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The Eye Of The World Book 1 Of The Wheel Of Time
In het elfde deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus maakt iedereen zich
klaar voor de laatste slag. Maar er moet nog veel gebeuren, mocht Rhand de Duistere
willen verslaan. Het Rad des Tijds 11 - Mes van Dromen Het Rad des Tijds is onbetwist
de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze
epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een
eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des
Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te
gaan. Want zo staat het geschreven... 11 Mes van Dromen Het weefsel van de
werkelijkheid wordt almaar dunner. Alle voortekenen wijzen erop dat Tarmon Gai ?don,
de Laatste Slag, ophanden is. Weliswaar bereidt Rhand Altor zich voor op de
confrontatie met de Duistere, maar eerst moet hij een wapenstilstand zien te
bewerkstelligen met de Seanchaanse legers, want die putten zijn troepen steeds meer
uit. De andere hoofdrolspelers, Perijn en Mart, Elayne en Egwene, allemaal hebben ze
hun handen meer dan vol. In korte tijd pakken de winden van de tijd zich samen tot een
immense storm, en Rhand en zijn metgezellen rijden die storm tegemoet. Zij hebben
geen keuze, ze moeten wel, anders zal de Duistere overwinnen en zal de wereld
verloren gaan. `Robert Jordan steekt Tolkien naar de kroon.' SFX
Moiraine has at last delivered Rand and the others safely to the realm of the Green
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Man, where the Eye of the World rests and the last battle shall take place. But they are
not the only ones who have found this place -- Balthamel and Aginor, two of the
Forsaken, have found their way there as well, and now they know precisely who they're
looking for. Robert Jordan's epic WHEEL OF TIME continues here!
With trollocs and myrddraal doggedly pursuing them, the group must make a stand and
fight back. But will they be able to withstand the onslaught, outnumbered and
surrounded? Find out in the next installment of Robert Jordan's Wheel of Time: The
Eye of the World!
After the arrival of the witch Moiraine in their small village of Emond's Field, Rand
al'Thor and his friends must flee, thus embarking on a quest that will lead them face-toface with the Dark One.
Well-known comic book writer Chuck Dixon, working closely with the Jordan estate,
continues his exciting graphic novel adaptation of Robert Jordan's international
bestseller, The Eye of the World, the first book in the Wheel of Time TM epic fantasy
series. Volume Four, which collects issues 19-24 of The Eye of the World comic book,
is illustrated by the talented Andie Tong, who also provided the interiors for Volume
Two. Volume Four of The Eye of the World: The Graphic Novel begins with Rand and
Mat, Perrin and Egwene, and their friends and fellow travelers separated into three
groups and trying to make their way to Caemlyn as quickly as possible. Perrin and
Egwene have fallen in with Elyas and his wolf companions. Perrin is both distressed
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and intrigued when he discovers that he can understand the wolves. When Thom is
apparently killed defending them, Rand and Mat are grief-stricken, but they have no
time to mourn, for they know that Darkfriends will soon be on their trail. The boys put
Thom's lessons to good use by performing as gleemen to earn their livelihood as they
head along the Caemlyn Road. Moiraine begins to teach a reluctant Nynaeve the way
of the One Power, challenging much that the Wisdom thought she understood about
the world. Soon all three groups find themselves pursued by Darkfriends. Will they be
safely reunited or will their enemies begin to pick them off, one by one? At the
Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software
(DRM) applied.
Soon to be a major TV series on Prime Video Prepare to turn the Wheel of Time discover the first novel in one of the most influential and popular fantasy epics ever
published. When their village is attacked by terrifying creatures, Rand al'Thor and his
friends are forced to flee for their lives. An ancient evil is stirring, and its servants are
scouring the land for the Dragon Reborn - the prophesised hero who can deliver the
world from darkness. In this Age of myth and legend, the Wheel of Time turns. What
was, what may be, and what is, may yet fall under the Shadow. ONE OF TIME
MAGAZINE'S TOP 100 FANTASY BOOKS OF ALL TIME 'Epic in every sense' Sunday Times 'With the Wheel of Time, Jordan has come to dominate the world that
Tolkien began to reveal' New York Times '[The] huge ambitious Wheel of Time series
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helped redefine the genre' George R. R. Martin 'A fantasy phenomenon' SFX
The Eye of the WorldBook One of The Wheel of TimeTor Books
They’re often behind the scenes, letting their work take center stage. But now Nathan
Williams, founder and creative director of Kinfolk magazine and author of The Kinfolk
Table, The Kinfolk Home, and The Kinfolk Entrepreneur—with over 250,000 copies in
print combined—brings more than 90 of the most iconic and influential creative directors
into the spotlight. In The Eye, we meet fashion designers like Claire Waight Keller and
Thom Browne. Editorial directors like Fabien Baron and Marie-Amélie Sauvé.
Tastemakers like Grace Coddington and Linda Rodin. We learn about the books they
read, the mentors who guided them, their individual techniques for achieving success.
We learn how they developed their eye—and how they’ve used it to communicate visual
ideas that have captured generations and will shape the future. As an entrepreneur
whose own work is defined by its specific and instantly recognizable aesthetic, Nathan
Williams has a unique vision of contemporary culture that will make this an invaluable
book for art directors, designers, photographers, stylists, and any creative professionals
seeking inspiration and advice.
The next chapter in the ROBERT JORDAN'S thrilling WHEEL OF TIME! Thanks to
Moiraine, Rand Al'Thor has found out why his quiet life has erupted into chaos and
what the myrddraal seeks -- and those answers will change his life forever. Plagued
with visions of a great evil, and forced to leave the only home he's ever known, THE
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EYE OF THE WORLD continues here!
After a narrow escape from Machin Shin, the soul stealing Black Wind of the Ways,
Rand and the others finally make their way to a warm welcome at the city of Fal Dara,
where they intend to rest before heading off to meet their destiny Eye of the World. But
a Hound of the Dark One has caught up to them... all this and more in the latest chapter
of Robert Jordan's Wheel of Time: The Eye of the World!
De Schemer breekt aan in dit tiende deel in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus.
Hierdoor komen de helden voor een moeilijke keuze te staan. Allen verkeren in
levensgevaar... Robert Jordan, Rad des Tijds 10 - Viersprong van de Schemer Het Rad
des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen
decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang
geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is
wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu
onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 10 Viersprong
van de Schemer Onze helden staan voor een moeilijke keuze. De Schemer breekt aan
en de macht van de Duistere neemt toe. Erger nog, alle betrokkenen verkeren om
uiteenlopende redenen in levensgevaar. Zo ontdekt Mart, op de vlucht met de Dochter
van de Negen Manen, dat zowel de Schaduw als de Seanchanen hem op de hielen
zitten. Hij is niet de enige die onder grote druk staat. Zo probeert Perijn zijn
gevangengenomen vrouw Faile te bevrijden en belegeren de rebellerende Aes Sedai
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van Egwenes Tar Valon. In Andor vecht Elayne voor de Leeuwentroon, door vijanden
omringd, wat dubbel gevaar oplevert. En Rhand? Voor hem is er, ondanks zijn
inspanningen, eigenlijk niets veranderd. Hij wordt nog steeds gehaat en gevreesd...
`Robert Jordan staat op eenzame hoogte.' Publishers Weekly
Following a nightmarish conversation, Rand discovers more about the connection
between himself, Perrin, and Mat and, after Perrin begs out, is left on his own to explore
the city of Baerlon. During the course of the day Rand meets Min, whose mysterious
visions confuse and scare him, and runs across an unexpected face from the past that
calls his trust in Moiraine into question. Join us for Strangers and Friends, the next
chapter in this adaptation of Robert Jordan's Wheel of Time: The Eye of the World!
De gemoederen lopen hoog op in dit negende deel van Robert Jordans Het Rad des
Tijds-cyclus. Rhand is op de vlucht wanneer zich een dringend probleem voordoet aan
de grens van Andor. Robert Jordan, Het Rad des Tijds 9 - Hart van de Winter Het Rad
des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen
decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang
geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is
wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu
onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 9 Hart van de
Winter De gemoederen lopen hoog op, de spanning neemt toe. Rhand en Min zijn op
de vlucht maar laten op vele plekken vallen voor hun belagers achter. Elders, in
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Caemlin, merkt Elayne dat een troonopvolger het niet gemakkelijk heeft. Naast
opstand, intriges en ambitieuze troonpretendenten heeft ze te maken met veeleisende
en zeer verschillende groepen geleidsters. Dan wordt haar aandacht gevraagd voor
een dringend probleem aan de noordgrens van Andor. Ondertussen probeert
Cadsuane Sedau te doorzien wat Rhand van plan is...
On the road to Baerlon, Egwene learns something about herself that she had never
suspected, and Lan begins to teach the boys about their weapons. With the Draghkar
seemingly off their trail, Mat and Perrin grow idle and prompt Moiraine to reveal just
how far she will go to keep the boys from the Dark One. Discover these revelations in
CHANGES, the next chapter to this graphic telling of Robert Jordan's WHEEL OF
TIME!
Terwijl in Een Kroon van Zwaarden, deel zeven in Robert Jordans Het Rad des Tijdscyclus, de eindstrijd tussen de Draak en het Kwade steeds dichterbij komt, wordt het
klimaat langzaamaan slechter. Robert Jordan, Rad des Tijds 7 Een Kroon van
Zwaarden Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van
de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie
die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die
nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt
nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 7 Een Kroon
van Zwaarden Heel langzaam dringt het besef door dat de Laatste Strijd nabij is. Rhand
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Altor verovert nieuwe gebieden in het zuiden en Egwene Alveren gaat haar troepen
voor naar het noorden, waar de renegaat Elaida regeert. Intussen weeft de Duistere
een verschrikkelijk web. Hij omkleedt dode dienaren met een nieuwe omhulsel en geeft
hun een nieuwe naam, een nieuwe opdracht...
In het tweede deel in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus, vindt een oude traditie
plaats: de Grote Jacht op de Hoorn. Maar deze keer gaat alles anders – er heerst een
groot gevaar. Robert jordan, Rad des Tijds 2 - De Grote Jacht Het Rad des Tijds is
onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit
ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan,
van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het
Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw
verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 2 De Grote Jacht De Hoorn van
Valere is een legendarisch artefact dat naar verluidt de helden van weleer kan
oproepen. Om die reden wordt elke honderd jaar de Grote Jacht op de Hoorn
aangekondigd. Elke nieuwe jacht leidt onveranderlijk tot nieuwe avonturen die door de
barden worden bezongen. Maar dit keer verloopt alles anders. De Hoorn is gevonden
en dat feit zorgt voor veel onrust. Want De Hoorn verkeert nu in de handen van het
Kwaad. `Robert Jordan is verreweg de populairste fantasy-auteur van nu, en dat laat
zich heel goed verklaren.' New York Times
In deel zes van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus is Rhand op zoek naar
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bondgenoten. Maar is het genoeg om de Duistere te verslaan? En kan hij de
rampzalige droogte stoppen? Robert Jordan, Rad des Tijds 6 - Heer van Chaos Het
Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen
decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang
geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is
wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu
onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 6 Heer van Chaos
Het ogenblik waarop de laatste strijd zal beginnen is daar. De naties zijn ten prooi
gevallen aan de gevreesde Verzakers, die de terugkeer van de Duistere voorbereiden.
De enige die mogelijk in staat is de snode plannen te voorkomen, is Rhand Altor. Maar
hij is nog in Rhuidean en wacht daar op de uitkomst van het beraad van de
Aielstammen. Zullen zij zich onder zijn banier scharen, of niet? En dat terwijl er geen
tijd te verliezen is... `Verbeelding en vertelkunst evenaren inmiddels die van Tolkien.'
Publishers Weekly
The Wheel of Time continues to turn! Rand, Thom, and Mat reach Whitebridge at last
and disembark the Spray, despite Captain Domon's offer to bring them further down the
river. In the city they soon find that they're not the only ones searching for Moiraine and
the others... join us for the next chapter of Robert Jordan's Wheel of Time: The Eye of
the World!
In deze proloog van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus, wordt een kind geboren
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dat de wereld voorgoed zal veranderen. Tenminste, als hij kan gered kan worden van
de dood... Robert jordan, Het Rad des Tijds Eerste proloog: Een nieuw begin Met Het
Rad des Tijds schiep Robert Jordan een van de meest aansprekende fantasy-werelden
ooit. In omvang, reikwijdte en zeggingskracht is dit epos met geen enkele andere
cyclus te vergelijken. In Een nieuw begin, voert Robert Jordan de lezer terug naar de
gebeurtenissen die voorafgingen aan het eerste deel van zijn vermaarde cyclus, naar
een wereld en een geschiedenis die de lezer behalve nieuw uitzicht op, ook nieuw
inzicht bieden in Jordans unieke fantasy-epos en de personages die er een belangrijke,
zo niet bepalende rol in spelen. Al drie dagen woedt er in de sneeuw rond de muren
van Tar Valon een veldslag. In de stad wordt angstig afgewacht wat de toekomst zal
brengen, en er wordt een huiveringwekkende voorspelling gedaan. Op de hellingen van
de immens grote Drakenberg zal een kind worden geboren dat de wereld voorgoed zal
veranderen. De zuigeling moet worden gevonden, voor de dienaren van de Schaduw
de kans krijgen tot kindermoord over te gaan. Moiraine Damodred, een jeugdige
Aanvaarde, en Lan Mandragoran, een krijger die zich op het slagveld bevindt, volgen
een weg die hun levens zal samenbrengen. Maar op die weg wachten talloze
hindernissen en beproevingen. Want veile, naar macht dorstende krachten die voor
niets terugdeinzen om hun doel te bereiken, bedreigen het leven van Moiraine van het
Koninklijke Huis van Cairhien, waarvan de koning juist is overleden en dat van Lan, de
ongekroonde koning van een verdwenen natie.
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Soon to be an original series starring Rosamund Pike as Moiraine! The first novel in
Robert Jordan's #1 New York Times bestselling epic fantasy series, The Wheel of
Time®. The Wheel of Time turns and Ages come and pass, leaving memories that
become legend. Legend fades to myth, and even myth is long forgotten when the Age
that gave it birth returns again. What was, what will be, and what is, may yet fall under
the Shadow. Moiraine Damodred arrives in Emond’s Field on a quest to find the one
prophesized to stand against The Dark One, a malicious entity sowing the seeds of
chaos and destruction. When a vicious band of half-men, half beasts invade the village
seeking their master’s enemy, Moiraine persuades Rand al’Thor and his friends to
leave their home and enter a larger unimaginable world filled with dangers waiting in
the shadows and in the light. Since its debut in 1990, The Wheel of Time® has
captivated millions of readers around the globe with its scope, originality, and
compelling characters. The Wheel of Time® New Spring: The Novel #1 The Eye of the
World #2 The Great Hunt #3 The Dragon Reborn #4 The Shadow Rising #5 The Fires
of Heaven #6 Lord of Chaos #7 A Crown of Swords #8 The Path of Daggers #9
Winter's Heart #10 Crossroads of Twilight #11 Knife of Dreams By Robert Jordan and
Brandon Sanderson #12 The Gathering Storm #13 Towers of Midnight #14 A Memory
of Light By Robert Jordan and Teresa Patterson The World of Robert Jordan's The
Wheel of Time By Robert Jordan, Harriet McDougal, Alan Romanczuk, and Maria
Simons The Wheel of Time Companion By Robert Jordan and Amy Romanczuk
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Patterns of the Wheel: Coloring Art Based on Robert Jordan's The Wheel of Time At
the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management
Software (DRM) applied.
While the group is holed up in Baerlon avoiding white cloaks, Moiraine and Nynaeve
clash over the path they are about to undertake. And Rand and Egwene have a long
talk about their past, and potential futures...in the next chapter in this adaptation of
Robert Jordan's Wheel of Time: The Eye of the World!
Het eerste deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds. Vanaf najaar 2021 te zien op
Prime Video als The Wheel of Time, met Rosamund Pike en de Nederlander Josha
Stradowski in de hoofdrollen. Het Oog van de Wereld is het eerste boek van Robert
Jordans klassieke fantasycyclus Het Rad des Tijds. Een epos van maar liefst 15
boeken waarmee hij wereldwijd een miljoenenpubliek aan zich wist te binden. Prime
Video baseerde er het eerste seizoen van de tv-serie The Wheel of Time op, met
superster Rosamund Pike als Moiraine Damodred en de Nederlandse acteur Josha
Stradowski als niemand minder dan Rhand Altor. In het ooit zo vredige Emondsveld
breken roerige tijden aan. Verre geruchten van grote gebeurtenissen in de buitenwereld
werpen hun donkere schaduw over het dorpje. En daar blijft het niet bij. De komst van
vreemdelingen brengt grote veranderingen mee, veranderingen die onomkeerbaar zijn
en die het leven van alle betrokkenen voorgoed overhoop zullen halen. Er moet iets
gebeuren, zoveel is duidelijk. Vijf jonge Emondsvelders vertrekken van huis en haard
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om de veranderingen te stoppen. Maar dan worden ze het middelpunt van een
vernietigende reeks gebeurtenissen die de wereld in heftige beroering zal brengen...
‘Het Oog van de Wereld was een keerpunt in mijn leven. Ik las, ik genoot. En toen ging
ik mijn eigen grote fantasyboeken schrijven.’ Robin Hobb, auteur van De Boeken van
de Zieners
In the latest chapter of this thrilling adaptation of Robert Jordan's Wheel of Time,
Egwene and Moiraine discuss more while Rand eavesdrops, hoping not to be caught
by the Aes Sedai, and the travelers end the first leg of their journey at the city of
Baerlon. Put up at the Stag and Lion, they're allowed a moment to catch their breath,
enjoy a hot bath, and a hot meal. With Lan continually reminding them that they can
trust no one, will Rand even be able to find peace in sleep? Discover the answer in the
Eye of the World!
Includes: The Eye of the World, The Great Hunt, The Dragon Reborn, The Shadow
Rising, New Spring: The Novel Enter the world of The Wheel of Time®, the genredefining epic fantasy series by New York Times bestselling author Robert Jordan. The
Wheel of Time turns and Ages come and go, leaving memories that become legend.
Legend fades to myth, and even myth is long forgotten when the Age that gave it birth
returns again. In the Third Age, an Age of Prophecy, the World and Time themselves
hang in the balance. What was, what will be, and what is, may yet fall under the
Shadow. Since its debut in 1990, The Wheel of Time® by Robert Jordan has captivated
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millions of readers around the globe with its scope, originality, and compelling
characters. The Eye of the World — When The Two Rivers is attacked by Trollocs—a
savage tribe of half-men, half-beasts— five villagers flee that night into a world they
barely imagined, with new dangers waiting in the shadows and in the light. The Great
Hunt — Long thought only legend, the Horn of Valere is found, a mystical item able to
raise the dead heroes of the ages. But then, everything changes when it gets stolen.
The Dragon Reborn — Winter has stopped the war—almost—yet men are dying, calling
out for the Dragon. But where is he? In the Heart of the Stone lies the next great test of
the Dragon reborn. The Shadow Rising — The seals of Shayol Ghul are weak now, and
the Dark One reaches out. The Shadow is rising to cover humankind. Against the
Shadow rising stands the Dragon Reborn. New Spring: The Novel — A prequel to the
Wheel of Time series: In the city of Tar Valon, a Foretelling of the future is uttered. On
the slopes of Dragonmount, the immense mountain that looms over the city, is born an
infant prophesied to change the world. That child must be found before the forces of the
Shadow have an opportunity to kill him. The Wheel of Time® New Spring: The Novel #1
The Eye of the World #2 The Great Hunt #3 The Dragon Reborn #4 The Shadow Rising
#5 The Fires of Heaven #6 Lord of Chaos #7 A Crown of Swords #8 The Path of
Daggers #9 Winter's Heart #10 Crossroads of Twilight #11 Knife of Dreams By Robert
Jordan and Brandon Sanderson #12 The Gathering Storm #13 Towers of Midnight #14
A Memory of Light By Robert Jordan and Teresa Patterson The World of Robert
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Jordan's The Wheel of Time By Robert Jordan, Harriet McDougal, Alan Romanczuk,
and Maria Simons The Wheel of Time Companion By Robert Jordan and Amy
Romanczuk Patterns of the Wheel: Coloring Art Based on Robert Jordan's The Wheel
of Time At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights
Management Software (DRM) applied.
De toekomst ziet er ondoordringbaar zwart uit in het twaalfde deel van Robert Jordans
Het Rad des Tijds-cyclus. De Laatste Slag nadert, en de mensheid is niet voorbereid...
Robert Jordan & Brandon Sanderson, Rad des Tijds 12 - De Naderende Storm Het Rad
des Tijds was goeddeels voltooid toen Robert Jordan in 2007 overleed. Het
aanstormend talent Brandon Sanderson werd uitgekozen als de geschiktste schrijver
om de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia van passende
slotakkoorden te voorzien. En hij doet dat met verve en respect. Dit boek, De
Naderende Storm, is het eerste van de drie boeken waarmee Het Rad des Tijds zal
worden afgerond. 12 De naderende storm Tarmon Gaidon, de laatste strijd, nadert. De
mensheid is niet voorbereid... Rhand Altor, de Herrezen Draak, spant zich tot het
uiterste in om het zwaar beschadigde verbond van de kleinere, uiteengevallen
koninkrijken bijeen te brengen nu de naderende storm opsteekt die tot de Laatste Strijd
zal leiden. Intussen groeit en groeit de zwarte schaduw in het binnenste van de
Herrezen Draak. Egwene Alveren staat onder curatele van de Witte Toren en is
afhankelijk van de grillen van de tirannieke leider. Met inzet van al haar
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overtuigingskracht probeert ze de ruziënde facties van de Aes Sedai tot elkaar te
brengen. Maar of er een toekomst is voor de Witte Toren... Niet eerder heeft de
toekomst er zo ondoordringbaar zwart uitgezien.
The continuation of the internationally-bestselling epic fantasy phenomenon The Wheel
of Time®, now in a special pocket-sized hardcover gift edition. "Jordan has come to
dominate the world that Tolkien began to reveal." —The New York Times Since its debut
in 1990, The Wheel of Time® by Robert Jordan has captivated millions of readers
around the globe with its scope, originality, and compelling characters. From the Two
Rivers is a special edition that contains Part 2 of The Eye of the World, Jordan's
internationally bestselling epic fantasy saga, and is a perfect gift for old fans and new.
Pursued by Trollocs and Myrddraal, Rand and his friends find refuge in the deserted
city of Shadar Logoth. But their wandering—and the many dangers they face—are far
from over. For from the lips of a dying Aiel girl they learn that the Dark One means to
blind the Eye of the World. Having barely escaped capture and death, Rand finds
himself face to face with Aginor: a wielder of the One Power and an ally of the Dark
One. In the battle that follows, Rand will discover his true identity...and destiny. "The
most ambitious American fantasy saga [may] also be the finest. Rich in detail and his
plot is rich in incident. Impressive work, and highly recommended."—Booklist "Recalls
the work of Tolkien."—Publishers Weekly "This richly detailed fantasy presents fully
realized, complex adventure. Recommended."—Library Journal "The definitive American
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fantasy saga." —Chicago Sun-Times The Wheel of Time® New Spring: The Novel #1
The Eye of the World #2 The Great Hunt #3 The Dragon Reborn #4 The Shadow Rising
#5 The Fires of Heaven #6 Lord of Chaos #7 A Crown of Swords #8 The Path of
Daggers #9 Winter's Heart #10 Crossroads of Twilight #11 Knife of Dreams By Robert
Jordan and Brandon Sanderson #12 The Gathering Storm #13 Towers of Midnight #14
A Memory of Light By Robert Jordan and Teresa Patterson The World of Robert
Jordan's The Wheel of Time By Robert Jordan, Harriet McDougal, Alan Romanczuk,
and Maria Simons The Wheel of Time Companion By Robert Jordan and Amy
Romanczuk Patterns of the Wheel: Coloring Art Based on Robert Jordan's The Wheel
of Time
In dit vijfde deel in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus bereiden de Verzakers de
terugkeer van de Duistere voor. Alleen Rhand Altor kan ze stoppen. Er is geen tijd te
verliezen... Robert Jordan, Rad des Tijds 5 - Vuur uit de Hemel Het Rad des Tijds is
onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit
ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan,
van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het
Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw
verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 5 Vuur uit de Hemel Het Einde van
de Eeuw nadert met rasse schreden, de winden der verandering doen hun werk, tot
groot verdriet van velen. Rhand Altor, die onder enorme druk staat, leidt een wankel
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verbond tegen de Schaduw, terwijl de Duistere het web weeft waarin hij de mensheid
aan zich wil onderwerpen. Daar komt nog bij dat de winter is aangebroken, maar
vreemd genoeg blijft de hitte en heersen droogte en hongersnood. Velen willen Rhand
aan hun zijde. Wie zal slagen? Wie niet? Wat ook de uitkomst zal zijn, de prijs zal hoog
zijn... `Robert Jordan is verreweg de populairste fantasy-auteur van nu, en dat laat zich
heel goed verklaren.' New York Times
Perrin is warned by the wolves about the approach of unfriendly visitors to the stedding
- the Children of the Light, whose arrival comes with a deadly cost... to both sides. Can
Perrin and Egwene avoid capture, or will they be at the mercy of the Children? Join us
for Children of Shadow, the next chapter in the thrilling adaptation of Robert Jordan's
fantasy epic The Wheel of Time: The Eye of the World!
In dit vierde deel in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus moet Rhand Altor zich
bewijzen als de Herrezen Draak, en de aanvallen van het Kwaad op zijn leven zien te
ontwijken. Robert Jordan,Rad des Tijds 4 - De Komst van de Schaduw Het Rad des
Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia.
In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is
gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen
op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw
verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... De legendarische burcht die de
Steen van Tyr wordt genoemd is ingenomen door Rhand Altor. Dat levert tal van
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vragen op. Immers, volgens een oeroude profetie zou de Steen worden veroverd door
de langverwachte redder van de wereld. Maar velen hebben zo hun twijfels over Rhand
Altor en hij moet dagelijks vrezen voor zijn leven. Gaandeweg, terwijl vriend en vijand
intrigeren en samenzweren, bestudeert Rhand de oude geschriften en worstelt hij met
zijn gaven. Maar vooral denkt hij na over zijn volgende zet, waarmee hij hoopt iedereen
te slim af te zijn. `Naarmate de cyclus vordert werken de boeken van Het Rad in
toenemende mate verslavend.' LA Times
Nadat Rhand Altor opgestaan is als de Herrezen Draak, staat hij in dit derde deel in
Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus voor een belangrijke taak: hij moet zijn
krachten leren te beheersen. Robert jordan, Het Rad des Tijds 3 - De Herrezen Draak
Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de
afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die
lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is
wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu
onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 3 De Herrezen
Draak Eindelijk is hij dan opgestaan, de voorspelde leider die de wereld zal redden en
tegelijk zal verwoesten, de man die in zijn waanzin alles en iedereen zal meeslepen,
die iedereen zal ombrengen die hem nastaat. Rhand Altor kan zijn roeping niet langer
ontkennen, maar hij kan zijn gaven niet beheersen en, goede raad is duur, hij heeft er
geen flauw benul van hoe hij de Duistere moet verslaan. Veel zal duidelijk worden in
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het Hart van de Steen, een knoop in het patroon van de eeuw, een nest voor de
herrezen draak. `Ambitieus en aangrijpend op vele niveaus.' Boston Globe
The Wheel of Time continues to turn! Perrin, Egwene, and Elyas flee across open
ground with fewer and fewer places to hide while trying to stay ahead from the
increasing numbers of murderous ravens hot on their trail. The race is on to reach the
safety of the stedding before sunset in the next chapter of Robert Jordan's fantasy
masterpiece, The Wheel of Time: The Eye of the World!
Meet Nitya, a seven year old with big dreams. She feels, like any other child that her life
is on a roller coaster. Her `perfect elder sister, Neha, seemingly has everything. Neha is
beautiful, has amazing friends, excels in every exam and does everything she possibly
can to make Nityas life desolate. Things arent so great in school either. When Nitya
clears the selection test for a quiz, her classmates are shocked. They suspect her of
cheating and make her life, which was already a living hell, even worse. Would she
succumb to peer pressure and give up the only chance of proving that even she has
some intelligent DNA? One night, Nitya makes a fascinating discovery that gives her a
fillip. Would her parents abandon all their apprehensions, or would Nitya be shooed
away? In this turmoil would her sister, the only friend she has, support her or rat her out
to her parents to earn some brownie points? Would Nitya be able to cope with school,
friends, parents, sibling rivalry, accusations, lies, betrayals and still emerge triumphant?

A classic, prize-winning novel about an epic migration and a lone woman
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haunted by the past in frontier Waipu. In the 1850s, a group of settlers
established a community at Waipu in the northern part of New Zealand. They
were led there by a stern preacher, Norman McLeod. The community had
followed him from Scotland in 1817 to found a settlement in Nova Scotia, then
subsequently to New Zealand via Australia. Their incredible journeys actually
happened, and in this winner of the New Zealand Book Awards, Fiona Kidman
breathes life and contemporary relevance into the facts by creating a remarkable
fictional story of three women entangled in the migrations - Isabella, her daughter
Annie and granddaughter Maria. McLeod's harsh leadership meant that anyone
who ran counter to him had to live a life of secrets. The 'secrets' encapsulated
the spirit of these women in their varied reactions to McLeod's strict edicts and
connect the past to the present and future.
Robert Jordan's fantasy epic continues here! Rand and Mat are running
themselves ragged, unable to afford lodging or food, and unable to perform for
any money without attracting darkfriends... but they are close, so close, to
Caemlyn. It's the last village before the city, and evil is lurking everywhere especially in their dreams. Will they make it to the city before they're found out?
The journey continues in Robert Jordan's THE WHEEL OF TIME: THE EYE OF
THE WORLD!
Page 21/27

Where To Download The Eye Of The World Book 1 Of The Wheel Of Time
Voor de moeders van verdwenen jongeren in Argentinië was het in de jaren
zeventig moeilijk om te protesteren. Maar elke donderdag liepen ze langs de
overheidsgebouwen met hoofddoeken waarop ze hun namen hadden
geborduurd. Zo voerden ze actie, met naald en draad als wapen. Mary, Queen of
Scots stond in zestiende-eeuws Engeland onder huisarrest. Haar brieven werden
gecensureerd. Toch wist ze geheime boodschappen over te brengen aan de
buitenwereld: via haar borduurwerk. Levensdraden strekt zich uit van
middeleeuws Frankrijk tot naoorlogs Nederland, van een krijgsgevangenkamp in
Singapore tot een familiezolder in Schotland, van de politieke propaganda van
het tapijt van Bayeux en soldaten uit de Eerste Wereldoorlog met PTSS tot de
kaarten die meisjes in de Nieuwe Wereld naaiden. Het is een kroniek van
identiteit, protest, herinnering, macht en politiek, meesterlijk verteld aan de hand
van de geschiedenis van mannen en vrouwen die, dwars door de eeuwen en
over continenten heen, de taal van naald en draad hebben gebruikt om hun stem
te laten horen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Levensdraden is een
even fascinerend als ontroerend boek over de grote sociale, emotionele en
politieke betekenis van handwerk. Clare Hunter is textielkunstenaar en -curator.
Zij schreef deze unieke geschiedenis met een grote kennis van een ambacht dat
al te vaak over het hoofd is gezien of vergeten.
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In dit achtste deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus komt Rhand
voor een moeilijke beslissing te staan, en vechten de Aes Sedai in een
gevaarlijke veldslag. Robert Jordan, Rad des tijds 8 - Het Pad der Dolken Het
Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de
afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een
profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld,
de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en
wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het
geschreven... 8 Het Pad der Dolken Nu de stad Ebo Dar is ingenomen door de
Seanchaanse invallers trekken Nynaeve, Elayne en Aviendha naar Caemlin,
waar Elayne een troon wacht. In Illian zweert Rhand dat hij de Seanchanen zal
verdrijven, zoals hij al eerder heeft gedaan. Maar tekenen van waanzin onder zijn
volgelingen dwingen hem tot een verstrekkend, misschien wel noodlottig, besluit.
Intussen zet Perijn zijn leven op het spel om zijn geliefde Faile te redden, en de
opstandige Aes Sedai, aangevoerd door de jeugdige Egwene Alveren, worden
geconfronteerd met een leger dat hun de pas afsnijdt.
The Wheel of Time turns and Ages come and go, leaving memories that become
legend. Legend fades to myth, and even myth is long forgotten when the Age that
gave it birth returns again. In the Third Age, an Age of Prophecy, the World and
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Time themselves hang in the balance. What was, what will be, and what is, may
yet fall under the Shadow. Strangers have come to the village of Emond's Field,
located in Two Rivers, during the Bel Tine holiday. With theses strangers come
stories of the outside world: tales of war and of a man who claims to be the
Dragon Reborn, the one prophesized to save the world, and also to destroy it in
his madness. For it is known that no man can channel the One Power without
going horribly insane.
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft
maar één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha
mensen met magische krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een
minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te vervolgen. Zélie kan zich de
nacht dat ze toe moest kijken hoe de handlangers van de koning haar moeder
ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een
donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de
magie terug te brengen naar Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht,
moet ze uit handen zien te blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de
magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar
het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in haar groeiende gevoelens voor
de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste boekendeals voor
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een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot en een
sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras,
politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld
spelen.' Teen Vogue 'Complexe personages, een hoge inzet, en een
caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een
overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden heeft.' PW 'Het epos
waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York Times-bestsellerauteur van Legend
en Warcross
The second volume of the magnificent New York Times bestselling graphic novel
adaptation of Robert Jordan's The Eye of the World With the full cooperation of
the Jordan estate, The Eye of the World has been turned into a stunning comic
book series. Volume One of The Eye of the World: the Graphic Novel was
published by Tor in the Fall of 2011 and was a New York Times bestseller. In The
Eye of the World: the Graphic Novel, Volume Two, scripted by Chuck Dixon and
illustrated by Andie Tong, Rand al'Thor, Egwene al'Vere, and their friends flee
their home village in the company of Moiraine and her Warder, Lan
Mandragoran. Pursued by their enemies, the group seeks sanctuary in Baerlon.
Rand's nightmares grow darker. Moiraine takes Egwene under her wing. Lan
warns them to trust no one, but should that distrust extend to Lan and Moiraine
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as well? The Eye of the World: the Graphic Novel, Volume Two, collects six
issues of Robert Jordan's The Wheel of Time: The Eye of the World comic book
published by Dynamite Entertainment. This book will feature bonus material that
gives readers a behind-the-scenes look at the creation of a graphic novel. At the
Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management
Software (DRM) applied.
Nog niet eerder gepubliceerde roman van de auteur van de New York Timesbestsellerreeks Het Rad des Tijds, Robert Jordan: Krijger van de Altaii. Krijger
van de Altaii is een losstaand verhaal van fantasylegende en Rad des Tijdsauteur Robert Jordan over een uitzonderlijk volk. De waterputten van de Vlaktes
drogen op, de geduchte [tandhoorns] groeien in aantallen, en er zijn slechte
voortekenen alom. Wulfgar, een leider van de Altaii-mensen, moet strijd leveren
met tweeling-koninginnen, krijgsheren, profeten en magie, in de hoop zijn volk te
beschermen en een toekomst voor hun veilig te stellen. Elspeth, een bezoeker uit
een andere wereld, heeft de antwoorden, maar het is aan Wulfgar om eerst de
juiste vragen te stellen. Wat echter als de kennis die de Altaii kan redden ze ook
kan vernietigen? Krijger van de Altaii is voor nieuwe lezers een perfecte
kennismaking met Jordan, en een heerlijk terugkomen voor fans van Het Rad
des Tijds.
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