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George R.R. Martin is de auteur van het bestsellende fantasy-epos Het Lied van IJs en Vuur, waarop de razend populaire
televisieserie Game of Thrones is gebaseerd. Wereldwijd werden er van deze legendarische reeks miljoenen boeken verkocht.
Lisa Tuttle maakte naam met haar werk als sciencefictionschrijver én als redacteur van vele prijswinnende anthologieën. Op de
planeet Windhaven is het contact tussen de honderden kleine eilandjes waaruit de wereld bestaat schaars. De onrustige zeeën vol
gevaarlijke monsters maken het schepen onmogelijk om over te varen. Maar dan ontdekt de mens dat hij, met zelfgemaakte
metalen vleugels, kan vliegen. Sindsdien trotseren zogeheten zilvervliegers met gevaar voor eigen leven de verraderlijke oceanen.
Maris van Amberly is opgevoed door een vlieger en wil niets liever dan boven de eilanden van Windhaven vliegen. Volgens de
traditie gaan de vleugels echter naar haar stiefbroertje Col. Maris besluit hier tegenin te gaan en eist dat zilvervliegers voortaan
worden gekozen op basis van hun talent, niet volgens het geboorterecht. Dit pakt helaas anders uit dan Maris had verwacht. `Het
was niet de bedoeling om de hele nacht op te blijven om Windhaven uit te lezen. Maar ik kon gewoon niet anders. Anne
McCaffrey, auteur van De Drakenrijders van Pern
Voor het eerst van zijn leven in New York – Jack Reacher is pas zestien jaar en negen maanden. Maar hij is echt groot voor zijn
leeftijd. In een hete zomernacht ziet hij dat een jonge vrouw in het gezicht wordt geslagen. Als dappere zoon van een
Amerikaanse marinier besluit hij in te grijpen. Het is een serieuze opmaat naar zijn latere avonturen. Lee Child is de internationale
bestsellerauteur van de Jack Reacher-serie. Zijn debuut Jachtveld is meermaals bekroond en het negende deel van de serie, One
Shot (Voltreffer), is verfilmd met Tom Cruise in de hoofdrol. ‘Suspense van grote klasse.’ Karin Slaughter
The fourth book in "New York Times" bestselling author Martins landmark series arrives to the delight of fans the world over. This
is historical fiction that never was, filled with gritty characters, realistic conflicts, heroism, barbarism, defeats, and triumphs.
Sheathe your sword, draw your cards, and summon more than 50 delicious bites and cocktails inspired by Blizzard
Entertainment’s smash-hit digital card game. From the best-selling author of World of Warcraft: The Official Cookbook and A
Feast of Ice and Fire: The Official Game of Thrones Companion Cookbook comes a new collection of delicious recipes. With the
Innkeeper’s Tavern Cookbook, fans will unlock Hearthstone-inspired eats, cocktails, and mocktails. A replica of Harth
Stonebrew’s own private cookbook, this delightful guide contains more than fifty all-new recipes perfect for any Fireside Gathering
or game night, from Sarge’s Easy Mac & Cheese to Medivh’s favorite martini—and, of course, funnel cake. Complete with
mouthwatering color photos and Harth’s personal notations, recipe modifications, and reflections, the Innkeeper’s Tavern
Cookbook brings the world of Hearthstone to life like never before. Hearthstone is a fast-paced digital card game where players
sling spells, summon minions, and command powerful heroes in duels of epic strategy. Featuring familiar characters from the
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Warcraft® universe, Hearthstone has won over legions of fans with its humor and deceptively simple gameplay.
U. is een getalenteerde maar ongemakkelijke man die voor een hoog aangeschreven consultancykantoor in Londen werkt. Zijn
werkgever geeft advies aan grote bedrijven en regeringen en verwacht van de ‘bedrijfsantropoloog’ – U. dus – dat hij hen helpt
de wereld om hen heen te ontcijferen, vooral nu er een gigantisch project wordt aangeboden. Maar in plaats van onderzoek te
verrichten, loopt U. zijn tijd te verdoen en raakt hij geobsedeerd door de beelden die de wereld dagelijks op hem loslaat:
olielekken, Afrikaanse verkeersopstoppingen en zombie-optochten. Is er, vraagt U. zich af, een geheime logica die deze beelden
verbindt? Een codex die, eenmaal gekraakt, de ware reden van ons bestaan ontsluit? Terwijl U. manoeuvreert tussen het
visionaire en het vage, het briljante en het onzinnige, komt de ware bedoeling van Satin Island naar voren.
In 1946 werd boven New York een buitenaards virus losgelaten dat het DNA herschreef van iedereen die het infecteerde. Het
doodde negentig procent van de bevolking, muteerde negen procent in ernstig misvormde monsters, en gaf één procent
superkrachten. Jaren later schrijven achtentwintig van die buitengewone mensen, Azen genaamd, zich in voor een nieuw soort
realityprogramma. Deelnemers worden in vier kleuren ingedeeld voor een wedstrijd die ze alleen in Hollywood zo hadden kunnen
bedenken. Als alle verliezers zijn weggestemd, moet de enige echte Amerikaanse Held overblijven. Maar terwijl de weken
verstrijken, worden de overgebleven deelnemers opeens ruw wakker geschud door misselijkmakende gebeurtenissen in het
Midden-Oosten. Hun zinloze spelprogramma lijkt nu behoorlijk onnozel, vergeleken met wat de machteloze mensen die daar hun
leven op het spel zetten moeten doorstaan. Kan deze groep verwende en onwetende ‘beroemdheden’ een wezenlijk verschil
maken in de wereld? En hoeveel van hen kan het echt wat schelen? Het Wild Cards-universum werd in 1987 bedacht door Game
of Thrones-bestellerauteur George R.R. Martin en Melinda Snodgrass. Meerdere bekende fantasy- en sciencefictionauteurs
schrijven mee aan de boeken.
Food is a fun way to celebrate diversity, and in her new kids’ cookbook, best-selling author Deanna F. Cook leads young chefs on
a tasty tour of global cultures and cuisines. Kids gain practical kitchen skills through preparing breakfasts, drinks, snacks, dinners,
and desserts from around the world. Alongside recipes for foods such as Irish soda bread, ANZAC biscuits, ramen noodle soup,
and mango lassi, step-by-step photography and profiles feature children from a wide range of backgrounds honoring their heritage
and preparing dishes that reflect their unique food traditions. A pop-out food passport, world language flash cards, and flag
stickers provide additional fun on their global food journey, while infographics encourage taste-test explorations of fruits, drinks,
breads, vegetables, and ice creams from around the world. Kids will be inspired to expand their palates as they cook, discovering
new flavors while developing pride and appreciation for the foods they’ve grown up with. Also available in the Cooking Class
series: Cooking Class and Baking Class. This publication conforms to the EPUB Accessibility specification at WCAG 2.0 Level AA.
Prepare your palette for more than a dozen all-new recipes in this eBook-exclusive companion to the official Game of Thrones
cookbook! Discover the tastes of Dorne, including one dish from The Winds of Winter, the highly anticipated next chapter of
George R. R. Martin’s beloved series, A Song of Ice and Fire. The most culturally distinct region of the Seven Kingdoms, Dorne is
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the sun-soaked desert land characterized by its unique customs and brash resistance to the Iron Throne. The Dornish people are
known for their bold passions—perhaps best exemplified by the Red Viper himself, Oberyn Martell—and this fiery temperament has
yielded a perfect pairing: their delicious cuisine. Packed with fresh flavor, zesty seasonings, and plenty of heat, this eclectic
sampling of Southern delights can be enjoyed all year round, with savory fare to warm your bones in Winterfell and frozen desserts
to help you keep cool in Sunspear. Inside, you’ll find: • Succulent starters: Lemon-Egg Soup; Spicy Shrimp; Roasted Chickpeas. •
Mediterranean-style mains: Lamb with Honey, Lemon, and Fiery Peppers; Eggs and Spicy Sausage; Green Peppers Stuffed with
Cheese; Spicy Flatbread. • Tasty treats: Blood-Orange Granita; Candied Kumquats; Figs Stuffed with Nuts. With all the
imagination, authenticity, and tongue-in-cheek humor that won A Feast of Ice and Fire a cult following, From the Sands of Dorne is
an oasis for foodies everywhere.
In this book, we have hand-picked the most sophisticated, unanticipated, absorbing (if not at times crackpot!), original and musing
book reviews of "A Feast for Crows: A Song of Ice and Fire: Book 4." Don't say we didn't warn you: these reviews are known to
shock with their unconventionality or intimacy. Some may be startled by their biting sincerity; others may be spellbound by their
unbridled flights of fantasy. Don't buy this book if: 1. You don't have nerves of steel. 2. You expect to get pregnant in the next five
minutes. 3. You've heard it all.
Inspired by the cuisine from the exciting new Star Wars: Galaxy’s Edge themed lands at Walt Disney World and Disneyland, Star
Wars: Galaxy’s Edge: The Official Black Spire Outpost Cookbook is the ultimate source for creating out-of-this-world meals and
treats from a galaxy far, far away. Join intergalactic gourmet Strono “Cookie” Tuggs for a mouthwatering journey into the cuisine
of Black Spire Outpost and beyond. From the swamps of Dagobah to the forests of Endor and the deserts of Jakku, chef
extraordinaire Strono “Cookie” Tuggs has traveled countless light-years to compile the galaxy’s most delicious recipes into this
unique volume. With Cookie as your guide, journey to the streets of Black Spire Outpost and discover delectable delicacies such
as Braised Shaak Roast, Nerf Kebabs, Mustafarian Lava Buns, Huttese Slime Pods, Spicy Mandalorian Stew, and much more.
Featuring seventy recipes—including sides, sauces, soups, breads, main courses, desserts, and drinks—this comprehensive
cookbook is a hyperspace route to the tastiest treats in the galaxy, bringing a little taste of Black Spire Outpost right into your own
home.
As the Seven Kingdoms face a generation-long winter, rival families battle over control of the Iron Throne, while preternatural
forces and barbarian hordes threaten the land.
George R.R. Martin, Het Lied van IJs en Vuur 1 - Het spel der tronen Ver voorbij de machtige ijsmuur die de noordgrens van het
koninkrijk sinds mensenheugenis beschermt, roert zich een lang vergeten vijand. Maar ieders blik is naar het zuiden gericht, naar
het hof waar de machtige Lannisters sterke spelers zijn. Immers, de macht van de koning is tanende, zijn Hand is onder verdachte
omstandigheden aan zijn eind gekomen, velen zijn uit op eigen gewin. Toch zijn er nog trouwe onderdanen. De Starks van
Winterfell bijvoorbeeld, hard en onverzettelijk als hun bevroren domein. Als de koning Eddard Stark tegen diens zin benoemt tot
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zijn nieuwe Hand, worden zowel hij als zijn familie betrokken bij de meest omvattende machtsstrijd ooit, het levensgevaarlijke spel
der tronen.
Van George R.R. Martins Game of Thrones - in vertaling Het Lied van IJs en Vuur - werden wereldwijd inmiddels 16 miljoen
boeken verkocht. In het vijfde televisieseizoen, waarin onder andere Michiel Huisman (Daario Naharis) en Carice van Houten
(Melisandre) spelen, is ook een rol weggelegd voor de Nederlandse Mishaël Abia Lopes Cardozo, die aan de zijde van Peter
Dinklage (Tyrion) schittert. De Zeven Koninkrijken zijn verdeeld... Met de dood van Robb Stark is de opstand van het noorden in
één klap een halt toegeroepen. Stannis en zijn leger zijn noodgedwongen ingetrokken bij de Nachtwacht. Achter de Muur loert
echter een onheilspellende vijand... En op de IJzerlanden heeft een nieuwe, wrede koning de plaats ingenomen van Balon
Grauwvreugd. In het zuiden is Koningslanding nog altijd niet hersteld van de dood van de monsterlijke kindkoning Joffry en diens
grootvader, Tywin Lannister. Cersei heeft de IJzeren Troon in haar macht, maar het is de vraag voor hoelang. De schulden van
het rijk lopen op, en oude en nieuwe vijanden dienen zich aan...
Van George R.R. Martins Game of Thrones - in vertaling Het Lied van IJs en Vuur - werden wereldwijd 75 miljoen boeken
verkocht. In de tv-serie van HBO, op het moment het best bekeken programma ter wereld, spelen onder andere Michiel Huisman
(Daario Naharis) en Carice van Houten (Melisandre) grote rollen. Terwijl Tyrions reis naar het oosten een onverwachte wending
neemt, zet Daenerys haar voorgenomen huwelijk door. Quentyn Martel en Barristan Selmy hebben er zo hun twijfels over.
Wanneer het spektakel dat ter ere van de bruiloft is opgezet danig uit de hand loopt, proberen ze elk op hun eigen manier de gang
van zaken te keren. Maar dan komen de draken in actie en wordt de situatie onvoorspelbaar. Bij de Muur, in Westeros, raakt
opperbevelhebber Jon Sneeuw steeds meer in de problemen. Tegelijkertijd zwoegt koning Stannis door de sneeuw richting
Winterfel. Daar raken de gemoederen in toenemende mate verhit door verdachte sterfgevallen, ruziënde heren en personen die
niet zijn zoals ze zich voordoen...
*** Dit e-book is geschikt voor e-readers en tablets *** Lichaamsbeweging houdt niet alleen ons lijf maar ook ons brein in conditie.
Dat blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek. Beweging baat het brein, en daarmee de gezondheid, van de wieg tot
het graf. Als kinderen sporten worden ze slimmer, en wie meer beweegt verkleint de risico s op het ontwikkelen van dementie.
Toch worden we wereldwijd steeds minder actief, steeds luier. Dit boek is een bevlogen pleidooi om weer `gewoon te gaan
bewegen, om een half uurtje per dag uit die luie stoel te komen. Het beoefenen van topsport is echt niet nodig. Laat je hersenen
niet zitten beschrijft de beloning die je krijgt als je beweegt, maar ook de nadelige gevolgen voor je lichamelijke en geestelijke
gezondheid als je ervoor blijft weglopen. We wisten al dat overgewicht en obesitas tot de grootste bedreigingen van de
gezondheid behoren vanwege de risico s op hart- en vaatziekten, suikerziekte en hoge bloeddruk. Maar de invloed op de
hersenen is minder bekend: als kinderen bewegen stimuleert dat de delen van de hersenen die zorgen voor een optimale
verstandelijke ontwikkeling en die bij het ouder worden het eerst achteruitgaan. Met recht kan worden geconcludeerd: bewegen is
niet alleen van belang voor de slanke lijn, maar zeker ook voor de conditie van het brein!
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For the first time, all five novels in the epic fantasy series that inspired HBO’s Game of Thrones are together in one eBook bundle.
An immersive entertainment experience unlike any other, A Song of Ice and Fire has earned George R. R. Martin—dubbed “the
American Tolkien” by Time magazine—international acclaim and millions of loyal readers. Now this bundle collects the entire
monumental cycle in the most convenient format available: A GAME OF THRONES A CLASH OF KINGS A STORM OF
SWORDS A FEAST FOR CROWS A DANCE WITH DRAGONS “One of the best series in the history of fantasy.”—Los Angeles
Times Winter is coming. Such is the stern motto of House Stark, the northernmost of the fiefdoms that owe allegiance to King
Robert Baratheon in far-off King’s Landing. There Eddard Stark of Winterfell rules in Robert’s name. There his family dwells in
peace and comfort: his proud wife, Catelyn; his sons Robb, Brandon, and Rickon; his daughters Sansa and Arya; and his bastard
son, Jon Snow. Far to the north, behind the towering Wall, lie savage Wildings and worse—unnatural things relegated to myth
during the centuries-long summer, but proving all too real and all too deadly in the turning of the season. Yet a more immediate
threat lurks to the south, where Jon Arryn, the Hand of the King, has died under mysterious circumstances. Now Robert is riding
north to Winterfell, bringing his queen, the lovely but cold Cersei, his son, the cruel, vainglorious Prince Joffrey, and the queen’s
brothers Jaime and Tyrion of the powerful and wealthy House Lannister—the first a swordsman without equal, the second a dwarf
whose stunted stature belies a brilliant mind. All are heading for Winterfell and a fateful encounter that will change the course of
kingdoms. Meanwhile, across the Narrow Sea, Prince Viserys, heir of the fallen House Targaryen, which once ruled all of
Westeros, schemes to reclaim the throne with an army of barbarian Dothraki—whose loyalty he will purchase in the only coin left to
him: his beautiful yet innocent sister, Daenerys. “Long live George Martin . . . a literary dervish, enthralled by complicated
characters and vivid language, and bursting with the wild vision of the very best tale tellers.”—The New York Times
George R.R. Martin, De Fevre Dream Winter 1857. Abner Marsh heeft grote moeite werk te vinden als kapitein van een rivierstomer op de
Mississippi. Als een rijke aristocraat hem onverwacht een lucratief aanbod doet, is Abner meteen op zijn hoede. De reden? De spookachtig
bleke Joshua York met zijn kille blik gaat er volledig aan voorbij dat Abners vloot op één boot na compleet is vergaan tijdens een ongewoon
strenge winter. Het laat hem bovendien onverschillig dat hij zijn investering de komende tien jaar niet zal terugverdienen. Wat wel zijn
redenen zijn om de gevaarlijke Mississippi op te gaan, vertelt hij niet en de enige voorwaarde die hij stelt, is dat Marsh zijn afwijkende gedrag
zonder vragen te stellen accepteert, hoe bizar, willekeurig of bevreemdend dat gedrag ook mag zijn. Abner gaat aarzelend akkoord,
misschien tegen beter weten in. Pas tijdens de eerste reis met de Fevre Dream dringt het langzaam maar zeker tot hem door dat hij een
overeenkomst is aangegaan waarvan de afloop heel onzeker is. `Dit boek kan zich meten met Anne Rice Dagboek van een onsterfelijke. Dit
is revolutionair werk.' Rocky Mountain News
Een Dans met Draken is het zesde deel uit George R.R. Martins Game of Thrones – in vertaling Het Lied van Ijs en Vuur. Van de serie
werden wereldwijd inmiddels 16 miljoen boeken verkocht. In het zesde televisieseizoen zijn er, naast grote sterren als Peter Dinklage
(Tyrion), wederom glansrollen weggelegd voor Michiel Huisman (Daario Naharis) en Carice van Houten (Melisandre). In het oosten regeert
Daenerys Targaryen met haar drie draken over een stad van stof en bloed. Maar Daenerys heeft vele vijanden die niets liever willen dan haar
zo snel mogelijk onttronen. Wanneer de vijandelijke legermachten optrekken, is er evenwel één jongeman die met een heel speciale reden
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op zoek gaat naar de drakenkoningin. Is hij de verlosser waar zo reikhalzend naar wordt uitgezien? In het hoge noorden, machtig en
onaantastbaar, verrijst de Muur. Daar wacht Jon Sneeuw, 998ste opperbevelhebber van de Nachtwacht, de grootste uitdaging van zijn
loopbaan als hij zowel binnen als buiten de Muur vijanden het hoofd moet bieden. ‘De enige fantasy-reeks die zich mijns inziens kan meten
met J.R.R. Tolkiens In de Ban van de Ring.’ Chicago Tribune ‘Een aangrijpende combinatie van mythische, meeslepend historische en
intens persoonlijke elementen.’ Chicago Sun-Times ‘Kolossaal, verbijsterend...’ SFX ‘Fantasy-literatoren schrokken nimmer terug voor de
nodige grandeur, maar de duizelingwekkende omvang van dit epos heeft collega-auteurs al doen hoofdschudden.’ The Guardian
Learn how to make meals that are out of this world with this indispensable guide to the food of the stars! Perfect for every fan, this updated
edition of The Star Trek Cookbook from the New York Times bestselling author comes with brand-new and delicious recipes, tantalizing
visuals, and easy-to-follow instructions and advice to make the best foods from the future. With all-new recipes right beside timeless classics,
food stylist and New York Times bestselling author Chelsea Monroe-Cassel’s reimagining of The Star Trek Cookbook presents a visual feast
along with complete guides on favorite foods from across Star Trek, adapted for easy use in 21st-century kitchens. Themed as a Starfleetsponsored collection of recipes from across multiple quadrants and cultures, and intended to foster better understanding of different species
from a human perspective with its Earth-centric ingredients, this must-have cookbook embraces the best of Star Trek and its core message of
hope, acceptance, and exploration in the spirit of gastrodiplomacy.
Feast your way through Skyrim, Morrowind, and Tamriel with The Elder Scrolls: The Official Cookbook. Feast on all of the delicious dishes
found in Skyrim, Morrowind, and all of Tamriel in this beautifully crafted cookbook based on the award-winning Elder Scrolls game series.
Immerse yourself in the diverse cuisines of the Nords, Bosmer, Khajit, and beyond with these recipes inspired by food found in the Old
Kingdom, across Tamriel, and more. With over sixty delicious recipes for fan-favorite recipes including Apple Cabbage Stew, Sunlight Souffle,
Sweetrolls, and more, The Elder Scrolls: The Official Cookbook will delight every hungry Dragonborn.
HBO’s hit series A GAME OF THRONES is based on George R R Martin’s internationally bestselling series A SONG OF ICE AND FIRE,
the greatest fantasy epic of the modern age.
THE BOOK BEHIND THE FOURTH SEASON OF THE ACCLAIMED HBO SERIES GAME OF THRONES Few books have captivated the
imagination and won the devotion and praise of readers and critics everywhere as has George R. R. Martin’s monumental epic cycle of high
fantasy. Now, in A Feast for Crows, Martin delivers the long-awaited fourth book of his landmark series, as a kingdom torn asunder finds itself
at last on the brink of peace . . . only to be launched on an even more terrifying course of destruction. A FEAST FOR CROWS It seems too
good to be true. After centuries of bitter strife and fatal treachery, the seven powers dividing the land have decimated one another into an
uneasy truce. Or so it appears. . . . With the death of the monstrous King Joffrey, Cersei is ruling as regent in King’s Landing. Robb Stark’s
demise has broken the back of the Northern rebels, and his siblings are scattered throughout the kingdom like seeds on barren soil. Few
legitimate claims to the once desperately sought Iron Throne still exist—or they are held in hands too weak or too distant to wield them
effectively. The war, which raged out of control for so long, has burned itself out. But as in the aftermath of any climactic struggle, it is not long
before the survivors, outlaws, renegades, and carrion eaters start to gather, picking over the bones of the dead and fighting for the spoils of
the soon-to-be dead. Now in the Seven Kingdoms, as the human crows assemble over a banquet of ashes, daring new plots and dangerous
new alliances are formed, while surprising faces—some familiar, others only just appearing—are seen emerging from an ominous twilight of
past struggles and chaos to take up the challenges ahead. It is a time when the wise and the ambitious, the deceitful and the strong will
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acquire the skills, the power, and the magic to survive the stark and terrible times that lie before them. It is a time for nobles and commoners,
soldiers and sorcerers, assassins and sages to come together and stake their fortunes . . . and their lives. For at a feast for crows, many are
the guests—but only a few are the survivors.
HBO's hit series A GAME OF THRONES is based on George R.R. Martin's internationally bestselling series A SONG OF ICE AND FIRE, the
greatest fantasy epic of the modern age. Beyond the Wall, Jon Snow's Night's Watch is riven by treachery, enemies both mortal and
supernatural are massing, while in the North the combatants at Winterfell are engulfed by the worst winter snows ever seen. In King's
Landing Cersei Lannister finds herself abandoned by everyone she trusts. Her brother Tyrion, having fled a death sentence, is making his
way ever east towards Meereen, where Daenerys Targaryen struggles to rule a city full of death.The rise of Daenerys is known to many in
Westeros now. From the Iron Islands and Dorne, Oldtown and the Free Cities, emissaries are converging to join her cause or to use her, and
her dragons, for their own ends.The future of the Seven Kingdoms hangs in the balance. The great dance is beginning...
Ever wonder what it’s like to attend a feast at Winterfell? Wish you could split a lemon cake with Sansa Stark, scarf down a pork pie with the
Night’s Watch, or indulge in honeyfingers with Daenerys Targaryen? George R. R. Martin’s bestselling saga A Song of Ice and Fire and the
runaway hit HBO series Game of Thrones are renowned for bringing Westeros’s sights and sounds to vivid life. But one important ingredient
has always been missing: the mouthwatering dishes that form the backdrop of this extraordinary world. Now, fresh out of the series that
redefined fantasy, comes the cookbook that may just redefine dinner . . . and lunch, and breakfast. A passion project from superfans and
amateur chefs Chelsea Monroe-Cassel and Sariann Lehrer—and endorsed by George R. R. Martin himself—A Feast of Ice and Fire lovingly
replicates a stunning range of cuisines from across the Seven Kingdoms and beyond. From the sumptuous delicacies enjoyed in the halls of
power at King’s Landing, to the warm and smoky comfort foods of the frozen North, to the rich, exotic fare of the mysterious lands east of
Westeros, there’s a flavor for every palate, and a treat for every chef. These easy-to-follow recipes have been refined for modern cooking
techniques, but adventurous eaters can also attempt the authentic medieval meals that inspired them. The authors have also suggested
substitutions for some of the more fantastical ingredients, so you won’t have to stock your kitchen with camel, live doves, or dragon eggs to
create meals fit for a king (or a khaleesi). In all, A Feast of Ice and Fire contains more than 100 recipes, divided by region: • The Wall: Rack
of Lamb and Herbs; Pork Pie; Mutton in Onion-Ale Broth; Mulled Wine; Pease Porridge • The North: Beef and Bacon Pie; Honeyed Chicken;
Aurochs with Roasted Leeks; Baked Apples • The South: Cream Swans; Trout Wrapped in Bacon; Stewed Rabbit; Sister’s Stew; Blueberry
Tarts • King’s Landing: Lemon Cakes; Quails Drowned in Butter; Almond Crusted Trout; Bowls of Brown; Iced Milk with Honey • Dorne:
Stuffed Grape Leaves; Duck with Lemons; Chickpea Paste • Across the Narrow Sea: Biscuits and Bacon; Tyroshi Honeyfingers;
Wintercakes; Honey-Spiced Locusts There’s even a guide to dining and entertaining in the style of the Seven Kingdoms. Exhaustively
researched and reverently detailed, accompanied by passages from all five books in the series and photographs guaranteed to whet your
appetite, this is the companion to the blockbuster phenomenon that millions of stomachs have been growling for. And remember, winter is
coming—so don’t be afraid to put on a few pounds. Includes a Foreword by George R. R. Martin

22 jaar na Het gouden kompas, het eerste deel van de beroemde Noorderlicht-trilogie, keert Philip Pullman terug naar de
parallelle wereld die al meer dan 17,5 miljoen lezers wereldwijd wist te betoveren. Malcolm Polstead is een eerlijke en
hulpvaardige jongen - maar hij is ook vreselijk nieuwsgierig. In het klooster verderop wordt in het diepste geheim het
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baby'tje Lyra verzorgd. Er is niets aan de hand, tot op een dag handlangers van het Magisterium hem opzoeken en alles
over Lyra willen weten. Nietsvermoedend gaat Malcolm op onderzoek uit en raakt langzamerhand verstrengeld in een
gevaarlijk complot. Ondertussen is er een storm op komst, en een overstroming dreigt. Deze overstroming zal ieders
leven op zijn kop zetten. Wat kan Malcolm nog doen om Lyra in veiligheid te houden? Voor oude Pullman-fans werpt dit
avontuurlijke verhaal nieuw licht op oude bekenden; voor aanstaande Pullman-fans is het een meeslepende introductie.
Eén ding staat vast: deze nieuwe held zal alle harten veroveren. Philip Pullman (1946) won vele prijzen, waaronder de
Smarties Prize, de Carnegie Medal, The Guardian Children's Fiction Prize, de Whitbread Award en de prestigieuze Astrid
Lindgren Memorial Award. In 2008 noemde The Times Pullman in zijn lijst van 'De 50 Grootste Britse schrijvers sinds
1945'.
HBO’s hit series A GAME OF THRONES is based on George R. R. Martin’s internationally bestselling series A SONG
OF ICE AND FIRE, the greatest fantasy epic of the modern age. A FEAST FOR CROWS is the fourth volume in the
series.
Noted Pandaren chef Nomi is your guide through the culinary world of Azeroth in this follow-up to World of Warcraft: The
Official Cookbook. Journey through Azeroth and prepare to feast on new culinary delights inspired by this officiallylicensed World of Warcraft cookbook. In this cookbook, Pandaren chef Nomi has collected the best recipes gathered
during his travels and will instruct you in everything you need to know as you feast your way through Azeroth. As a young
boy in Pandaria, Nomi answered the beckoning call of the Cooking School Bell and quickly grew into a promising chef.
Through the years, this intrepid cook has traveled across Azeroth, learning countless regional recipes and techniques
from Pandaria, the Broken Isles, and even the mysterious Shadowlands. Each chapter features easy-to-follow dishes, as
well as numerous tips on how to not burn your food. Let culinary expert Nomi be your guide in World of Warcraft: New
Flavors of Azeroth.
The perfect gift for any fan of World of Warcraft. Journey through Azeroth and prepare to feast on new culinary delights
inspired by World of Warcraft. This official gift set comes with World of Warcraft: New Flavors of Azeroth and an
exclusive apron featuring celebrated Pandaren chef Nomi, equipped with a large front pocket and adjustable straps. As a
young boy in Pandaria, Nomi answered the beckoning call of the Cooking School Bell and quickly grew into a promising
chef. Through the years, this intrepid cook has traveled across Azeroth, learning countless regional recipes and
techniques from Pandaria, the Broken Isles, and even the mysterious Shadowlands. In this cookbook, Nomi has collected
the best recipes gathered during his travels, including: —Bladespire Bagel —Wild Berry Bread —Chewy Fel Taffy Equip
your apron and let culinary expert Nomi be your guide in World of Warcraft: New Flavors of Azeroth Gift Set.
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DÉ CULINAIRE BESTSELLER Eenvoud? Het lijkt onwaarschijnlijk bij een kookboek van Yotam Ottolenghi, maar zijn
nieuwe kookboek SIMPEL staat vol met eenvoudig te bereiden gerechten, zonder af te doen aan de typische Ottolenghismaak of verrassing. Van avocadoboter op toast met tomatensalsa, heerlijke saffraan-mosterdscones met cheddar en
piccalilly tot burrata met gegrilde druiven en basilicum of een bevroren munt-en-pistache-chocoladecake. SIMPEL bevat
gerechten die een lust voor het oog zijn en verleidelijk smaken. Met handige iconen zie je in een oogopslag welke
kenmerken betrekking hebben op het betreffende recept
1671. Carlo Demirco is the only man in the world who knows how to make ice cream. As confectioner to Louis XIV, his
talents are kept a closely guarded secret and his dishes served up for the King's pleasure only. But Carlo has fallen
hopelessly in love with Louise de Keroualle, an impoverished lady-in-waiting to Henrietta d'Angleterre, sister of Charles II
of England. When Henrietta dies suddenly, Louise and Carlo's lives are changed irrevocably when they are sent to
London. It quickly becomes clear that Charles II wants Louise as his mistress. There ensues a famous rivalry between
Louise and the king's other mistress, the cockney actress Nell Gwyn. But Carlo is heartbroken. The only power he has
left to wield is through his exquisite ice cream confections ... Where will his loyalties lie? Will he seek his revenge?
De Strijd der Koningen is het boek waarop het tweede seizoen van de spraakmakende HBO-televisieserie Game of
Thrones is gebaseerd. Van George R.R. Martins Game of Thrones in vertaling Het Lied van IJs en Vuur werden
wereldwijd inmiddels 16 miljoen exemplaren verkocht. In het tweede televisieseizoen is naast Lena Headey (Cersei) en
Peter Dinklage (Tyrion) een glansrol weggelegd voor Carice van Houten als priesteres Melisandre, de adviseur van
Stannis Baratheon. Sinds de dood van koning Robert is Westeros in rep en roer. De opvolgingstwisten om de IJzeren
Troon bereiken een hoogtepunt als Stannis Baratheon, in raad en daad gesteund door de ambitieuze Melisandre, optrekt
naar Koningslanding. Duidelijk is dat koningin Cersei alles op alles zal zetten om haar zoon Joffry te steunen als opvolger
van Robert. Niet helemaal duidelijk is wat de geslepen en altijd manipulerende kobold Tyrion Lannister precies in zijn
schild voert. Intussen trekt vanuit de Noordlanden Robb Stark op tegen de perfide Lannisters en ver weg, in zuidelijke
streken, koestert Daenerys Targaryen haar snel groeiende draken, en droomt van de IJzeren Troon, van een terugkeer
naar Koningslanding...
New York Times–Bestselling Author: Prepare a feast fit for a warchief with this official cookbook inspired by Blizzard
Entertainment’s hit online game. Presenting delicacies favored by the Horde and the Alliance alike, this authorized
cookbook teaches apprentice chefs how to conjure up a menu of food and drink from across the realm of Azeroth.
Featuring food pairings for each dish, ideas for creating your own Azerothian feasts, and tips on adapting meals to
specific diets, this otherworldly culinary guide offers something for everyone. The aromatic Spiced Blossom Soup is
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perfect for plant-loving druids, and orcs will go berserk for the fall-off-the-bone Beer-Basted Boar Ribs. With alternatives
to the more obscure ingredients—just in case you don’t have Chimaerok Chops lying around—this comprehensive
cookbook will ensure that you have no trouble staying Well Fed. Each chapter features dishes at a variety of skill levels
for a total of more than one hundred easy-to-follow recipes for food and brews, including: Ancient Pandaren Spices Fel
Eggs and Ham Mulgore Spice Bread Dragonbreath Chili Graccu’s Homemade Meat Pie Bloodberry Tart Greatfather’s
Winter Ale Whether you’re cooking for two or revitalizing your raid group for a late-night dungeon run, World of Warcraft:
The Official Cookbook brings the flavors of Azeroth to life. “The cookbook instilled in me not only a love for the craft of
cooking, but a newfound love for the game.” —PC Gamer
What better way to celebrate summer than to enjoy the very best food cooked over the fire whether at the beach, camping, or in
your own back yard. Combining fresh flavors with exciting grilling techniques including cooking on a fire pit grill, salt block cooking,
and cedar-plank smoking, Valerie Aikman-Smith presents 65 recipes for relaxed summer entertaining. The first chapter features
delicious seafood recipes including Baja Fish Tacos with Blistered Jalapeños, Grilled Snapper in Banana Leaves, and Mezcal
Lime Shrimp. For meat-lovers there’s a host of ideas for grilling your favorite fare such as Jerk Pork with Mango Chutney and
Grilled Honey Plantains, Portuguese Piri Piri Poussin, and an All-American Burger. Valerie includes fabulous vegetable dishes
from Grilled Zucchini Flowers with Shiso Lemon Salt to Roasted Cauliflower with Walnut Romesco. Sweet Things designed to
round off an alfresco feast include Matcha Ice Cream with Black Sesame Praline or a classic Grilled Banana Split with Dark
Chocolate Sauce. Finally, if all the heat has made you thirsty, try a Basil Aperol Spritz with Flowering Herbs, Sicilian Slush
Cocktail, or a Watermelon Margarita.
Vuur en Bloed is het eerste deel van een tweedelige geschiedenis over het huis Targaryen van Westeros uit de boeken van Game
of Thrones-auteur George R.R. Martin. Driehonderd jaar voordat Het Lied van IJs en Vuur begon veroverde Aegon Targaryen met
zijn zussen-gemalinnen en hun drie draken het continent Westeros. Meer dan 280 jaar hielden zijn nakomelingen de heerschappij
in stand. Ze doorstonden opstanden, burgeroorlogen en familieruzies... totdat Robert Baratheon de waanzinnige koning Aerys II
van zijn troon stootte. Dit is de geschiedenis van het grote Huis Targaryen, opgeschreven door aartsmaester Gyldayn,
getranscribeerd door George R.R. Martin.
Cook your way across the 'Verse using over 70 recipes inspired by Joss Whedon's cult TV show with Firefly: The Big Damn
Cookbook. Treat your friends, family, and crew with Firefly: The Big Damn Cookbook. Featuring 70 recipes inspired by the cult
television show and illustrated with gorgeous full-color photography, you'll never have to settle for protein blocks again. From
Simon's protein birthday cake to River's problematic ice planet, this collection of recipes will keep you and your fellow Browncoats
well fed even on your longest smuggling runs. Also Includes... • Mudder's milk • Zoe's 'Wife Soup' • Fresh bao • Southdown
Abbey couscous • Gunpowder gimlet • Fruity oaty bars • Mama Reynold's shoofly pie
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Nadat de boosaardige Lilian het magische kookboek van de familie Bliss heeft gestolen, zet Roos alles op alles om het terug te
krijgen. De enige manier waarop dat zou kunnen lukken, is door haar tante uit te dagen tijdens een belangrijke bakwedstrijd in
Parijs. Roos gaat de strijd aan met behulp van haar familie, een pratende kat en een muzikale Franse muis. Samen doorkruisen
ze heel Parijs om speciale ingrediënten te verzamelen waarmee ze Lilian kunnen verslaan. Het wordt een zenuwslopende race
tegen de klok die ze moeten winnen, anders kan het receptenboek voor altijd verloren gaan
James Rollins De Orde van de Sanguinisten 1 - In bloed geschreven Een explosieve onthulling van een geheime geschiedenis
Een verwoestende aardbeving in Masada, Israël, brengt een onbekende graftombe aan het licht. In de tombe wordt het
gekruisigde en gemummificeerde lichaam van een jong meisje aangetroffen. Drie deskundigen gaan op pad om de ontdekking te
onderzoeken: forensisch expert Jordan Stone, archeologe Erin Granger en Rhun Korza, een Vaticaanse priester. Maar na een
brute aanval op het tempelcomplex moeten de drie rennen voor hun leven en datgene vinden wat ooit werd bewaard in de
sarcofaag van de tombe: een boek. Een handgeschreven testament van Christus zelf, dat volgens onofficiële bronnen het geheim
van zijn goddelijkheid prijsgeeft. Langs eeuwenoude ruïnes en prachtige kerken gaat het trio op zoek naar een geheime
geschiedenis van meer dan duizend jaar. Maar wees gewaarschuwd: sommige boeken zouden nooit gevonden mogen worden...
In deze nieuwe samenwerking van bestsellerauteur James Rollins en Rebecca Cantrell wordt Rollins talent voor messcherpe
wetenschap en historische mysteries gecombineerd met Cantrells talent voor angstaanjagende thrillers. Dit alles samengebald in
een episch verhaal over een eeuwenoude orde en de jacht op een mysterieus boek, beter bekend als het bloedevangelie.
DIT IS EEN EPUB-3 BESTAND MET EEN FIXED LAYOUT, NIET IEDERE E-READER IS HIERVOOR GESCHIKT.
CONTROLEER VOORAF OF UW E-READER GESCHIKT IS VIA DE FABRIKANT. AANBEVOLEN DOWNLOAD VIA WIFI IVM
GROOTTE. De IJsdraak In de wereld van Het Lied van IJs en Vuur is de ijsdraak een legendarisch wezen dat ieder mens angst
aanjaagt. Niemand heeft het beest ooit kunnen temmen, en als hij overvliegt, laat hij een spoor van sneeuw en gruwelijke vrieskou
achter. Maar Adara is een echt winterkind, geboren in de strengste winter die haar volk ooit heeft gezien. Zij is niet bang voor
ijsdraken. Nog voordat ze vijf jaar oud is, vliegt Adara al mee op de brede, koude rug van de draak. Maar wanneer twee jaar later,
op een kalme zomerdag, ineens vuurdraken uit het noorden over de boerderij van Adara en haar familie vliegen, is het uit met de
pret. Alleen een winterkind - en de ijsdraak die haar liefheeft - kan de wereld redden van de ondergang. De IJsdraak is een
betoverend sprookje over een jong meisje en haar draak, en de perfecte introductie voor jong en oud tot de wereld van Het Lied
van IJs en Vuur van auteur George R.R. Martin, wiens boeken de inspiratie vormden voor de HBO tv-serie Game of Thrones.
George R. R. Martin, Game of Thrones 4 - Storm van Zwaarden - Bloed en Goud In het vierde televisieseizoen van Game of
Thrones is naast Peter Dinklage (Tyrion) en Carice van Houten (Melisandre) ook een glansrol weggelegd voor Michiel Huisman
als Daario Naharis, een nieuwe bondgenoot van Daenerys. Onverminderd geselen kleine en grote veldslagen het continent
Westeros. Het Huis Lannister heeft zijn greep op de IJzeren Troon verstevigd, maar het zwarte schaap van de familie, Tyrion
Lannister, verzet zich in stilte tegen zijn zuster, die zowel zijn vader als zijn verwende neef manipuleert. Robb Stark heeft andere
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problemen. Hij is gedwongen zijn jonge koninkrijk te verdedigen tegen de plunderingen van de verraderlijke Grauwvreugd-clan, die
het noorden wil opeisen. Ook Jon Sneeuw staat voor een moeilijke keuze: vertrekken van de Muur of het hoofd bieden aan de
strijdmacht die aan de andere kant optrekt? Een continent verderop nemen de krachten van Daenerys Stormgeboren en haar
draken met de dag toe.
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