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Een betoverend fantasyverhaal De droom kiest de dromer,
niet andersom. Wie is de blauwe godin uit Lazlo’s dromen?
Hoe kon hij over haar dromen voordat hij wist dat ze
bestond? En als alle goden dood zijn, waarom lijkt zij dan zo
echt? Al sinds zijn vijfde is junior bibliothecaris Lazlo
Zonderling geobsedeerd door de mythische stad Ween, die
tweehonderd jaar geleden gescheiden werd van de rest van
de wereld. Het vergt echter meer moed dan Lazlo in zich
heeft om zijn vertrouwde leven om te gooien en naar de stad
op zoek te gaan. Dan doet zich een prachtige kans voor: een
groep legendarische krijgers uit Ween heeft zijn hulp nodig bij
het oplossen van een mysterieus probleem. Lazlo moet deze
kans grijpen of zijn droom voor altijd verliezen. 'Schitterend
geschreven in een betoverende stijl. Lezers zullen niet
kunnen wachten tot het volgende deel.' Publishers Weekly
'De personages zijn zorgvuldig en knap opgebouwd, de
schrijfstijl is pijnlijk mooi en de wereld volkomen echt… Een
boek om te koesteren.' Booklist 'Laini Taylor heeft mijn
verbeelding zo in vuur en vlam gezet dat die spontaan
explodeerde… Dit is het soort verhaal dat dromen doet
verbleken.' Roshani Chokshi, auteur van Aru Shah en het
einde van de tijd
Het Boek van Bonang is eigenlijk geen literair werk maar is
het vermelden waard omdat het oudste nog bestaande
Javaanse handschrift dit werk bevat. Dit werk werd
toegeschreven aan Sunan Bonang, één van de negen
verspreiders van de Islam op Java. Maar latere onderzoekers
hebben dit in twijfel getrokken. Deze tekst bevat mystiek en
Islamitische speculaties.
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Visies op huwelijk, relaties, seksualiteit en de daarmee
verbonden normen en waarden.
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