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Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal
waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren om als een van de
eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een
zandstorm hem bijna fataal wordt en de overige bemanning, die ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich
gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt Watney zich miljoenen kilometers van de rest van de mensheid
verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om een signaal naar de aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk
zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat een reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij
waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren. De dreiging van het defecte materieel, de vijandige omgeving op
Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het op te geven. Gedreven
door zijn inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig weigeren om op te geven probeert hij vastberaden het
ene obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten in te overleven?
`Briljant, en uitermate meeslepend. The Wall Street Journal
De vijfde volledige roman van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van
Henry Cavill uit Netflix-hitserie The Witcher. De Vrouwe van het Meer is het zevende boek van Andrzej Sapkowski over
de avonturen van hekser Geralt, en een direct vervolg op de roman De Zwaluwentoren. Als Ciri in een vreemde wereld
de jonge ridder Galahad en de Vrouwe van het Meer aantreft, besluit ze hun haar verhaal te vertellen. De oorlog die
woedt heeft ondertussen zijn hoogtepunt bereikt als ook de gevaarlijke magiër Vilgefortz zich in de strijd gooit. In het
gevecht dat volgt verliezen velen van Geralts kameraden hun leven. En er dreigt nieuw gevaar. Emhyr, de keizer van
Nilfgaard, wordt door dezelfde profetie geleid die ook Vilgefortz en Ciri volgen. En hoewel hij in het bezit is van een
overweldigend leger, schrikt Emhyr ervoor terug zijn plan door te zetten als hij wordt geconfronteerd met Geralt en Ciri.
Vooral als blijkt dat hij meer gemeen heeft met Ciri dan met de oude profetie.
Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard 1 Drakentroon De Drakentroon is het eerste deel van Tad Williams' vierdelige
epos Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard, de reeks die George R.R. Martin inspireerde om Het Lied van IJs en Vuur
te schrijven. Het is het verhaal van Simon, een koksjongen en tovenaarsleerling, wiens dromen over grote daden en
heroïsche oorlogen maar al te waar worden wanneer zijn wereld verscheurd wordt door een verschrikkelijke
burgeroorlog, gevoed door oude haatgevoelens, eeuwige vijanden en duistere machten van tovenarij. Want in Osten Ard,
een land dat eens bewoond werd door de elfachtige Sithi, ligt Prester John, de Hoge Koning, op sterven. En met zijn
dood zal een sluimerend kwaad worden ontketend wanneer de Stormkoning, de niet-gestorven vorst van de Sithi, zijn
verloren gegane rijk tracht te herwinnen. 'Dit is het fantasy-equivalent van Tolstojs Oorlog en vrede.' Locus 'Dit is grootse
fantasy, op een schaal die alleen in de buurt komt van Tolkiens In de ban van de ring.' The Cincinnati Post
Een betoverende fantasy om jezelf keer op keer opnieuw in te verliezen Cerys is veilig in het koninkrijk Aloriya. Er is
geen ziekte of honger en er heerst al jaren vrede. Zo is het al sinds de eerste koning een deal maakte met de Vrouwe die
het bos dat aan het koninkrijk grenst regeerde. Maar terwijl Aloriya opbloeide, werd het bos donker, vervloekt en
verboden. Cerys weet dit maar al te goed: ze wist maar net te ontsnappen toen het bos haar vrienden en moeder
vermoordde. Nu draagt Cerys een klein beetje van de vloek in haar bloed, een herinnering aan de dag dat ze alles
verloor. Het grootste gevaar waar ze nu mee geconfronteerd wordt, als dochter van de tuinman, is de vervelende vos die
haar maar niet met rust laat. Als een nieuwe koningin wordt gekroond, dalen de dingen die lang verborgen lagen in het
bos neer op het koninkrijk. Cerys wordt gedwongen te vluchten, met als enige metgezellen de kleine vos, een vreemde
en krachtige beer en de magie in haar bloed. Het is aan haar om de legendarisch Vrouwe van het Woud te vinden en
haar dorp te redden. Maar het bos is gevaarlijker dan ze ooit gedacht had en als de geheimen uit het verleden worden
onthuld, is er alles voor nodig om te overleven.
De proloog van Andrzej Sapkowski’s befaamde serie met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van
Henry Cavill uit Netflix-hitserie The Witcher. Het Seizoen van Stormen is het achtste boek van Andrzej Sapkowski over
de avonturen van hekser Geralt. Het is los te lezen en speelt zich af tussen de korte verhalen uit De Laatste Wens en
Het Zwaard der Voorzienigheid. Hekser Geralt: de man die gewone mensen moet beschermen tegen magische
monsters. De man die zijn leven keer op keer op het spel zet om zijn geliefden te redden én goud te verdienen. Om dat
te doen maakt Geralt gebruik van zijn eigen magie, van toverdrankjes, en van de trots van elke hekser, zijn twee
zwaarden. Een van staal, een van zilver. Maar wat als Geralt zijn zwaarden verliest? Niet alleen zijn ze ongelooflijk
kostbaar, maar het is ook een schande om ze te verliezen. Geralt moet ze dus terugkrijgen, en wel zo snel mogelijk...
Andrzej Sapkowski keert terug naar zijn populaire held met een losstaand verhaal waarin Geralt vecht, reist en weer
liefheeft, Ranonkel zingt en zich in de problemen werkt, tovenaressen snode plannen bedenken, en waarin over de hele
wereld donkere wolken zich verzamelen – het seizoen van stormen komt eraan...
‘Een van de meest beklijvende allegorieën sinds Animal Farm.’ - Time out New York
Alexa heeft een enorm groot probleem; zij is dood. Daar komt nog bij dat ze, in plaats van haar schepper te ontmoeten,
verzeild is geraakt in de wereld van engelbewaarders; het Legioen van Engelbewaarders dat zich inzet voor de
bescherming van de zielen van stervelingen tegen de demonen. Maar Alexa’s leven neemt een opwindende en
tegelijkertijd angstaanjagende wending wanneer ze teruggestuurd wordt naar de wereld van stervelingen om speurneus
te worden in het onderzoek naar moorden en vermiste zielen. Ze wordt zelfs aangevallen door een demon. Maar zijn
demonen verantwoordelijk voor de moorden? Of is het iets anders? Om alles nog erger te maken, komt er een oeroude
kwaadaardige schaduw over de wereld, met een kracht die verschrikkelijker en vernietigender is dan de wereld ooit
gezien heeft. Kan Alexa een manier vinden om die tegen te houden of wordt de sterfelijke wereld er voorgoed door
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verdoemd? Een uiterst boeiende duistere fantasie vol avontuur, intriges en romantiek. Perfect voor liefhebbers van
Kronieken van de Onderwereld ‘De Kronieken van Horizon’ is een vervolg op de bekroonde serie ‘Zielenbewaarders.’
Boeken in de serie De Kronieken van Horizon: De Zielendief (De Kronieken van Horizon Boek 1) Het Roer van de
Duisternis (De Kronieken van Horizon Boek 2) binnenkort verkrijgbaar De Kronieken van Horizon Boek 3 De Kronieken
van Horizon Boek 4
De eerste volledige roman van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van
Henry Cavill uit Netflix-hitserie The Witcher. Het Bloed van de Elfen is het derde boek van Andrzej Sapkowski over de
avonturen van hekser Geralt. Het is de eerste volledige roman na de collecties korte verhalen uit De Laatste Wens en
Het Zwaard der Voorzienigheid. Meer dan vijfhonderd jaar leven mensen, dwergen, gnomen, halflingen en elfen in vrede.
Totdat het met de betrekkelijke rust opeens gedaan is: dwergen beginnen hun soortgenoten te vermoorden, terwijl de
elfen hun wapens opnemen tegen elkaar én de mensen. Maar te midden van alle beroering wordt een kind geboren: Ciri,
de kleindochter van koningin Calanthe, de Leeuwin van Cintra. Tot grote vreugde van de heksers, die naar deze
gebeurtenis hebben uitgezien. Zij is namelijk de Vlam, het kind van de profetie dat de wereld voorgoed zal veranderen,
ten goede of ten kwade. Het is aan Geralt, de hekser van Rivia, om Ciri te beschermen en iemand te vinden die haar kan
helpen zich haar bijzondere gaven eigen te maken en, vooral, te beheersen.
Puc en Thomas zijn twee keukenjongens die ervan dromen ooit een held te worden. Op een dag stuiten ze op een
scheepswrak dat is aangespoeld op het strand vlak bij het kasteel. Ze ontdekken dat legers van een verre wereld een
manier hebben gevonden om door een scheuring in de werkelijkheid Midkemia aan te vallen. Terwijl Thomas traint als
soldaat en Puc een leerling-magiër is, groeien ze langzaam uit tot de helden die ze willen zijn, terwijl de oorlog hun leven
en hun vriendschap voorgoed verandert. Magiër - leerling is het eerste deel van Raymond E. Feists Magiër, het begin
van de reeks De Oorlog van de Grote Scheuring.
Met de boeken over de Drakenelfen begon Bernhard Hennen, na De Elfen en Elfenridders, aan zijn derde grote cyclus
over de verborgen geschiedenis van zijn elfenvolk. In het eerste deel, De Gevallen Koning, stapte Hennen duizend jaar
terug in de tijd, terug naar het verre verleden van mens, dwerg en elf. Na deel twee, Het Groene Licht, wordt de saga nu
voortgezet in dit derde boek, De Diepe Stad. De gemeenschap van de draken wordt abrupt in grote beroering gebracht
als blijkt dat een groep vindingrijke dwergen erin is geslaagd een van hun belangrijkste draken te doden. De draken
besluiten uit wraak de Diepe Stad, de woonplaats van de daders, volkomen te vernietigen. Inmiddels is de jonge elfin
Nandalee echter in het diepste geheim door de draak Nachtadem als spion naar de Diepe Stad gestuurd. Hoe moet zij in
haar dwergenvermomming aan de meedogenloze slachting ontsnappen? En dan is er nog de profetie dat Nandalee de
ondergang van de wereld van draken en drakenelfen zal veroorzaken. `Hennens Elfen-romans behoren tot het beste wat
de fantasy heeft voortgebracht. Wolfgang Hohlbein
Dit is het verhaal van een Balings die wél een avontuur beleefde en tegen wil en dank volkomen onverwachte dingen
deed en zei. Hij mag dan misschien het respect van zijn buren verloren hebben, maar... welnu, je zult zien of hij er
uiteindelijk beter van werd. Bilbo Balings is een hobbit die geniet van zijn comfortabele, ambitieloze leven. Hij moet er
niet aan denken om een reis te ondernemen die verder gaat dan de voorraadkamer van zijn hobbithol onder De Heuvel.
Maar zijn geluk wordt verstoord als de tovenaar Gandalf met dertien dwergen op zijn stoep staat om hem mee te nemen
op een ongewis avontuur. Ze zijn uit op de schat van Smaug de Verschrikkelijke, een immense en hoogst gevaarlijke
draak. Maar ze zijn niet de enigen... Deze speciale editie van De hobbit bevat illustraties van de hand van Tolkien zelf,
alsmede een voorwoord van zijn zoon Christopher Tolkien uit 1987, dat hij schreef om de 50ste verjaardag van De hobbit
in de Engelse taal te vieren.
An ancient war reignites as the international bestselling fantasy saga continues... At the height of its power, the elven
court of Queen Emerelle relishes in the joyful, wintry Festival of Light. Yet, as tribes gather to reaffirm their loyalty to the
queen, treachery festers within the nobility. An assassination attempt leaves Emerelle severely injured and plunges the
realm back into the throes of an ancient war. While an army of trolls ravages the kingdom, the elves seek aid from
Alfadas, the human hero who was raised among them. Back in the land of men, Alfadas has settled into a quiet life as his
village's protector. But when his former mentor appears asking for his help, Alfadas is quick to oblige. Alfadas sets out to
defeat the elves' foes. However, marching to war means abandoning his village--and his wife. And Albenmark isn't the
only world facing monstrous threats...
Bernard Hennen, De Elfen 1 - De Elfen Onder het elfenvolk ontstaat grote onrust als bekend wordt dat een van hun
demonische aartsvijanden opnieuw van zich doet spreken. Twee jonge elfen, Farodin en Nuramon, worden aangewezen
om op onderzoek uit te gaan. Op hun tocht krijgen ze onverwacht gezelschap van een mens, de woeste en
onberekenbare noorderling Mandred... Met zijn Elfen-boeken wist Bernhard Hennen in Europa binnen luttele jaren een
miljoenenpubliek te bereiken. Centraal in De Elfen, Elfenridders en Drakenelfen staan de helden van het elfenvolk, die
minstens zo gedenkwaardig zijn als Tolkiens Elrond en Legolas. In De Elfen-reeks wordt menig elfengeheim onthuld,
menig elfenraadsel verklaard en menige elfenstrijd gevoerd, met mens, orc en demon. 'Bernhard Hennens Elfen-romans
behoren tot het beste dat de fantasy heeft voortgebracht.' Wolfgang Hohlbein
Kyrin’s sordid past comes into play when a stranger comes to her rescue in the dimensions. The mysterious girl surfaces
again, which forces Kyrin to find out who she is. Alric learns more about Kyrin and gains a newfound respect for who she
is and where she’s been. He uses that information to protect Paragoy from a looming threat of evil. Rodrick begins
disappearing periodically, which angers his entire family. Meanwhile, Branwyn’s magic matures when she’s faced with
the choice to fight or flee.
Eeuwenlang heeft de Naamloze zich rustig gehouden. Nu brengt hij in het Troosteloze Land een afschrikwekkend leger
van ogers en andere monsters op de been. Daarmee wil hij optrekken naar Avendoom, de hoofdstad van het koninkrijk
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Valiostr. Alleen met de magische Regenbooghoorn is het gevaar nog te keren, maar deze hoorn ligt in het graf van de
held Grok, diep in de catacomben van Hrad Spein, ofwel de Bottenpaleizen. Twee expedities zijn er al opuit gestuurd om
de hoorn te halen. Een kwam helemaal niet terug, van de tweede restte slechts een krankzinnig geworden overlevende.
Alle hoop is nu gevestigd op de meesterdief Harold de Schaduw. Samen met de elfenprinses Miralissa en een paar
Wildharten - geduchte krijgers - gaat hij op weg. Maar de handlangers van de Naamloze liggen op de loer...
Dit is de eerste verzameling verhalen van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de
rol van Henry Cavill uit de Netflix-hitserie The Witcher. De Laatste Wens is het eerste boek van Andrzej Sapkowski over
de avonturen van hekser Geralt. Een collectie korte verhalen vol magie en monsters. Geralt valt behoorlijk op, met zijn
witte haar en doordringende ogen, zijn cynische houding en totale gebrek aan respect voor autoriteit... Maar hij is veel
meer dan zijn indrukwekkende uiterlijk doet vermoeden. Geralt is een hekser, een man met magische krachten die van
hem een briljante vechter en een genadeloze huurmoordenaar maken. Zijn doelwitten? Verachtelijke monsters die het
land terroriseren. Als beschermer van de onschuldigen ontmoet Geralt incestueuze koningen met ondode dochters,
wraakzuchtige geesten, schreeuwende harpijen, vampiers met relatieproblemen en wanhopige demonen. Velen zijn
kwaadaardig, sommigen zelfs verdorven, maar het belangrijkste is dat de meesten niet zijn wie ze lijken...
The battle for sovereignty over the realms reaches a devastating turning point as the international bestselling fantasy series continues. All
that stands between the advancing army of trolls and the endangered fortress of Phylangan is a coalition force led by Alfadas, human hero
and protector. He's amassed his own legion of swordsmen, elves, and ragtag thieves to stave off the enemy. And the next move they make
could be the most dangerous one of all. Those Alfadas has left behind are more vulnerable than ever--including his star-crossed elven love;
their newborn child; and Queen Emerelle herself, who remains comatose and is powerless to safeguard her compromised kingdom. But as
Alfadas risks all in the violent campaign of the realms, the fate of Phylangan trembles ever more as the enemy advances. However tenuous
Alfadas's victory is, what he fears most is what will be left of the homeland he abandoned...
Herein lies the main saga of Geralt the Witcher - revered and hated - who holds the line against the monsters plaguing humanity. These five
novels make up the bestselling series that inspired the Witcher video games and a major Netflix show. Geralt of Rivia is a Witcher, a man
whose magic powers and lifelong training have made him a brilliant fighter and a merciless assassin. Yet he is no ordinary killer: he hunts the
vile fiends that ravage the land and attack the innocent. But not everything monstrous-looking is evil; not everything fair is good . . . and in
every fairy tale there is a grain of truth. Read the epic Witcher saga now with this eBook boxset, which contains all five novels in the groundbreaking series. Blood of Elves translated by Danusia Stok. Time of Contempt, Baptism of Fire, The Tower of the Swallow, The Lady of the
Lake translated by David French. Andrzej Sapkowski, winner of the World Fantasy Lifetime Achievement award, started an international
phenomenon with his Witcher series. The Last Wish is the perfect introduction to this one-of-a-kind fantasy world.
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...
Hekser Geralt de Rivia verdient zijn brood met het uit de weg ruimen van monsters. Hoewel zijn ethische code dit verbiedt, sluit hij zich toch
aan bij een groep drakenjagers. De heks Yennefer, Geralts lang verloren geliefde, hoort ook bij hen. Maar de belangen en motieven van de
drakenjagers zijn te verschillend, en een onderlinge strijd barst los.
Met zijn Elfen-boeken wist Bernhard Hennen in Europa binnen luttele jaren een miljoenenpubliek te bereiken. Centraal in De Elfen,
Elfenridders en Drakenelfen staan de helden van het elfenvolk, die minstens zo gedenkwaardig zijn als Tolkiens Elrond en Legolas. In deze
boeken wordt menig elfengeheim onthuld, menig elfenraadsel verklaard en menige elfenstrijd gevoerd, met mens, orc en demon.
ELFENWINTER Elfenvorstin Emerelle heeft twee moordaanslagen overleefd. Zwaardmeester Ollowain is ervan overtuigd dat de
opdrachtgever van de aanslagen zich bevindt in het gezelschap van de elfenvorsten die voor het aanstaande lichtfeest hun opwachting
maken. Zijn vermoedens worden bevestigd als het elfenschip van de koningin tijdens de ceremonie wordt beschoten... 'Een waarachtig
fantasy-hoogtepunt!' - Bild am Sonntag
‘Een geweldig literair werk. Het toont het moderne leven met een uitzonderlijk scherpe blik, zonder te moraliseren.’ - Juryrapport van de
Finlandia-prijs ‘Moderne literatuur kan niet beter worden dan dit.’ - Helsingin Sanomat, Critics’ Favourites 2014 'Het boek laat zien dat de
mens, onder alle lagen die hij heeft en rollen die hij speelt, een kwetsbaar wezen met behoeftes is, dat de hoop van een individu in een
andere persoon ligt en niet in een machine.' - Savon Sanomat 'Een indringend beeld van onze tijd en een diagnose van waar onze 'brave
new world' aan lijdt.' - Helsingin Sanomat
Een vreselijk ongeluk en pikante geheimen stellen de krachtige familieband van de Hempsteads op de proef in een hartverwarmend verhaal.
Terug naar het meer is een onvergetelijk familieverhaal over moeders, dochters, zussen en nichtjes. Ooit waren de Hempsteads een hechte
familie en brachten de vrouwen van de familie de zomers gezamenlijk door in hun huis aan het meer. Tot een vreselijk ongeluk een einde
maakte aan de idylle en de familie uit elkaar viel. Wanneer Charley en Meg vele jaren later allebei worden geconfronteerd met een grote
crisis in hun leven, besluiten de zussen dat ze de familie koste wat het kost weer bij elkaar willen brengen. En dat kan alleen als iedereen
terugkeert naar het huis aan het meer om de waarheid onder ogen te zien. Hetzelfde huis waar hun moeder nooit meer een stap heeft gezet.
De tweede volledige roman van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van Henry Cavill uit Netflixhitserie The Witcher. De Jaren van Verachting is het vierde boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen van hekser Geralt, en een direct
vervolg op de roman Het Bloed van de Elfen. Geralt van Rivia heeft over de hele wereld monsters en demonen verslagen, maar hij is slecht
voorbereid op wat er komen gaat als twee machtige koningen hun legers opstellen bij de rivier die hun rijken scheidt. De zaak verergert als
ook elfen en andere niet-mensen zich mengen in de strijd en zich diep in het woud aansluiten bij de verschillende strijdkrachten. Geralt en
zijn geliefde Yennefer moeten ondertussen de kleindochter van koningin Calanthe, de Leeuwin van Cintra, beschermen. Want zij, Ciri, is de
Vlam, het kind van de profetie, en het is aan haar om de wereld te redden of er een eind aan te maken...

Deel 2 van Franse bestsellerserie De spiegelpassante, waarin Ophelia grotere gevaren dan ooit moet trotseren... Ophelia keert
terug in De vermisten van Maneschijn, het tweede deel van De spiegelpassante-serie van Christelle Dabos. Na de gebeurtenissen
in De ijzige verloofde wil Ophelia niets liever dan een rustig en teruggetrokken bestaan leiden. Maar haar leven op de vijandige ark
Pool is meer in gevaar dan ooit... Als verloofde van de afstandelijke en raadselachtige Thorn zijn alle ogen op Ophelia gericht.
Bovendien gebruikt Faroek, de machtige familiegeest van het Noorden, haar voor zijn eigen doeleinden: Ophelia kan namelijk met
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haar handen voorwerpen lezen en zo eeuwenoude geheimen achterhalen. Wanneer de ene na de andere invloedrijke hoveling
spoorloos verdwijnt, raakt Ophelia opnieuw ongewild betrokken bij een opsporingsonderzoek. Langzaam maar zeker doorziet ze
niet alleen de vele illusies die de ark rijk is, maar ontdekt ze ook de overdonderende waarheid... Lees ook De ijzige verloofde (deel
1), Het geheugen van Babel (deel 3) en De storm van de echo’s (deel 4). ‘Christelle Dabos bezit de gave om lezers van alle
leeftijden te verwonderen.’ Lire
De vierde volledige roman van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van Henry Cavill
uit Netflix-hitserie The Witcher. De Zwaluwentoren is het zesde boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen van hekser Geralt,
en een direct vervolg op de roman De Vuurdoop. Terwijl Geralt en zijn metgezellen hun weg richting het zuiden voortzetten op
zoek naar de druïden die hopelijk meer weten over de verblijfplaats van Ciri, worden ze overvallen. In de strijd die volgt, valt
Geralts wolvenmedaillon, het insigne van de heksers, in verkeerde handen. Ciri is intussen opgenomen door de geleerde
kluizenaar Vysogota. Ze is vastbesloten de legendarische Zwaluwentoren te vinden, de plek waar volgens een oude profetie de
Toespraak zal plaatsvinden. Maar de Zwaluwentoren is nog slechts een ruïne...
Het allereerste verhaal dat J.R.R. Tolkien schreef op drieëntwintigjarige leeftijd nu voor het eerst in Nederlandse vertaling Het
verhaal van Kullervo gaat over een gedoemde jongen. Kullervo, zoon van Kalervo, is een ongelukkige weesjongen met
bovennatuurlijke krachten en een tragisch lot en is misschien wel het meest duistere en tragische personage dat Tolkien ooit heeft
geschapen. Kullervo is grootgebracht in de hoeve van de duistere magiër Untamo, die zijn vader vermoordde, zijn moeder
ontvoerde en hem drie keer probeert te doden. Kullervo overleeft door de liefde van zijn tweelingzus Wanona en wordt beschermd
door de magische krachten van de zwarte hond Musti. Wanneer Kullervo als slaaf wordt verkocht, zweert hij wraak op de
tovenaar. Het verhaal van Kullervo was volgens Tolkien ‘de kiem’ van zijn ‘pogingen om zelf legenden te schrijven’. Dit
bijzondere boek wordt nu voor het eerst in Nederlandse vertaling gepubliceerd, en bevat naast notities van de auteur ook Tolkiens
lezingen over de Kalevala, het Finse epos dat als basis diende voor een deel van zijn werk. Tolkien-kenner Verlyn Flieger
bezorgde het werk. De pers over Het verhaal van Kullervo ‘Wonderschoon.’ Fantasy Book Review ‘Ik geef het 7,5 sterren voor
de glimp van de ongekende tragedies zoals Tolkien ze later zou schrijven, en het inzicht in het veranderende fantasierijke
landschap van zijn werk.’ Fantasy-faction.com ‘De basis voor Tolkiens zelf bedachte wereld.’ The Guardian
Elfenlied is een bijzonder boek dat afrondend aansluit op de bestsellers De Elfen, Elfenwinter en Elfenlicht. De bevolking van
Alfenmark wordt verrast door de ongewoon vroeg invallende winter. Alles en iedereen, zowel de natuur als de elfen, lijdt onder de
bittere koude. Als er dan ook nog eens bloesemfeeën een voor een sterven en met hen hun liederen verdwijnen, beseft
elfenkoningin Emerelle dat er groot gevaar dreigt. Op haar verzoek gaan de zwaardmeester Ollowain en de koboldvrouw Ganda
op zoek naar de oorzaak van de snijdende kou. Het tweetal belandt na een bewogen reis in een duister oord, waar niets is wat het
lijkt en waar leven, dood en zwarte magie nauw verbonden zijn.
De derde volledige roman van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van Henry Cavill
uit Netflix-hitserie The Witcher. De Vuurdoop is het vijfde boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen van hekser Geralt, en
een direct vervolg op de roman De Jaren van Verachting. Geralt van Rivia is nog altijd herstellende van de verwondingen die hij
opliep tijdens de coup van Thanedd. Maar hij is vastbesloten zijn zoektocht naar Ciri, de troonopvolgster van Cintra, zo snel
mogelijk voort te zetten. Een woeste oorlog raast echter door de koninkrijken van het noorden, en bijna elke streek die hij en zijn
bondgenoten doorkruisen staat in brand. Bovendien gaat het gerucht dat Ciri aan het hof van Nilfgaard is, in voorbereiding op haar
huwelijk met keizer Emhyr. Het lijkt onder zulke omstandigheden een onmogelijke missie om de prinses te redden...
Katsa is sinds haar achtste in staat om een volwassen man met haar blote handen te doden ¿ ze is een Begaafde, een van de
weinige mensen die geboren zijn met een bijzondere gave. Dat iemand een gave heeft, openbaart zich op zijn of haar twaalfde,
als de Begaafde twee verschillende kleuren ogen krijgt. Als nichtje van de koning zou Katsa normaal gesproken een leven vol luxe
en privileges leiden, maar net als de andere Begaafden is ze verplicht haar gave in dienst van de koning te stellen. Voor hem moet
ze het vuile werk opknappen: afrekenen met zijn vijanden of ongehoorzame burgers. Inmiddels is ze achttien en kan ze zich geen
ander leven voorstellen. Maar alles wordt toch anders. Katsa had nooit verwacht dat ze verliefd zou worden op de knappe prins
Po. Ze had nooit verwacht de ware aard van haar gave te ontdekken, of het verschrikkelijke geheim dat ver weg verborgen is¿
Een geheim dat alle zeven koninkrijken kan vernietigen. Kristin Cashore woont in Florida, de Verenigde Staten. Ze studeerde
Engels en Jeugdliteratuur. Ze heeft allerlei banen gehad, o.a. bij een hondenuitlaatservice, in een snoepfabriek en als redactieassistent. Ze werkte ook als freelance schrijver. De gave van Katsa is haar eerste boek.
Everlife Je eerste leven is nog maar het begin... Na je dood kies je voor Myriad of Troika, twee rijken die in eeuwige strijd met
elkaar verwikkeld zijn. Deel 3 De oorlog tussen Troika en Myriad is nog lang niet voorbij. Tenley heeft gekozen voor Troika, maar
werkt in het geheim samen met Killian. Hoewel hij bij de vijand hoort, kan Tenley hem maar niet uit haar hoofd zetten. Zal haar
liefde voor Killian hen redden of betekent die juist de ondergang wanneer de duisternis van Myriad letterlijk steeds dichterbij komt?
In het slot van de Everlife-trilogie moet Tenley alles op alles zetten om de rijken van het Eeuwige leven tot elkaar te brengen en de
mensen van wie ze houdt te redden. "Een inventieve fantasywereld met geweldige personages." - Kirkus Reviews "Origineel en
gelaagd. Het boek heeft een epische draagwijdte." - Publishers Weekly
Van de auteur van de cult-serie American Gods 'Door oude Noorse mythologie te combineren met de stijl van de 21e eeuw, weet
Gaiman een geheel genre nieuw leven in te blazen voor de moderne lezer.' - Newsweek Gaiman verwerkt de losse Noorse
mythen tot een doorlopend verhaal dat begint met het ontstaan van de legendarische negen werelden en duikt dan in de levens
van goden, dwergen en reuzen. Zo moet Thor zich vermommen als vrouw - lastig, met een baard en onstilbare honger - om zijn
gestolen hamer terug te krijgen. Het bloed van Kvasir - de scherpzinnigste god van allen - wordt in honingwijn veranderd en geeft
de drinkers ervan magische krachten. Het boek bereikt zijn piek aan het einde met het epische verhaal van Ragnarok: de
ondergang van de goden en de geboorte van een nieuwe tijd en nieuwe mensen.
Sumatra, 1902. De rijke landeigenaar Paul ontmoet de knappe, veelbelovende violiste Rose. Het is liefde op het eerste gezicht, maar kort na
het begin van hun ontluikende affaire verdwijnt Paul spoorloos. Dit heeft grote gevolgen voor het leven en de carrière van Rose: ze zal nooit
meer vioolspelen. Berlijn, 2009. Lilly krijgt een prachtige oude viool in handen. Als ze op zoek gaat naar de geschiedenis ervan, blijkt die
verbonden te zijn met haar eigen familiegeschiedenis...
Wanneer Alina de gave van het licht blijkt te hebben, wordt ze opgeleid tot Grisha. Hun leider, de Duistering lijkt begaan met het volk van
Ravka. maar heeft stiekem andere plannen. Vanaf ca. 15 jaar.
Met de boeken over de Drakenelfen begint Bernhard Hennen, na De Elfen en Elfenridders, aan zijn derde grote cyclus over de verborgen
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geschiedenis van zijn elfenvolk. Hennen stapt maar liefst duizend jaar terug in de tijd... ... naar de verboden wereld Nangog. Want daar ligt
het geheim verborgen dat de vinder alleenheerschappij geeft over Alfenmark. Als de devanthars proberen dit geheim te ontraadselen,
ontbrandt de strijd om het magische rijk. In deze donkere periode van beproeving in de geschiedenis van mens, dwerg en elf, zijn drie
personen bepalend voor het verloop van de strijd. Zo ontpopt de eenvoudige boer Artax zich als een geweldig staatsman in de strijd tegen de
hemelslangen, de machtige vorsten van het drakenvolk. Maar alleen de dwerg Galar is in staat het wapen te smeden dat bestand is tegen
het geweld van de drakenlegers. En wat is de rol van Nandalee, een jageres met elfenbloed die in opdracht van de hemelslangen als
huurmoordenares op pad wordt gestuurd...?
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?
Verdreven van haar troon vlucht elfenkoningin Emerelle naar de wildernis van het Verbrande Land, op zoek naar het orakel van de Jadetuin.
Wat Emerelle daar verneemt is raadselachtig. Ze is er evenwel van overtuigd dat er nog steeds alfen in haar wereld vertoeven en dat die
haar kunnen helpen om haar geliefde Ollowain terug te halen, om vervolgens voorgoed een einde te maken aan de heerschappij van de
trollen.
The journey continues. It doesn't stop. The retrieval of the first diamond is just the beginning of Terra's future. The challenges of its varied
landscape and the creatures lurking beneath the soil stand prepared to test Vesus' courage once again. Accompanied by valiant warriors with
shared goals, the pursuit to his captured bride and the liberation of the elven race is defined by some of the most lethal circumstances they
have ever faced. The magical diamonds they seek are hidden amidst frightening foes and perilous puzzles. However, the determined elves
are not without purpose and show the power of perseverance as they explore every possible location to finish what they started...
Het oude kwaad bedreigt de elfen. Want de Elfenboom – ooit geschapen door magie die allang verloren is gegaan – is stervende en verliest
daardoor zijn afschrikwekkende kracht die het mensenras beschermt tegen de wraakzuchtige demonen. Allanon, de legendarische wachter
van de aarde, roept Wil Ohmsford op het elfenmeisje Amberle te begeleiden op een levensgevaarlijke tocht waarbij ze een zaadje van de
boom naar het mysterieuze Bloedvuur moet brengen, waar het versneld zal uitgroeien tot een nieuwe boom. Ze worden achtervolgd door de
roofzuchtige Maaier, de schrikwekkendste aller demonen. En Wil heeft alleen de elfenstenen van Shannara ter bescherming -maar daarover
heeft hij alle controle verloren. Hulpeloos moet hij toezien hoe de schaduw van de Maaier steeds dichterbij komt...
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 Zonne-eiland 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.
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