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The Hidden Oracle (The Trials of Apollo Book 1)Penguin UK
Als de boom van Thalia vergiftigd raakt, vervagen de magische grenzen die
Kamp Halfbloed beschermen tegen woeste monsters. Percy onderneemt samen
met zijn vrienden een gevaarlijke reis over de Zee van Monsters op zoek naar
het tegengif, maar de klok tikt en Percy heeft maar enkele dagen de tijd...
De brandende doolhof van Rick Riordan Het derde deel van De beproevingen
van Apollo Met de hulp van zijn halfgodvrienden heeft Lester (oftewel de
sterfelijke versie van de god Apollo) zijn eerste twee beproevingen weten te
overleven - één in Kamp Halfbloed en één in Indianapolis waar Meg de duistere
voorspelling ontving. De woorden die ze sprak terwijl ze op de Troon van
Herinnering zat, onthulden dat Kamp Jupiter in gevaar was. Terwijl Leo op
Festus vooruitvliegt om het Romeinse kamp te waarschuwen, vervolgen Lester
en Meg hun missie door het Labyrint. In het zuidwesten zullen ze de derde keizer
moeten vinden en het orakel dat in woordpuzzels spreekt. Maar er is een
sprankje hoop in de sombere voorspelling: de gespleten gids, slechts hij weet
hoe te gaan. Ze zullen reizen in het gezelschap van een sater en Meg weet
precies op wie ze een beroep kunnen doen. Over de boeken van Rick Riordan:
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'Riordan blinkt uit in het verzinnen van slimme plots en cliffhangers.' BLJ 'De
boeken zijn ook een les in Griekse mythologie.' Elsevier 'Een fantastische
leeservaring.' The Guardian Lees alle series van Rick Riordan! Percy Jackson (5
delen) Helden van Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3
delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (3 delen) De beproevingen van
Apollo (3 delen)
"After angering his father Zeus, the god Apollo is cast down from Olympus. He
must learn to survive in the modern world until he can somehow find a way to
regain Zeus's favor"-De duistere voorspelling van Rick Riordan Het tweede deel van De beproevingen
van Apollo Zeus heeft zijn zoon Apollo – de god van de zon, muziek en poëzie –
gestraft door hem als puistige tiener genaamd Lester naar de aarde te gooien.
De enige manier waarop Apollo zijn plek op de Olympus terug kan verdienen is
door de orakels te herstellen. Wat beïnvloedt de orakels en hoe kan Apollo ook
maar iets doen zonder zijn goddelijke krachten? Na een reeks gevaarlijke – en
een beetje gênante – beproevingen in Kamp Halfbloed moet Apollo nu de
relatieve veiligheid van het kamp verlaten voor een reis door Noord-Amerika, op
zoek naar antwoorden. Hij mist dan wel zijn goddelijke krachten, maar sluit
onderweg nieuwe vriendschappen met bekende helden. Over de boeken van
Page 2/19

Access Free The Hidden Oracle The Trials Of Apollo Book 1
Rick Riordan: 'Riordan blinkt uit in het verzinnen van slimme plots en
cliffhangers.' BLJ 'De boeken zijn ook een les in Griekse mythologie.' Elsevier
'Een fantastische leeservaring.' The Guardian Lees alle series van Rick Riordan!
Percy Jackson (5 delen) Helden van Olympus (5 delen) De avonturen van de
familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (3 delen) De
beproevingen van Apollo (3 delen)
Joris (8) heeft een hekel aan zijn grootmoe, die hem altijd pest en bang maakt.
Maar op een dag neemt hij wraak. Vanaf ca. 9 jaar.
Magnus Chase is altijd een onrustige jongen geweest. Sinds de mysterieuze
dood van zijn moeder leeft hij in de straten van Boston. Op een dag wordt hij
opgespoord door een man die hij nog nooit eerder heeft ontmoet, een man van
wie zijn moeder beweerde dat hij gevaarlijk zou zijn. De man vertelt hem een
onmogelijk geheim: Magnus is de zoon van een Noorse god. En dat is niet alles:
de goden van Asgard bereiden zich voor op een oorlog. Om Ragnarok - de
ondergang van de goden - te voorkomen, moet Magnus in de Negen Werelden
op zoek naar een wapen dat al duizend jaar onvindbaar is. Wanneer een vurige
aanval door reuzen hem dwingt te kiezen tussen zijn eigen veiligheid en het
leven van honderden onschuldigen, maakt Magnus een fatale beslissing. Soms
is de enige manier om een nieuw leven te beginnen door eerst te sterven...
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The Quick Student Workbooks are designed to get students thinking critically
about the text they read and providing a guided study format to facilitate in
improved learning and retention. Teachers and Homeschool Instructors may use
them to improve student learning and organization. Students will construct and
identify the following areas of knowledge. Character Identification Events
Location Vocabulary Main Idea Conflict And more as appropriate to the text.
Deel 3 van Cressida Cowells magische avontuur De Tovenaars van Ooit. De
spanning in De Tovenaars van Ooit-serie van Cressida Cowell, bekend van Hoe
tem je een draak, loopt verder op in Drie keer kloppen, het derde deel over Xar
en Wens. Net als De Tovenaars van Ooit (deel 1) en De heksenval (deel 2) bevat
dit derde deel heel veel grappige illustraties. Xar en Wens weten niet beter dan
dat hun families – de Tovenaars en de Krijgers – altijd op voet van oorlog met
elkaar leven. Een vriendschap tussen de twee kinderen ligt dan ook niet voor de
hand. Maar wanneer de Heksen terugkeren, moeten Xar en Wens wel
samenwerken. De Koningsheks maakt jacht op een magisch voorwerp dat Xar
en Wens per ongeluk in hun bezit hebben gekregen. Ze moeten gauw een
betovering zien te vinden om de Heksen te laten verdwijnen. Maar hun zoektocht
naar de betovering is extreem gevaarlijk. En iemand zal hen verraden... ‘De
feeën, machtige tovenaars en toverspreuken vliegen je direct om de oren. (...)
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Cressida Cowell schrijft met veel humor en vaart.’ Kidsweek
How do you punish an immortal? By making him human. After angering his father
Zeus, the god Apollo is cast down from Olympus. Weak and disoriented, he lands
in New York City as a regular teenage boy. Now, without his godly powers, the
four-thousand-year-old deity must learn to survive in the modern world until he
can somehow find a way to regain Zeus's favor. But Apollo has many enemiesgods, monsters, and mortals who would love to see the former Olympian
permanently destroyed. Apollo needs help, and he can think of only one place to
go . . . an enclave of modern demigods known as Camp Half-Blood. Also
included, a bonus short story: "Percy Jackson and the Singer of Apollo"
Volg Verslaafd aan jou op Facebook
Het langverwachte vervolg op Percy Jackson en Helden van Olympus! Hoe straf
je een onsterfelijke? Door hem menselijk te maken. Nadat hij zijn vader Zeus
boos heeft gemaakt, wordt de god Apollo uit Olympus verbannen. Hij belandt als
tiener in New York, zonder zijn goddelijke krachten. Daar moet de 4000 jaar oude
godheid zien te overleven in de moderne wereld totdat hij een manier weet te
vinden om weer in de gunst te komen bij Zeus. Maar Apollo heeft vele vijanden —
goden, monsters en stervelingen die niets liever willen dan dat hij permanent
wordt vernietigd. Apollo heeft vrienden nodig om te overleven in de sterfelijke
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wereld en, hopelijk, op een dag zijn goddelijke krachten terug te krijgen. Wie
anders dan de halfgoden van Kamp Halfbloed zouden hem kunnen helpen bij die
missie?
1956. Boris Pasternak legt de laatsta hand aan zijn roman Dokter Zhivago,
wetend dat het Russische volk hem nooit zal kunnen lezen. De CIA wil het boek,
op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, inzetten als cultureel wapen. Voor deze
missie worden twee secretaresses uit de typeklas van de CIA gehaald, de
ervaren Sally en getalenteerde nieuweling Irina. Hun opdracht: de Russische
editie koste wat kost Rusland in smokkelen en verspreiden. Geen gemakkelijke
opdracht, maar ze mogen niet falen - dit boek kan de koers van de
wereldgeschiedenis bepalen.
Het epische laatste deel van De beproevingen van Apollo: De toren van Nero Zal
Apollo (alias Lester Papadopoulos) eindelijk zijn plek op de berg Olympus
terugverdienen? De voormalige god en zijn vriendin Meg moeten de profetie
volgen die Ella de harpij heeft onthuld. Ze moeten terugkeren naar de plek waar
Apollo’s problemen zijn begonnen: Manhattan. Naar de toren van Nero, het
glanzende hoofdkwartier van het Triumviraat in het centrum van de stad New
York. Daar zal hij het moeten opnemen tegen ’t beest uit de profetie, zijn
aartsvijand Python. Maar hoe kan Apollo hem verslaan in de gedaante van
Page 6/19

Access Free The Hidden Oracle The Trials Of Apollo Book 1
hulpeloze tiener? Rick Riordan won voor zijn thrillers de drie grootste prijzen in
zijn genre en sinds 2005 oogst hij wereldwijd succes met zijn populaire series
voor jongeren gebaseerd op verhalen uit de Griekse, Romeinse, Egyptische of
Noorse mythologie, waarvan elk deel een nummer 1 New York Times-bestseller
is. De verhalen zijn avontuurlijk en zijn schrijfstijl is zeer filmisch, verschilende
boeken zijn inmiddels ook verschenen als film. Hij was docent op een middelbare
school in Texas toen hij begon met schrijven. Lees alle series van Rick Riordan! Percy Jackson (5 delen) - Helden van Olympus (5 delen) - De avonturen van de
familie Kane (3 delen) - Magnus Chase en de goden van Asgard (3 delen) - De
beproevingen van Apollo (5 delen)
'De Caldera' is het zevende deel in de spannende serie 'Broederband' van Grijze
Jager-schrijver John Flanagan. De Caldera In dit zevende boek van de
spannende Broederband-serie vertelt Olaf, de vader van Stig, dat de zoon van de
keizerin van Byzantos is gekidnapt door piraten. Olaf moet hem redden, maar
heeft daar wel een schip met bemanning nodig. Al zijn hoop is gevestigd op de
Reigers. Vulkaan De broederband vaart uit richting het eiland Santorillos. Daar
staat het vrijwel onneembare piratenfort: boven op een klif aan een lagune, die is
gevormd in de krater van een calderavulkaan. De Reigers beginnen aan een
spectaculaire reddingsactie als de vulkaan roet in het eten dreigt te gooien.
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The Trials of Apollo by Rick Riordan | Conversation Starters A Brief Look Inside:
Apollo has made his father mad, and when your father is Zeus, this is not a good
thing. He’s been banished to the world as a mortal, and he is completely lost in
New York City, but most devastatingly, he even has acne! Apollo must find Percy
Jackson and reach Camp Half Blood in order to stop the destruction of the world.
The Trials of Apollo promises to be yet another addictive young reader series
stemming from the acclaimed Percy Jackson pentalogy that has captured the
minds and hearts of readers young and old since 1997. EVERY GOOD BOOK
CONTAINS A WORLD FAR DEEPER than the surface of its pages. The
characters and their world come alive, and the characters and its world still live
on. Conversation Starters is peppered with questions designed to bring us
beneath the surface of the page and invite us into the world that lives on. These
questions can be used to... Create Hours of Conversation: • Foster a deeper
understanding of the book • Promote an atmosphere of discussion for groups •
Assist in the study of the book, either individually or corporately • Explore unseen
realms of the book as never seen before Disclaimer: This book you are about to
enjoy is an independent resource to supplement the original book, enhancing
your experience of The Trials of Apollo. If you have not yet purchased a copy of
the original book, please do before purchasing this unofficial Conversation
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Starters.
Amazon, Apple, Facebook, en Google zijn vier van de invloedrijkste bedrijven ter wereld. Bijna
iedereen denkt te weten hoe ze dat geworden zijn. Bijna iedereen heeft het fout. Over De vier
is de laatste twintig jaar ongelooflijk veel geschreven. Niemand beschrijft hun macht en
fenomenale succes zo inzichtelijk als Scott Galloway. Hij gaat op zoek naar antwoorden op
een aantal fundamentele vragen: Hoe is het De vier gelukt ons leven zo te infiltreren dat ze
bijna onmogelijk te vermijden (of te boycotten) zijn? Waarom vergeeft de beurs ze zondes die
andere bedrijven zouden verwoesten? Is er, in hun race om als eerste het bedrijf te worden dat
een biljoen dollar waard is, nog iemand die de strijd met ze kan aangaan? Op zijn eigen unieke
manier, die hem ook een van de meest gevierde business-professoren heeft gemaakt,
deconstrueert hij de strategieën van De vier die schuilgaan onder het glanzende oppervlak. Hij
laat zien hoe zij – met een niet te evenaren snelheid en bereik – onze fundamentele
emotionele behoeftes manipuleren die ons al sinds de oertijd drijven. En hij onthult hoe je deze
inzichten kunnen toepassen voor de groei van je eigen bedrijf of carrière. Of je nu de
concurrentie met ze wilt aangaan, zaken met ze wilt doen of gewoon in de wereld wilt leven die
zij domineren, je moet De vier begrijpen.
Jason heeft een probleem. Hij kan zich niets meer herinneren van voordat hij wakker werd in
een schoolbus. Hand in hand met een meisje dat zijn vriendinnetje Piper blijkt te zijn. Hij schijnt
op een kostschool te zitten voor 'slechte kinderen' en heeft een beste vriend genaamd Leo.
Hoe hij hier terecht is gekomen? Geen idee, maar iets is goed mis aan dit plaatje. Piper heeft
een geheim. Haar vader wordt al drie dagen vermist en sinds die tijd heeft ze levendige
nachtmerries die haar lijken te waarschuwen voor een groot gevaar. Op de een of andere
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manier kan haar vriendje zich haar niet meer herinneren en de schoolexcursie wordt verstoord
door een aanval van vreemde wezens. Piper wordt samen met Jason en Leo meegenomen
naar Kamp Halfbloed. En wat er daar aan de hand is...
Zeven halfbloeden zullen de oproep beantwoorden. Storm of brand zal de wereld verzwelgen.
Met de laatste adem moet een belofte worden gehouden. Gewapende vijanden zullen staan
aan de Deuren des Doods... In De verloren held zijn drie van de zeven halfbloeden achter hun
angstaanjagende opdracht gekomen, maar wie zijn de andere vier? Jason, Piper en Leo
breken zich constant het hoofd over deze vraag en een deel van het antwoord lijkt gegeven te
worden als ene Percy Jackson in een Halfbloedkamp opduikt. Het gerucht doet de ronde dat
hij de zoon van Neptunus is, maar meer dan alleen zijn eigen naam lijkt Percy niet te weten.
En kan het echt waar zijn dat de levende dode Hazel en de onvoorstelbare kluns Frank ook
met de profetie te maken hebben?
Drie e-books in één bundel! Leren over het oude Egypte is nog nooit zo leuk geweest Sadie en
Carter hebben elkaar nauwelijks meer gezien na de dood van hun moeder. Sadie woont bij
hun grootouders en Carter zwerft de wereld rond met hun vader, de beroemde Egyptoloog
Julius Kane. Een mislukt experiment in Londen brengt broer en zus weer bij elkaar. Maar door
dat mislukte experiment komt ook de Egyptische god Seth weer tot leven. Niet lang daarna is
er van de professor geen spoor meer te vinden. Sadie en Carter komen erachter dat nog meer
Egyptische goden tot leven dreigen te komen. Om de goden te verslaan beginnen Sadie en
Carter aan een spannende race die hun alle uithoeken van de aarde laat zien. En dat is nog
maar het begin, want wat kunnen de twee doen als de wereld in vijf dagen dreigt te eindigen
en hoe moeten ze de machtige Apophis verslaan? Lees nog meer boeken van Rick Riordan:
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Percy Jackson en de Olympiërs De bliksemdief De Zee van Monsters De vloek van de Titaan
De strijd om het Labyrint De laatste Olympiër Helden van Olympus De verloren held De zoon
van Neptunus Het teken van Athena Het huis van Hades Het bloed van Olympus Percy
Jackson en de andere helden Magnus Chase en de goden van Asgard Het verdoemde zwaard
All five books in the Trials of Apollo series -- in a hardcover boxed set of heroic proportions.
From The Hidden Oracle to the long awaited The Tower of Nero, this collection will thrill loyal
readers and be a go-to gift for new fans of the bestselling series. With five books in one
package, no one will miss a minute of the excitement.
Rick Riordan komt met een opwindende nieuwe serie: De avonturen van de familie Kane,
waarin de lang verloren gewaande Egyptische goden weer tot leven komen! Van De rode
piramide werden in de V.S. in de eerste week na verschijnen maar liefst 100.000 exemplaren
verkocht.Nadat hun moeder stierf hebben Sadie en Carter elkaar nauwelijks meer gezien:
Sadie woont bij hun grootouders, en Carter zwerft met hun vader, de beroemde Egyptoloog
Julius Kane, over de wereld. Tot Kane zijn kinderen weer bijeenbrengt in Londen voor een
experiment; een experiment dat gruwelijk misloopt. Kane wekt per ongeluk de
afschrikwekkende Egyptische god Seth tot leven. Kane verdwijnt spoorloos en Sadie en Carter
komen erachter dat nog meer Egyptische goden tot leven dreigen te komen. Kunnen zij het
geheim van hun familie ontrafelen voor het te laat is?
Apollo tidak pernah merasa seterhina ini selama empat ribu tahun kehidupannya! Semua
orang mengenalnya sebagai dewa paling tampan, paling berbakat, dan paling populer.
Namun, kini wujudnya yang mengagumkan berubah menjadi sesosok remaja culun berambut
keriting, dengan muka berjerawat dan perut menggelambir bernama Lester Papadopoulos!
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Sang Dewa Musik tidak lagi memiliki satu kekuatan dewata pun dan tanpa sengaja malah
membuat dirinya terikat menjadi pesuruh seorang demigod remaja bernama Meg. Siapa yang
membuat Apollo dikutuk menjadi manusia fana dan berakhir di dalam salah satu tong sampah
di New York? Apa yang harus dia lakukan demi mendapatkan kembali wujud dewatanya dan
pulang ke Olympus? [Mizan, Fantasi, Noura Books, Nourabooks, Novel, Rick Riordan, Percy,
Terjemahan, Best Seller, Indonesia]
Van Rick Riordans debuutserie Percy Jackson en de Olympiërs en het vervolg Helden van
Olympus zijn wereldwijd 33 miljoen exemplaren in druk! Het bloed van Olympus is het
spectaculaire slot over de helden van Olympus waar de fans verlangend naar uitkijken. Hoewel
de Griekse en Romeinse bemanningsleden van de Argo II vooruitgang hebben geboekt, lijken
ze nog steeds niet dichter bij het verslaan van de moeder van de aarde, Gaea. Haar reuzen
zijn opgestaan en ze zijn sterker dan ooit. Ze moeten worden gestopt voor het feest van Spes,
want dan wil Gaea twee halfgoden in Athene offeren. Ze heeft hun bloed nodig – het bloed van
Olympus. De goden, die nog steeds een meervoudige persoonlijkheidsstoornis hebben, zijn
nutteloos. Hoe kan een handvol jonge halfgoden het opnemen tegen Gaea’s leger van
machtige reuzen? Ondanks het gevaar zit er niets anders op om naar Athene te gaan. Ze
hebben al veel te veel opgeofferd. En als Gaea wakker wordt, is het game over…
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste deel in de
serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen. Bram Botermans
vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit
Bram Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram gedumpt.
Probeer dan maar eens nieuwe vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert
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Bram Sproet op te leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens
plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in handen van het lot
te leggen: dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En dan vindt hij iets dat hem écht kan
helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games.
Als kind hield hij geen dagboek bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist
worden.
Kamp Halfbloed Vertrouwelijk van Rick Riordan Een exclusief kijkje in Kamp Halfbloed! Apollo
heeft een introductievideo gemaakt voor nieuwkomers in Kamp Halfbloed (zelfingenomen als
hij is heeft hij die zelf geschreven, geregisseerd, geacteerd en gezongen). Percy en de andere
bekende halfgoden vinden dit zo’n verschrikking dat ze zelf antwoord gaan geven op vragen
als ‘Wat is dit eigenlijk voor plek?’ en ‘Mag ik het Kamp Halfbloed-T-shirt houden?’
Nieuwelingen komen alles te weten over wat er speelt in het kamp en waar wat te vinden is.
Maar het boek is meer dan een verkenning van de gebouwen en terreinen. Het staat vol met
inside information en roddels van en over de bekende helden. En natuurlijk staan er ook wat
goddelijke wijze woorden van de god Apollo in, omdat… nou ja, omdat de auteurs liever niet
neergehaald willen worden. Lees alle series van Rick Riordan! Percy Jackson (5 delen) Helden
van Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de
goden van Asgard (3 delen) De beproevingen van Apollo (2 delen verschenen)
The latest series from international bestselling author, Rick Riordan He was once an immortal
God. Now, he's a teenage boy called Lester. Apollo has angered his father Zeus for the last
time. So, how do you punish an immortal? By making him human. Obviously. Cast down from
Olympus, he's weak, disorientated and stuck in New York City as a teenage boy. It's the first
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time he's been without his powers, and he has to survive in the modern world. Which isn't an
easy feat for a four-thousand-year old deity, especially one with as many enemies as he has.
Apollo needs help, and he can only think of one place to go . . . an enclave of modern
demigods known as Camp Half-Blood. __________ More books by Rick Riordan: The Percy
Jackson series: Percy Jackson and the Lightning Thief Percy Jackson and the Sea of
Monsters Percy Jackson and the Titan's Curse Percy Jackson and the Battle of the Labyrinth
Percy Jackson and the Last Olympian Percy Jackson: The Demigod Files The Heroes of
Olympus series: The Lost Hero The Son Of Neptune The Mark of Athena The Heroes of
Olympus: The Demigod Files The Kane Chronicles series: The Red Pyramid The Throne of
Fire The Serpent's Shadow The Magnus Chase Series: Magnus Chase and the Sword of
Summer Magnus Chase and the Hammer of Thor Magnus Chase and the Ship of the Dead
Tussen de sterren van Katie Khan is een spannend en ontroerend liefdesverhaal met een
compleet onverwacht slot. Genoten van de film Gravity of van de boeken van John Green?
Dan is dit een aanrader voor jou. Carys en Max hebben nog negentig minuten zuurstof. Tenzij
ze met een goed idee komen, zullen ze over anderhalf uur sterven. Maar zo hoeft het niet te
eindigen. Carys en Max zweven in de ruimte en kijken naar de wereld die ze hebben
achtergelaten; een goed geoliede machine waar ze zich niet meer thuis voelen. Tussen de
sterren is het eigenzinnige en ontroerende verhaal over twee mensen die voor elkaar vallen in
een wereld waar ware liefde verboden is. Wat gebeurt er als je dan de liefde vindt?
Als de godin Artemis vermist wordt, denkt iedereen dat ze ontvoerd is. En nu is het de taak van
Percy en zijn vrienden om te ontdekken wat er gebeurd is. Ze moeten haar vóór de
zonnewende van de winter zien te vinden, want haar invloed op de Raad van Olympus kan
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doorslaggevend zijn voor een belangrijke beslissing in de oorlog tegen de Titanen.
Van Rick Riordans debuutserie Percy Jackson en de olympiërs en het vervolg Helden van
Olympus zijn wereldwijd 33 miljoen exemplaren in druk. Het teken van Athena is het derde
deel over de helden van Olympus.Annabeth is doodsbang. Het ene moment wacht ze
verlangend op de komst van Percy, het volgende moet ze vechten voor haar leven. Ze kan
alleen maar hopen dat de Romeinen haar niet doden voordat ze zien wie ze is. Bovendien
heeft ze het Teken van Athena bij zich, dat haar moeder haar gaf met de opdracht haar te
wreken
All five books in the best-selling Trials of Apollo series are now available in a paperback boxed
set complete with a bonus poster. "A clash of mythic intrigues and centuries of pop culture to
thrill die-hard and new fans alike."--Kirkus Reviews Rick Riordan's beloved Greek and Roman
demigod characters from Percy Jackson and the Olympians and the Heroes of Olympus return
in a five-book adventure quest with a fresh twist: they're helping Apollo regain his immortal
status. Apollo's fast-paced, monster-filled quest brings the Percy Jackson chronicles to an end.
Now readers from 8 to 80 can enjoy it from start to finish and then keep the handsome box on
their shelf for posterity. Also included is a bonus poster of the key locations and characters in
the series. From The Hidden Oracle to the long awaited The Tower of Nero, this collection will
thrill loyal readers and be a go-to gift for new fans of the best-selling series. Complete your
Rick Riordan boxed set collection with: The Percy Jackson and the Olympians 5-Book
Paperback Boxed Set The Kane Chronicles 3-Book Paperback Boxed Set The Heroes of
Olympus 5-Book Paperback Boxed Set The Magnus Chase and the Gods of Asgard 3- Book
Paperback Boxed Set
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Iedereen denkt ze te kennen: Libby is het dikste meisje van het land en Jack is de eeuwige
lolbroek. Als ze elkaar ontmoeten zijn ze allebei vooral kwaad, maar al snel daarna verrast.
Want hoe beter ze elkaar leren kennen, hoe minder eenzaam ze zich voelen. Op mijn
schouders is een indringend en bijzonder liefdesverhaal.

Het schip der doden van Rick Riordan Het slot van de spannende serie over Magnus
Chase Magnus Chase, die ooit een dakloze tiener was, is nu een van Odins einherjikrijgers en hij woont in Hotel Walhalla. Als zoon van Frey, de god van de zomer,
vruchtbaarheid en gezondheid, is Magnus van nature niet zo geneigd om te vechten.
Maar gelukkig heeft hij sterke, trouwe vrienden; Hearthstone de elf, Blitzen de dwerg en
Samira de Walkure. Samen hebben ze Fenriswolf verslagen en met reuzen gevochten
om de hamer van Thor. Nu moeten Magnus en zijn vrienden naar de verste grenzen
van Jutunheim en Nilfheim varen, naar Asgards grootste bedreiging. Zullen ze slagen in
hun gevaarlijke reis, of ligt Ragnarok op de loer achter de horizon? Over het eerste deel
van Magnus Chase en de goden van Asgard, Het verdoemde zwaard: 'De
belevenissen van Magnus en zijn kompanen barsten van het avontuur en de spanning
en het thema "van zero to hero" blijft tot de verbeelding spreken.' Hebban.nl 'Het
verdoemde zwaard heeft het allemaal. Mysterie, spanning, fantasie en vooral ook
humor!' Chicklit.nl 'Het verdoemde zwaard bewijst maar weer dat Rick Riordan precies
weet wat de jeugd wil lezen.' Zonenmaan.net 'Vooral om Thor moest ik enórm lachen.
Riordan heeft hem echt hilarische trekjes mee gegeven.' Booknuts.nl Lees alle series
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van Rick Riordan! Percy Jackson (5 delen) Helden van Olympus (5 delen) De
avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (3
delen) De beproevingen van Apollo (2 delen verschenen)
'De Spookgezichten' is het razend spannende zesde deel in de serie 'Broederband' van
Grijze Jager-schrijver John Flanagan. In dit deel spoelen de Reigers aan op een
onbekend eiland, waar ze een gevaarlijk nieuw avontuur te wachten staat. Een
onbewoond eiland? In dit zesde boek van de spannende Broederband-serie spoelen de
Reigers na een zware storm aan op een onbekend eiland. Het lijkt onbewoond, maar
algauw wordt de onheilspellende rust verbroken door twee kinderen die
achternagezeten worden door een bloeddorstige beer. De Broederband komt in actie
en redt de kinderen uit de klauwen van de beer, wat hun de dankbaarheid en
vriendschap van de bewoners oplevert. De Spookgezichten Maar aan die vredige
situatie komt snel een einde als ze worden aangevallen door de Spookgezichten, een
meedogenloze, barbaarse stam met kaalgeschoren hoofden en witgeschilderde
gezichten. Zal het de Reigers lukken om samen met hun nieuwe vrienden de invasie
het hoofd te bieden?
In drie korte verhalen bundelen de bekende helden uit Percy Jackson en de Olympiërs,
De helden van Olympus en De avonturen van de familie Kane hun krachten om samen
te strijden tegen het kwaad. In het derde en laatste verhaal dreigen er nieuwe
problemen voor Carter, Percy, Sadie en Annabeth. De oude Egyptische magiër Setne
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is uit de dood opgestaan en experimenteert met Griekse en Egyptische magie in een
poging zelf een god te worden. Zijn krachten zijn zo groot, dat de vier helden zullen
moeten samenwerken om hem te verslaan.
Van Rick Riordans debuutserie Percy Jackson en de Olympiërs en zijn tweede serie
Helden van Olympus zijn wereldwijd 33 miljoen exemplaren in druk. Het huis van
Hades is het vierde en voorlaatste deel over de helden van Olympus. Na de
nagelbijtend spannende cliffhanger aan het einde van Het teken van Athena, zijn Percy
en Annabeth in de onderwereld terechtgekomen. De vijf overgebleven halfgoden van
het verbond dat in De verloren held is gesmeed, zullen in Het huis van Hades moeten
samenwerken om de poorten naar de onderwereld te verzegelen om te voorkomen dat
Kamp Halfbloed onder de voet wordt gelopen. Voor Percy en Annabeth begint een race
tegen de klok om uit Hades te ontsnappen voor de deuren voorgoed gesloten worden.
How do you punish an immortal? By making him human. After angering his father Zeus,
the god Apollo is cast down from Olympus. Weak and disoriented, he lands in New
York City as a regular teenage boy. Now, without his godly powers, the four-thousandyear-old deity must learn to survive in the modern world until he can somehow find a
way to regain Zeus's favor. But Apollo has many enemies-gods, monsters, and mortals
who would love to see the former Olympian permanently destroyed. Apollo needs help,
and he can think of only one place to go . . . an enclave of modern demigods known as
Camp Half-Blood.
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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 Summonerserie: Summoner 1 - De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De
strijdmagiër Prequel - De outcast
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