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La Leyenda Del Hechicero El Aprendiz
Het spectaculaire tweede deel van de Contender-trilogie In de eerste ronde van het dodelijke
spel dat de opperheren spelen, moeten Cade en de andere mededingers opnieuw het
oerwoud in. Deze keer om wapens te zoeken voor een uitzonderlijk duel. Maar het zijn niet de
beesten uit de jungle waarvan ze het meest te vrezen hebben. Ze zullen snel ontdekken dat
wie van de mensheid overgebleven zijn hun eigen beschaving hebben opgebouwd, over de
ruggen van slaven. Kan Cade op tijd ontsnappen uit hun klauwen om voor het overleven van
zijn eigen soort te vechten? Of zal hij sterven als gladiator in het Colosseum van Nieuw Rome?
De uitdager is het vervolg op De uitverkorene: 'Een geweldig, onthutsend en naar meer
verlangend eerste deel van de Contender-trilogie.' Bangersisters.nl
Arcturus, un chico de clase baja, tiene una habilidad que no le corresponde: la de invocar
demonios, un don hasta ahora reservado para la clase noble. Cuando ingresa en la Academia
Vocans se da cuenta de los peligros que corre, pues todos tratan de averiguar quién es y cuál
es el origen de sus poderes. Antes de que pueda intentar hacer amigos, una sombra se cierne
sobre el Imperio de Hominum y amenaza con iniciar una guerra. A medida que sus nuevas
habilidades como invocador se ponen a prueba, deberá tomar una decisión: elegir un bando u
observar cómo se derrumba el Imperio.
"EL ANILLO DEL HECHICERO (THE SOURCERER”S RING) tiene todos los ingredientes
para ser un éxito inmediato, tramas, tramas secundarias, misterio, caballeros aguerridos y
relaciones que florecen, está repleto de corazones rotos, engaño y decepciones y traiciones.
Lo mantendrá entretenido durante horas y satisfará a las personas de todas las edades.
Recomendado para la biblioteca habitual de todos los lectores del genero de fantasía".
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos En UN GRITO DE HONOR (A CRY OF HONOR)
- [Libro #4 de El Anillo del Hechicero – (The Sorcerer’s Ring), Thor ha regresado de Los Cien
como un guerrero endurecido, y ahora debe aprender lo que significa la batalla por su patria,
combatir por la vida y la muerte. Los McCloud han invadido el territorio de los MacGil — más
adentro que nunca en la historia del Anillo — y mientras Thor cabalga hacia una emboscada,
caerá sobre su cabeza repeler el ataque y salvar la Corte del Rey. Godfrey ha sido
envenenado por su hermano con un veneno muy potente y raro, y su destino está en manos
de Gwendolyn, mientras ella hace todo lo que puede para salvar a su hermano de la muerte.
Gareth ha caído más profundamente en un estado de paranoia y descontento, contratando a
su propia tribu de salvajes como una fuerza de lucha personal y dándoles el Salón de los
Plateados — desbancando a Los Plateados y causando una ruptura en la Corte del Rey que
amenaza con estallar en una guerra civil. Él también planea hacer que el feroz Nevarun se
lleve a Gwendolyn, vendiéndola su en matrimonio sin su consentimiento. Las amistades de
Thor se profundizan, mientras viajan por nuevos lugares, se enfrentan a monstruos
inesperados y lucha cn una batalla inimaginable. Thor viaja a su ciudad natal y, en un épico
enfrentamiento con su padre, se entera de un gran secreto de su pasado, de quién es, de
quién es su madre — y de su destino. Con el entrenamiento más avanzado que jamás ha
recibido de Argon, comienza a tener poderes que ignoraba poseer, volviéndose más poderoso
cada día. Mientras su relación con Gwen se profundiza, regresa a la Corte del Rey con la
esperanza de ofrecerle matrimonio — pero puede ser demasiado tarde. Andrónico, armado con
un informante, conduce su ejército de un millón de hombres para intentar una vez más entrar
al Cañón y aplastar al Anillo. Y cuando parece que las cosas no pueden ser peores en la
Corte del Rey, la historia termina con un giro sorprendente. ¿Sobrevivirá Godfrey? ¿Gareth
será expulsado? ¿La Corte del Rey se dividirá en dos? ¿Invadirá el Imperio? ¿Acabará
Gwendolyn con Thor? ¿Y Thor finalmente sabrá el secreto de su destino? Con su sofisticada
construcción del mundo y caracterización, UN GRITO DE HONOR (A CRY OF HONOR) es un
relato épico de amigos y amantes, de rivales y pretendientes, de caballeros y dragones, de
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intrigas y maquinaciones políticas, de llegar a la mayoría de edad, de corazones rotos, de
decepción, de ambición y traición. Es una historia de honor y valor, de destino, de hechicería.
Es una fantasía que nos lleva a un mundo que nunca olvidaremos, y que gustará a personas
de todas las edades y géneros. Contiene 85.000 palabras. "Está llena de acción, romance,
aventura y suspenso. Ponga sus manos en él y vuelva a enamorarse”. --vampirebooksite.com
(con respecto a Transformación - Turned)
«Si te gusta la fantasía, la magia, los misterios, este es tu libro. Viaja junto a grandes amigos y
adéntrate en lo más profundo de los bosques para descubrir un gran misterio.» Bienvenido al
mundo de la fantasía y la aventura. En este pequeño mundo encontrás todo lo que buscabas.
Acompaña a Sara a través de un mundo lleno de peligros, aventuras y personajes increíbles.
Sara es una niña de trece años, que tras sufrir un accidente y conecer a Alan y a Trebor se
embarcaran en una enorme aventura que dotará de enormes poderes. Si sois unos fánaticos
de la magia, los poderes, y los mundos fantásticos esta es vuestra historia.
?La leyenda del Dorado y otros mitos del descubrimiento de América, escrito por Christian
Kupchick y publicado por Ediciones Nowtilus, aborda, no solamente la historia del hallazgo del
Nuevo Mundo sino también la de sus mitos y leyendas asociadas a la gran fiebre del oro que
se desató y que, envuelto en promesas e ilusiones, llegó a generar todo tipo de conflictos y,
desgraciadamente, matanzas.? (Web Comentarios de libros) ?La leyenda de El Dorado y
otros mitos del descubrimiento de América es una invitación a conocer todas aquellas locas
ilusiones y sueños irreales que alimentaron las esperanzas de los conquistadores a lo largo de
la historia. La más conocida sea tal vez la leyenda de una mítica ciudad de oro puro, en la cual
sus habitantes vivían para siempre.? (Web Blog de libros) La conquista de América fue un
viaje hacia lo desconocido, en el camino aparecieron numerosas leyendas que arrastraron a
hombres valientes y ambiciosos unas veces a la gloria y otras a la muerte. El hombre tiende
siempre a inventar utopías y a perseguir quimeras ya desde la. La leyenda de El Dorado y
otros mitos del descubrimiento de América nos traslada ese impulso humano que inventa
territorios y los busca incansablemente, a través de un riguroso análisis histórico de las
expediciones que se lanzaron a lo desconocido en busca de la gloria. Christian Kupchik
arranca su libro exponiendo brevemente las utopías que han existido en la antigüedad, desde
las crónicas grecorromanas hasta las descripciones bíblicas, con el objetivo de cotejar cómo
esas leyendas se trasladan a la conquista de América. La fuente de la eterna juventud, las
amazonas, las siete ciudades encantadas, los gigantes de la Patagonia, los caribes o El
Dorado, tienen sus correspondientes leyendas antiguas o medievales. Desde ahí, nos
detallará el autor el origen de la leyenda de El Dorado, basado en un ritual de los indios
Chibchas, en Colombia, que consistía en cubrir a su príncipe de oro y arrojarlo a la laguna
Guatavita mientras los caciques lanzaban oro y esmeraldas para apaciguar al dragón que
vivía en dicha laguna. Este ritual dio origen a una fiebre del oro de la que participarían los
banqueros de la casa Welter, Diego de Orgaz o Diego de Quesada que llegará a la laguna y
volverá con 250.000 pesos de oro más pero con 2.500 hombres menos en su expedición.
Otros como Lope de Aguirre protagonizarán expediciones en las que los saqueos, los
asesinatos y las traiciones serán la nota dominante, Aguirre morirá a manos del ejército
español pero antes de eso había asesinado a todos sus compañeros y a su propia hija.
Razones para comprar la obra: - Además de narrar la historia de la conquista de América,
muestra la unión indisoluble entre avances y descubrimientos y ambición y utopía. - En el libro
priman los datos rigurosos con fuentes como la Biblia, las crónicas, tanto las antiguas como
las de los propios colonos, además de tratados de antropología, botánica, etc. - Además de la
parte dedicada al estudio histórico, tiene otra parte más narrativa y que puede calificarse de
ficción especulativa. - Completa la información del libro una cronología final desde 1492 hasta
el S. XIX y una gran cantidad de material gráfico que apoya e ilustra la historia. Una historia
que aúna el rigor histórico con el tono de las mejores novelas de aventuras para mostrarnos
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esta epopeya en la que hombres cegados por la gloria y las riquezas se lanzaron a una selva
que los fue engullendo poco a poco, pero que no pudo impedir que la búsqueda de la ciudad
de oro continuase hasta nuestros días.
Het geïllustreerde handboek bij de Summoner-serie! De summoner: iemand die demonen kan
oproepen en emotioneel aan zich kan binden. In dit handboek voor summoners staat het
verhaal van James Baker – het epische dagboek dat de held uit de Summoner-serie, Fletcher,
inspireerde. Inclusief een uitgebreide demonologie, een gids met de basisbeginselen van het
oproepen en prachtige illustraties van Hominum. Een must have voor iedere Summoner-fan!

De strijdmagiër van Taran Matharu Het razendspannende vervolg op De nieuweling en
De edele Fletcher en zijn vrienden moeten vechten om te overleven als ze de ether
doorkruisen op zoek naar een weg terug naar hun eigen wereld. Terwijl ze worden
opgejaagd door Wyvern-rijders en de wilde demonen die de buitenaardse jungles
bewonen, begint de tijd te dringen voordat het tegengif tegen de levensgevaarlijke lucht
van de ether opraakt. Maar dat is nog niet het grootste gevaar: Fletchers aartsvijand
Khan heeft een plan om het koninkrijk en alles en iedereen waar Fletcher van houdt te
vernietigen. Lees de hele Summoner-serie: Summoner 1 - De nieuweling Summoner 2
- De edele Summoner 3 - De strijdmagiër Prequel - De outcast
De outcast van Taran Matharu Laat je opnieuw meeslepen in de wereld van Summoner
De outcast vertelt het verhaal dat voorafgaat aan De nieuweling, over Fletchers latere
leermeester Arcturus. Arcturus is een weesjongen die werkt als stalknecht als hij
ontdekt dat hij in staat is om demonen uit een andere wereld op te roepen. Hij wordt
naar de Vocans Academie gestuurd, waar de verloren kunsten van oproepen,
toverspreuken en demonologie worden onderwezen aan de edele kinderen van het rijk.
Arcturus is de eerste gewone burger die begaafd is met deze vaardigheid en dat bevalt
de adel en de aanwezige machten allerminst. De jonge summoner maakt dan ook snel
vijanden. Met niemand behalve zijn demon Sacharissa aan zijn zijde, moet Arcturus
zichzelf bewijzen. Epische gevechten, dramatische onthullingen en adembenemend
drama in dit vierde boek van de Summoner-serie die wordt beschreven als 'Harry
Potter meets The Lord of the Rings meets Pokémon'. Lees de hele Summoner-serie:
Summoner 1 - De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De strijdmagiër
Prequel - De outcast
Continúan las aventuras del joven Tahmuz y el príncipe Tarian iniciadas en Las
cenizas del Juramento
De duisternis is gevallen in Mytica, de Gouden Prinses is niet langer een prinses.
Cleo’s gedwongen huwelijk met prins Magnus resulteerde in de bloedige uitroeiing van
Jonas’ rebellenleger. Vastbesloten haar eigen lot in handen te nemen, besluit ze alles
te doen wat in haar macht ligt om de begerige koning Gaius, de man die haar vaders
troon afpakte, uit te schakelen. Zelfs als dat betekent dat ze net zo sluw en bedrieglijk
moet worden als hij. Ondertussen nemen prinses Lucia’s krachten tot Gaius’
genoegen met de dag toe. De magie van het Verwantschap lijkt dichterbij dan ooit.
Totdat uit het niets Alexius, de knappe vreemdeling uit Lucia’s dromen, opduikt. Hij
beweert dat hij het geheim van haar krachten kent. Gaius is ervan overtuigd dat Alexius
de sleutel vormt tot deze bijna goddelijke krachten, maar Magnus vertrouwt de indringer
voor geen moment. De Bloedkoning is echter niet de enige die uit is op
alleenheerschappij. Twee beeldschone en uiterst geslepen leden van de koninklijke
familie voorbij de Zilveren Zee zijn naar Mytica gekomen met een geheel eigen plan
voor het koninkrijk. Het is een race op leven en dood om het Verwantschap te vinden.
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Diegene die de kristallen vindt, heeft het lot van heel Mytica in handen... maar het lot
kan wispelturig zijn als er magie in het spel is. Morgan Rhodes wilde altijd al prinses
worden – maar dan wel het type dat kan zwaardvechten en prinsen redt van
vuurspuwende draken en duistere tovenaars. Gelukkig koos ze voor een veiliger
beroep - ze werd schrijver. Naast haar werk is Morgan dol op fotograferen, reizen en
reality-tv. Onder het pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al enkele paranormale
bestsellers. Rhodes woont en werkt in Ontario, Canada. Het Leger van de Duisternis is
haar derde fantasy-roman na De Rebellen van de Koning en De Wraak van de
Kroonprinses.
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 Summoner-serie:
Summoner 1 - De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De strijdmagiër
Prequel - De outcast Handboek van een summoner
La habilidad de un joven para invocar demonios cambiará el destino de un imperio...
Tras el apasionante final de La leyenda del hechicero. El guerrero, que dejó sin aliento
y con miles de incógnitas a sus lectores, nos reencontramos con Fletcher y sus amigos
en el éter. Allí deberán emprender una búsqueda extremadamente peligrosa y mortal,
mientras intentan evitar ser capturados por sus enemigos, cada vez más terroríficos.
Pero esto no es nada comparado con lo que realmente le espera a Fletcher, ya que su
némesis, Khan, el orco albino, está dispuesto a todo para destruir Hominum y todo
aquello que Fletcher quiere. Un desenlace lleno de batallas épicas, secretos y
revelaciones...
“Een fantasy vol actie, die ongetwijfeld fans van Morgan Rice’s voorgaande novels zal
bekoren, evenals fans van werken zoals THE INHERITANCE CYCLE van Christopher
Paolini… Fans van Young Adult fictie zullen dit meest recente werk van Rice verslinden
en smeken om meer.” --The Wanderer, A Literary Journal (regarding Rise of the
Dragons) De #1 Bestverkopende serie! DE ZWAARTE VAN EER is het derde boek uit
Morgan Rice’ bestverkopende epische fantasy serie KONINGEN EN TOVENAARS
(dat begint met DE OPKOMST VAN DE DRAKEN, een gratis download)! In DE
ZWAARTE VAN EER ontmoet Kyra eindelijk haar mysterieuze oom, en ze ontdekt dat
hij niet de man is die ze had verwacht. Ze begint aan een training die zowel haar
uithoudingsvermogen als haar geduld op de proef stelt, en ze ontdekt al snel de limiet
van haar kracht. Ze is niet in staat om haar draak op te roepen en niet in staat om
dieper in zichzelf te zoeken. Geteisterd door de drang om te helpen bij de oorlog van
haar vader, begint Kyra te twijfelen of ze ooit de krijger zal worden die ze dacht dat ze
was. Wanneer ze diep in het bos een mysterieuze jongen ontmoet die nog machtiger is
dan zij, vraagt ze zich af wat de toekomst voor haar in petto heeft. Duncan moet met
zijn nieuwe leger de bergen van Kos afdalen, en, zwaar in de minderheid, een invasie
van de hoofdstad riskeren. Als hij wint, weet hij, zal hij achter de eeuwenoude
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stadsmuren worden opgewacht door de oude Koning en zijn edelen en aristocraten,
allemaal met hun eigen belangen, allemaal even verraderlijk. Het verenigen van
Escalon zou wel eens lastiger kunnen zijn dan het bevrijden van het land. Alec moet
zijn unieke vaardigheden in de smederij gebruiken om het verzet in Ur te helpen. Alleen
dan hebben ze een kans om de stad tegen de naderende Pandesiaanse invasie te
beschermen. Hij ontmoet Dierdre, het sterkste meisje dat hij ooit heeft gezien. Deze
keer heeft ze een kans om zich sterk te maken tegen Pandesia, en terwijl ze dapper de
confrontatie aangaat, vraagt ze zich af of haar vader en zijn mannen het deze keer wel
voor haar zullen opnemen. Merk wordt eindelijk toegelaten tot de Toren van Ur, en is
verbijsterd door wat hij ontdekt. Hij wordt ingewijd in de vreemde codes en regels en
leert de andere Wachters kennen, de hardste krijgers die hij ooit zal ontmoeten. Al snel
komt hij erachter dat het niet zo makkelijk is om hun respect te verdienen. Ze moeten
de toren voorbereiden op de naderende invasie; maar zelfs de geheime doorgangen
kunnen hen niet beschermen tegen het verraad dat van binnen uit loert. Vesuvius leidt
zijn natie van trollen door een kwetsbaar Escalon en laat een spoor van verwoesting
achter. Ondertussen gaat Theos, razend over wat er met zijn zoon is gebeurd, ook
behoorlijk tekeer, en hij zal niet stoppen tot heel Escalon in vuur en vlam staat. DE
ZWAARTE VAN EER is een meeslepend verhaal over ridders en krijgers, koningen en
heren, eer en moed, magie, lotsbestemming, monsters en draken. Het is een verhaal
over liefde en gebroken harten, bedrog, ambitie en verraad. Het is fantasy op zijn best,
en nodigt ons uit in een wereld die ons voorgoed bij zal blijven en alle leeftijden zal
aanspreken. Boek #4 in KONINGEN EN TOVENAARS zal binnenkort verschijnen. “Als
je dacht dat er geen reden meer was om te leven na het einde van DE
TOVENAARSRING serie, dan had je het mis. Met DE OPKOMST VAN DE DRAKEN
komt Morgan Rice wederom met wat een briljante nieuwe serie belooft te zijn. We
worden verzwolgen door een fantasie over trollen en draken, moed, eer, magie en
geloof in je lotsbestemming. Morgan is er weer in geslaagd om sterke personages neer
te zetten, voor wie we op elke pagina juichen… Aanbevolen voor de permanente
bibliotheek van iedereen die houdt van een goed geschreven fantasy novel.” --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos (over De Opkomst van de Draken) “[De novel] is
een succes—meteen vanaf het begin… Een superieure fantasy novel… het begint, zoals
het hoort, met de worstelingen van één van de protagonisten en breidt zich netjes uit in
een bredere cirkel van ridders, draken, magie, monsters en lotsbestemming… Alle
elementen van high fantasy zijn aanwezig, van soldaten en gevechten tot confrontaties
met de zelf… een aanrader voor iedereen die houdt van epische fantasy verhalen met
krachtige, geloofwaardige jonge protagonisten.” --Midwest Book Review, D. Donovan,
eBook Reviewer (over De Opkomst van de Draken) “[DE OPKOMST VAN DE
DRAKEN] is een plotgedreven novel die gemakkelijk in één weekend te lezen is… Een
goed begin van een veelbelovende serie.” --San Francisco Book Review (over De
Opkomst van de Draken)
Novela histórica sobre el brujo númida sobre las prácticas ocultistas romanas y sobre
la visita al infierno del emperador Septimio Severo.
Tras quinientos años de paz, una escalada de violencia sacude al Territorio Unificado
de Alzagor y el Consejo de los Señores se ve obligado a tomar medidas para tratar de
detener a su líder, que se hace llamar Nemeos, la Fiera. Al mismo tiempo, un hallazgo
fortuito realizado en una apartada comarca rural provocará una carrera despiadada
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entre los que desean hacerse con ese objeto para respaldar sus ambiciones de poder
y derrocar a la Casa gobernante. La crisis que amenaza a la Casa Thyss obligará a
Vanyr, el heredero de la Kyroneia, a tomar una decisión crucial: abandonar su vida
despreocupada, asumir su responsabilidad y acudir en ayuda de su padre. Una
tormenta de ambiciones, traición y muerte se desata sobre el Territorio, poniendo en
riesgo un oscuro secreto guardado celosamente durante más de mil años. El poder de
la Luna Negra, el talismán forjado por los Antiguos, será conjurado otra vez, aunque
solo unos pocos serán capaces de manejarlo.
Sardinië, begin twintigste eeuw. Een jonge naaister strijdt voor haar dromen in een
wereld die gedomineerd wordt door mannen. Sardinië, begin twintigste eeuw, de tijd dat
alle kledingstukken nog op maat gemaakt worden. Een meisje leert alle kneepjes van
het vak van haar grootmoeder: van zomen tot het aanbrengen van veters en
knoopsgaten. Daarna begint ze als naaister aan huis te werken om zo haar eigen geld
te verdienen. Haar naaimachine is haar weg naar vrijheid. In elk huis, tijdens het
opmeten, het knippen, het naaien, luistert ze naar de verhalen van eigengereide
vrouwen om haar heen: de eigenzinnige Esther, die paardrijdt als een man en
natuurkunde studeert, de vrijgevochten Amerikaanse Lily Rose die een pistool in haar
korset verstopt en de hebzuchtige zussen Provera. In De stof in haar handen strijdt een
jonge vrouw voor haar onafhankelijkheid en voor haar dromen, in een wereld die
gedomineerd wordt door mannen.
“DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: samenzweringen,
intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties, compleet met gebroken
harten, bedrog en verraad. Het zal urenlang boeien en is geschikt voor alle leeftijden.
Aanbevolen voor de collectie van alle liefhebbers van fantasy.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos De nummer 1 bestseller, met meer dan 400 vijfsterrenreviews op Amazon! Het debuut van de bestverkopende auteur Morgan Rice van een
ongelofelijke nieuwe fantasy-serie. EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN (het eerste boek
van De Tovenaarsring) gaat over het epische verhaal rondom een speciale jongen van
veertien, afkomstig uit een klein dorpje aan de rand van het Koninkrijk van de Ring. Hij
is de jongste van vier kinderen, de minst favoriete van zijn vader en gehaat door zijn
broers. Thorgrin voelt dat hij anders is dan de anderen. Hij droomt ervan een geweldige
krijger te worden, zich aan te sluiten bij de mannen van de Koning en de Ring te
beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan de andere kant van het Ravijn.
Wanneer zijn vader hem verbied om deel te nemen aan de try-out voor de Krijgsmacht
van de Koning, weigert hij om bij de pakken neer te gaan zitten: hij gaat er in zijn eentje
op uit, vastbesloten om het Koninklijk Hof te bereiken en serieus genomen te worden.
Maar in het Koninklijk Hof loeren vele familiedrama’s, machtsstrijden, ambities,
jaloezie, geweld en verraad. Koning MacGil moet uit zijn kinderen een erfgenaam
kiezen en het eeuwenoude Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht, ligt nog
steeds onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene arriveert. Thorgrin is een
buitenstaander en hij moet vechten om geaccepteerd te worden, en zich bij de
Krijgsmacht aan te mogen sluiten. Thorgrin komt erachter dat hij mysterieuze krachten
heeft die hij niet begrijpt, dat hij een gave heeft, en een bijzondere lotsbestemming.
Tegen alle verwachtingen in wordt hij verliefd op de dochter van de Koning, en terwijl
hun verboden relatie opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige rivalen heeft. Terwijl hij
worstelt met zijn nieuwe krachten, neemt de tovenaar van de Koning hem onder zijn
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hoede, en vertelt hij hem over een moeder die hij nooit heeft gekend, in een land ver
weg, voorbij het Ravijn, voorbij het land van de Draken. Voor Thorgrin op pad kan gaan
en de krijger kan worden die hij wil zijn, moet hij zijn training volbrengen. Maar die
wordt plotseling onderbroken, en hij wordt meegesleept in Koninklijke samenzweringen
die zijn liefde bedreigen en hem, en het gehele Koninkrijk, willen vernietigen. EEN
ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het epische verhaal van vrienden en geliefden,
rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke samenzweringen, van
volwassen worden, gebroken harten, bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal
van eer en moed, van lotsbestemmingen, van tovenarij. Het is een fantasie die ons
meesleept in een wereld die we nooit zullen vergeten en die alle leeftijden zal
aanspreken. Het bevat 82.000 woorden. Boeken 2 -12 van de serie zijn nu ook
verkrijgbaar! “Had vanaf het begin mijn aandacht en liet die niet los… Dit verhaal is een
ongelofelijk avontuur in een hoog tempo, vanaf het begin vol actie. Het wordt nooit
saai.” --Paranormal Romance Guild {over Veranderd} “Boordevol actie, romantiek,
avontuur en spanning. Haal deze in huis en wordt opnieuw verliefd.”
--vampirebooksite.com (over Veranderd) “Een geweldig plot; dit is echt zo’n boek dat
je ’s avonds niet kan wegleggen. Het einde was een cliffhanger die zo spectaculair was
dat je onmiddellijk het volgende boek wil kopen, alleen om erachter te komen wat er
gebeurt.” --The Dallas Examiner {over Geliefd}
Stieg Larsson creëerde Mikael Blomqvist, Henning Mankell maakte Mats Wallander
onsterfelijk. Maak nu kennis met Sebastian Bergman. Het lichaam van de zestienjarige
Roger wordt gevonden in een moerassig gebied. Hij lijkt omgebracht met messteken,
maar nader onderzoek toont aan dat de kogel die hem doodde is weggesneden. Het
spoor leidt naar het elitaire Palmlöv College, een school die eigenlijk veel te duur was
voor de jongen. Een oude vriend vraagt psycholoog Sebastian Bergman om hulp bij het
onderzoek, maar Bergman heeft zelf al genoeg zorgen. Hij moet de erfenis van zijn
moeder afwikkelen en stuit daarbij op brieven die hij nooit had mogen lezen.
La desgarradora historia de un soldado senegalés en las trincheras de la Primera Guerra
Mundial. Premio Booker Internacional 2021. Alfa Ndiaye es senegalés y ha acabado
combatiendo con el ejército francés en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. En el
mismo regimiento también lucha su amigo Mademba Diop, que es herido de gravedad en el
frente. Cuando Mademba le pide que lo mate para evitar sufrimientos inútiles, Alfa se siente
incapaz de cumplir su deseo. Ansioso por vengar la muerte de su compañero, cada noche se
desliza con sigilo hacia las posiciones enemigas, elige a un soldado cuidándose de no ser
descubierto, clava la mirada en sus ojos azules, lo mata infligiéndole la misma herida con que
se desangró Mademba y después le corta una mano y se la lleva como trofeo. Noche tras
noche repite este macabro ritual. Al principio sus compañeros lo miran con admiración, pero,
mientras los combates se recrudecen y se produce algún motín sofocado sin contemplaciones
por la oficialidad, empiezan a circular entre la soldadesca rumores de que Alfa no es un héroe
sino un brujo, un devorador de almas... Escrita con una prosa hipnótica, esta desgarradora
novela retrata el descenso a los infiernos de un joven soldado colonial en la Europa en guerra.
Plasma el horror cotidiano de las trincheras, pero también evoca el mundo y los seres
queridos que ha dejado atrás, e indaga en su identidad dividida. Una narración deslumbrante,
sobrecogedora, inolvidable.
Joss (18) wordt tijdens haar opleiding Tijdreizen gekoppeld aan Mav, een buitenaards wezen.
Gevaarlijk, want een huurmoordenaar heeft het op Mavs leven voorzien. Vanaf ca. 15 jaar.
De nieuweling van Taran Matharu Het eerste deel in de Summoner-serie Als smidsleerling
Fletcher ontdekt dat hij demonen uit een andere wereld kan oproepen, reist hij samen met zijn
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demon Ignatius af naar de Vocans Academie. Daar worden leerlingsummoners getraind in het
gebruik van hun magische gaven, om deze in te kunnen zetten in de oorlog tegen de
vijandelijke orks. Onder de leerlingen bevinden zich de kinderen van machtige edelen, die
meer ervaren zijn in het omgaan met hun demonen en zich ver boven Fletcher en de andere
burgerleerlingen verheven voelen. Samen met zijn vrienden, de dwerg Othello en de elf Sylva,
raakt Fletcher verzeild in een gevaarlijk machtsspel, dat een hoogtepunt bereikt als er aan het
eind van het eerste jaar moet worden gestreden om een machtige positie in de Raad van de
Koning. Het lot van een heel koninkrijk ligt in zijn handen. Lees de hele Summoner-serie:
Summoner 1 - De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De strijdmagiër Prequel De outcast
De inquisitie van Taran Matharu Het tweede deel van de Summoner-serie Een jaar na het
toernooi zitten Fletcher en Ignatius nog steeds opgesloten in de kerkers van Pelt. Nu zullen ze
worden berecht door de Onderzoeksraad, een machtig instituut waarvan het bestuur niet het
beste met Fletcher voor heeft. Tijdens het proces worden er schokkende onthullingen gedaan
over Fletchers afkomst, maar hij heeft weinig tijd om erbij stil te staan. De afgestudeerden van
de Vocans Academie worden diep de jungle van de orks in gestuurd, om een gevaarlijke
missie te voltooien voor de koning en zijn raad. Als ze falen, zullen de legers van de orks
machtiger worden dan ooit. Met zijn vrienden Othella en Sylva aan zijn zijde, vecht Fletcher
zich een weg naar het hart van het orkenrijk om Hominum van de ondergang te redden. Al
wordt het zijn dood. 'Een vlot verhaal met herkenbare thema's dat doet denken aan de boeken
van Tolkien en Pullman met Pokémon-achtige elementen.' Kirkus Reviews Lees de hele
Summoner-serie: Summoner 1 - De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De
strijdmagiër Prequel - De outcast
Sabrina, una niña princesa vive muy feliz con su padre el Rey Will en el reino de Breterya.
hasta que un día todo cambia por la aparición de Arktai, un hechicero malvado antiguo
enemigo del Rey . cuyas oscuras intenciones son destruir el Reino y llenarse de poder. La
Princesa junto con sus amigos deben pasar peligros inimaginables para poder revertir el en
hechizo en el que ha caído su Padre. En esta aventura la Princesa conocerá su verdadero
origen así como descubrir poderes que hasta ahora desconocía tener.
Los doce relatos que conforman este libro nos invitan a formar parte de este lugar de
encuentro que es, también, un verdadero mundo dentro del mundo.
Met een speciale trein die vertrekt van perron 93?4 belandt Harry Potter op Zweinsteins
Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles leert over bezemstelen,
toverdranken en monsters. En uiteindelijk moet hij het opnemen tegen zijn aartsvijand
Voldemort, een levensgevaarlijke tovenaar.
Mi pueblo siempre había vivido en armonía con la naturaleza, pues la tierra era nuestra madre.
Nuestros dominios se extendían al norte hasta las grandes montañas y al sur llegando al gran
río. Eso era todo lo que conocíamos, ninguno de nosotros cruzó jamás más allá. Mi abuelo me
cuenta historias de nuestro pueblo cuando por las noches nos sentamos al calor de la
hoguera. Contaba que nuestros ancestros tuvieron que cruzar las cumbres nevadas de las
altas montañas, pues eran nómadas que caminaban sin rumbo fijo, viviendo de lo que
encontraban por el camino. Al llegar a este precioso lugar un sueño les reveló la forma de
cultivar la tierra. Ahora disponíamos de alimentos de sobra y no era necesario continuar
vagando. Nuestra dieta era principalmente vegetariana únicamente en las épocas de escasez;
en los inviernos más duros recurríamos a la caza. Todos los seres vivos del bosque eran parte
de nuestra familia, así que intentábamos intervenir lo menos posible, dejando que la madre
naturaleza hiciese su labor.
Morgan Rice, #1 Bestverkopende auteur van DE TOVENAARSRING, komt met een
meeslepende nieuwe fantasy serie. ALLEEN DE WAARDIGE (De Weg van Staal—Boek 1)
vertelt het epische verhaal van de zeventienjarige Royce, een boerenjongen met speciale
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krachten, die voelt dat hij anders is dan de andere jongens in zijn dorp. Er zit een kracht in
hem die hij niet begrijpt, en een verborgen lotsbestemming die hij niet onder ogen durft te
komen. Op de dag dat hij op het punt staat te trouwen met zijn enige ware liefde, Genevieve,
wordt ze hem afgenomen. Royce kiest ervoor om alles op het spel te zetten en de confrontatie
aan te gaan met de adel die haar heeft meegenomen, in een poging zijn geliefde te redden.
Wanneer hij faalt, wordt hij verbannen naar het beruchte Zwarte Eiland, een plek die erom
bekend staat om jongens in mannen te veranderen. Verbannen uit zijn thuisland moet Royce
talloze beproevingen doorstaan. Hij leert hoe hij moet overleven in de beruchte Krochten—de
wrede bloedsport van het Koninkrijk. Genevieve, die wanhopig op Royce’ terugkeer wacht,
wordt gedwongen om haar weg te vinden in de wrede, samenspannende wereld van de
aristocratie, en wordt ondergedompeld in een leven dat ze veracht. Maar terwijl Royce’
krachten sterker worden en hij erachter komt dat er een geheim zit achter de mysterieuze
afkomst van zijn vader, beseft hij dat zijn lotsbestemming wellicht groter is dan hij had gedacht.
Hij verwondert zich over de vraag die hem altijd het meest had beangstigd: wie is hij? ALLEEN
DE WAARDIGE vertelt een episch verhaal over vrienden en geliefden, over ridders en eer,
over verraad, het lot en liefde. Dit verhaal over moed sleept ons mee in een fantasiewereld
waar we verliefd op zullen worden, een wereld die alle leeftijden aanspreekt. Eveneens
verkrijgbaar als gratis download is Morgan Rice’ EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN, boek #1
in de zeventien-delige fantasy serie DE TOVENAARSRING, een #1 bestseller met meer van
1.000 vijfsterren beoordelingen!
Een krachtig literair debuut dat het menselijke aspect van geweld en armoede belicht Een
bestseller in Spanje - vijf herdrukken binnen een maand - en de roman zal in 24 landen
verschijnen Caracas, Venezuela. Adelaida Falcón staat voor een open graf. Ze is helemaal
alleen, buiten het gezelschap van de begrafenisondernemers en een priester dan, en begraaft
haar moeder, de enige familie die ze ooit had. Verdoofd door rouw keert ze terug naar het
appartement dat zij en haar moeder deelden. Elke nacht verzegelt ze de ramen met tape om te
voorkomen dat het traangas waarmee de demonstranten buiten worden bestreden naar binnen
komt. Als plunderaars die zich voordoen als revolutionairen haar huis willen bezetten, verweert
Adelaida zich en wordt ze in elkaar geslagen. Het is het begin van een gevecht om te
overleven in een land in vrije val, waar geweld en anarchie de boventoon voeren en burgers
tegen elkaar worden opgezet. Nacht in Caracas is het krachtige verhaal van een vrouw die
wordt geconfronteerd met de meest extreme omstandigheden en een ijzingwekkende
herinnering aan hoe snel sociale omstandigheden kunnen veranderen, overal, op ieder
moment. De pers over nacht in Caracas ‘Hoge literatuur die stamt uit woede en ontworteling.
Precies de plek waar goede verhalen vandaan komen.’ La Razón ‘Een uitstekende
beschrijving van de tegenstelling tussen de wil om te leven en de afkeer van de realiteit.’
Heraldo de Aragón ‘Een samenspel van geweld en schoonheid.’ Vozpópuli ‘De literaire
knaller van het jaar.’ El Confidencial ‘Een indrukwekkend boek.’ La Ventana, Cadena SER
‘Dit boek zal overal voor gesprekken zorgen en bejubeld worden. Dit belooft de roman van het
jaar te worden.’ Más de uno, Onda Cero ‘Sainz Borgo gebruikt metaforen die tot leven
komen, heeft een verfijnde smaak en schrijft intellectueel uitdagend.’ Babelia ‘Een magistrale
roman.’ La Reppublica
“Morgan Rice komt met wat wederom een briljante serie belooft te zijn, en sleept ons mee in
een fantasie over heldhaftigheid, eer, moed, magie en vertrouwen in je lotsbestemming.
Morgan is er weer in geslaagd om een aantal sterke personages te produceren die ons op elke
pagina voor hen laten juichen…Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van iedereen die
houdt van een goedgeschreven fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over
Rise of the Dragons) Van de #1 Bestverkopende auteur Morgan Rice komt een meeslepende
nieuwe fantasy serie. De 17-jarige Ceres, een beeldschoon en straatarm meisje in de stad
Delos, leeft het wrede en keiharde leven van een gewone burger. Overdag levert ze de door
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haar vader gesmede wapens af bij het trainingsveld van het paleis, en ’s nachts traint ze
stiekem met hen, verlangend om een krijger te zijn in een land waar het voor meisjes verboden
is om te vechten. Als ze op het punt staat als slaaf verkocht te worden, is ze wanhopig. De
18-jarige Prins Thanos veracht alles waar zijn koninklijke familie voor staat. Hij verafschuwt de
wrede manier waarop ze het volk behandelen, vooral de wrede competitie – De Killings – dat
de stad aan het hart gaat. Hij verlangd ernaar om zichzelf te bevrijden van de boeien van zijn
opvoeding, maar ondanks het feit dat hij een fantastische krijger is, ziet hij geen uitweg.
Wanneer Ceres het hof verbijstert met haar verborgen krachten wordt ze ten onrechte
gevangen gezet, gedoemd tot een nog afschuwelijker leven dan ze zich had kunnen
voorstellen. Thanos, die smoorverliefd is, moet bepalen of hij alles voor haar op het spel wil
zetten. Ceres, die wordt meegesleurd in een wereld van bedrog en dodelijke geheimen, leert al
snel dat er mensen zijn die regeren, en mensen die hun pionnen zijn. En dat gekozen worden
soms het ergste is dat er kan gebeuren. SLAAF, KRIJGER, KONINGIN vertelt een episch
verhaal over tragische liefde, wraak, verraad, ambitie en het lot. Gevuld met onvergetelijke
personages en bloedstollende actie, voert het ons mee naar een wereld die we nooit zullen
vergeten, en ons weer compleet opnieuw verliefd laten worden op fantasy. Boek #2 in OVER
KRONEN EN GLORIE is binnenkort verkrijgbaar!
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