Knights Shadow The Greatcoats 2
Eventually, you will certainly discover a other experience and finishing by spending more
cash. still when? get you assume that you require to acquire those every needs
subsequently having significantly cash? Why dont you try to get something basic in the
beginning? Thats something that will guide you to understand even more not far off from the
globe, experience, some places, when history, amusement, and a lot more?
It is your utterly own mature to be active reviewing habit. in the middle of guides you could
enjoy now is Knights Shadow The Greatcoats 2 below.

Ontwakende goden Sylvain Neuvel 2017-11-18 Vervolg op de wereldwijde bestseller
Slapende reuzen 'Puur literair escapisme over het dreigende einde van de mensheid. In één
woord: unputdownable - Kirkus Revies (starred review) Als kind deed Rose Franklin een
verbijsterende ontdekking: een metalen hand, die diep in de aarde begraven was. Daarna
stond haar leven in het teken van dit mysterie en de zoektocht naar het antwoord op de
vraag: waarom lagen er overal ter wereld reusachtige metalen lichaamsdelen? Jaren van

onderzoek hebben intrigerende antwoorden opgeleverd, maar evenzoveel verwarrende
vragen. Het antwoord lijkt dichterbij dan ooit als een tweede robot - veel groter dan de
eerste - zich uit het niets manifesteert, midden in de binnenstad van Londen. De mensheid
zit aan de buis gekluisterd en volgt alle ontwikkelingen live. Zou dit dan het eerste contact
zijn met buitenaards leven? Is dit het moment waar de mensheid meer te weten komt over
de oorsprong van het universum? Als deze met een bliksemaanval zijn ware gezicht toont,
breekt wereldwijd paniek uit.
In de schaduw van de raaf Anthony Ryan 2013-12-12 Anthony Ryan, In de Schaduw van de
Raaf `Hoewel hij nog geen dertig was, hadden zijn krijgsverrichtingen hem vele bijnamen
opgeleverd. Voor de Waanzinnige Koning was hij het Zwaard van het Rijk, voor de mannen
die hem volgden in de strijd was hij de Jonge Havik. Bij zijn Cumbraelijnse vijanden stond hij
bekend als het Zwarte Lemmet en, maar daar kwam ik pas veel later achter, 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. Als dit verhaal begint, wacht hij in
gevangenschap het duel in de arena af dat hem de volgende dag vrijwel zeker het leven zal
kosten. Hij kijkt terug op zijn leven, door vele vragen gekweld. Waarom liet zijn vader hem op
tienjarige leeftijd achter bij de Zesde Orde? Wat was de ware toedracht van het lot dat zijn
ouders trof? Wie is de geheimzinnige Ene Die Wacht? En, vooral, zal Vaelin Al Sorna de
arena overleven? Zo, vol beloften van actie en avontuur, begint de aangrijpende saga In de
Schaduw van de Raaf. Anthony Ryan (1970) schreef met zijn debuut, In de Schaduw van de
Raaf, een onverbiddelijke internetbestseller die vrijwel tegelijk in tien Europese landen

verschijnt.
De vondeling Stacey Halls 2020-10-20 1754. Zes jaar nadat Bess haar onwettige dochter
Clara achterliet in een kindertehuis in Londen, wil ze de dochter die ze nooit heeft gekend
terughalen. Ze is geschokt wanneer ze ontdekt dat Clara al eerder werd opgeëist, door
haarzelf. Haar leven komt op zijn kop te staan terwijl ze probeert te achterhalen wie haar
dochtertje heeft meegenomen en waarom. Aan de rand van Londen worstelt een jonge
weduwe die haar huis al tien jaar niet heeft verlaten met het verwelkomen van een nieuw
kindermeisje. Haar verleden dreigt haar in te halen en haar zorgvuldig geconstrueerde
wereld uit elkaar te scheuren.
De weg van de krijger Chris Bradford 2013-07-05 In dit eerste deel van de jonge samoerai
maakt de lezer kennis met Jack Fletcher, twaalf jaar oud. Na een piratenaanval op het VOCschip waarop hij met zijn vader werkte, spoelt hij aan als drenkeling in Japan. De
legendarische zwaardmeester Masamoto Takeshi ontfermt zich over hem. Jacks training in
bushido – de weg van de krijger – begint. Jacks ultieme doel is wraak nemen op de
moordenaar van zijn vader. Inmiddels is deel 5 verschenen in deze wereldwijde successerie.
Met deze midprice-editie kunnen nu nog meer lezers kennismaken met de heldhaftige Jack
en zijn avontuurlijke leven.
Huis Jhereg / druk 1 Steven Karl Zoltán Brust 2005 Een jongeman, afkomstig van de wereld
Draekaera, komt in contact met magie en wordt uiteindelijk huurmoordenaar, bijgestaan door
een kleine draak.
Hex Thomas Olde Heuvelt 2016-08-17 De internationale bestseller HEX nu in midprice

'Briljant en volstrekt origineel.' Stephen King 'HEX is griezelig, pakkend en origineel.' George
R.R. Martin Wie er wordt geboren is gedoemd er tot zijn dood te blijven. Wie er zich vestigt
komt er nooit meer weg. Het ogenschijnlijk pittoreske dorpje Beek is in de greep van de
Wylerheks, een vrouw uit de zeventiende eeuw met dichtgenaaide mond en ogen. Zwijgend
loopt ze door de straten en dringt ze de huizen binnen, nachtenlang staat ze aan je bed.
Iedereen weet dat haar ogen nooit mogen worden geopend. Er wordt alles aan gedaan om
haar aanwezigheid geheim te houden. Maar als een groep jongeren besluit viral te gaan met
de heks, laat ze de moderne samenleving langzaam maar zeker afglijden naar
middeleeuwse praktijken. En dan is de wraak van de Wylerheks nog niet eens begonnen...
Thomas Olde Heuvelt (1983) won de prestigieuze Amerikaanse Hugo Award voor het beste
korte verhaal. Zijn roman HEX is inmiddels wereldwijd verschenen bij grote uitgeverijen in de
VS, Groot-Brittannië en vele andere landen.
Leviathan ontwaakt James Corey 2014-08-25 James Corey The Expanse 1 - Leviathan
Ontwaakt De mensheid heeft de planeten gekoloniseerd. Van interstellaire reizen durft men
slechts te dromen, maar het zonnestelsel vormt inmiddels een dicht netwerk van koloniën.
Spanningen zijn er in overvloed en de mineraalrijke asteroïden gaan gebukt onder het gezag
van machthebbers van de corporaties op Aarde en Mars. Hun lange arm reikt tot diep in de
Gordel, zelfs tot ver daarbuiten... In de immense wildernis van het heelal stuit het
ijsmijnschip van kapitein Jim Holden ondertussen op een op drift geraakt ruimteschip. Aan
boord ontdekt hij een geheim dat kan leiden tot het uitbreken van een alomvattende oorlog
in het universum. Als Holden vervolgens lijkt te worden aangevallen door een schip van de

Marsiaanse marine beseft hij dat er niets anders op zit dan het motief van de aanval te
achterhalen om een interplanetaire oorlog te voorkomen. Maar hij ontdekt meer, véél meer
zelfs... Een interstellair complot dat het voortbestaan van de complete mensheidbedreigt!
'James Corey schrijft met de energie van de drieste debutant en de finesse van de
doorgewinterde professional. Dit is sf van het type waar ik sinds mijn vroegste jeugd diep
van onder de indruk ben.' George R.R. Martin
Een Sluier van Speren Bradley P. Beaulieu 2019-05-22 Een Sluier van Speren is het derde
deel van Bradley P. Beaulieu’s fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Een Sluier
van Speren is het derde deel van Bradley P. Beaulieu’s fantasy-trilogie Het Lied van het
Gebroken Zand. Sinds de Nacht van Ontelbare Zwaarden, een bloedige strijd die de
heersers van Sharakhai amper wisten te overleven, jagen de koningen op de rebellen van
de Maanloze Horde. Velen zijn gedwongen de stad te ontvluchten, onder wie ook Çeda, die
erachter is gekomen dat de Feestkoning een leger aan het verzamelen is om de
heerschappij van de andere koningen te betwisten. Als Çeda de overgebleven leden van de
Maanloze Horde vindt, nu bekend als de dertiende stam, heeft ze niet veel vertrouwen in
hun overlevingskansen. Ze broedt op een plan om terug te keren naar Sharakhai en de
asirim te bevrijden, de krachtige, onsterfelijke slaven van de koningen. De koningen
daarentegen hebben hun grootste tacticus, de Zwaardkoning, op stap gestuurd om Çeda
voor het gerecht te slepen. Maar de eens zo hecht verenigde heerschappij van de koningen
is aan het afbrokkelen. Ze wedijveren in het geheim met elkaar om de controle over
Sharakhai te winnen. Çeda hoopt dat in haar voordeel te gebruiken, maar wie kan ze

vertrouwen? Elk van hen zou haar kunnen verraden. Terwijl Çeda werkt om de asirim uit hun
ketenen te bevrijden, en de dertiende stam te redden, bereiden de koningen van Sharakhai,
de sluwe koningin van Qaimir, de meedogenloze bloedmagiër Hamzakiir en de
Zwaardkoning, zich allemaal voor op een groot gevecht dat het lot van allen kan bepalen.
De kroon van de Tearling Erika Johansen 2015-03-11 Op haar negentiende verjaardag
begint prinses Kelsea Glynn haar gevaarlijke reis naar het kasteel waar ze geboren is. Ze
komt haar kroon opeisen. Achttien jaar lang werd het koninkrijk geregeerd door Kelsea’s
oom, een marionet van de Rode Koningin, die het buurland Mortmesme al decennia
tiranniseert. Kelsea draagt de Tearlingsaffier, een juweel met immense magische krachten.
Ze wordt beschermd door de Wachters van de Koningin, geleid door de raadselachtige en
toegewijde Lazarus. Kelsea zal de ridders nodig hebben om te overleven. Haar vijanden
zetten duistere moordenaars en duivelse bloedmagie in om te voorkomen dat zij gekroond
wordt...
Armada Ernest Cline 2016-02-23 Voor Zack Lightman is het een dag als alle andere. Hij zit
uit het raam te staren tijdens een saaie les wiskunde. Plotseling ziet hij een ufo langsvliegen.
Hij denkt dat hij gek is geworden. Als hij wat beter kijkt, weet hij wel zeker dat hij gek is
geworden. Het ruimteschip ziet er namelijk precies zo uit als dat van de kwaadaardige aliens
in Armada, de game waar Zack zo verslaafd aan is dat hij op de wereldwijde ranking op de
zesde plek staat. Wat hij ziet blijkt allemaal echt te zijn. Aliens zijn vastbesloten de aarde te
vernietigen en zullen binnen vierentwintig uur aanvallen. De wereld maakt zich op voor een
verwoestende aanval. Zack en andere fanatieke spelers van Armada moeten drones

besturen om te helpen de aarde te verdedigen. Het lot van de wereld ligt plots op de
schouders van de nerds.
De Ziener Anna Stephens 2018-04-17 De Ziener is het epische fantasy-debuut van Anna
Stephens. Een duister verhaal over oorlog, familie, godsdienstextremisme en verraad dat
doet denken aan de boeken van Joe Abercrombie, Mark Lawrence en Scott Lynch. Duizend
jaar geleden werden de Rode Goden verstoten, en het Mirecese volk vernederd. Nu, vanuit
de bergen waarnaar ze werden verbannen, schreeuwt Corvus, de koning van de Mireces,
om wraak. Dom is een Wolf, lid van een kleine nederzetting die de grenzen van het
nabijgelegen Rilpor bewaakt tegen invallen van de Mireces. Dom is ook vervloekt, want hij
heeft een gave waarmee hij angstaanjagende visioenen van de toekomst ontvangt. Als de
lijfeigene Rillirin aan de Mireces ontsnapt en ze in het dorp van de Wolven terechtkomt,
voorziet Dom het ondenkbare: een verschrikkelijke oorlog tussen Rilpor en de Mireces.
Ondertussen aast de listige prins Rivil van Rilpor op de troon. Hij heeft zich bekeerd tot het
bloederige geloof van de Mireces en heeft hun beloofd te helpen met hun invasie om zijn
vader, de koning, en zijn rechtschapen broer Janus uit de weg te ruimen. Het is nu aan Dom
om de Rilporianen te overtuigen van zijn visioenen als ze een kans willen maken de invasie
van de Mireces te overleven. Er is oorlog op komst, een oorlog die de wereld bedreigt zoals
nooit tevoren. ‘Een bruut en pikzwart fantasy-debuut vol duistere goden en gewelddadige
strijders.’ FantasyWereld.nl
Sebastiaan Duister Philip Caveney 2007
Amberwoede Natalie Haynes 2014-02-07 Nadat Alex Morris haar verloofde onder gruwelijke

omstandigheden verliest, verhuist ze verdoofd van Londen naar Edinburgh om te breken
met het verleden. Ze accepteert een baan op een speciale school voor onhandelbare
leerlingen. Het zijn lastige jongeren en Alex is een onervaren docente, bang voor waar ze
aan begonnen is. Er is één klas, een groep van vijf tieners, die bijzonder intimiderend is.
Maar met hulp van de Griekse tragedies die ze onderwijst, weet Alex tot haar eigen
verbazing een band met hen op te bouwen. Als ze ziet hoe geboeid haar leerlingen zijn door
de verhalen over het gruwelijke noodlot en de wrede wraakacties, vreest ze dat haar lessen
hun te veel aan het hart gaan. Alex beseft dat zich voor haar ogen een geheel nieuwe
tragedie begint af te spelen _ en wel een die zo afschuwwekkend is dat er zelfs geen
Griekse tragedie over bekend is. Amberwoede is een schitterende, spannende en
psychologisch ragfijn gecomponeerde pageturner. Het is een suspense-roman over verlies,
obsessie en de menselijke behoefte aan werkelijk contact. Natalie Haynes studeerde
klassieke talen in Cambridge en schreef het boek The Ancient Guide to Modern Life. Ze
maakte internationaal furore als cabaretier, onder meer op het beroemde Fringe-festival in
Edinburgh. Ze maakt regelmatig deel uit van jurys van literaire prijzen, recent nog voor de
Man Booker Prize 2013. Amberwoede is haar debuutroman. `Omdat ik de afgelopen vijftig
jaar ook vaak een lastige puber ben geweest, dacht ik dat het wel duidelijk was aan wiens
kant ik zou staan in deze schitterende debuutroman. Maar Amberwoede speelt een briljant
spel met machtsverhoudingen in de klas, omdat de lerares in dit verhaal even lastig en
onberekenbaar is als haar leerlingen. Een Griekse tragedie die je in één adem uitleest.

Herman Koch
De genade van de Radch Ann Leckie 2017-07-20 De Genade van de Radch is het vervolg
op Ann Leckies Het Recht van de Radch en Het Zwaard van de Radch, waarmee ze de vijf
grootste fantasy- en sf-awards won. Heel even leek het erop dat Breq, de soldaat die ooit
een oorlogsschip was, alles onder controle had. Maar dan wordt tijdens een zoektocht in de
sloppenwijken van Station Athoek iemand gevonden die niet hoort te bestaan, verschijnt er
een boodschapper uit het mysterieuze rijk van de Presger, en is daar ineens ook Breqs
vijand, de verdeelde en waarschijnlijk ook compleet gestoorde Anaander Mianaai – heerser
van een rijk dat in oorlog is met zichzelf. Breq vertikt het om met haar schip en crew te
vluchten, want dat zou betekenen dat ze de mensen van Athoek aan hun lot overlaat. Zal ze,
tegen alle verwachtingen in, overleven? Maar die vraag heeft haar nooit eerder
tegengehouden. ‘Deze trilogie zal de geschiedenisboeken in gaan als een sf-klassieker.’
Library Journal ‘De romans van de Amerikaanse sciencefictionschrijfster Leckie behoren tot
het beste in hun soort.’ NRC
The Empress S.J. Kincaid 2019-01-10 Spannend vervolg op The Diabolic over Nemesis en
Tyrus. De troon is van hen, maar voor hoe lang? ‘Iemand had me vergiftigd. Na één slokje
wist ik het al. Die persoon zou sterven.’ Wat gebeurt er met een levensgevaarlijk meisje op
de troon? Tyrus en Nemesis zijn de nieuwe keizer en keizerin van de ruimte. Maar niet
iedereen is blij met twee tieners op deze machtige positie... En al helemaal niet met
Nemesis. Ze ziet eruit als een doodgewoon meisje, maar schijn bedriegt: ze is gemaakt om
te doden. Nemesis wil Tyrus beschermen met alles wat ze in zich heeft - desnoods met haar

leven.
De eervolle vijand Raymond E. Feist 2011-12-12 Gezworen vijanden worden gedwongen
elkaar te vertrouwen... De eervolle vijand speelt midden in de Oorlog van de Grote
Scheuring en concentreert zich op een aantal elitesoldaten die ingesloten zitten achter de
vijandelijke linies. Om te overleven moeten ze samenwerken met de vijand. Negen jaren zijn
verstreken sinds de Oorlog van de Grote Scheuring uitbrak. Dennis Hartraft en zijn
koninkrijksgezinde Marodeurs vechten onverzettelijk door tegen de Tsurani, de van Kelewan
afkomstige invallers. Na een zoveelste treffen met hun gezworen vijand zijn de Marodeurs
koud, hongerig en doodmoe. Ze gaan op weg naar een garnizoensplaats en bereiken die
tegelijkertijd met een patrouille Tsurani. Maar voor de twee groepen elkaar in de haren
kunnen vliegen, blijkt dat er een grotere en dodelijker vijand aanwezig is: een leger van de
gevreesde zwarte elfen, de moredhel. Dit dwingt de Marodeurs samen te werken met hun
gehate tegenstanders en als één man te vechten tegen het nog grotere gevaar. In hun strijd
tegen de elfen, de extreme kou en hun geweten, moeten Marodeurs en Tsurani bij zichzelf
te rade gaan wat het belangrijkste is: hun eer of hun leven.
De erfenis van de keizer Brian Staveley 2017-03-30 De Erfenis van de Keizer is het derde
en laatste deel van de trilogie van auteur Brian Staveley die begon met Het Bloed van de
Keizer en Het Vuur van de Keizer. De eeuwenoude Csestriims zijn terug om hun zuivering
van de mensheid af te maken; legers marcheren richting de hoofdstad, zuygers – eenzame
wezens die hun krachten uit de natuurlijke wereld halen om hun buitengewone talenten te
voeden – manifesteren zich aan alle kanten om de uitkomst van de oorlog te beïnvloeden;

en onvoorspelbare goden die er een eigen agenda op na houden betreden de aarde in
mensengedaantes. Maar de keizerlijke familie die in het midden van dit alles staat – Valyn,
Adare en Kaden – komt erachter dat zelfs als ze deze holocaust in hun wereld overleven,
hun conflicterende toekomstvisies niet meer zijn te verzoenen. ‘De beste fantasy-trilogie van
het moment!’ Irokuro.com ‘Brian Staveley laat zien hoe je een epische fantasy-trilogie
eindigt.’ io9.com
Het zwaard van het Noorden Luke Scull 2015-08-26 Sommige legenden sterven nooit...
Tussen de Demonenheuvels en de Niemandslanden liggen drie machtige steden die op het
hoogtepunt van hun weelde zijn. Elke stad wordt beschermd door de kracht van een
Oppermagiër. En elke Oppermagiër wordt op zijn beurt beschermd door een eeuwenoud
verbond. Maar niet lang meer. Schaduwhaven is gezonken en Thelassa wordt belegerd. De
barrière tussen de werelden is aan het aftakelen en alleen de Oppermagiër van Dorminia
kan zijn onderdanen nog beschermen. Dan komt er een nieuwe speler in het spel. Een man
die zichzelf Kraai noemt. Na de enorme cliffhanger waarmee De donkere broederschap
eindigde, begint dit vervolg midden in de actie. Luke Scull schrijft een van de verfrissendste
fantasyseries van dit moment.
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
De uilendoders Karen Maitland 2010-03-01 Engeland 1321: een geïsoleerd plattelandsdorp
wordt geleid door een sinister bestuur van Uilenmeesters. Het is een heidense wereld vol
terreur en afpersing, waar buren elkaar verraden en iedere zonde bestraft wordt met de
dood. Dit leven wordt verstoord door begijnen, die net buiten het dorp een hof stichten.
Waarom hebben zij wel een goede oogst? En waarom blijft hun vee wel leven ondanks een
plaag? Bittere jaloezie verandert inmoordlust wanneer de vrouwen onderdak geven aan een
jonge martelares. Maar dan sterft de jonge vrouween lange, pijnlijke dood nadat ze een
hostie in vlammen uitspuwt. Is ermagie in het spel? Of is de vrouw een heilige, en de hostie

een relikwie? Terwijl de Uilenmeesters hellevuur en plagen over de vrouwen afroepen,
klampen zij zich vast aan hun geloof om te ontkomen aan de dreigende schaduw van het
kwaad...
Huis van aarde & bloed Sarah J. Maas 2020-03-14 De nieuwe serie van wereldwijde
bestsellerauteur Sarah J. Maas Crescent City is een bruisende, moderne stad waar mensen
en magische wezens op gespannen voet met elkaar samenleven. De stad strekt zich uit in
zeven districten, van het knusse stadshart en chique woonwijken, tot duistere uithoeken en
de beruchte markt waar van alles te koop is, van vers vlees tot smokkelwaar. In de stad
maken vier huizen de dienst uit. Bryce Quinlan – half mens, half Fae – behoort tot het huis
van aarde & bloed, net als alle andere mensen, dieren, heksen en Fae. Samen met haar
vrienden geniet ze volop van alles wat Crescent City te bieden heeft. Maar als de stad wordt
getroffen door een wrede moord, komt er abrupt een einde aan haar zorgeloze leven. Bryce
krijgt de opdracht de dader te ontmaskeren, samen met de beruchte huurmoordenaar Hunt
Athalar. Maar hun verwoede poging het mysterie op te lossen, zet meer in beweging dan ze
lief is. De pers over de Glazen troon-serie ‘Een unieke combinatie van liefde, actie en
personageontwikkelingen. Een waardige afsluiter van een van de populairste YA/fantasyreeksen ooit.’ Hebban.nl ‘Wie begint kan niet meer stoppen met lezen. Deze wereld slokt je
op en laat je niet meer los.’ The Guardian ‘Epische fantasy in de stijl van In de ban van de
ring en Game of Thrones.’ The Huffington Post
Schim en schaduw : (dl.1) Leigh Bardugo 2014 Wanneer Alina de gave van het licht blijkt te
hebben, wordt ze opgeleid tot Grisha. Hun leider, de Duistering lijkt begaan met het volk van

Ravka. maar heeft stiekem andere plannen. Vanaf ca. 15 jaar.
IJshart Jamie Littler 2019-11-21 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?
Survivalgame James Dashner 2016-02-23 Gamen was Michael zijn lust en zijn leven. Een
paar weken geleden nog deed hij niets liever dan in VirtNet rondlopen. Nu riskeert hij met
elke inlog zijn leven. Het is al lang geen spelletje meer. VirtNet is een dodelijke omgeving
geworden en Kaine wordt elke dag sterker. Kaine’s plan – de Sterfelijkheidsdoctrine – is
bijna uitgevoerd en de grens tussen de echte wereld en de virtuele wereld vervaagt meer en
meer. De hele wereld loopt gevaar zolang Kaine nog rondloopt. Om hem tegen te houden
heeft Michael zijn vrienden hard nodig. Maar eerst zal hij erachter moeten komen wie van
zijn vrienden echt te vertrouwen is...
Farlander Col Buchanan 2012-10-26 Ash is een Roshun, een vooraanstaand lid van een
elitegroep sluipmoordenaars die nooit faalt. Hij is oud, zijn spieren zijn stijf en zijn botten

kraken bij elke beweging die hij maakt, maar tot dusver was hij tegen elke taak opgewassen.
Zijn gebrekkige conditie blijft echter niet onopgemerkt en na een opdracht die hij op het
nippertje weet te overleven, wordt hij gedwongen een opvolger te kiezen. Afgaand op zijn
intuïtie kiest hij voor Nico, een straatarm zwerfkind uit de stad Bar-Khos. Een stad die na een
strijd van tientallen jaren dreigt te bezwijken onder de onstuitbare veroveringsdrang van de
heerscharen van het Rijk van Mann. Een somber vooruitzicht, want over Mann heerst de
Heilige Matriarch Sasheen, een meedogenloze, op macht beluste vrouw die via een waar
schrikbewind haar plannen doordrijft. Als de door-en-door perverse zoon van Sasheen in
razernij een vrouw vermoordt die een hanger draagt van de Roshun, gaan Ash en zijn
jeugdige leerling op pad om het vonnis te voltrekken. Op dat moment beseft Ash dat hij aan
de vooravond staat van de moeilijkste opdracht in zijn loopbaan... Col Buchanan (1973) is
geboren in Lisburn, Noord-Ierland. Sinds zijn vroege jeugd leest en schrijft hij fantasyverhalen. Tussentijds, op zoek naar meer avontuur in zijn leven, reisde hij de wereld rond en
woonde enige tijd teruggetrokken in de bergen van Mourne (Ierland), leefde hij als dakloze in
Belfast, raakte hij even de weg kwijt in een Zen-klooster, en was hij graffitischraper bij de
plaatselijke politie. Schrijven is de enige constante factor in zijn bestaan. In Lancaster,
Engeland, vond hij inmiddels een nieuw thuis, waar hij onder meer de studies creatief
schrijven en Leven & religie volgde aan de universiteit. Met Farlander, zijn fantasy-debuut,
won hij meteen de David Gemmell Legend Award voor beste fantasy-roman.
Een nieuw begin Robert Jordan 2014-01-01 In deze proloog van Robert Jordans Het Rad
des Tijds-cyclus, wordt een kind geboren dat de wereld voorgoed zal veranderen.

Tenminste, als hij kan gered kan worden van de dood... Robert jordan, Het Rad des Tijds
Eerste proloog: Een nieuw begin Met Het Rad des Tijds schiep Robert Jordan een van de
meest aansprekende fantasy-werelden ooit. In omvang, reikwijdte en zeggingskracht is dit
epos met geen enkele andere cyclus te vergelijken. In Een nieuw begin, voert Robert Jordan
de lezer terug naar de gebeurtenissen die voorafgingen aan het eerste deel van zijn
vermaarde cyclus, naar een wereld en een geschiedenis die de lezer behalve nieuw uitzicht
op, ook nieuw inzicht bieden in Jordans unieke fantasy-epos en de personages die er een
belangrijke, zo niet bepalende rol in spelen. Al drie dagen woedt er in de sneeuw rond de
muren van Tar Valon een veldslag. In de stad wordt angstig afgewacht wat de toekomst zal
brengen, en er wordt een huiveringwekkende voorspelling gedaan. Op de hellingen van de
immens grote Drakenberg zal een kind worden geboren dat de wereld voorgoed zal
veranderen. De zuigeling moet worden gevonden, voor de dienaren van de Schaduw de
kans krijgen tot kindermoord over te gaan. Moiraine Damodred, een jeugdige Aanvaarde, en
Lan Mandragoran, een krijger die zich op het slagveld bevindt, volgen een weg die hun
levens zal samenbrengen. Maar op die weg wachten talloze hindernissen en beproevingen.
Want veile, naar macht dorstende krachten die voor niets terugdeinzen om hun doel te
bereiken, bedreigen het leven van Moiraine van het Koninklijke Huis van Cairhien, waarvan
de koning juist is overleden en dat van Lan, de ongekroonde koning van een verdwenen
natie.
Het legioen van vlammen Anthony Ryan 2018-02-26 Het Legioen van Vlammen is het
tweede deel van Anthony Ryans trilogie Draconis Memoria. Ryan schreef eerder In de

Schaduw van de Raaf. Het Legioen van Vlammen is het tweede deel van Anthony Ryans
trilogie Draconis Memoria. Ryan schreef eerder In de Schaduw van de Raaf. Cleemond
Torkreek overleefde met draken overspoelde jungles, vijandige stammen en de pijnlijke
steken van verraad, maar zijn problemen zijn nog maar net begonnen. De legendarische
Witte Draak – niet meer dan een mythe volgens sommigen – is ontwaakt uit een diepe slaap
met een dorst om de wereld van de mens eens en voor altijd in de as te leggen. Er is al een
stad gevallen onder de ontzagwekkende legioenen van de draak, en meer zullen snel
volgen, tenzij Clee een geheim kan blootleggen dat diep onder het zuidelijke ijs ligt
begraven. Moet hij alleen wel eerst het hoofd zien te bieden aan een ondenkbaar gevaar, en
dit keer staat niet alleen de hoop van Clee’s eigen volk op het spel, maar het lot van de hele
wereld. Maar dan moeten Clee, spionne Lizanne en kapitein Heilmoer wel eerst het hoofd
zien te bieden aan ontelbare gevaren, want dit keer staat niet alleen hun volk, maar de hele
wereld op het spel. ‘Anthony Ryan heeft de gave zijn wereld tot leven te brengen met de
meest memorabele personages, een meeslepende schrijfstijl en een ijzersterke plot.’
FantasyWereld.nl ‘Een combinatie van fantasy, spionage en avonturenroman. Ryan weet
het beste van deze drie genres te combineren.’ NBD Biblion
Het balseizoen Jonah Lisa Dyer 2016-10-12 Megan houdt van voetballen; het is haar grote
droom om met haar team mee te doen aan de Olympische Spelen. Waar ze beslist níét van
houdt zijn zijden jurken en een reverence leren maken. Wanneer haar moeder haar en haar
tweelingzus in het geheim opgeeft als debutante voor het balseizoen, is ze dan ook furieus.
Weigeren heeft echter geen zin, en dus komt ze terecht in een wereld van buigingen,

ballroomdansen en een heleboel vuile spelletjes... Hoe overleeft ze het daar zonder zichzelf
compleet voor schut te zetten? 'Een uitermate grappige moderne versie van Pride &
Prejudice.' - Jojo Moyes
De donkere broederschap Luke Scull 2013-06-11 Het verschil tussen een held en een
schurk zit hem in hoe goed je bent in het verhullen van wat je doet. Maar dit zijn de Eeuwen
van Verval en hier zijn geen helden... De goden zijn verslagen. Ze liggen levenloos verspreid
over de wereld op ondoordringbare plekken waar ze ruwe magie lekken. Magie die door de
nieuwe machthebbers wordt gebruikt om de bevolking te onderdrukken. Toch wordt er
weerstand geboden aan de tirannie. Als twee mannen een jonge rebel redden, is dat het
begin van een onwaarschijnlijk gezelschap. Een gezelschap bestaande uit zelfingenomen
vogelvrijen, gehavende ketters en amorele huursoldaten. Een donkere broederschap.
‘Duistere, humoristische epische fantasy... Luke Scull schrijft met smaak en kennis een
overrompelend debuut.’ The Guardian ‘Een fantastisch verhaal, bomvol actie, sterke
karakters en een strakke plot. Dit is een niet te missen debuut. Het zet Luke Scull op de
kaart als een van de meest getalenteerde debutanten van de epische fantasy.’ Fantasy
Book Critic ‘Een boek dat je bijblijft, met geweldige karakters en een nog geweldiger verhaal,
geschreven door een ware verteller.’ SFBook.com
De valkentroon Karen Miller 2015-05-27 De Valkentroon is het eerste deel in Karen Millers
gloednieuwe, epische fantasy-reeks De Kroon van Hebzucht, Macht en Strijd. Miller maakte
eerder naam met Koningmaker, Koningbreker en Spreker voor de God, en is een van de
bestverkopende fantasy-auteurs, met wereldwijd meer dan een miljoen verkochte

exemplaren op haar naam. In een uiteengevallen koninkrijk betaalt iedereen de bloedige
prijs van ambitie Een kind van adellijke afkomst heeft zijn zinnen gezet op het
terugveroveren van zijn vaders troon. Een bastaardheer die in opstand komt tegen zijn
tirannieke neef vergiet meer bloed dan hem lief is. De weduwe van een hertog tart, in een
poging haar dochter te beschermen, de ambitieuze heren die hen beiden in hun macht
hebben. En twee broers, met heel verschillende ambities, ontdekken de ware betekenis van
verraad. Niets blijft zoals het was. Huizen zullen vallen, koninkrijken herrijzen, maar zij die
strijden om de Valkentroon zullen elke stap met bloed moeten betalen. ‘Dit verhaal is
complex en fascinerend; fans van George R.R. Martin en Joe Abercrombie opgelet!’
Publishers Weekly
De uitdager Taran Matharu 2020-05-29 Het spectaculaire tweede deel van de Contendertrilogie In de eerste ronde van het dodelijke spel dat de opperheren spelen, moeten Cade en
de andere mededingers opnieuw het oerwoud in. Deze keer om wapens te zoeken voor een
uitzonderlijk duel. Maar het zijn niet de beesten uit de jungle waarvan ze het meest te vrezen
hebben. Ze zullen snel ontdekken dat wie van de mensheid overgebleven zijn hun eigen
beschaving hebben opgebouwd, over de ruggen van slaven. Kan Cade op tijd ontsnappen
uit hun klauwen om voor het overleven van zijn eigen soort te vechten? Of zal hij sterven als
gladiator in het Colosseum van Nieuw Rome? De uitdager is het vervolg op De uitverkorene:
'Een geweldig, onthutsend en naar meer verlangend eerste deel van de Contender-trilogie.'
Bangersisters.nl
Het recht van de Radch Ann Leckie 2015-05-06 Op een afgelegen planeet nadert een

persoon die zich Breq noemt het einde van haar missie. Breq is meer dan ze lijkt, en minder
dan ze was. Jaren geleden was zij Recht van Toren, een kolossaal ruimteschip met een
artificiële intelligentie die duizenden ingelijfden met elkaar verbond onder het bewind van de
Radch, het rijk dat het heelal aan het veroveren is. Door een verraderlijke daad is dat alles
haar afgenomen, en nu heeft Breq nog maar één kwetsbaar lichaam over. En nog maar één
doel in haar leven: wraak te nemen op Anaander Mianaai, de bijna-onsterfelijke heer van de
Radch die over veel meer dan één lichaam beschikt... ‘Indrukwekkend.’ The New York
Times ‘Bij vlagen superspannend, bovenal aangrijpend en verbijsterend inspirerend.’ The
Guardian ‘Dit prachtige debuut zet in één klap hoofdrolspeelster Breq en auteur Leckie op
de kaart.’ Publishers Weekly ‘Leckie introduceert deze complexe werkelijkheid uitmuntend.
Een talent om in het oog te houden.’ Kirkus
Het vuur van de keizer Brian Staveley 2016-01-22 Het Vuur van de Keizer is het vervolg op
het debuut van auteur Brian Staveley, Het Bloed van de Keizer. Nu Adara erachter is wie
haar vader heeft vermoord, vlucht ze uit het Dageraadpaleis, op zoek naar bondgenoten.
Maar er zijn er maar weinig die haar vertrouwen. Totdat ze gebrandmerkt wordt door de
godin van haar volk. Terwijl Adara alles op alles zet om Annoer weer te verenigen, zorgt de
onrust in het land echter voor beweging bij vijandelijke legers. Barbaarse horden dreigen het
koninkrijk binnen te trekken, en zonder dat Adara het weet, heeft haar broer Valyn zich
aangesloten bij de troepen die zich aan de grens verzamelen. Ondertussen worstelt hun
broer Kaden, de rechtmatig erfgenaam van de Ongehouwen Troon, met zijn eigen demonen
als hij in de hoofdstad van Annoer is geïnfiltreerd. Terwijl de keizerlijke troepen zich

voorbereiden op de verdediging van een verafgelegen front, kunnen Kadens acties het rijk
redden, maar ook vernietigen... ‘Gruwelijk, intrigerend en goed op weg naar opwindende
gebeurtenissen en fantastische nieuwe plekken.’ Kirkus Reviews (met ster) ‘Staveley heeft in
dit magistrale debuut een complexe en zeer gedetailleerde wereld gecreëerd, vol met
elitesoldaten, mystieke krijgsmonniken, vlijmscherpe politiek en eeuwenoude geheimen. De
lezers van George R.R. Martins Het Lied van IJs en Vuur zullen smullen van dit debuut.’
Library Journal over Het Bloed van de Keizer ‘Een fantastische en fascinerende fantasywereld. Een uitmuntende auteur en een meeslepend verhaal. Wij kunnen niet wachten op
het volgende deel.’ io9 over Het Bloed van de Keizer ‘Een razendsnelle, gelaagde fantasyroman. Staveley test zijn personages en is slim genoeg om ze ook tekortkomingen te laten
hebben terwijl ze buitengewone talenten ontwikkelen.’ Publishers Weekly over Het Bloed
van de Keizer ‘Herkenbare ingrediënten komen tot leven in de handen van een
veelbelovende nieuwe meesterchef. Staveley betreedt met overtuiging het toneel en drijft het
verhaal naar een climax die de lezer verbijsterd achterlaat.’ Locus over Het Bloed van de
Keizer
Het magische schip Robin Hobb 2011-12-12 De Vivacia is het schip van de familie Vestrit,
dat na de dood van de derde kapitein tot leven komt, zoals immer met de uit toverhout
gewrochte schepen van Beierstad. Maar de piraat Kennit slaagt erin het buit te maken.
De weg van het zwaard Chris Bradford 2013-07-05 Na een jaar training als samoerai zit
Jack in de problemen. Hij bereidt zich voor op de Cirkel van Drie, een oud ritueel dat zijn
moed, kunde en geest tot het uiterste zal testen. Tegelijkertijd heeft hij ruzie met

medeleerling Kazuki en zijn bende. En zijn dodelijke rivaal, de ninja genaamd Drakenoog,
kan elk moment toeslaan. Is hij in staat om de Weg van het Zwaard meester te worden?
Het Vuur van de Draak Anthony Ryan 2017-02-22 Het Vuur van de Draak is het eerste deel
van Anthony Ryans trilogie Draconis Memoria. Ryan schreef eerder In de Schaduw van de
Raaf. Al decennialang worden de landen van de IJzerschip Handelsmaatschappij verdedigd
door Bloedgezegenden – mannen en vrouwen die in staat zijn de krachten uit het bloed van
wilde draken te sturen. De loyaliteit van elitespionnen en huurmoordenaars hebben ervoor
gezorgd dat de Handelsmaatschappij nu een van de grootste machten in de wereld is. Maar
er dreigt een crisis. De drakenbloedlijnen worden steeds zwakker, en een oorlog met het
Corvantijnse Keizerrijk lijkt onvermijdelijk. De enige hoop voor de Handelsmaatschappij ligt
in de mythe van een legendarische Witte Draak wiens krachtige bloed misschien wel het tij
van de oorlog kan doen keren – als hij al bestaat. De taak om dit legendarische beest te
vinden, ligt in de handen van Cleemond Torkreek, een kruimeldief en ongeregistreerde
Bloedgezegende. Cleemond heeft door de jaren heen een hoop kostbare zaken in zijn
handen gehad (veel daarvan illegaal), maar niets zoiets waardevols als de toekomst van de
complete IJzerschip Handelsmaatschappij. Anthony Ryan (1970) werd geboren in
Schotland, maar bracht het grootste deel van zijn leven door in Londen. Na kort gewerkt te
hebben als ambtenaar besloot hij schrijver te worden, en met ongekend succes: de trilogie
In de Schaduw van de Raaf werd een internationale bestseller. Het Vuur van de Draak is het
eerste deel van een nieuwe reeks. ‘Anthony Ryan heeft de gave zijn wereld tot leven te
brengen met de meest memorabele personages, een meeslepende schrijfstijl en een

ijzersterke plot.’ FantasyWereld.nl ‘Het Vuur van de Draak is een geweldig boek. Het
overstijgt alle fantasy-genres en weet je vanaf de eerste bladzijde op te pakken en mee te
nemen op een fantastisch avontuur.’ Chris Janssen, Boek en Buro Ede 'Spannende epische
fantasy die het genre ontstijgt.' NBD Biblion
De laatste magiër Lisa Maxwell 2018-03-26 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 plot met
veel actie, en een slimme en pittige vrouwelijke hoofdpersoon van wie alle lezers zullen gaan
houden.’ Booklist
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 Heshai-kvo’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.
Het bloed van de keizer Brian Staveley 2015-01-21 Als de keizer van Annoer wordt
vermoord, gaan zijn drie kinderen de strijd aan met de schimmige samenzweerders - en de
eeuwenoude vijand - die zijn dood veroorzaakten. Kaden, de troonopvolger, leeft al
jarenlang in een afgelegen bergklooster waar hij de ondoorgrondelijke discipline van de
monniken van de God Zonder Gezicht probeert te begrijpen. Als er vervolgens een delegatie
arriveert om hem naar huis te begeleiden voor zijn kroning, heeft Kaden net genoeg geleerd
om zich te realiseren dat er iets niet pluis is. Ondertussen worstelt zijn zus Adare, politica en
minister van Financiën, met de religieuze orde die verantwoordelijk lijkt te zijn voor de moord
op haar vader. Het politieke water is echter troebel, en in haar ijver om het recht te doen
zegevieren, zit Adare misschien wel achter de verkeerde man aan. Hun broer Valyn heeft al
moeite om in leven te blijven. Hij wist dat de training van de Speerwers - een groep dodelijke

elitekrijgers - moeilijk zou zijn. Maar na een aantal vreemde ongelukken is hij ervan
overtuigd dat de moordenaars van zijn vader het op hem en zijn familie hebben voorzien. Hij
moet zo snel mogelijk weg om zijn broer te waarschuwen - maar dan moet hij eerst de
laatste dodelijke proeve van de Speerwers overleven. 'Staveley heeft in dit magistrale
debuut een complexe en zeer gedetailleerde wereld gecreëerd, vol met elitesoldaten,
mystieke krijgsmonniken, vlijmscherpe politiek en eeuwenoude geheimen. De lezers van
George R.R. Martins Het Lied van Ijs en Vuur zullen smullen van dit debuut.' Library Journal
Knight's Shadow Sebastien de Castell 2015-03-05 The Greatcoats have found the heir to the
throne . . . but now they must keep her alive, against all the odds. 'These books are just
joyous - first-rate fiction, first rate adventure, first rate full stop.' Conn Iggulden, author of The
Golden Age series The Greatcoats have found the heir to the throne . . . but now they must
keep her alive, against all the odds. Falcio Val Mond has completed the final task given to
him by the late King Paelis: he has found the King's Charoites (well, one at least). But his
task isn't over, and now he, Kest and Brasti must protect the girl from those her want her
dead. 'Sebastien, write faster!' John Gwynne, author of the award-winning series The
Faithful and the Fallen That would be simple enough, if it weren't for the renegade Knights
and legendary Dashini assassins, getting in their way, not to mention the Dukes, who are
desperate to hold on to their power at any cost, or Trin, the merciless daughter of the
ruthless Duke of Rijou and the cruel Duchess of Hervor, who is determined to be Queen of
Tristia. Of course, the fact that the heir to the throne is thirteen years old doesn't help, nor
the fact that every day brings Falcio closer to dying from the poison running through his

veins. And then there is the Greatcoat's Lament . . . .
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