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slag zich niet tot de stad zal beperken; als ze deze dreiging niet kan
stoppen, kunnen twee onverslaanbare legers door de Oude Wereld
trekken, en misschien zelfs wel D’Hara bereiken.
De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote letters gedrukt. Oorspr. Nederlandse uitg. in een band: Antwerpen :Houtekiet ; Baarn :
Fontein, 1994. - Vert. van: Sofies verden. - Oslo : Aschehoug, 1991. - Een
15-jarig meisje wandelt aan de hand van een leermeester de
geschiedenis van de filosofie door.
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
De dame Daniel O'Malley 2013-08-14 `Het lichaam dat je draagt was
ooit van mij. Zo begint de brief aan een vrouw die bijkomt in een
Londens park, omringd door dode mensen met witte handschoenen.
Zonder enige herinnering is ze aangewezen op instructies van haar
voormalige zelf om haar identiteit te ontdekken en degenen op te sporen
die haar willen vernietigen.Daniel O Malley debuteert met een briljante
mix van spionagethriller, fantasy en onderkoelde Britse humor vol
verwijzingen naar literatuur, popcultuur, occultisme en geschiedenis.
Le Comte de Gabalis, ou entretiens sur les sciences secrètes. By the
Abbé de Montfaucon de Villars 1700
Sneeuw als as Sara Raasch 2017-01-10 Zestien jaar geleden werd het
koninkrijk Winter onder de voet gelopen door de kwaadaardige koning
Angra. De Winterianen werden tot slaaf gemaakt en hun magie werd hun
afgenomen. Alle hoop is nu gevestigd op de acht mensen die wisten te
ontsnappen en sindsdien op de vlucht zijn. Meira was nog maar een baby
toen Winter werd aangevallen en kent alleen het leven als vluchteling.
De Winterianen zijn vastbesloten om hun rijk ooit terug te veroveren en
ondernemen daarvoor gevaarlijke verkenningstochten, waarbij Meira tot
haar frustratie nooit mee mag. Dus wanneer ze iets opvangt over een
antiek medaillon dat Winter zijn magie kan teruggeven, besluit ze er
stiekem achteraan te gaan om zichzelf te bewijzen. 'Plot en schrijfstijl
zijn voortreffelijk! Zeer aan te bevelen.' - School Library Journal 'Een
nieuwe wereld, een spannend avontuur en een grote liefde... alles in één
groot episch fantasyverhaal.' - Booklist
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

De Ziener Anna Stephens 2018-04-17 De Ziener is het epische fantasydebuut 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
Corruption Mitchell Hogan A corrupted power stirs from beyond the
grave. The Necromancer Queen will rise again. In the wake of the rebel
Niyandrians’ abduction attempt, Anskar DeVantte, now a knight-inferior
of the Order of Eternal Vigilance, has set sail with the Grand Master,
bound for the mother house in Sansor. Anskar has already begun to
suspect that the Order’s holy convictions aren’t as pure as they appear,
and his doubts are confirmed when the ship detours to the slave markets
of Atya. As the Grand Master gathers an expedition to retrieve an ancient
artifact from an unearthed ruin, Anskar finds himself torn between the
holy path he is committed to and the grasping hands of those who wish
to use his unique power: the Grand Master; the rebel leader, Carred
Selenas; and even the Necromancer Queen herself. When a depraved rot
is exposed at the heart of the Order, Anskar is forced to confront the
growing power of the dusk- and dark-tides within himself, and find a
balance that won’t see him damned in the eyes of his god. But can a
lowly knight-sorcerer resist his instincts to obey his superiors’ in the
Order, and fight the pull of Queen Talia’s corrupted influence from
beyond the grave? The true danger is greater than even the Order
realizes, and soon Anskar must decide who he can trust, and what he is
willing to risk in order to carve out his own destiny, protect the world,
and perhaps the fate of all Niyandrians. An immersive and ambitious new
series from the Aurealis Award-winning author of A Crucible of Souls.
Het Leger van Steen Terry Goodkind 2019-07-20 Het Leger van Steen is
het derde en laatste deel van Terry Goodkinds gloednieuwe trilogie De
Kronieken van Nicci. Het is gebaseerd op een van de meest geliefde
personages uit zijn wereldwijde succesreeks De Wetten van de Magie en
de daaropvolgende Richard & Kahlan-romans. Nicci, Nathan Rahl en de
jonge zwaardvechter Bannon verblijven nog altijd in de legendarische
stad Ildakar nadat een grote interne strijd de slaven bevrijdde en de
machtige bestuursraad ten val bracht. De onvoorspelbare tovenaarcommandant Maxim is echter ontkomen, en terwijl hij de stad
ontvluchtte heeft hij de versteningsspreuk die vijftien eeuwen geleden
het leger van generaal Utros in steen veranderde laten oplossen.
Duizenden half stenen soldaten uit lang vervlogen tijden zijn nu
ontwaakt, en hebben een van de grootste vijandelijke commandanten uit
de geschiedenis als leider. Nicci, Nathan en Bannon moeten Ildakar
helpen deze onbreekbare belegering te overleven, en ze moeten daarbij
alle magische verdedigingsmechanismen die de legendarische stad nog
heeft inzetten. Maar terwijl generaal Utros de stad gegijzeld houdt en
zijn krachtige leger loslaat op de nietsvermoedende Oude Wereld,
arriveert een nieuwe, krachtige vijand vanuit de zee. Nicci weet dat de
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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
Oorlogshart Terry Goodkind 2015-11-18 Oorlogshart is de spannende
conclusie van Terry Goodkinds epische fantasy-reeks De Wetten van de
Magie en de daaropvolgende Richard & Kahlan-romans. Dit is het
allerlaatste boek in het verhaal dat begon met Het Zwaard van de
Waarheid. HET EINDE VAN EEN TIJDPERK! HET ALLERLAATSTE DEEL
VAN DE WETTEN VAN DE MAGIE! Oorlogshart is de spannende
conclusie van Terry Goodkinds epische fantasy-reeks De Wetten van de
Magie en de daaropvolgende Richard & Kahlan-romans. Na meer dan
twintig jaar komt er een einde aan de reis van zijn wereldberoemde
hoofdrolspelers Richard Rahl en Kahlan Amnell. Zielsverwanten, pionnen
van de profetie en erfgenamen van een eeuwenoud conflict. Richard en
Kahlans lotsbestemmingen zijn al verbonden sinds ze elkaar voor het
eerst tegenkwamen in Het Zwaard van de Waarheid. Maar nu ligt
Richard op een lijkbaar, zwevend tussen de wereld van de levenden en
de dood, en moet Kahlan vechten voor zijn leven terwijl Richard in de
onderwereld zijn eigen strijd levert. Dit is de laatste slag in een oorlog
van drie millennia oud, een oorlog waarin het Zwaard van de Waarheid
werd gesmeed, een oorlog die het einde kan betekenen van niet alleen
hun levens, maar van hun complete wereld. ‘Alles waar je naar zoekt in
een episch fantasy-verhaal.’ Publishers Weekly
De plotters Un-Su Kim 2020-02-25 Het gaat niet om degene die de
trekker overhaalt, maar om wie er áchter degene staat die de trekker
overhaalt – de plotters, de masterminds in de schaduw. Als kleine jongen
werd Reseng geadopteerd door de misdadiger Oude Wasbeer. Ze
woonden in diens bibliotheek, omringd door boeken die niemand ooit las,
waar het krioelde van de moordenaars, huurlingen en premiejagers. Met
deze achtergrond is Reseng voorbestemd voor een toekomst als
huurmoordenaar. Tot hij de regels breekt. Hij ontmoet een drietal jonge
vrouwen: een winkelbediende, haar rolstoelgebonden zus en een
loensende obsessieve breister. Zullen deze vrouwen hem bevrijden van
zijn lot? Of is Reseng de volgende op de dodenlijst? Wie zal er dan voor
zijn katten zorgen? Wie plaatste de bom in zijn toilet? En hoeveel bier
moet hij drinken om te zorgen dat hij alles vergeet?
Blood of Innocents Mitchell Hogan 2016-01-28 The international ebook
bestseller, now in print. Anasoma, jewel of the Mahruse Empire, has
fallen. As orphaned, monk - raised Caldan and his companions flee the
city, leaving behind their hopes for a new beginning, horrors from the
time of the Shattering begin to close in. With Miranda's mind broken by
forbidden sorcery, Caldan does the unthinkable to save her: he breaks
the most sacrosanct laws of the Protectors. But when the emperor's
warlocks arrive to capture him, Caldan realizes that his burgeoning
powers may be more of a curse than a blessing, and the enemies
assailing the empire may be rivaled by more sinister forces within. And
soon, the blood of innocents may be on Caldan's own hands.
Homo ludens Johan Huizinga 2019
De 24 wetten van het verleiden Robert Greene 2004 Beschrijving van
een succesvolle verleidingsstrategie aan de hand van vele voorbeelden
uit de geschiedenis en literatuur.
Genezen door genade Caroline Myss 2015-12-23 In haar nieuwste boek
stelt bestsellerschrijver Caroline Myss de gedachte ter discussie dat we
er altijd achter kunnen komen waarom dingen gebeuren zoals ze
gebeuren. Maar dat is een illusie. Puttend uit haar jarenlange werk als
medisch helderziende en spiritueel leraar vertelt Myss in dit boek de
waargebeurde verhalen van mensen die als terminale gevallen
beschouwd werden en die, door niets minder dan een wonder, hun ziekte
overleefden. Geïnspireerd door deze mensen die een breed scala van
lichamelijke en psychische klachten overwonnen van kanker tot
gevorderde diabetes onderzoekt Myss de wijsheid van grote mystici,
zoals Teresa van Ávila, wier geschriften een dieper begrip geven van de
spirituele fundamenten van genezing. Op basis van deze onderzoeken
introduceert ze een genezingsmodel dat demonstreert dat het mogelijk is
om jezelf en anderen te helen met de kracht van genade. Myss verandert
onze kijk op crisis en ziekte ingrijpend. Lees dit boek! Deepak Chopra
De beer en de nachtegaal Katherine Arden 2017-10-16 De Beer en de
Nachtegaal van Katherine Arden is een magisch sprookje. In een dorp op
het randje van de wildernis in het noorden van Rusland, waar de ijskoude
wind blaast en het altijd lijkt te sneeuwen, vertelt een oude min
sprookjes over de Winterkoning. Verhalen over oude magie verboden
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door de kerk. Maar voor het jonge, wilde meisje Vasja zijn het meer dan
alleen verhalen. Alleen zij ziet de geesten rondom het huis die haar
beschermen. Alleen zij voelt de groeiende krachten van een duistere
vorm van magie in het bos... ‘Een prachtig en winters sprookje vol magie
en duistere wezens, over de harde realiteit van opgroeien.’ Naomi Novik,
auteur van Ontworteld
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... '
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
Bloed en Storm Jon Skovron 2018-11-06 Bloed en Storm is het derde
deel van Jon Skovrons trilogie Het Koninkrijk der Stormen. Nog draaierig
van de gebeurtenissen bij Ochtendlicht, heeft Hoop moeite te begrijpen
wat het betekent om een krijger te zijn die heeft gezworen nooit meer
een zwaard op te pakken. Rood geniet ondertussen van zijn rol als
keizerlijke spion. Misschien zelfs een beetje te veel. Maar zijn loyaliteit
zal op de proef worden gesteld als zijn leidinggevende, vrouwe Hempist,
hem eindelijk de missie toebedeelt waar hij al zo lang om heeft
gesmeekt: Hope en Brigga Lin rekruteren om hem te helpen het
keizerrijk eens en voor altijd te ontdoen van de biospinners. Het lot
bracht ze samen... maar zal het hun keizerrijk vernietigen? In deze
spannende finale van Jon Skovrons avontuurlijke fantasyreeks moeten
twee jonge mensen, in een gebroken keizerrijk verspreid over wilde
zeeën, een manier vinden om hun volk bijeen te houden.
The Necromancer's Key: epic fantasy books 1-3 Mitchell Hogan
2022-01-13 The first three books in the epic fantasy The Necromancer's
Key series. A corrupted power stirs from beyond the grave. The
Necromancer Queen will rise again. Seventeen years have passed since
the Necromancer Queen was overthrown and slain by a holy order of
knights. Raised in the sacred disciplines of the knights Order, Anskar
prepares for the brutal initiation trials to become a consecrated knightsorcerer. But as troubling powers awaken within him, a schism grows
between Anskar and his hallowed Order. As he draws the hungry gaze of
the vanquished queen’s fanatical followers, and pieces together the
mysteries of his early life, he finds himself with a crucial choice to make:
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Remain loyal to the Order’s righteous mission, or control the dark
powers growing within him. Either way, his destiny is steeped in war.
The only question is, which side will he be on?
De verdwenen prins Jennifer A. Nielsen 2013-10-08 Een ijzingwekkend
spannend verhaal vol gevaar en avontuur VIER JONGENS ÉÉN
COMPLOT EN LEUGENS, NIETS DAN LEUGENS De zoon van de koning
is vermist, en het koninkrijk Carthya is in chaos. In het grootste geheim
gaat regent Connor op zoek naar een jongen die de rol van de verdwenen
prins kan vervullen. Vier weesjongens nemen het tegen elkaar op. Sage
is één van hen. Hij leert zwaardvechten als de beste, maar wil hij
eigenlijk wel de prins worden? Zijn leven hangt aan een zijden draadje,
want de jongens die niet worden uitgekozen, zullen sterven. Wie kan hij
nog vertrouwen? Zijn de bedoelingen van Connor wel zuiver? En welke
duistere motieven hebben de rivalen van Sage?
Slapende reuzen Sylvain Neuvel 2017-06-01 De vertaalrechten van
Slapende reuzen werden internationaal overgenomen en de filmrechten
zijn verkocht aan Sony, waar het scenario geschreven wordt door David
Koepp, scenarioschrijver van o.a. Jurassic Park, Mission: Impossible en
Spider-Man. Slapende reuzen is het debuut van Sylvain Neuvel en het
eerste deel in een tweeluik. Deel 2, Ontwakende Goden, verschijnt
november 2017. Hoeveel mensenlevens is wetenschappelijke vooruitgang
waard? Als Rose Franklin op haar nieuwe fietsje vlak bij haar huis in
Deadwood, South Dakota rijdt, valt ze plotseling in een enorm gat in de
aarde. Ze komt bij op de bodem van een nagenoeg perfect vierkante kuil,
waarvan de muren vol staan met ingewikkelde graveringen die licht
geven en lijken te pulseren. Maar de brandweermannen die haar komen
redden, staren naar een nog vreemder schouwspel: een klein,
geschrokken meisje in de palm van een reusachtige metalen hand.
Zeventien jaar later is het mysterie van dit bizarre artefact nog altijd
onopgelost; de oorsprong, de maker en het doel zijn onbekend. Rose
Franklin is inmiddels een hoogopgeleide natuurkundige die een
topgeheim team leidt om het mysterie van de gigantische hand te
ontrafelen. Samen met haar collega's wordt ze aangestuurd door een
naamloze man wiens macht en functie net zo mysterieus zijn als de
herkomst van het object. Duidelijk is dat Rose en haar onderzoekers op
het punt staan de meest merkwaardige ontdekking in de geschiedenis te
ontrafelen, en de betekenis ervan voor de mensheid bloot te leggen.
Maar als de stukjes van de puzzel eenmaal op hun plaats liggen, zal het
resultaat dan juist een middel voor eeuwige vrede of een wapen voor
massavernietiging blijken te zijn?
Wolkenatlas David Mitchell 2019-03-19 Wolkenatlas is alleen al door
zijn ‘matroesjka’-structuur uniek. Mitchells grootste bestseller
wereldwijd, met meer dan 50.000 exemplaren verkocht in Nederland en
Vlaanderen Wolkenatlas is alleen al door zijn ‘matroesjka’-structuur
uniek. Vijf verhalen worden verteld tot de helft: het avontuurlijke
reisjournaal uit 1850 van notaris Ewing, de hilarische brieven van de
musicerende oplichter Frobisher, de thriller van roddeljournaliste Luisa
Rey, de krankzinnige lotgevallen van uitgever Cavendish en het
vraaggesprek met de kloon Sonmi-451. Het zesde verhaal speelt ver in
de toekomst, wanneer de mensheid bijna ten onder is gegaan. Vanaf dat
moment rondt Mitchell de andere verhalen af en voert hij de lezer door
alle genres terug in de tijd. De pers over Wolkenatlas: ‘Een
meesterwerk.’ Vrij Nederland ‘Onwaarschijnlijk goed is deze roman.’
NRC Handelsblad ‘Een briljant boek.’ de Volkskrant
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
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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
Beschaving Niall Ferguson 2011 Historische analyse van de oorzaken
van de westerse superioriteit ten opzichte van de rest van de wereld op
uiteenlopende gebieden.
A Shattered Empire Mitchell Hogan 2016-09-13 In Mitchell Hogan's
gritty and breathtaking conclusion to the Sorcery Ascendant
Sequence—the award-winning fantasy series that started with A Crucible
of Souls and Blood of Innocents—a young sorcerer must learn to wield
his extraordinary powers to defeat two warring empires. In a battle of
armies and sorcerers, empires will fall. After young Caldan’s parents
were slain, a group of monks raised the boy and initiated him into the
arcane mysteries of sorcery. But when the Mahruse Empire was
attacked, and the lives of his friends hung in the balance, he was forced
to make a dangerous choice. Now, as two mighty empires face off in a
deadly game of supremacy, potent sorcery and creatures from legend
have been unleashed. To turn the tide of war and prevent annihilation,
Caldan must learn to harness his fearsome and forbidden magic. But as
he grows into his powers, the young sorcerer realizes that not all the
monsters are on the other side. And though traps and pitfalls lie ahead,
and countless lives are at stake, one thing is certain: to save his life, his
friends, and his world, Caldan must risk all to defeat a sorcerer of
immense power. Failure will doom the world. Success will doom Caldan.
De schaduwtroon Jennifer A. Nielsen 2015-04-16 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?
The Power Rhonda Byrne 2015-11-27 Om te bereiken waar je van
droomt, heb je maar een ding nodig... The Power! De auteur van The
Secret, Rhonda Byrne, gaat verder met haar baanbrekende werk. Na de
onthulling van De wet van de aantrekking in The Secret beantwoordde zij
duizenden brieven van lezers van het boek wereldwijd, waardoor zij tot
nieuwe inzichten kwam en het boek The Power ontstond. Het is de
langverwachte opvolger van het internationale fenomeen The Secret. The
Power vertelt over de kracht in het universum die voor het leven op
aarde zorgt, die creëert, uitvindt en verandert. Deze kracht zit in ieder
levend wezen, in iedere mens. The Power helpt je deze grootste kracht
van het universum in jezelf te ontdekken en te gebruiken: de kracht te
ontvangen wat je wenst. Met The Power kan iedereen het leven van zijn
dromen creëren en realiseren, want een droomleven is dichter bij dan je
denkt.
Incursion Mitchell Hogan 2020-10-05 A corrupted power stirs from
beyond the grave. The Necromancer Queen will rise again. Seventeen
years have passed since the Necromancer Queen Talia was overthrown
and slain, and her capital city destroyed by the Knights of the Order of
Eternal Vigilance. Anskar DeVantte, raised in the sacred disciplines of
the Order, is now ready to face the brutal initiation trials to become a
consecrated knight-sorcerer. But the further Anskar rises in the ranks
the more his faith wavers, and he is beset by harrowing dreams and
uncertainty. As troubling powers awaken within him, a schism grows
between Anskar and his hallowed Order, and he draws the hungry gaze
of the vanquished queen’s fanatical followers. As Anskar pieces together
the mysteries of his early life, and begins to understand the malevolent
forces gathering in his path, he finds himself with a crucial choice to
make: Remain loyal to the Order’s righteous mission, or control the dark
powers growing within him. Either way, his destiny is steeped in war.
The only question is, which side will he be on?
Sebastiaan Duister Philip Caveney 2007
Het meisje in de toren Katherine Arden 2018-09-25 Het Meisje in de
Toren is het sprookjesachtige vervolg op Katherine Ardens De Beer en de
Nachtegaal. Vasilisa groeide op aan de rand van de Russische wildernis,
waar de sneeuw zich huizenhoog ophoopte en waar er waarheid school in
de sprookjes die rond het vuur werden verteld. Vasilisa’s gave om te zien
wat anderen niet zien trok de aandacht van Morozko – Vorst, de
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winterdemon uit de verhalen – en samen redden zij Vasilisa’s volk van de
ondergang. Maar omdat ze anders is dan de anderen, wordt ze door haar
eigen mensen voor heks uitgemaakt. Na te zijn weggejaagd uit haar huis
heeft Vasilisa nog maar twee opties: trouwen of het klooster in. Een
onmogelijke keuze, en dus kiest ze voor het avontuur. Verkleed als
jongen trekt ze eropuit op haar schitterende hengst Solovey. Als Vasilisa
echter een stel bandieten te slim af is, verandert alles. De grootvorst van
Moskou roemt haar heldendaden, en plots wordt Vasilisa weer herenigd
met haar zus en broer, die nu deel uitmaken van de vriendenkring van de
vorst. Maar als ze er aan het hof achter komen dat ze eigenlijk een
meisje is, zal dat grote gevolgen voor haarzelf en haar familie hebben.
Voordat ze zich kan bevrijden uit het web van Moskouse intriges – en
terwijl Morozko met advies komt waarvan niet te zeggen valt of het
betrouwbaar is – wordt Vasilisa geconfronteerd met een gevaar dat heel
Moskou bedreigt.
Oorsprong van de graalkoningen Laurence Gardner 1999
Beschrijving van de menselijke soort en de culturen in het MiddenOosten vanuit een kritische stellingname tegenover het Oude Testament.
Subversion Mitchell Hogan A corrupted power stirs from beyond the
grave. The Necromancer Queen will rise again. Sent with a contingent of
knights to reinforce the Thousand Lakes Kingdom against the aggression
of the normally peaceable Soreshi, Anskar DeVantte learns that the
Necromancer Queen Talia’s reach is longer than he could have believed.
Cajoled into procuring the components of the Armor of Divinity that will
bring Talia back from the realm of the dead, Anskar must put her
demands to one side when the real threat facing the Kingdom is
revealed. For the Necromancer Queen is not the only shadow of evil
reaching forth. And Anskar’s growing sorcerous abilities may be all that
stands in the breach between the world of Wiraya and a second
cataclysmic demon war. An immersive and ambitious new series from the
Aurealis Award-winning author of A Crucible of Souls.
Het Keizerrijk van As Anthony Ryan 2019-02-18 Anthony Ryan – de
bestsellerauteur van de trilogie In de Schaduw van de Raaf – is terug met
de finale van zijn spannende epische fantasy-trilogie Draconis Memoria.
Een reeks vol geheime expedities, avontuur, spionnen,
sluipmoordenaars, explosieve magie en een gewelddadige strijd om de
wereld te veroveren. Het leger van de witte draak heeft een bloederig
spoor door de wereld getrokken, steden en dorpen daarbij in de as
leggend. Duizenden onschuldige mensen zijn gestorven onder deze
genadeloze aanslag, en er zullen er snel nog meer volgen. Alleen excrimineel Cleemond Torkreek en meesterspionne Lizanne Letriet –
samen met het zootje ongeregeld dat ze bondgenoten noemen – staan
tussen de furie van de witte draak en het einde van de wereld. Maar om
de toekomst te redden, moeten ze eerst het verleden in duiken en een
eeuwenoud mysterie oplossen dat misschien wel het tij eens en voor
altijd kan doen keren.
Grim en Schaduw Jon Skovron 2017-11-20 Grim en Schaduw is het
tweede deel van Jon Skovrons trilogie Het Koninkrijk der Stormen.
Opnieuw een weergaloos avontuur vol actie, gevaar, piraten en duistere
magie. Grim en Schaduw is het tweede deel van Jon Skovrons trilogie
Het Koninkrijk der Stormen. Rood wordt door de biospinners tegen zijn
zin omgevormd tot een meedogenloze huurmoordenaar. Als persoonlijke
vriend en bodyguard van de prins raakt hij steeds meer betrokken bij de
politiek van het paleis, en daardoor leert hij al snel dat het leven tussen
de adel net zo dodelijk kan zijn als dat in de straten van Nieuw Laven.
Ondertussen terroriseert Hoop de schepen van het Keizerrijk terwijl ze
zich voordoet als de gevreesde piraat Torment Grim. Als ze een complot
van de biospinners op het spoor komt waarbij het bloedbad in het dorp
van haar jeugd niet meer dan een spelletje lijkt, besluit ze eens en voor
altijd een einde te maken aan de wandaden van de biospinners. Hoop en
Rood worstelen echter steeds meer met hun nieuwe rollen en
verantwoordelijkheden, en nu de biospinners hun macht over de keizer
versterken, begint de tijd te dringen. Niet alleen hun eigen lot staat op
het spel, maar dat van het hele keizerrijk. ‘Jon Skovron is fantastisch!’
Ferry Visser, Rebers Boek en Buro, Zevenaar
De Skyllers Matthew Jobin 2016-05-13 Fan van De Grijze Jager? Probeer
dan ook eens de spannende serie ‘De Nedergrim’ van Matthew Jobin. ‘De
Skyllers’ is het tweede deel. De Skyllers In het koninkrijk waartoe de
Moervallei behoort, woedt een continue strijd tussen machtsbeluste
heren. Nu de Nedergrim ontwaakt is, blijkt ze een interessante partner
in crime. Met name haar kwaadaardige dienaars, de Skyllers, vormen
een geducht wapen in de strijd. Dat weerhoudt Edmond en zijn vrienden
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Tom en Katherine er niet van om zich ermee te bemoeien. Samen met de
legendarische Tristan moeten ze heel wat moed en
doorzettingsvermogen tonen om de Skyllers tegen te houden. De
Nedergrim van Matthew Jobin In een verhaal dat fans van de Grijze Jager
zal aanspreken, weet debutant Matthew Jobin een wervelend fantasyavontuur neer te zetten dat spannend blijft tot de laatste bladzijde.
Blood of Innocents Mitchell Hogan 2016-02-02 A novice sorcerer may
hold the key to saving his world—or be the instrument of its
destruction—in Mitchell Hogan's Blood of Innocents, the second book in
The Sorcery Ascendant Sequence, a mesmerizing saga of high fantasy
that combines magic, malevolence, and mystery. Anasoma, jewel of the
Mahruse Empire, has fallen. As orphaned, monk-raised Caldan and his
companions flee the city, leaving behind their hopes for a new beginning,
horrors from the time of the Shattering begin to close in. With Miranda’s
mind broken by forbidden sorcery, Caldan does the unthinkable to save
her: he breaks the most sacrosanct laws of the Protectors. But when the
emperor’s warlocks arrive to capture him, Caldan realizes that his
burgeoning powers may be more of a curse than a blessing, and the
enemies assailing the empire may be rivaled by more sinister forces
within. And soon, the blood of innocents may be on Caldan’s own hands.
Kind van de nacht Helen Lowe 2011-07-28 De deur knalde opnieuw,
waarna de stem werd afgekapt, maar het kwaad was al geschied. De
heldere gestalte van Yorindesarinen zakte weer weg in de herinnering en
Malian was plotseling geen held meer uit liederen en verhalen, maar een
halfwassen meisje in groezelige kleren. In het verre noorden van de
wereld Haarth ligt de bergketen die wordt aangeduid als de Muur van de
Nacht. Deze natuurlijke verdedigingslinie wordt bewaakt door de negen
Huizen van de Derai. De Muur vormt het laatste bastion tussen de
volkeren van Haarth en de Zwerm der Duisternis, de eeuwenlange
aartsvijanden van de Derai die zich ophouden aan de andere kant van de
Muur. Nu maakt de Zwerm der Duisternis zich opnieuw op voor een
grootscheepse aanval op de Muur van de Nacht en de negen Huizen. Zal
Malian, het Kind van de Nacht, in staat zijn het aanstormende tij te
keren? Dit is een verschrikkelijk goeie combinatie van coming-of-age
fantasy en queeste-fantasy. De inzichten in de krijgercultuur van de
Derai reiken diep. SFRevu
Hoop en rood Jon Skovron 2016-12-23 Hoop en Rood is het eerste deel
van Jon Skovrons verfrissende fantasy-trilogie Het Koninkrijk der
Stormen. Hier begint het avontuur. In een gebroken koninkrijk verspreid
over wilde zeeën vinden twee jonge mensen van verschillende culturen
een gemeenschappelijk doel. Een naamloos meisje is de enige
overlevende nadat haar dorp is afgeslacht door biomancers, mystieke
dienaars van de Keizer. Vernoemd naar haar verloren dorp wordt IJle
Hoop in het geheim getraind door een Vinchen-meesterkrijger getraind
tot een instrument voor wraak. Een jongen komt als wees terecht op de
smerige straten van Nieuw Laven nadat drugs en ziekte de levens heeft
geëist van zijn lichtzinnige ouders. Hij wordt geadopteerd door een van
de beruchtste vrouwen van de criminele onderwereld, krijgt de naam
Rood, en wordt getraind als dief en zwendelaar. Als vervolgens de
bendeleider Doodskop Drem een deal sluit met de biomancers om alle
sloppenwijken van Nieuw Laven samen te voegen en er zo over te
heersen, botsen de werelden van Hoop en Rood op elkaar. ‘Jon Skovron
is fantastisch! Dit boek kost je je nachtrust. Het is origineel, meeslepend,
spannend en het heeft fantastische personages.’ Ferry Visser,
boekhandel Rebers
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.
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