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Koninkrijk te koop Terry Brooks 2011-10-07 De Landover-boeken gaan over de Amerikaanse advocaat Ben Holiday, die op een dag voor een miljoen dollar
een magisch koninkrijk koopt om het verlies van zijn vrouw en kind te verwerken. De avonturen zijn kleurrijk enlicht van toon, Vol bijzondere wendingen en
verbazende personages. Ben Holiday staat misschien wel het dichtst bij Terry Brooks, die, voor hij een succesvol schrijver werd, zelf advocaat was.Landover
is een magisch koninkrijk, met toverij en een elfenvolk, precies zoals de advertentie beloofde. Maar nadat hij het gekocht heeft, komt Ben Holiday er al snel
achter dat er een paar details onvermeld zijn gelaten: het koninkrijk is een puinhoop. De baronnen weigeren een koning te erkennen en de boeren hebben
alle hoop verloren. Een draak verwoest het platteland, terwijl een boze heks werkt aan een plan om alles te vernietigen.Bens enige volgelingen zijn de
klunzige hofmagiër Questor Teeuw, de pratende hond Abernathy en de lieftallige Wilgje, die de gewoonte heeft wortel te schieten in het maanlicht en in een
boom te veranderen.En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, krijgt Ben te horen dat de IJzeren Mark, de verschrikkelijk heer der demonen, alle toekomstige
koningen van Landover voor een duel op leven en dood uitdaagt. Bens taak lijkt onbegonnen werk: gelukkig is hij koppig
Eiland Aldous Leonard Huxley 1979 Roman over het leven op een utopisch eiland, waar de paradijselijke samenleving bedreigd wordt door het rationalisme
van het kapitalistische systeem.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek
van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt
Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12
Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor
Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een
voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Vlught Angie Sage 2012-12-05 Septimus Heap is sinds een jaar Leerling van de Buitengewone Tovenares Marcia Overstrand en bekwaamt zich in alle
Magieke kunsten, zoals Bezweringen, Betoveringen en het toepassen van Amuletten. Maar het lijkt erop dat de Duystere Magiek nog niet helemaal is

geweken. Septimus heeft het gevoel dat er iets verschrikkelijks staat te gebeuren. Marcia wordt voortdurend gevolgd door een boosaardige dreigende
Schaduw. En dan wordt Jenna op klaarlichte dag ontvoerd... Septimus is vastbesloten haar bevrijden, maar dat blijkt gevaarlijker dan hij ooit had kunnen
denken. www.septimusheap.nl
De torenheer Anthony Ryan 2014-11-27 In de Schaduw van de Raaf 2 - De Torenheer 'Ik had de lessen geleerd van de zweep en de knuppel, en mijn eigen
bloed geproefd als het vrijelijk stroomde. Ik had geleerd slaaf te zijn. Zo noemden ze me en dat was ik. Vergeet de onzin die u er later misschien over hebt
gehoord of gelezen. Ik ben nooit, op geen enkel moment, een held geweest.' Hij heeft vele namen. Zwaard van het Rijk, de Jonge Havik, het Zwarte Lemmet.
Voor de raadselachtige stammen van het Grote Noordwoud was hij Beral Shak Ur, de Schaduw van de Raaf. Zijn echte naam is Vaelin Al Sorna. Hij is de
grootste krijger van zijn tijd. Nu, moe na de verpletterende nederlaag van zijn koning, Janus, en door zijn opvolger benoemd tot Torenheer van de
Noordlanden, keert Vaelin huiswaarts. In het koude landschap zoekt hij loutering en vergetelheid, ver weg van de troebelen die het ooit glorieuze Rijk
beheersen. Maar voor hen die ooit zijn aangeraakt door het Lied van het Bloed is een rustig bestaan niet weggelegd. Algauw komt Vaelin erachter dat hij het
doelwit is van diegenen die weten waartoe hij in staat is. Hij zal wederom zijn zwaard moeten trekken. Anthony Ryan (1970) schreef met zijn debuut, In de
Schaduw van de Raaf, een onverbiddelijke internetbestseller die in tien Europese landen verschijnt. 'Anthony Ryan is een meesterverteller.' Mark Lawrence
'Ryan treft alle snaren van de epische fantasy-roman, eeuwenoude magie, een duistere omgeving, meedogenloze intriges en verdeelde loyaliteit.' Publishers
Weekly
Eenhoorn op rolletjes Dana Simpson 2020-08-11 Een Evi en eenhoorn-avontuur. Evi is beste vrienden met eenhoorn. En dus loopt alles in Evi’s leven op
rolletjes. Met narcisme (eenhoorn), sarcasme (Evi) en heel veel humor. Voor heel veel leeftijden. Dit e-book is een ePub3-bestand, dus geschikt voor tablets
en de meeste e-readers met een kleurenscherm (niet geschikt voor zwart-wit e-readers). Controleer of uw apparaat dit bestandsformaat kan weergeven.
Eenhoorn op rolletjes is het tweede deel in de hilarische graphicnovelserie Evi en eenhoorn van Dana Simpson. Volledig in kleur, voor meisjes met humor
vanaf 8 jaar. Evi is nog steeds beste vrienden met eenhoorn. En dus zorgt eenhoorn dat alles in Evi’s leven op rolletjes loopt, zoals alleen een eenhoorn dat
kan. Met humor. Dit is de vriendschap waar iedereen over wil lezen. Basisschoolproblemen en de worsteling om jezelf te zijn, maar dan vermengd met
narcisme (eenhoorn) en sarcasme (Evi). Deze serie is smullen voor heel veel leeftijden.
Mona Lisa overdrive William Gibson 2014-04-01 Net als zijn eerdere cyberpunkromans speelt William Gibsons derde roman zich af in de verstedelijkte
samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar anarchie, misdaad, geavanceerde computertechnologie en alles beheersende multinationals de sfeer
bepalen.Het onstuimige gedrag van een jonge vrouw met een bedenkelijk verleden leidt tot een onvermijdelijke en levensgevaarlijke confrontatie met de
internationaal aanbeden netwerkgrootheid Angie Mitchell. Tegelijkertijd blijkt dat een meesterbrein vanuit de matrix-ruimte, de elektronische wereld van
bestanden en programma’s, erop zint Angie te kidnappen. De zaak wordt er niet eenvoudiger op wanneer de onbetwiste alleenheersers van de Japanse
onderwereld ten tonele verschijnen en op wereldniveau manipuleren om hun duistere plannen te realiseren. Een intrigerende, bloedstollende en supersnelle
roman over een hightech samenleving, waar het leven zich afspeelt op de meest linkse van de tienbaans snelwegen.
Edele heren en dames Terry Pratchett 2012-07-11 Het is een zwoele Midzomeravond. Er zijn overal van die oogstkringen opgedoken — zelfs in het lapje
tuinkers van de vierjarige Poetie Nack. Morgenochtend gaat Magraat Knophlox, heks, met de koning trouwen. Dat zou toch een droom moeten wezen. Zelfs
Casanonda, ’s werelds grootste minnaar op één na, is helemaal uit Waarland gekomen voor de bruiloft, zij het eigenlijk ook wel een beetje om Ootje Nack
weer eens te zien. Dan laten de dronken klompendansers van Lankhr de Elfen los — reuzedeftige lui, maar helaas ook met gruwelijke trekjes... Een zware
klus dus voor Opoe Wedersmeers kibbelende heksenkringetje. Veel fiedeldondijn en bloedspetters.
De wetten van de melancholie Georgi Gospodinov 2015-09-03 De wetten van de melancholie van Georgi Gospodinov is een staalkaart van Oost-Europa en
de roerige geschiedenis van de twintigste eeuw. Maar bovenal is De wetten van de melancholie een roman over empathie en het verliezen daarvan, over de
elementaire deeltjes van verdriet en de eeuwige jeugd. Een schitterende roman over heden en verleden, feit en mythe, fysica en mythologie, die de sfeer van
het oude Europa perfect weet te vangen. ‘Gospodinov is een van de belangrijkste hedendaagse Europese schrijvers. Er zijn voor een doorgewinterde lezer

maar weinig romans echt origineel. De wetten van de melancholie is een van die zeldzame romans.’ – Alberto Manguel ‘De wetten van de melancholie is een
eigenzinnig en uiterst boeiend boek dat behendig zinspeelt op de leegte en het verdriet dat zijn kern is.’ – The New York Times
The Outstretched Shadow Mercedes Lackey 2003-11-08 Centuries after defeating an army of Demons with the help of their Elven allies, the Demons once
again threaten humankind, unless the fugitive Kellen and his companions can overcome despair to save the Elven Country.
Het zwijgbos Emily Rodda 2005
De drakentroon Tad Williams 2016-09-22 Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard 1 Drakentroon De Drakentroon is het eerste deel van Tad Williams'
vierdelige epos Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard, de reeks die George R.R. Martin inspireerde om Het Lied van IJs en Vuur te schrijven. Het is het
verhaal van Simon, een koksjongen en tovenaarsleerling, wiens dromen over grote daden en heroïsche oorlogen maar al te waar worden wanneer zijn wereld
verscheurd wordt door een verschrikkelijke burgeroorlog, gevoed door oude haatgevoelens, eeuwige vijanden en duistere machten van tovenarij. Want in
Osten Ard, een land dat eens bewoond werd door de elfachtige Sithi, ligt Prester John, de Hoge Koning, op sterven. En met zijn dood zal een sluimerend
kwaad worden ontketend wanneer de Stormkoning, de niet-gestorven vorst van de Sithi, zijn verloren gegane rijk tracht te herwinnen. 'Dit is het fantasyequivalent van Tolstojs Oorlog en vrede.' Locus 'Dit is grootse fantasy, op een schaal die alleen in de buurt komt van Tolkiens In de ban van de ring.' The
Cincinnati Post
Een jongen met de naam Kerstmis Matt Haig 2016-11-15 Nikolas woont met zijn vader in Finland, waar ze het niet al te ruim hebben. Wanneer Nikolas' vader
de kans krijgt om veel geld te verdienen, neemt hij die meteen aan. Hij gaat op reis naar het noorden om te helpen bewijzen dat Elfhelm, het legendarische
elfendorp, echt bestaat en laat Nikolas achter bij de kwaadaardige, kinderhatende tante Carlotta. Het duurt niet lang voor Nikolas het niet meer uithoudt en op
zoek gaat naar zijn vader.
De Groene Engeltoren Tad Williams 2017-03-24 De Belegering is het derde deel van Tad Williams’ vierdelige epos Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard,
de reeks die George R.R. Martin inspireerde om Het Lied van IJs en Vuur te schrijven. Wanneer de kwade volgelingen van Ineluki de Stormkoning, de ondode
vorst van de Sithi, zich met hun donkere krachten voorbereiden op de allesvernietigende veldslag, en koning Elias steeds dieper verstrikt raakt in hun duistere
wereld, bundelen de medestrijders van prins Jozua hun krachten bij het laatste toevluchtsoord en verzamelpunt: de Steen des Afscheids. De tijd dringt, en de
overlevenden van het Verbond van het Geschrift komen eveneens bij elkaar om raadsels uit het verleden op te lossen. Alleen zo kunnen Jozua en de zijnen
de machtige vijand verslaan... ‘Baanbrekend... veranderde de manier waarop mensen dachten over het genre, en maakte de weg vrij voor veel moderne
fantasy. Inclusief mijn werk.’ Patrick Rothfuss
Senior High Core Collection Raymond W. Barber 2007 Features annotations for more than 6,200 works in the main volume (2007), and more than 2,400 new
titles in three annual supplements published 2008 through 2010. New coverage of biographies, art, sports, Islam, the Middle East, cultural diversity, and other
contemporary topics keeps your library's collection as current as today's headlines.
Blade of Empire Mercedes Lackey 2017-10-24 FROM THE AUTHORS OF NEW YORK TIMES BESTSELLERS WHEN DARKNESS FALLS AND THE
PHOENIX TRANSFORMED, AND USA TODAY BESTSELLER TO LIGHT A CANDLE They thought the war was over. They were wrong. Runacarendalur
Caerthalien has been a master of battle for hundreds of years, but he found himself on the wrong side—the losing side—in the last war. Betrayed by his
brother, trapped in a prophecy he does not understand, Runacar flees the battlefield. Yet Runacar is no coward. In a twist he could never have imagined, the
Elven War-Prince finds himself leading a new army into battle—a force of centaurs, merfolk, gryphons, minotaurs, and talking bears who can perform magic.
For centuries they have been trying to reclaim their lands from Elven invaders. With Runacar at the helm, they just might manage it. Mercedes Lackey and
James Mallory’s first collaboration, the Obsidian Mountain trilogy, introduced readers to a brilliant, continent-spanning fantasy world of high adventure and
epic battle. Civilization shimmered with magic while in the nooks and crannies of the world, dragons and unicorns hid from people who believed them to be
nothing more than legends. The Dragon Prophecy, set thousands of years before that story, illuminates a time when long-lived Elves rule the Fortunate Lands.
It is a time of dire prophecy, of battle and bloodshed, of great magics unlike any the Elvenkind have seen before. It is the story of the end of one world and the

beginning of the next. The Obsidian Mountain Trilogy #1 The Outstretched Shadow #2 To Light a Candle #3 When Darkness Falls The Enduring Flame
Trilogy #1 The Phoenix Unchained #2 The Phoenix Endangered #3 The Phoenix Transformed The Dragon Prophecy Trilogy #1 Crown of Vengeance #2
Blade of Empire At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Eragon Christopher Paolini 2011-10-07 Het leven van de jonge boerenzoon Eragon verandert van de ene dag op de andere als hij op een jacht in de wouden
van de onherbergzame Rug een raadselachtige blauwe steen vindt. Aanvankelijk is Eragon blij met de vondst, maar tot zijn grote teleurstelling wil geen van
de handelaren die jaarlijks door de Vallei van Palencar trekken de steen van hem kopen. Dan geeft de steen zijn geheim prijs en is Eragon getuige van de
geboorte van een drakenjong. Tussen Eragon en de draak, Saphira, ontstaat een hechte band. Maar de vondst van de steen is niet onopgemerkt gebleven. In
Carvahall worden vreemde bezoekers gesignaleerd, onbekenden in zwarte mantels die voor niets terugdeinzen om Eragon te vinden. Dat blijkt als de
boerenhoeve van Eragons pleegvader Garrow volkomen wordt vernield. Wanhopig vlucht Eragon in gezelschap van Saphira en de oude verhalenverteller
Brom naar de wouden van de Rug. Zo begint de sage van Eragon, de Drakenruiter...
As Yet Unborn Stanley H. Barkan 2019-06-10 Poetry. Edited by Joan Digby. Translated into Dutch by Germain Droogenbroodt. This is a bilingual (EnglishDutch) collection of Stanley H. Barkan's poetry, translated into Dutch by the famed Belgian poet, Germain Droogenbroodt. The Preface details how the author
became involved with Dutch poets, translators, and artists, with a long career of publishing and presentation, including the first Dutch poets tour of the Greater
New York area.
De cirkel Mats Strandberg 2012-09-25 Duistere spanning en zwarte magie Op een nacht, wanneer de maan mysterieus rood kleurt, worden zes meiden naar
een afgesloten park geleid. Ze hebben niets met elkaar gemeen. Ze weten niet hoe ze daar gekomen zijn of waarom ze daar zijn, maar zonder elkaar zullen
ze het niet overleven. Kort daarvoor zijn Minoo, Rebecka, Vanessa, Anna-Karin, Linnéa en Ida in het stadje Engelsfors aan een nieuw schooljaar begonnen.
Ze ontdekken allemaal dat ze bijzondere gaven hebben. In het park horen ze dat er een eeuwenoud Kwaad in Engelsfors huist. En volgens een even oude
voorspelling zijn zíj uitverkoren om dat te verslaan. Alleen als ze samenwerken, kunnen ze de duistere machten overwinnen en veel tijd is er niet meer...
Library Journal 2003 Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a special section: School library journal, ISSN 00000035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also issued separately.
De Taal der Spreuken Blake Charlton 2019-02-02 Nicodemus Kras is een van de snelste spreukschrijvers in Sterrenstee dé universiteitsstad voor magiërs. Hij
kan alleen niet spellen. Als een magiër wordt gedood door een verkeerd gespelde spreuk, zijn alle ogen meteen op hem gericht. Nicodemus Kras is een van
de snelste spreukschrijvers in Sterrenstee dé universiteitsstad voor magiërs. Met magie trekt hij de woorden letterlijk van hun bladzijden om er spreuken mee
te vormen. Van simpele paragrafen die deuren ontsluiten tot ingewikkelde alineas waarmee steen tot leven wordt gewekt, Nicodemus kan het allemaal, en
zelfs in twee magische talen, en dat is uniek voor iemand van zijn leeftijd. Maar Nicodemus heeft één probleem: hij kan niet spellen. Als een van de
begaafdste magiërs uit het land wordt gedood door een verkeerd gespelde spreuk, zijn alle ogen meteen op hem gericht. Wie anders dan de assistent van de
befaamde magister Agwu Shannon kan dit voor elkaar hebben gekregen?'
De vreemde vondeling Cecilia Dart-Thornton 2002
Biochips William Gibson 2014-04-01 De tweede cyberpunkroman van Gibson speelt zich tien jaar na het driemaal bekroonde Zenumagiër af in de supersnelle
hightechsamenleving van ontzagwekkende metropolen, van alles en iedereen beheersende multinationals, op de meest linkse van de tienbaans snelwegen,
waar één fout voldoende is om de gebruiker levenslang te ontregelen. In die wereld proberen een freelance huurling, een uitgerangeerde galerie-eigenaar en
een zogenaamde computercowboy niet alleen te overleven, maar ook de beste te worden in wat ze doen en succes te behalen. Zinderende spanning, actie
en intrige maken Biochips tot een doolhof waarin de lezer tot de laatste bladzijde wil verdwalen.
Wolfsblad Jennifer Fallon 2010-07-20 In dit boek draait alles om het Huis Wolfsblad, de spil van de macht in het wonderlijke land Hythria, dat door een boze
macht van buiten wordt bedreigd, maar ook van binnenuit... Zo laat de Hoogprins van Hythria, Lernen Wolfsblad, het goed afweten. Hij is alleen
geïnteresseerd in zijn perverse genoegens, regeren boeit hem totaal niet. De hoge arrion van het Tovenaarscollectief, de tovenaar Kagan, een echte

hellehond en Lernens persoonlijke adviseur, is de werkelijke heerser in Hythria. Al wat hij hoeft te doen om zijn positie te behouden, is zien te voorkomen dat
Lernen wordt vermoord en de troon vrijkomt voor iemand die mogelijk nog dommer is dan de prins, en daar heeft Kagan zijn handen vol aan. Want in Hythria
geldt: elke man voor zichzelf, elke familie voor zichzelf zelfs broers en zusters kunnen elkaar soms niet vertrouwen. Dat ervaart ook Marla Wolfsblad die,
vijftien jaar nog maar, ontdekt dat haar broer haar wil uithuwelijken aan koning Hablet van Fardhonya. Geplaagd door de nachtmerrie van dit toekomstbeeld
begint Marla een wanhopige strijd om haar vrijheid te behouden, een gevecht waarbij ze met raad en daad wordt bijgestaan door haar lijfslaaf, de slimme
dwerg Elezaar. Dan blijkt al snel dat er voor Marla geen weg terug meer is, dat te veel grenzen zijn overschreden en dat de enige weg die ze kan gaan naar
een gruwelijk spannende finale leidt... '
Meesters van de schaduw Daniel Abraham 2011-10-07 Het fantasydebuut van een groot talent. De Andat zijn natuurkrachten die door de Poëten gebonden
kunnen worden en belichaamd in menselijke vorm. De handel in de Zomersteden is afhankelijk geworden van hen. De langverwachte crisis komt als de Andat
Zaadloos erin lijkt te slagen zijn meester, de Poëet Heshai-kvo, tot waanzin te drijven en zo zijn vrijheid te herwinnen. Tot overmaat van ramp raakt Heshaikvo’s leerling Maati betrokken bij een complot om de stad ten val te brengen. Met hem is Otah, zijn voormalige leermeester, die door de dood van zijn broers
plots de opvolger van de heerser van de stad lijkt te zijn geworden. Daniel Abraham is zonder twijfel een van de grootste nieuwe talenten van de nieuwe
lichting fantasyauteurs. De Andat bevat geloofwaardige personages, magie en avontuur, politieke intriges, verteld met een fijn gevoel voor drama.
Hartenbloed Juliet Marillier 2010 Wanneer Caitrin in het Ierland van de elfde eeuw moet vluchten voor haar gewelddadige familie, komt ze erachter dat haar
nieuwe thuis verschillende duistere geheimen herbergt. Vanaf ca. 16 jaar.
Het spookschip de Vliegende Hollander Frederick Marryat (Kapitein) 1889
Honjok Crystal Tai 2020-06-23 HONJOK is de Zuid-Koreaanse term voor mensen die ervoor kiezen om in hun eentje activiteiten te ondernemen en het alleenzijn omarmen. Honjoks vieren dat ze een individu zijn. Het uit vrije wil kiezen voor een leven alleen is wereldwijd een groeiend fenomeen. Dit actuele en
prachtig vormgegeven boek gaat in op deze ontwikkeling en het verschil tussen eenzaamheid en alleen-zijn. Het biedt praktische en inspirerende steun om er
in je eentje op uit te gaan – of je nu uit eten gaat, een tentoonstelling bezoekt of op reis gaat. Ben jij er klaar voor om je soloavontuur te beginnen en je metime en onafhankelijkheid met vertrouwen tegemoet te gaan?
Achter de spiegel Cornelia Funke 2012-10-02 Jacob Reckless vlucht al jarenlang door een magische spiegel naar een donkere, betoverende wereld, die
bewoond wordt door mensen, feeën, dwergen en goyl, een vijandig stenen ras. Bij toeval ontdekt zijn jongere broer Will Jacobs geheim en volgt hem naar de
andere wereld. Met rampzalige gevolgen: Will wordt getroffen door een vloek en zal langzaam maar onherroepelijk verstenen. Om zijn broer te redden besluit
Jacob alles op het spel te zetten wat hem lief is. Samen met zijn trouwe bondgenoot Vos en Wills grote liefde Clara gaat hij op zoek naar de machtige maar
gevaarlijke fee die de vloek ongedaan kan maken. Zal het Jacob lukken om haar op tijd te vinden? Cornelia Funke schept in Reckless Achter de spiegel een
fantastische nieuwe wereld boordevol gemene schurken en sprookjesachtig gespuis. Een adembenemend avontuur vol vriendschap, liefde en verraad.
Dromerspoel Juliet Marillier 2016-05-20 In ruil voor de hulp bij haar ontsnapping aan een lange en onterechte opsluiting, belooft de verbitterde genezeres
Meidoorn geen wraak te nemen op de man die haar achter de tralies deed belanden. Achtervolgd door haar celmaat, de stille reus Grim, trekt ze richting het
noorden. Waar ze aan de rand van een mysterieus bos de komende zeven jaar iedereen moet helpen die om hulp vraagt. Zonder uitzonderingen. Als
vervolgens ook de prins van het gebied hoort van haar talenten als genezeres, neemt het rustige leventje van Meidoorn al snel een onverwachte draai. De
Australische schrijfster Juliet Marillier verwierf met haar Zeven Wateren-boeken wereldwijd een miljoenenpubliek. ‘Een wereld vol betovering, devotie,
gebroken harten en mysterie... levert een smakelijke maaltijd voor de fantasie.’ Publishers Weekly (met ster)
Drakenhoeder Carole Wilkinson 2008 In het oude China rond het begin van de jaartelling redt een slavenmeisje een oude draak en vlucht met hem. Ze wordt
achtervolgd door een drakenjager. Vanaf ca. 10 jaar.
De zwarte eenhoorn Terry Brooks 2011-10-07 De Landover-boeken gaan over de Amerikaanse advocaat Ben Holiday, die op een dag voor een miljoen dollar
een magisch koninkrijk koopt om het verlies van zijn vrouw en kind te verwerken. De avonturen zijn kleurrijk en licht van toon, Vol bijzondere wendingen en

verbazende personages. Ben Holiday staat misschien wel het dichtst bij Terry Brooks, die, voor hij een succesvol schrijver werd, zelf advocaat was.Koning
Ben wordt geplaagd door nachtmerries over zijn voormalige compagnon, Miles Bennett, die nog steeds in Chicago woont. Een bezoek aan de gewone wereld
leert hem echter dat er niets aan de hand is. Pas als hij terugkeert naar Landover, beseft Ben zich dat het een valstrik was.De tovenaar Meeks is terug.
Meeks geeft Ben een andere gedaante, waardoor hij van de troon verstoten raakt en niet meer door zijn vrienden wordt herkend. Maar gek genoeg weten zijn
grootste vijanden wel onmiddellijk wie hij is. De enige die Ben nog kan redden is Wilgje, maar die is verdwenen nadat ze op zoek ging naar een mysterieuze
zwarte eenhoorn.
Een prinses van Landover Terry Brooks 2011-10-09 Naast zijn welbekende Shannara-boeken schreef Terry Brooks over het magische koninkrijk Landover,
eigentijdse fantasy-avonturen die zich gedeeltelijk afspelen in onze huidige realiteit. Deze boeken zijn uitermate geschikt om de lezer mee te voeren over de
grens naar zijn rijke verbeeldingswereld. Prinses van Landover gaat over het meisje Istaya dat wegloopt van huis en vlucht naar Landover. Haar vader,
advocaat Ben Holiday, bevocht eerder draken maar houdt nu zijn hart vast.
De elfen van Cintra Terry Brooks 2011-10-07 Honderd jaar in de toekomst is de wereld onherkenbaar veranderd. Vervuiling, ziekte en oorlog hebben de
aarde verwoest en de mensheid wordt bedreigd door demonen. Logan Tom en Angel Perez, de laatste Ridders van het Woord, hebben zich op een queeste
begeven om de aarde te redden. Ze worden geholpen door Kirisin, een elf die zich schuilhoudt in de bossen van Oregon en die de blauwe elfstenen vindt die
hen kan leiden naar de Loden Elfsteen, het mythische wapen dat de demonen kan verslaan. De elfen van Cintra is Terry Brooks op zijn allerbest: magie,
elfen, queesten, spanning en onvergetelijke personages. Met dit verhaal over de strijd tussen goed en kwaad maakt Brooks zijn werk toegankelijk voor een
nog breder publiek.
Wakers van Shannara / druk 2 T. Brooks 2005-03-20 De afstammelingen van het elfenhuis van Shannara proberen de opdrachten van de druïde Allanon uit
te voeren, maar Rimmer Dall, de leider van de Schadauwen, zint op wraak.
De Demonenkoning Cinda Williams Chima 2015-01-22 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 gezochte persoon van de Zeven Koninkrijken
is geworden... 'De Demonenkoning is een pageturner voor elke lezer, ongeacht de leeftijd.' - Robin Hobb
De Elfenstenen van Shannara Terry Brooks 2011-06-30 Het oude kwaad bedreigt de elfen. Want de Elfenboom – ooit geschapen door magie die allang
verloren is gegaan – is stervende en verliest daardoor zijn afschrikwekkende kracht die het mensenras beschermt tegen de wraakzuchtige demonen. Allanon,
de legendarische wachter van de aarde, roept Wil Ohmsford op het elfenmeisje Amberle te begeleiden op een levensgevaarlijke tocht waarbij ze een zaadje
van de boom naar het mysterieuze Bloedvuur moet brengen, waar het versneld zal uitgroeien tot een nieuwe boom. Ze worden achtervolgd door de
roofzuchtige Maaier, de schrikwekkendste aller demonen. En Wil heeft alleen de elfenstenen van Shannara ter bescherming -maar daarover heeft hij alle
controle verloren. Hulpeloos moet hij toezien hoe de schaduw van de Maaier steeds dichterbij komt...
The Outstretched Shadow Mercedes Lackey 2007-04-01 The Outstretched Shadow, the first book in The Obsidian Trilogy from Mercedes Lackey and James
Mallory Kellen Tavadon, son of the Arch-Mage Lycaelon, thought he knew the way the world worked. His father, leading the wise and benevolent Council of
Mages, protected and guided the citizens of the Golden City of the Bells. Young Mages in training--all men, for women were unfit to practice magic-memorized the intricate details of High Magic and aspired to seats on the council. Then he found the forbidden Books of Wild Magic--or did they find him? The
three slim volumes woke Kellen to the wide world outside the City's isolating walls. Their Magic was not dead, strangled by rules and regulations. It felt like a
living thing, guided by the hearts and minds of those who practiced it and benefited from it. Questioning everything he has known, Kellen discovers too many
of the City's dark secrets. Banished, with the Outlaw Hunt on his heels, Kellen invokes Wild Magic--and finds himself running for his life with a unicorn at his

side. Kellen's life changes almost faster than he can understand or accept. Rescued by a unicorn, healed by a female Wild Mage who knows more about
Kellen than anyone outside the City should, meeting Elven royalty and Elven warriors, and plunged into a world where the magical beings he has learned
about as abstract concepts are flesh and blood creatures-Kellen both revels in and fears his new freedom. Especially once he learns about Demons. He'd
always thought they were another abstract concept-a stand-in for ultimate evil. But if centaurs and dryads are real, then Demons surely are as well. And the
one thing all the Mages of the City agreed on was that practicing Wild Magic corrupted a Mage. Turned him into a Demon. Would that be Kellen's fate? Deep
in Obsidian Mountain, the Demons are waiting. Since their defeat in the last great War, they've been biding their time, sowing the seeds of distrust and
discontent between their human and Elven enemies. Very soon now, when the Demons rise to make war, there will be no alliance between High and Wild
Magic to stand against them. And all the world will belong to the Endarkened. At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights
Management Software (DRM) applied.
De Elfen Bernhard Hennen 2012-03-06 Bernard Hennen, De Elfen 1 - De Elfen Onder het elfenvolk ontstaat grote onrust als bekend wordt dat een van hun
demonische aartsvijanden opnieuw van zich doet spreken. Twee jonge elfen, Farodin en Nuramon, worden aangewezen om op onderzoek uit te gaan. Op
hun tocht krijgen ze onverwacht gezelschap van een mens, de woeste en onberekenbare noorderling Mandred... Met zijn Elfen-boeken wist Bernhard Hennen
in Europa binnen luttele jaren een miljoenenpubliek te bereiken. Centraal in De Elfen, Elfenridders en Drakenelfen staan de helden van het elfenvolk, die
minstens zo gedenkwaardig zijn als Tolkiens Elrond en Legolas. In De Elfen-reeks wordt menig elfengeheim onthuld, menig elfenraadsel verklaard en menige
elfenstrijd gevoerd, met mens, orc en demon. 'Bernhard Hennens Elfen-romans behoren tot het beste dat de fantasy heeft voortgebracht.' Wolfgang Hohlbein
Artemis Fowl Eoin Colfer 2009-10-31 Artemis Fowl is een twaalfjarig crimineel meesterbrein, belust op macht en geld en immer in gezelschap van zijn
boomlange bodyguard Butler. Wanneer Artemis erachter komt dat iedere elf een magisch boek bezit, steelt hij een exemplaar, fotografeert het en mailt het
naar zijn Mac. Op ingenieuze wijze kraakt hij de code van het magische boek en ontdekt zo een manier om de elfen hun befaamde goud afhandig te maken.
Hij slaagt erin kapitein Holly Short - de eerste vrouwelijke officier van de elfBI - te ontvoeren, wat op grote weerstand stuit van het in verhalen en legenden zo
lief afgeschilderde elfenvoik. Zwaarbewapend en uitgerust met de modernste computertechnologie trekken de elfen ten strijde, vastbesloten de misdadige
plannen van Artemis in de kiem te smoren... Als één serie het verdient in de fantasykast pal naast Harry Potter te staan, is het Artemis Fowl.' DE
VOLKSKRANT De snelheid, humor en spectaculaire scènes maken Artemis Fowl tot een moderne, realistische actiefilm in boekvorm.' BOL.COM
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