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Maak je niet druk, Anna. Ik vertel het haar echt, oké? Maar laat me er even over nadenken hoe ik dat het beste kan doen. Oké.
Beloofd? Beloof je me dat jij nog niets tegen haar zegt? Maak je niet druk, Matt. Ik grinnikte. Het is ons geheim, toch? Annas beste
vriendin Frankie vindt dat Anna hoognodig eens een echte, eerste liefde moet vinden. En volgens haar is een vakantie naar
Zanzibar Bay de beste manier om dat voor elkaar te krijgen. Anna stemt in, maar er is iets wat ze Frankie nooit heeft verteld. Haar
eerste liefde heeft ze al gehad: Frankies oudere broer Matt, vlak voor hij verongelukte, een jaar geleden.
Tessa heeft alles te verliezen. Hardin heeft niets te verliezen... behalve haar. Tessa wist dat Hardin wreed kon zijn, maar als haar
een gerucht bereikt over de ware oorsprong van hun relatie, slaat dat bij haar in als een bom. Is Hardin wel de diepzinnige,
aandachtige jongen op wie Tessa verliefd werd, ondanks zijn boze buitenkant, of kent ze hem eigenlijk helemaal niet? Ze wou dat
ze hem gewoon kon verlaten. Maar zo simpel is het niet. Niet met de herinnering aan hun gepassioneerde nachten samen. Zijn
verzengende aanrakingen. Zijn hongerige zoenen. Hardin beseft maar al te goed dat hij een fout heeft gemaakt, misschien wel de
grootste van zijn leven. Hij wil voor Tessa vechten, en voor hun liefde. Maar kan hij wel echt veranderen? Anna Todd was altijd
een gretige lezer van romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de
romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom uit.
Will en Evalyn zijn na een hevige strijd met hun vijand Morgarath gevangengenomen door Erak, de aanvoerder van de Skandiërs,
die hen ontvoerd heeft naar het ijzige Skandia. Halt, de mysterieuze Grijze Jager, gaat hen achterna en zet alles op alles om zijn
leerling te redden. Op deze zware en gevaarlijke missie wordt hij vergezeld door Arnaut, Wills beste vriend. Samen slaan ze
onderweg tal van aanvallen af. Maar lukt het ze ook om Will en Evalyn te behoeden voor een leven als slaaf?
De grond begon te beven. De lucht werd donker, alsof er opeens een wolk voor de zon was geschoven. Een felle flits doorboorde
de schemering als een bliksemschicht, maar dichterbij dan Conor ooit had meegemaakt. En toen zag hij de wolf. Vier kinderen
staan op het punt te ontdekken of ze een Spirit Animal hebben, een totemdier dat grote krachten kan oproepen. Conor, Abeke,
Meilin en Rollan kennen elkaar niet en zijn totaal verschillend. Toch roepen juist deze vier kinderen een totemdier op: een wolf,
een luipaard, een panda en een valk â dieren uit een oude legende. Al snel blijkt dat deze magische dieren niet zomaar zijn
teruggekomen. Er dreigt gevaar en de vier kinderen en hun totemdieren zijn de enigen die de wereld kunnen redden.
Abeke had Uraza tot nu toe in rusttoestand gehouden om niet vijandig over te komen, maar nu had ze de hulp van haar luipaard
nodig. Met een snelle beweging balde ze haar vuist en Uraza kwam in een flits tevoorschijn. Dolend over een eindeloze ijsvlakte,
vol verraderlijke, bodemloze scheuren en andere gevaren. Conor, Rollan, Abeke en Meilin zijn samen met hun magische dieren
op zoek naar een reusachtige ijsbeer, die volgens oude legenden speciale krachten zou hebben. IJsbeer Suka is hun enige hoop
om de wereld te redden. Maar de weg is onbekend. Kou en honger liggen op de loer. Hoe overleef je in een genadeloze wereld
van ijs? En ondertussen komt de vijand steeds dichterbij... TEST: Wat is jouw Spirit Animal? Doe de test op
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www.spiritanimalstest.nl
For fans of How to Train Your Dragon and The Hobbit the sizzling, magical fantasy adventure that began with A Darkness of
Dragons continues... Brave friends Patch, Wren and Barver are no strangers to danger. They take peril in their stride as they seek
out their deadly foe - the evil Piper of Hamelyn. But trying to stop his quest for power may end in a battle that will tear the three
young heroes' world apart. It has "All the ingredients of a perfect fantasy adventure." Kieran Larwood, author of The Legend of
Podkin One-ear
A war has been raging between the dragon tribes of Pyrrhia for years. According to a prophecy, five dragonets will end the
bloodshed and choose a new queen. But not every dragonet wants a destiny. And when Clay, Tsunami, Glory, Starflight, and
Sunny discover the truth about their unusual, secret upbringing, they might choose freedom over fate-and find a way to save their
world in their own way. Titles include: Moon Rising, Winter Turning, Escaping Peril, Talons of Power and Darkness of Dragons.
Nadat een jongeman vijf jaar in de gevangenis heeft doorgebracht vanwege een valse beschuldiging van verkrachting, probeert de
jonge vrouw die hem beschuldigd heeft met zichzelf in het reine te komen en de aangerichte schade te herstellen.
Aristoteles en Dante zijn allebei van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, maar verder verschillen ze in alles van elkaar. Toch raken
ze bevriend. Dankzij hun vriendschap ontdekken ze wie ze zijn, en wie ze willen worden. Vanaf ca. 15 jaar.
Bruiloften en dates zijn goed materiaal. Dat weet Hollywood en dat wist Shakespeare ook, toen hij de komedie 'Een
Midzomernachtsdroom' schreef. Het verhaal speelt zich af in Athene, waar Hertog Theseus zijn bruiloftsplannen doorneemt met
de amazonekoningin Hippolyta. Alsof ze hun handen niet al vol hebben aan hun eigen bruiloft komt Egeus binnen met de kwestie
van zijn dochter Hermia, die hij wilt laten trouwen met de adelaar Demetrius. Maar Hermia wil alleen met haar geliefde Lysander
trouwen. Theseus besluit dat Hermia mag kiezen: trouwen met Demetrius, intreden in het klooster, of de doodstraf. Hermia besluit
met Lysander het bos in te vluchten waar de wet van Athene niet geldt. Maar in dat diepe stille bos zijn er ook relatieproblemen:
hier is het de plaaggeest Puk die vertelt dat er problemen zijn tussen elfenkoning Oberon en elfenkoningin Titania. Oberon is
jaloers en maakt ruzie met Titania. Hij wil wraak nemen met een magisch sap, dat in de verkeerde handen eindigt. Dit brengt een
kettingreactie van amoureuze verwikkelingen met zich mee voor zowel de mensen als voor de elfen en alsof dat nog niet genoeg
was, krijgen we ook nog het bruiloftsvermaak te zien van zes bouwvakkers die een theaterstuk moeten opvoeren voor Theseus en
Hippolyta‘s bruiloft. De komedie is opgebouwd uit vele lagen en is een klassieker geworden, omdat het stuk niet alleen de eeuwig
hinderlijke liefde op een geestige manier behandeld, maar ook speelt met de relatie tussen werkelijkheid en illusie. Het stuk is
ontelbare keren verfilmd, o.a. in 1935 door Max Reinhardt en William Dieterle, in 1968 door Peter Hall en in 1982 door Woody
Allen. William Shakespeare (1564-1616) wordt gezien als een van 's werelds belangrijkste auteurs. Als dramaturg schreef hij
tragedies, historische toneelstukken en komedies die 400 jaar later nog steeds worden opgevoerd. Daarnaast schreef hij
gedichten, zogenaamde sonnetten. Enkele van zijn meest beroemde en vaakst gespeelde toneelstukken zijn "Hamlet", "Macbeth",
"Othello" en "Romeo en Julia". In de kern van zijn weren plaatst Shakespeare de algemene vraag: wat is een mens? Wat maakt
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een menselijk wezen tot een mens? Een van de antwoorden daarop wordt gegeven in de komedie "Een Midzomernachtsdroom".
In a world of dragons, song spells, pipers and battles... Patch Brightwater is a boy in disgrace. Thrown in jail for playing a
forbidden spell, he is no one's idea of a hero. But then he discovers a deadly truth - the evil Piper of Hamelyn is on the loose. With
the help of Wren, a girl cursed to live as a rat, and Barver, a fire-breathing dracogriff, Patch must stop the Piper sparking the
biggest battle of them all. Three accidental heroes versus one legendary villain... an epic adventure is born.
The WINGS OF FIRE saga continues with a visit to the mysterious land of the NightWings, where Starflight must face a terrible
choice---his home, or his friends? Starflight has always wanted to see his home -- but he's also been afraid of his fellow
NightWings. Starflight is the smartest of the dragonets... but is he brave enough to speak up?
Wanneer de negentigjarige Vivian Daly de zolder van haar landhuis wil opruimen, krijgt ze hulp van de zeventienjarige,
tegendraadse Molly. De zolder blijkt vol te liggen met aandenkens aan Vivians turbulente leven, van een oude kinderjas tot
brieven van haar grote liefde. Ze begint te vertellen over haar arme Ierse familie, die per boot naar New York vertrok en daar
omkwam bij een brand. Vivian bleef als wees achter en werd kort daarop met de `kindertrein naar het Midden-Westen gebracht,
omdat daar een beter leven zou wachten. Niets was minder waar. Ademloos luistert Molly naar haar verhaal en ze ontdekt dat
haar leven en dat van Vivian meer op elkaar lijken dan ze ooit had gedacht. Met De kindertrein heeft Christina Baker Kline een
krachtige roman geschreven over weerbaarheid, nieuwe kansen en onverwachte vriendschap. `De kindertrein is een ontroerende
pageturner over twee vrouwen op zoek naar een thuis. Publishers Weekly Tussen 1854 en 1929 reden er zogeheten
`kindertreinen vanuit de steden aan de oostkust naar het Midden-Westen, met duizenden wezen aan boord wiens lot slechts
bepaald werd door het toeval.
Artemis Fowl staat tegenover zijn dodelijkste vijand: zichzelf. Problemen zijn Artemis niet vreemd. Integendeel, hij lijkt er wel een
magneet voor te zijn. Mensetende trollen, gewapende en gevaarlijke (niet te vergeten high-tech) elfen, vuurgooiende aardmannen
hij heeft ze allemaal voorbij zien komen. Hij had besloten om zich vanaf nu te gaan richten op criminaliteit van het meer magische
soort. Maar nu is zijn moeder ernstig ziek. Artemis Fowl moet terug in de tijd om het enig beschikbare medicijn te stelen uit de
greep van het jonge, criminele meesterbrein: Artemis Fowl. Inderdaad Samen met elfenkapitein Holly Short aan zijn zijde, gaat
Artemis Fowl de strijd aan met zichzelf. De rampspoed kan beginnen.
Nieuwe serie van Summoner-auteur Taran Matharu! Cade wordt van het ene op het andere moment vanuit zijn eigen tijd en leven
naar een andere wereld getransporteerd. Al snel blijkt dat het rijk waarin hij is beland, wordt bewoond door wezens uit het
verleden: prehistorische dieren, monsterlijke beesten en – wat eigenlijk nog vreemder is – mensen uit verschillende tijdperken.
Cade heeft maar weinig tijd om te wennen aan zijn nieuwe omgeving, want al snel moet hij samen met een groep anderen
meedoen aan een bruut toernooi, dat georganiseerd wordt door geheimzinnige opperheren. Wie zijn zij? En waarom hebben ze
juist deze jongeren uitgekozen? Cade moet zich klaarmaken voor de strijd, want vluchten is geen optie… Lees ook de Summonerserie: Summoner 1 - De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De strijdmagiër Prequel - De outcast Handboek van
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een summoner
This School Notebook will be a great gift for Wings of Fire series lovers. If you know someone's watching this, I'm sure it's a
perfect bull's-eye. Specification: - Premium Matte Cover - 6 "x 9" - 105 Pages Enjoy shopping and have fun!

Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast
dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en
het lezen gemakkelijker wordt. Als Bella Swan naar het regenachtige Forks verhuist en de mysterieuze en aantrekkelijke
Edward Cullen ontmoet, neemt haar leven een spannende wending. Edward, met zijn krijtwitte huid, gouden ogen en
betoverende stem, is zowel onweerstaanbaar als ongenaakbaar. Tot nu toe heeft hij zijn ware identiteit verborgen weten
te houden, maar Bella is vastbesloten achter zijn geheim te komen. Wat Bella zich niet realiseert, is dat ze haar leven en
dat van anderen in gevaar brengt naarmate ze hem beter leert kennen. En misschien is het al te laat… Een
onweerstaanbare combinatie van romantiek en spanning met een bovennatuurlijk tintje. Gepassioneerd, meeslepend en
vol verrassende wendingen. Twilight houdt je tot ver na de laatste pagina in zijn greep. Twilight is het eerste deel van de
internationale bestsellerserie van Stephenie Meyer.
Qibli knows Darkstalker must be stopped. And he knows he could stop him–if he had magic. With even a sliver of the
ancient dragon's all-powerful scroll, Qibli could rewrite history the right way: end war forever; make every dragon happy;
perhaps even cast a very small spell so that everyone would like him...
Instead, as Darkstalker's dangerous influence spreads across Pyrrhia, entrancing or killing every dragon in the seven
tribes, Qibli can only grasp the small animus objects he's borrowed from Turtle. With some clever thinking, Qibli's talons
finally hold the power to make a difference.
But prophecies are not easy to rewrite. Can Qibli be the magical force Pyrrhia needs, or will he be the one to bring Jade
Mountain–and his family, his friends, his whole world–crashing down?
Geen enkele Nederlandstalige schrijver beheerst de kunst van de lofprijzing zo goed als David Van Reybrouck. Sinds
begin 2015 bezingt hij op De Correspondent regelmatig iets, iemand of ergens: de ex, de lente, Leonard Cohen, de
poetsvrouw, de mislukking en natuurlijk de liefde. In zijn fijnzinnige odes geeft hij zich helemaal bloot. Van Reybroucks
teksten werden veelvuldig gedeeld en verschaften duizenden lezers momenten van verstilling, verwondering en
schoonheid. In Odes komen deze loftuitingen voor het eerst allemaal samen. Het resultaat is een prachtige bundel vol
delicate juweeltjes waarop al bijzonder lang werd gewacht.
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Qibli knows Darkstalker must be stopped. And he knows he could stop him -- if he had magic. With even a sliver of the
ancient dragon's all-powerful scroll, Qibli could rewrite history the right way: end war forever; make every dragon happy;
perhaps even cast a very small spell so that everyone would like him . . . Instead, as Darkstalker's dangerous influence
spreads across Pyrrhia, entrancing or killing every dragon in the seven tribes, Qibli can only grasp the small animus
objects he's borrowed from Turtle. With some clever thinking, Qibli's talons finally hold the power to make a difference.
But prophecies are not easy to rewrite. Can Qibli be the magical force Pyrrhia needs, or will he be the one to bring Jade
Mountain -- and his family, his friends, his whole world -- crashing down?
A young NightWing may have had the first true prophecy in generations . . . Something is coming to shake the earth
Something is coming to scorch the ground Jade Mountain will fall beneath thunder and ice Unless the lost city of night
can be found. Will the return of Darkstalker bring a horrible future to Pyrrhia? Or can five young dragons save the world -again? Don't miss the thrilling conclusion to the new prophecy in the epic, bestselling Wings of Fire series!
The Quick Student Workbooks are designed to get students thinking critically about the text they read and providing a
guided study format to facilitate in improved learning and retention. Teachers and Homeschool Instructors may use them
to improve student learning and organization. Students will construct and identify the following areas of knowledge.
Character Identification Events Location Vocabulary Main Idea Conflict And more as appropriate to the text. This is a
workbook for students to determine the above areas. This is not a study guide, cliff notes, or Teacher's guide.
Op een Grieks eiland is de verleiding nooit ver weg. De Griekse broers Anetakis weten daar alles van, totdat zíj een keer
in de verleiding worden gebracht. Chrysander is verbijsterd wanneer hij zijn ex-minnares - zwanger! - op tv ziet. Hij lokt
haar mee, maar beseft zijn kapitale misrekening te laat. Een tomboy zet haar zinnen op de veel oudere Theron, die bijna
gaat trouwen. En een affaire met grote gevolgen. Piers betwijfelt of het kind van zijn assistent van hem is, maar hij kan
haar niet loslaten. Drie broers - drie bloedmooie mannen - en het offer dat echte liefde vraagt. Eerder verschenen in
Intiem onder de titels Minnares van een Griek, Bruid voor een Griek, Affaire met een Griek. 'Entertainment in overvloed,
wat de lezers laat verlangen naar het volgende boek.' - Publishers Weekly 'Maya Banks heeft me het hele spectrum van
emoties laten zien.' - USA Today
Artemis Fowl, de jonge Ierse meestercrimineel, wordt door een fee ingezet in de strijd tegen demonen en wordt daarbij
uitgedaagd door een andere whizzkid. Vanaf ca. 14 jaar.
From fire and blood, the kingdom of Requiem rises. It is a home for the lost, the exiled, the hunted--those they call weredragons. In
their new kingdom, they gather--men and women who can grow wings, breathe fire, and take flight as dragons. But there is one
who would see this fledgling kingdom crushed. The tyrant Raem has opened the gates of the Abyss, summoning a demon army.
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His unholy host musters around him and flies across the sea . . . toward Requiem. The demons swarm, mad with hunger. Their rot
wilts forests and boils rivers. Their shrieks echo like storms. Their purpose is one: to slay dragons. Requiem was birthed in blood
and flame. Now her war for survival begins. _____________ THE REQUIEM SERIES: Requiem: Dawn of Dragons Book 1:
Requiem's Song Book 2: Requiem's Hope Book 3: Requiem's Prayer Requiem: Song of Dragons Book 1: Blood of Requiem Book
2: Tears of Requiem Book 3: Light of Requiem Requiem: Dragonlore Book 1: A Dawn of Dragonfire Book 2: A Day of Dragon
Blood Book 3: A Night of Dragon Wings Requiem: The Dragon War Book 1: A Legacy of Light Book 2: A Birthright of Blood Book
3: A Memory of Fire Requiem: Requiem for Dragons Book 1: Dragons Lost Book 2: Dragons Reborn Book 3: Dragons Rising
Requiem: Flame of Requiem Book 1: Forged in Dragonfire Book 2: Crown of Dragonfire Book 3: Pillars of Dragonfire Requiem:
Dragonfire Rain Book 1: Blood of Dragons Book 2: Rage of Dragons Book 3: Flight of Dragons
This 3-year Calendar + 2 month Lesson Planner will be a great gift for Wings of Fire series lovers. If you know someone's
watching this, I'm sure it's a perfect bull's-eye. Specification: - Premium Matte Cover - 8,5 "x 11" - 105 Pages Enjoy shopping and
have fun!
Maggie Stiefvater is een meesterverteller.' USA Today Als je iets kon stelen uit je dromen, wat zou je dan nemen? Ronan Lynch
heeft veel geheimen. Een daarvan is dat hij voorwerpen uit zijn dromen kan halen. Ronan is een van de ravenjongens: een
groepje vrienden van de eliteschool Aglionby. Ze zijn op zoek naar de dode ravenkoning Glendower, van wie ze denken dat hij
verborgen is in de bergen vlak bij hun school. Tijdens hun zoektocht naar de koning komen Ronans geheimen langzaam maar
zeker aan het licht en zetten ze een reeks onheilspellende gebeurtenissen in gang... De dromendieven is het tweede deel van de
nieuwe, verslavende fantasyserie van Maggie Stiefvater. Eerder verscheen De ravenjongens. Stiefvaters debuut Huiver stond
wekenlang op nummer 1 in de bestsellerlijst van The New York Times. De pers over De ravenjongens: 'De onheilspellende sfeer
zet je nekhaartjes gegarandeerd overeind.' 7Days 'Paranormale voorspellingen en een eeuwenoude legende, verweven met de
onderlinge vriendschap van de jongens en de mysterieuze Blue, zorgen ervoor dat dit verhaal je niet meer loslaat.' Young Adult
Books
Darkness of DragonsScholastic Press
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en vooral een onstilbare honger.
Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder
veel trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een nieuw plan. Stick Dog en zijn vrienden
storten zich van het ene avontuur in het andere: van het stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er
ook gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
The Singularity. The day the machines gained awareness. The day they turned cruel. The day they overthrew their makers. In a
distant star system, a planet-sized computer unleashes its hosts: fleets of warships, armies of robots, and a swarm of killer drones.
Their purpose is one: destroy all life. As the cosmos crumbles, one team steps up to the plate: The Alien Hunters. The Alien
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Hunters are galactic pest controllers, not an army. Their spaceship is old and clunky. They specialize in crushing the odd space
bug, not a fleet of vicious machines. They're a rolled-up newspaper when the cosmos needs an A-bomb. But they're fast, they're
brave, and they're just foolhardy enough to charge right into battle. As the robots spread across the galaxy, slaying all in their path,
the Alien Hunters fly out to meet them. The war between life and machine begins.
Niet zo heel lang geleden was Eragon nog een arme boerenjongen en zijn draak Saphira slechts een blauwe steen in het bos. Nu
rust het lot van een hele beschaving op hun schouders. Ze zullen het tegen Galbatorix, de boosaardige koning, moeten opnemen.
Er zal geen tweede kans komen. De Rijder en zijn draak hebben al meer bereikt dan iedereen had durven hopen, maar kunnen ze
Galbatorix omverwerpen en het recht in Alagaësia doen zegevieren? En zo ja, tegen welke prijs?
Het leven van de jonge boerenzoon Eragon verandert van de ene dag op de andere als hij op een jacht in de wouden van de
onherbergzame Rug een raadselachtige blauwe steen vindt. Aanvankelijk is Eragon blij met de vondst, maar tot zijn grote
teleurstelling wil geen van de handelaren die jaarlijks door de Vallei van Palencar trekken de steen van hem kopen. Dan geeft de
steen zijn geheim prijs en is Eragon getuige van de geboorte van een drakenjong. Tussen Eragon en de draak, Saphira, ontstaat
een hechte band. Maar de vondst van de steen is niet onopgemerkt gebleven. In Carvahall worden vreemde bezoekers
gesignaleerd, onbekenden in zwarte mantels die voor niets terugdeinzen om Eragon te vinden. Dat blijkt als de boerenhoeve van
Eragons pleegvader Garrow volkomen wordt vernield. Wanhopig vlucht Eragon in gezelschap van Saphira en de oude
verhalenverteller Brom naar de wouden van de Rug. Zo begint de sage van Eragon, de Drakenruiter...
Talon-saga Het is tijd om terug te slaan Deel 5 Ember heeft ontdekt dat de Oudste Draak, de leider van de wrede
drakenorganisatie Talon, maar op één ding uit is: heerschappij over de wereld. Nu de Orde van St.-Joris is vernietigd, staan zij,
Riley en Garret er alleen voor. Er is nog een heel kleine kans om de wereld te redden. Daarvoor moet het drietal afreizen naar een
plek diep in het Amazonewoud, waar ze op zoek gaan naar een geheimzinnige figuur die de sleutel in handen zou hebben om
Talon tegen te houden. Als Ember en haar vrienden de reis tenminste overleven. Maar de tijd dringt, want Talon is bezig een
enorm leger van drakenklonen te verzamelen voor een laatste, allesbeslissende slag. En als ze winnen, zal de wereld in brand
staan. Verraad, opoffering en liefde. Alles komt samen in de epische finale van de Talon Saga.
Conor voelde een steek van angst toen hij de puntige, driehoekige vinnen herkende die door het water sneden. ‘Haaien,’ zei hij
op hetzelfde moment dat Abeke ook geschokt naar adem hapte. Honderd eilanden... en op een van die eilanden leeft het
Koningsdier dat Conor, Abeke, Meilin, Rollan en hun magische dieren kan helpen in hun strijd om Erdas te redden. Maar hoe vind
je een magisch wezen dat zich al decennialang verborgen houdt? Tijdens hun zoektocht ontmoeten ze vele gevaren. Wat is er
aan de hand op het Eiland van de Nacht, waar een mysterieuze mist de band met totemdieren lijkt uit te wissen? En op het Zonneeiland blijkt de Veroveraar onverwacht dichtbij. Er is een verrader in hun midden... maar wie? TEST: Wat is jouw Spirit Animal?
Doe de test op www.spiritanimalstest.nl.
The first-ever special edition of the New York Times bestselling Wings of Fire series soars back in time to the origin of Pyrrhia's
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most dangerous dragon: Darkstalker. Three dragons. One unavoidable, unpredictable destiny. This is the beginning... of the end.
In the SeaWing kingdom, a young prince learns he is an animus -- capable of wonderful magic that comes with a terrible price. In
the mind of a NightWing dragonet, a thousand futures unfold -- and almost all of them, she knows, lead to disaster and destruction.
And under three full moons and the watchful eyes of his NightWing mother and IceWing father, the most powerful dragon Pyrhhia
will ever know is clawing his way out of his egg. Darkstalker, the dragon who will change the world forever. Long before the
SandWing war, lifetimes before the Dragonet Prophecy... darkness is born.
Celaena Sardothien heeft de gevechten op leven en dood overleefd, maar tegen een zeer hoge prijs. Hoewel ze niets liever wil
dan de dood van haar dierbare vriend wreken, moet ze aan een nieuwe reis beginnen om de strijd met haar duistere waarheid aan
te gaan... Een waarheid over haar erfenis die haar toekomst voorgoed kan veranderen. Ondertussen verzamelen haar vijanden
zich aan de horizon met maar één doel: de inwoners van het koninkrijk tot slavernij dwingen. Om ze te verslaan moet Celaena de
kracht vinden om niet alleen haar eigen demonen te overwinnen, maar ook het kwaad dat op het punt van uitbreken staat. Als ze
wint wordt ze Adarlans grootste bedreiging – en zijn grootste vijand. De pers over de Glazen troon-boeken ‘Fans van epische
fantasy en sprookjes móéten dit gewoon lezen.’ USA Today ‘Lezers zullen smachten naar meer van Sarah J. Maas.’ Kirkus
Reviews ‘Betoverend, opwindend en fantastisch geschreven.’ Realm of Fiction ‘Perfecte fantasy voor fans van The Hunger
Games.’ The Examiner
Arnaut wordt vermist. Enkele maanden geleden is hij vertrokken op een militaire missie naar het hof van de keizer van Nihon-Ja
en daarna wordt er al snel niets meer van hem vernomen. Evanlyn maakt zich zorgen en besluit met Will en Alyss op onderzoek
uit te gaan. Aangekomen in Nihon-Ja blijkt Arnaut verstrikt te zijn geraakt in een politiek web. Leden van de Senshi, een kaste die
gevreesd wordt om zijn vechtkunst, zijn in opstand gekomen tegen de keizer en Arnaut heeft ervoor gekozen om te blijven en de
afgezette keizer bij te staan. Met de komst van Will breekt er een nieuw hoofdstuk aan. Samen staan ze voor de moeilijke taak om
mannen te vinden die het durven opnemen tegen de behendige Senshi. Ook Alyss en Evanlyn willen hun steentje bijdragen, maar
om goed samen te kunnen werken moeten deze eeuwige rivales eerst hun eigen strijdbijl zien te begraven. Zal het de vier
vrienden lukken om de keizer van Nihon-Ja weer op de troon te krijgen?
The New York Times bestselling series continues with a thrilling revelation -- brand-new tribes of dragons!
The war is over. The false prophecy has been fulfilled. But the dragonets still have enemies. A dark evil, buried for centuries, is
stirring. And a young NightWing may have had the first true prophecy in generations . . . Something is coming to shake the earth
Something is coming to scorch the ground Jade Mountain will fall beneath thunder and ice Unless the lost city of night can be
found. Don't miss the next chapter in the epic, bestselling Wings of Fire series!
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