaan, de voorspelde leider die de wereld zal redden en
tegelijk zal verwoesten, de man die in zijn waanzin alles en iedereen zal meeslepen,
die iedereen zal ombrengen die hem nastaat. Rhand Altor kan zijn roeping niet langer
ontkennen, maar hij kan zijn gaven niet beheersen en, goede raad is duur, hij heeft er
geen flauw benul van hoe hij de Duistere moet verslaan. Veel zal duidelijk worden in
het Hart van de Steen, een knoop in het patroon van de eeuw, een nest voor de
herrezen draak. `Ambitieus en aangrijpend op vele niveaus.' Boston Globe
Tycho Woensdag is wees en woont in een ton. Hij is nog nooit naar het circus geweest,
maar als het circus Osuro in de stad Reusel aankomt, weet hij wel dat dit geen normáál
circus is. Het circus arriveert in het geheim en in het holst van de nacht. Vanuit zijn ton
op een heuvel ziet Tycho hoe de tenten worden opgezet en het circusterrein langzaam
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maar zeker gevuld raakt. Slaapdronken ontmoet Tycho een enorme tijger en de
volgende morgen besluit hij dat hij méér wil weten over dat geheimzinnige circus en de
tijger. Zo begint een fantastisch avontuur, waarin Tycho met zijn kleine vriendin Mini op
zoek gaat naar het paleis van de lach, waar de Grote Cortado een kwaadaardig plan in
uitvoering brengt.
Het sluitstuk in de trilogie is meer dan ooit een pageturner Het geduld van de fans is
lang genoeg op de proef gesteld: eindelijk volgt de ontknoping van deze New York
Timesbestsellerreeks. Carthya is in staat van oorlog. Niemand is nog veilig. En
wanneer Jaron verneemt dat Koning Vargan van Avenia Imogen heeft ontvoerd om
Carthya te onderwerpen, weet Jaron wat hem te doen staat. Hij vertrekt op missie.
Maar alles wat fout kan gaan, gaat fout. Zal hij alles wat hij liefheeft verliezen? Of zal hij
het tij kunnen keren?
De Zeven Koninkrijken 1 - De Demonenkoning Als het zestienjarige straatschoffie Han
en zijn vriend Vuurdanser drie jonge magiërs tegen het lijf lopen, heeft hij geen idee dat
zijn leven op het punt staat voorgoed te veranderen. Het magische amulet dat Han van
een van hen afneemt, draagt namelijk het teken van de gevreesde demonenkoning, de
magiër die duizend jaar geleden bijna de hele wereld vernietigde. En er zijn meerdere
partijen die het heel graag willen hebben. Han komt er al snel achter dat er een
verwantschap bestaat tussen het amulet en de twee zilveren armbanden die sinds zijn
jeugd met zijn huid zijn vergroeid. En dat betekent dat hij in één klap de meest
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gezochte persoon van de Zeven Koninkrijken is geworden... 'De Demonenkoning is een
pageturner voor elke lezer, ongeacht de leeftijd.' - Robin Hobb
Elk jaar in het begin van november is het eiland Thisby volledig in de ban van de
Scorpio Race. Ruiters proberen zich lang genoeg vast te klampen aan hun
waterpaarden om de finish te bereiken. Sommigen overleven. Anderen sterven. Sean
Kendrick, negentien jaar, is viervoudig kampioen. Hij is een man van weinig woorden
en als hij al angsten heeft, dan begraaft hij ze diep, zodat niemand ze kan zien. Met
Puck Connolly ligt dat anders. Ze zal als eerste vrouw meerijden in de Scorpio Race.
Dat was nooit haar bedoeling. Ze is op geen enkele manier voorbereid op wat er staat
te gebeuren.
"Troon van gif" is het eerste deel van de Moorehawke-trilogie. De roman, die zich
afspeelt in een veertiende-eeuws Europa, is een opmerkelijke combinatie van hoofse
intriges, avontuur en romantiek. Pratende katten en verschijnende en verdwijnende
geesten vervolmaken het verhaal tot een fascinerende historische fantasie. "Troon van
gif" vertelt het verhaal van de 15-jarige Wynter Moorehawke. Na een periode van vijf
jaar in de Noordelijke landen keren Wynter en haar vader terug naar hun eigen land.
Tijdens hun afwezigheid is alles veranderd. De kroonprins Alberon wordt vermist en de
koning doet er alles aan zijn sporen uit te wissen. Hij dwingt zijn bastaardzoon Lord
Razi de plaats van Alberon als troonopvolger in te nemen. Razi daarentegen is
vastbesloten zijn halfbroer te vinden en de vrede en stabiliteit in het koninkrijk te
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herstellen. Wynter komt voor de moeilijke keuze te staan: blijven en buigen voor de wil
van de koning of haar doodzieke vader verlaten en zich aansluiten bij haar vriend Razi
en de mysterieuze Christopher. Als het trio het mysterie rond de verdwijning van
Alberon probeert op te lossen, worden zij continu bedreigd door gevangenneming,
moord of marteling. Troon van gif is een vertelling die de lezer vanaf het allereerste
moment grijpt en niet meer loslaat. De personages zijn met zo'n nauwkeurigheid en
met zo'n sympathie beschreven dat ze in het hoofd van de lezer blijven hangen tot het
laatste hoofdstuk is uitgelezen. 'Compact geschreven, de stem van de verteller is sterk
en de schrijfstijl zwierig. Een uitstekend verhaal van een debuterend Ierse schrijver.' Childrenís Books Ireland 'Warm aanbevolen voor jong volwassen lezers en ver
daarboven.' - The Irish Times 'Dit is prachtig, levendig schrijven en verhalen vertellen
op z'n absolute best.' Roddy Doyle Celine Kiernan (Ierland) is geboren en opgegroeid
in Dublin. Ze werkt al jaren in de filmindustrie als maker van klassieke animaties. Haar
eerste boek schreef ze op haar elfde en ze is sindsdien niet meer gestopt met
schrijven. Ze heeft een zwakte voor graphic novels, omdat ze in die boeken storytelling
en animaties kan combineren. "Troon van gif" is haar debuut als auteur.
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