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“Morgan Rice komt wederom met wat een briljante nieuwe serie belooft te zijn. We worden verzwolgen door een fantasie over
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) #1 Bestseller Morgan Rice komt met een
onvergetelijke nieuwe fantasy serie. In EEN TROON VOOR ZUSTERS (Boek een), willen Sophia, 17, en haar jongere zusje Kate,
15, wanhopig graag weg uit hun afschuwelijke weeshuis. Als wezen, ongewenst en ongeliefd, dromen ze ervan om ergens anders
op te groeien, om een beter leven te vinden, zelfs als dat betekent dat ze op straat moeten leven, in de wrede stad Ashton. Sophia
en Kate, die ook elkaars beste vriendinnen zijn, steunen elkaar door dik en dun—maar ze willen allebei andere dingen uit het leven.
Sophia, een romantisch, meer elegant meisje, droomt ervan om bij het hof binnen te komen en een aristocraat te vinden om
verliefd op te worden. Kate, een vechter, droomt ervan om te leren zwaardvechten, om met draken te vechten en een krijger te
worden. Ze worden echter verenigd door hun geheime, paranormale gave om elkaars gedachten te lezen, hun enige redding in
een wereld die erop uit lijkt om hen te vernietigen. Wanneer ze beiden op een missie vertrekken en hun eigen avonturen beleven,
moeten ze vechten om te overleven. Ze worden geconfronteerd met ondenkbare keuzes, keuzes die hen de hoogste macht
zouden kunnen geven—of hen diep zouden kunnen laten vallen. EEN TROON VOOR ZUSTERS is het eerste boek in een
verbluffende nieuwe fantasy serie vol liefde, liefdesverdriet, tragedie, actie, magie, tovenarij, lotsbestemming en bloedstollende
actie. Een spannend boek met personages waar je verliefd op zult worden, en een wereld die je nooit meer zult vergeten. Boek
#2—EEN HOF VOOR DIEVEN—is binnenkort verkrijgbaar. “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
(over De Opkomst van de Draken)
A Throne for Sisters (Book One)Morgan Rice45 Gratis Reiki AfstemmingenLulu.comA Quest of Heroes (Book #1 in the Sorcerer's
Ring)Morgan Rice
In GEZWOREN (Boek #7 van de Vampierverslagen), bevinden Caitlin en Caleb zich in 1350 in het middeleeuwse Schotland, een
tijd van ridders en schitterende wapenuitrustingen, van kastelen en krijgers, van de zoektocht naar de Heilige Graal waarvan
gezegd wordt dat hij de sleutel bevat naar de echte onsterfelijkheid van de vampiers. Terwijl ze landen op de kust van het oude
Eiland Skye, een afgelegen eiland aan de westkust van Schotland waar alleen de bovenste laag van de elite van de krijgers woont
en traint, zijn ze door het dolle heen om Sam en Polly, Scarlet en Ruth, een mensenkoning en zijn krijgers en iedereen van de
coven van Aiden terug te zien. Voor ze hun missie kunnen verderzetten naar de vierde en laatste sleutel, is voor Caleb en Caitlin
de tijd gekomen om in het huwelijk te treden. In het meest fantastische kader dat Caitlin zich ooit kon wensen, wordt een
uitgebreide vampierbruiloft gepland met daarbij inbegrepen, alle oude rituelen en ceremonies die erbij horen. Het is een huwelijk
dat eens in een leven plaatsvindt en dat tot in de puntjes gepland werd door Polly en de anderen. Caitlin en Caleb zijn gelukkiger
dan ze ooit geweest zijn. Tegelijkertijd worden Sam en Polly, tot hun eigen verrassing, steeds verliefder op elkaar. Terwijl hun
relatie steeds verder groeit, verrast Sam Polly met een eigen eed. Polly verrast hem met haar eigen verrassende nieuws. Maar
alles gaat niet zo goed als oppervlakkig gezien wel lijkt. Blake is opnieuw terug en zijn diepe liefde voor Caitlin kan, op de dag voor
haar trouwdag, misschien wel haar verbintenis in gevaar brengen. Sera is ook terug en zweert dat ze zal kapotmaken wat ze zelf
niet kan hebben. Scarlet is ook in gevaar wanneer de bron van haar sterke krachten onthuld wordt—samen met de onthulling van
wie haar echte ouders zijn. Het ergst van al is dat Kyle ook terug in de tijd beland is en dat hij zijn oude beschermeling, Rynd,
teruggevonden heeft en hem zal dwingen om zijn vaardigheid, de gedaanteverwisseling, te gebruiken om Caitlin en haar volk in de
val te lokken en te doden. Wanneer ze in zijn goed uitgewerkte val trappen, verkeren Caitlin en de anderen zich in nog groter
gevaar dan ooit. Het wordt een hele race om de laatste sleutel te vinden, vooraleer iedereen waarvan Caitlin houdt voor altijd
uitgeroeid is. Deze keer zal ze de moeilijkste keuzes en opofferingen van haar leven moeten maken.
Het boek waarmee je 100 euro per week verdient! Wil je geld verdienen terwijl je het aan het uitgeven bent, een kei worden in het
onderhandelen over de prijs, slimmer shoppen en een beter zicht krijgen op jouw centenvreters? Dan is dit boek beslist iets voor
jou! Professional organizer Sara Van Wesenbeeck toont hoe je je budget een boost kunt geven en meer geld kunt overhouden
voor de leuke dingen in het leven. Haar motto? Door slimmer te organiseren, kun je gemakkelijk heel wat geld verdienen, zonder
daarbij aan luxe of plezier in te boeten Dankzij de 10 kant-en-klare budgetrecepten en talloze tips win je met dit boek elke week
moeiteloos 100 euro. Bovendien zul je ook heel wat persoonlijke winst boeken: meer overzicht, minder stress en meer tijd! Het
kost niets en brengt alleen maar op. Dus waar wacht je nog op?
“A breathtaking new epic fantasy series. Morgan Rice does it again! This magical saga reminds me of the best of J.K. Rowling,
George R.R. Martin, Rick Riordan, Christopher Paolini and J.R.R. Tolkien. I couldn’t put it down!” --Allegra Skye, Bestselling
author of SAVED From #1 Bestselling author Morgan Rice comes the debut of a dazzling new fantasy series. A QUEST OF
HEROES (BOOK #1 IN THE SORCERER’S RING) revolves around the epic coming of age story of one special boy, a 14 year old
from a small village on the outskirts of the Kingdom of the Ring. The youngest of four, the least favorite of his father, hated by his
brothers, Thorgrin senses he is different from the others. He dreams of becoming a great warrior, of joining the King’s men and
protecting the Ring from the hordes of creatures on the other side of the Canyon. When he comes of age and is forbidden by his
father to try out for the King’s Legion, he refuses to take no for an answer: he journeys out on his own, determined to force his
way into King’s Court and be taken seriously. But King’s Court is rife with its own family dramas, power struggles, ambitions,
jealousy, violence and betrayal. King MacGil must choose an heir from amongst his children, and the ancient Dynasty Sword, the
source of all their power, still sits untouched, waiting for the chosen one to arrive. Thorgrin arrives as an outsider and battles to be
accepted, and to join the King’s Legion. Thorgrin comes to learn he has mysterious powers he does not understand, that he has a
special gift, and a special destiny. Against all odds he falls in love with the king’s daughter, and as their forbidden relationship
blossoms, he discovers he has powerful rivals. As he struggles to make sense of his powers, the king’s sorcerer takes him under
his wing and tells him of a mother he never knew, in a land far away, beyond the Canyon, beyond even the land of the Dragons.
Before Thorgrin can venture out and become the warrior he yearns to be, he must complete his training. But this may be cut short,
as he finds himself propelled into the center of royal plots and counterplots, ones that may threaten his love and bring him
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down—and the entire kingdom with him. With its sophisticated world-building and characterization, A QUEST OF HEROES is an
epic tale of friends and lovers, of rivals and suitors, of knights and dragons, of intrigues and political machinations, of coming of
age, of broken hearts, of deception, ambition and betrayal. It is a tale of honor and courage, of fate and destiny, of sorcery. It is a
fantasy that brings us into a world we will never forget, and which will appeal to all ages and genders. It is 82,000 words. Book #2
in the series, A MARCH OF KINGS, is now available, too. “Grabbed my attention from the beginning and did not let go....This
story is an amazing adventure that is fast paced and action packed from the very beginning. There is not a dull moment to be
found.” --Paranormal Romance Guild {regarding Turned} “Jam packed with action, romance, adventure, and suspense. Get your
hands on this one and fall in love all over again.” --vampirebooksite.com (regarding Turned) “A great plot, and this especially was
the kind of book you will have trouble putting down at night. The ending was a cliffhanger that was so spectacular that you will
immediately want to buy the next book, just to see what happens.” --The Dallas Examiner {regarding Loved}
“Morgan Rice has come up with what promises to be another brilliant series, immersing us in a fantasy of valor, honor, courage, magic and
faith in your destiny. Morgan has managed again to produce a strong set of characters that make us cheer for them on every
page.…Recommended for the permanent library of all readers that love a well-written fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(regarding Rise of the Dragons) From #1 Bestselling author Morgan Rice comes a sweeping new fantasy series. 17 year old Ceres, a
beautiful, poor girl in the Empire city of Delos, lives the harsh and unforgiving life of a commoner. By day she delivers her father’s forged
weapons to the palace training grounds, and by night she secretly trains with them, yearning to be a warrior in a land where girls are
forbidden to fight. With her pending sale to slavehood, she is desperate. 18 year old Prince Thanos despises everything his royal family
stands for. He abhors their harsh treatment of the masses, especially the brutal competition—The Killings—that lies at the heart of the city. He
yearns to break free from the restraints of his upbringing, yet he, a fine warrior, sees no way out. When Ceres stuns the court with her hidden
powers, she finds herself wrongfully imprisoned, doomed to an even worse life than she could imagine. Thanos, smitten, must choose if he
will risk it all for her. Yet, thrust into a world of duplicity and deadly secrets, Ceres quickly learns there are those who rule, and those who are
their pawns. And that sometimes, being chosen is the worst that can happen. SLAVE, WARRIOR, QUEEN tells an epic tale of tragic love,
vengeance, betrayal, ambition, and destiny. Filled with unforgettable characters and heart-pounding action, it transports us into a world we
will never forget, and makes us fall in love with fantasy all over again. Book #2 in OF CROWNS AND GLORY will be released soon!
Rond een aantal thema's wordt verteld hoe mensen zich in de loop der eeuwen voorstelden hoe de toekomst er zou uitzien. Onderwerpen
die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld robots, bacteriewerend ondergoed en een verjongingsbron, Met gekleurde illustraties. Vanaf ca. 12
jaar.
“Morgan Rice komt wederom met wat een briljante nieuwe serie belooft te zijn. We worden verzwolgen door een fantasie over 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) OVERWINNAAR, VERLIEZER, ZOON is boek #8—en het laatste boek—in
Morgan Rice’ bestverkopende epische fantasy serie OVER KRONEN EN GLORIE, die begint met SLAAF, KRIJGER, KONINGIN (Boek #1),
een gratis download. Terwijl Ceres in een mystiek land vecht om haar verloren krachten terug te vinden—en haar leven te redden—zetten
Thanos, Akila, Heer West en de anderen zich schrap op het eiland Haylon, voor hun laatste slag tegen de machtige vloot uit Felldust. Jeva
probeert haar mensen te overtuigen om Thanos te helpen en zich aan te sluiten bij de strijd om Haylon. Er volgt een episch gevecht, golf na
golf, en ze hebben slecht weinig tijd als Ceres niet meer terugkeert. Stephania zeilt naar Felldust om de Tweede Steen te verleiden en hem
terug naar Delos te brengen, zodat ze het koninkrijk dat ooit van haar was weer kan opeisen. Maar in deze wrede wereld gaat niet alles zoals
ze het gepland had. Irrien, net terug van zijn overwinning in het Noorden, roept de volledige vloot van Felldust bij elkaar om een laatste
verpletterende aanval op Haylon uit te voeren. Hij brengt ook een verrassingswapen mee—een monster met een onmetelijke kracht—om
ervoor te zorgen dat Ceres voorgoed wordt uitgeschakeld. Intussen stuurt de tovenaar Daskalos zijn ultieme wapen—de zoon van Thanos en
Stephania—op een missie om zijn vader te doden. In het laatste boek van de serie voltrekt zich de meest epische strijd van allemaal, een strijd
waar het lot van de wereld van afhangt. Zal Ceres het overleven? En Thanos? Wat zal er van zijn zoon terechtkomen? Zullen de mensen ooit
weer vrij zijn? En zullen Ceres en Thanos eindelijk ware liefde vinden? OVERWINNAAR, VERLIEZER, ZOON vertelt een episch verhaal over
tragische liefde, wraak, verraad, ambitie en lotsbestemming. Onvergetelijke personages en bloedstollende actie nemen ons mee naar een
wereld die we nooit meer zullen vergeten, en die ons weer opnieuw verliefd laat worden op fantasy. “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 (over De Opkomst van de Draken)
“Een verhaal dat doet denken aan THE HUNGER GAMES over twee moedige tieners die vastberaden zijn hun geliefden terug te krijgen.
Maar de ware kracht van elk verhaal zit niet alleen in de setting en de gebeurtenissen, maar ook in de manier hoe de karakters overkomen,
tot leven komen en met hun leven omgaan—en dit is waarmee ARENA ÉÉn afwijkt van het voorspelbare en de eer dwingende gebieden van
geloofwaardigheid en kracht ingaan...ARENA ÉÉN bouwt een geloofwaardige, naslepende wereld en is aanbevolen...voor iedereen die houdt
van dystopische romans, krachtige vrouwelijke karakters en verhalen over ongewone moed.” --Midwest Book Review D. Donovan, eBookrecensent De #1 Bestseller! New York. 2120. Amerika is met de grond gelijk gemaakt, weggevaagd door de Tweede Burgeroorlog. In deze
post-apocalyptische wereld zijn er maar weinig overlevenden. En zij die wel overleven, zijn leden van gewelddadige bendes, rovers die in de
grote stad wonen. Ze patrouilleren het platteland, op zoek naar slaven, op zoek naar nieuwe slachtoffers om terug naar de stad te brengen
voor hun favoriete dodelijke sport: Arena Eén. Het dodelijke stadion waar tegenstanders vechten tot de dood, op de meest barbaarse
manieren. In de arena geldt maar één regel: niemand overleeft. Niemand. Diep in de wildernis, hoog in de Catskill Mountains, lukt het de 17
jaar oude Brooke Moore te overleven, door zich met haar jongere zusje Bree te verstoppen. Voorzichtig proberen ze de bendes
slavendrijvers die het platteland patrouilleren te ontwijken. Maar op een dag is Brooke niet voorzichtig genoeg en wordt Bree gevangen
genomen. De slavendrijvers nemen haar mee naar de stad waar haar een zekere dood te wachten staat. Brooke, de dochter van een
marinier, is opgevoed om sterk te zijn en een gevecht nooit uit de weg te gaan. Wanneer haar zusje wordt meegenomen, doet Brooke alles in
haar macht op achter de slavendrijvers aan te gaan en haar zusje terug te krijgen. Onderweg leert ze Ben kennen, net als haar 17 jaar oud
en ook een overlevende, wiens broertje werd meegenomen. Samen gaan ze op een reddingsmissie. Wat er volgt is een post-apocalyptische
thriller, vol met actie, wanneer zij samen tot diep in het hart van New York achter de slavendrijvers aan gaan tijdens de meest gevaarlijke rit
van hun leven. Om te overleven, moeten ze gaandeweg de moeilijkste beslissingen en opofferingen van hun leven maken, wanneer ze tegen
de meest onverwachte obstakels aanlopen—inclusief hun onverwachte gevoelens voor elkaar. Zullen ze hun geliefden redden? Zullen ze het
overleven? En zullen zei zelf ook in de arena moeten vechten? “Mijn aandacht werd vanaf het begin gegrepen en niet meer losgelaten….Dit
verhaal is een geweldig avontuur dat vanaf het begin een hoog tempo heeft en vol actie zit. Er is geen saai moment te vinden.” --Paranormal
Romance Guild {betreffende Gekeerd} "Ik moet eerlijk toegeven, voor ARENA ÉÉn, had ik nooit eerder iets post-apocalyptische gelezen. Ik
had nooit gedacht dat ik het interessant zou vinden….Ik was positief verrast over hoe verslavend dit boek was. ARENA ÉÉN is een van die
boeken die je tot laat in de avond leest totdat je scheel ziet omdat je niet wilt stoppen met lezen….Het is geen geheim dat ik van sterke
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heldinnen houd in de boeken die ik lees….Brooke was sterk, taai, meedogenloos, en terwijl er romantiek in het boek zit, werd Brooke hier niet
door gestuurd....Ik geef ARENA ONE sterke aanbeveling.” --Dallas Examiner ARENA ÉÉN is Boek #1 in de Overlevingstrilogie, en bestaat
uit 85.000 woorden. Boek #2 uit de serie, ARENA TWEE, is nu ook verkrijgbaar.
In een veranderende samenleving past ook de openbare bibliotheek zich aan. Nieuwe produkten worden volop in de markt gezet en nieuwe
markten en doelgroepen worden aangeboord. Publicatie beschrijft marketingstrategieën die kunnen worden ingezet voor de positionering,
vernieuwing van de bibliotheekdiensten en profilering van de bibliotheek.
THE CHILLING SEVENTH NOVEL IN THE BESTSELLING FRIEDA KLEIN SERIES 'Menacing' Guardian Someone is coming for Frieda,
someone deadly . . . Psychotherapist Frieda Klein has believed serial killer Dean Reeve escaped justice for years. Despite what the police
say, she is convinced he's still alive. And finally she has the evidence - under her floor is the rotting corpse of an ex-policeman she hired to
hunt for Reeve. Whoever did this is clearly very dangerous and must be found. But they're not finished with Frieda - or those she loves most .
. . 'Addictive' Daily Express 'Nail-biting' Marie Claire 'Ingenious' Daily Telegraph
“De cliffhanger aan het einde van VERRADEN zal ervoor zorgen dat de lezer snakt naar meer, en VERRADEN krijgt dan ook een dikke 10:
het heeft een heerlijk tempo en fantasierijk verhaal.” --The Dallas Examiner In VERRADEN (Boek #3 van De Vampierverslagen) ontwaakt
Caitlin Paine uit een diep coma, en beseft ze dat ze veranderd is. Ze is nu een echte volbloedvampier en bezit allerlei nieuwe krachten, zoals
vliegen en bovenmenselijke kracht. Caleb is nog steeds aan haar zijde en wacht geduldig tot ze bijkomt. Ze heeft nu alles dat ze had kunnen
dromen. Tot het allemaal plotseling gruwelijk fout gaat. Caitlin is ontzet als ze Caleb met zijn ex-vrouw Sera ontdekt, en voor Caleb het uit
kan leggen, stuurt Caitlin hem weg. Haar hart is gebroken en ze is in de war; ze wil het liefst sterven. Haar enige troost is haar wolfpup Rose.
Caitlin vindt ook troost in haar nieuwe omgeving. Ze merkt dat ze op een verborgen eiland is geplaatst in de Hudsonrivier – Pollepel genaamd
– bij een eliteverbond van tienervampiers, zowel jongens als meisjes. Met haar erbij zijn er 24 vampiers. Ze komt erachter dat dit een plaats
is voor verstotelingen zoals zij, en ze ontmoet haar nieuwe beste vriendin Polly. Ze begint haar training in vechttechnieken van de
vampierelite en ze realiseert zich dat ze eindelijk een plek heeft die ze thuis kan noemen. Maar er dreigt een vampieroorlog en haar broertje
Sam is ontvoerd door Samantha. De kwaadaardige Kyle, die nu het mythische Zwaard te pakken heeft, is op oorlogspad en zal niet stoppen
voor hij New York heeft uitgeroeid. Caitlin weet ondanks haar nieuwe thuis en ondanks haar nieuwe liefde – de mysterieuze vampier Blake –
dat het een kwestie van tijd is voor haar lot haar roept. Ze is tenslotte nog steeds De Ene, en iedereen kijkt nog steeds naar haar om haar
vader te vinden, en het andere wapen dat hen kan redden. Ze wordt verscheurd tussen haar nieuwe vrienden en haar blijvende gevoelens
voor Caleb, en ze moet beslissen waar haar loyaliteit echt ligt, en of ze alles wil riskeren om hem te vinden en hem haar leven opnieuw te
laten redden…. “VERRADEN is een geweldig nieuw deel in deze serie. Morgan Rice weet wat het beste is voor de serie. Het heeft een
razend tempo en is gevuld met actie, liefde, spanning en intrige. Als je de eerste twee boeken niet hebt gelezen: lees ze snel en ga dan
verder met VERRADEN!” VampireBookSite “VERRADEN bevat heerlijke romantiek, een sterk verhaal, veel actie en een moordend tempo.
Morgan Rice tilt het verhaal naar een hoger plan. Er zitten zó veel verrassingen in dat je niet wilt stoppen met lezen tot je de laatste pagina
hebt verslonden.” --The Romance Reviews
“Morgan Rice’ verbeeldingskracht kent geen grenzen. Een troon voor zusters, een nieuwe serie die net zo onderhoudend belooft te zijn als
de voorgaande series, vertelt het verhaal van twee zusjes (Sophia en Kate), weesmeisjes die vechten om te overleven in het wrede,
veeleisende leven van het weeshuis. Een schot in de roos. Ik kan nauwelijks wachten tot ik het tweede en derde boek in handen heb!”
--Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) Bestsellerauteur Morgan Rice komt met een onvergetelijke nieuwe fantasyserie. In Een
requiem voor prinsen (Een troon voor zusters - boek 4), vecht de 17-jarige Sophia voor haar leven nadat Milady d’Angelica haar heeft
verwond. Zullen de nieuwe krachten van haar zusje Kate haar weer terug kunnen brengen? De zusjes zeilen naar het verre en exotische land
van hun oom, hun laatste hoop en enige connectie met hun ouders. Maar het is een verraderlijke reis, en zelfs als het hen lukt om hun
bestemming te bereiken, weten de zusjes niet of ze warm onthaald zullen worden. Kate, die haar schuld aan de heks moet vereffenen,
bevind zich in een steeds wanhopiger wordende situatie… Tot ze een tovenares ontmoet die misschien de sleutel tot haar vrijheid heeft.
Sebastian keert met een gebroken hart terug naar het hof en wil wanhopig graag weten of Sophia nog leeft. Als zijn moeder hem dwingt om
met Milady d’Angelica te trouwen, weet hij dat het tijd is om alles te riskeren. Een requiem voor prinsen (Een troon voor zusters - boek 4) is
het vierde boek in een verbluffende nieuwe fantasyserie vol liefde, liefdesverdriet, tragedie, actie, avontuur, magie, zwaarden, tovenarij,
draken, lotsbestemming en bloedstollende actie. Een spannend boek met personages om verliefd op te worden, en een wereld die je nooit
meer zult vergeten. Boek 4 van de serie is binnenkort verkrijgbaar. “[Een troon voor zusters (boek 1) is het] krachtige eerste deel van een
serie [die] met een combinatie van strijdlustige hoofdrolspelers en uitdagende omstandigheden niet alleen jongvolwassenen zal aanspreken,
maar ook volwassen fantasyfans die op zoek zijn naar epische verhalen vol krachtige vriendschappen en vijanden.” --Midwest Book Review
(Diane Donovan)
From the frenetic atmosphere of Manhattan to the magnificent wide-open plains of Africa, The Sun Sister is the sixth epic tale in the Seven
Sisters series by the number one bestseller Lucinda Riley. A breathtaking story of love and loss, inspired by the mythology of the famous star
constellation. To the outside world, Electra D’Aplièse seems to have it all: as one of the world’s top models, she is beautiful, rich and
famous. Yet Electra’s already tenuous control over her state of mind has been rocked by the death of her father, Pa Salt, the elusive
billionaire who adopted his six daughters from across the globe. Struggling to cope, she turns to alcohol and drugs. As those around her fear
for her health, Electra receives a letter from a stranger claiming to be her grandmother . . . In 1939, Cecily Huntley-Morgan arrives in Kenya
from New York to nurse a broken heart. Staying with her godmother, a member of the infamous Happy Valley set, she meets Bill Forsythe, a
notorious bachelor and cattle farmer with close connections to the proud Maasai tribe. But after a shocking discovery, and with war looming,
Cecily has few options. Moving up into the Wanjohi Valley, she is isolated and alone. Until she meets a young woman in the woods and
makes her a promise that will change the course of her life for ever. The addictive series continues with The Missing Sister. ‘Heartwrenching, uplifting and utterly enthralling. The Seven Sisters series is Lucinda Riley at the top of her game: a magical storyteller who creates
characters we fall in love with and who stay with us long after we finish reading. Dazzlingly good.’ – Lucy Foley, bestselling author of The
Hunting Party.
“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 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
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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!

“Morgan Rice komt met wat een briljante nieuwe serie belooft te zijn. We worden verzwolgen door een fantasie over moed, eer,
magie en vertrouwen in je lotsbestemming. Morgan is er wederom in geslaagd om sterke personages neer te zetten die we op
elke pagina toejuichen… Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van iedereen die houdt van een goed geschreven fantasy
roman.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over De Opkomst van de Draken) Een bundel van de eerste twee boeken
in Morgan Rice’ nieuwe #1 Bestverkopende epische fantasy serie OVER KRONEN EN GLORIE (SLAAF, KRIJGER, KONINGIN
en REBEL, GEVANGENE, PRINSES). Twee bestsellers in één bestand, een geweldige introductie tot de OVER KRONEN EN
GLORIE serie. Meer dan 150.000 woorden om te lezen voor een ongelofelijk lage prijs—ook perfect om cadeau te geven! SLAAF,
KRIJGER, KONINGIN beschrijft het meedogenloze bestaan van de 17-jarige Ceres, een beeldschoon, arm meisje uit de stad
Delos. Overdag levert ze de door haar vader gesmede wapens af bij de oefenterreinen van het paleis, ’s nachts traint ze er
stiekem mee, verlangend naar een leven als krijger in een land waar het voor meisjes verboden is om te vechten. Ze weet dat het
niet lang meer zal duren voor ze als slavin zal worden verkocht, en die gedachte drijft haar tot wanhoop. De 18-jarige prins Thanos
haat alles waar zijn koninklijke familie voor staat. Hij veracht de wrede behandeling van het volk, vooral de wrede gevechten—de
Killings—die in het hart van de stad plaatsvinden. Hij verlangd ernaar om zichzelf te bevrijden van de beperkingen van zijn
opvoeding, maar ondanks het feit dat hij een fantastische krijger is, ziet hij geen uitweg. In REBEL, GEVANGENE, PRINSES
wordt de 17-jarige Ceres per koninklijk decreet gedwongen om te vechten in het Stadion, de meedogenloze arena waar krijgers uit
alle hoeken van de wereld heen worden gebracht om elkaar te doden. Ceres moet het opnemen tegen bloeddorstige
tegenstanders en haar kansen op overleven zijn klein. Haar enige hoop is het vinden van haar innerlijke krachten, zodat ze voor
eens en altijd kan veranderen van slaaf tot krijger. Ondertussen ontwaakt de 18-jarige prins Thanos op het eiland Haylon, waar hij
ontdekt dat hij door zijn eigen mensen in zijn rug is gestoken en op het bloedovergoten strand voor dood is achtergelaten. Hij
wordt gevangengenomen door rebellen en moet vechten voor zijn leven zodat hij erachter kan komen wie hem wilde vermoorden
en wraak kan nemen. Ceres en Thanos hebben hun liefde voor elkaar niet verloren; maar aan het hof van het Rijk wemelt het van
leugens, verraad en bedrog. Terwijl jaloerse aristocraten complexe leugens weven, worden ze er beiden, in een tragisch
misverstand, van overtuigd dat de ander dood is. De keuzes die ze maken zullen elkaars lot sterk beïnvloeden. OVER KRONEN
EN GLORIE vertelt het epische verhaal van tragische liefde, wraak, verraad, ambitie en lotsbestemming. Onvergetelijke
personages en bloedstollende actie voeren ons mee naar een wereld die ons altijd bij zal blijven, een wereld die zorgt dat we
opnieuw verliefd worden op fantasy. Boek #3 in OVER KRONEN EN GLORIE is binnenkort beschikbaar!
Detective Braydon Thatcher must protect Sophia Hardwick and find the three missing girls before time runs out.
An innocent... Tia Grayson has never known life outside the Brazilian convent she calls home. Until Max Leonelli arrives with the
shocking news that she is heiress to an English fortune – and ignites a burning need for his touch...
“Morgan Rice komt wederom met wat een briljante nieuwe serie belooft te zijn. We worden verzwolgen door een fantasie over
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) HELD, VERRADER, DOCHTER is boek
#6 in Morgan Rice’ bestverkopende epische fantasy serie OVER KRONEN EN GLORIE, die begint met SLAAF, KRIJGER,
KONINGIN (Boek #1). De 17-jarige Ceres, een beeldschoon, arm meisje uit de stad Delos, ontwaakt zonder haar krachten.
Vergiftigd door de tovenaar en gevangen genomen door Stephania, bereikt Ceres’ leven haar dieptepunt. Ze wordt misbruikt voor
een wrede sport—en kan niets doen om het tegen te houden. Nadat Thanos zijn broer Lucious heeft gedood wil hij teruggaan naar
Delos om Ceres en zijn thuisland te redden. Maar de Felldust vloot is al uitgevaren, en nu het gewicht van de wereld op de stad af
komt is het misschien te laat om alles waar hij om geeft te redden. Er volgt een epische strijd, één die het lot van Delos voorgoed
zal bepalen. HELD, VERRADER, DOCHTER vertelt een episch verhaal over tragische liefde, wraak, verraad, ambitie en
lotsbestemming. Onvergetelijke personages en bloedstollende actie voeren ons mee naar een wereld die ons altijd bij zal blijven,
en ons weer opnieuw verliefd laat worden op fantasy. “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 (over De
Opkomst van de Draken) Boek #7 in OVER KRONEN EN GLORIE zal binnenkort verschijnen!
With 1855-1927 are issued and bound: Handelingen van de algemeene vergadering.
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in The Netherlands. It's published 10 times a year with a
circulation of approximately 3,5 million copies.
Inleiding tot spirituele denkwijzen en begrippen.
A young messenger. A secret mission. A kingdom in peril. It is the dead of night. Sixteen-year-old Tiuri must spend hours locked in
a chapel in silent contemplation if he is to be knighted the next day. But, as he waits by the light of a flickering candle, he hears a
knock at the door and a voice desperately asking for help. A secret letter must be delivered to King Unauwen across the
GreatMountains - a letter upon which the fate of the entire kingdom depends. Tiuri has a vital role to play, one that might cost him
his knighthood. Tiuri's journey will take him through dark, menacing forests, across treacherous rivers, to sinister castles and
strange cities. He will encounter evil enemies who would kill to get the letter, but also the best of friends in the most unexpected
places. He must trust no one. He must keep his true identity secret. Above all, he must never reveal what is in the letter... The
Letter for the Kingis the thrilling story of one boy's battle against evil, set in an enchanted world of chivalry, courage and true
friendship. Tonke Dragtwas born in Jakarta in 1930 and spent most of her childhood in Indonesia. When she was twelve, she was
interned in a camp run by the Japanese occupiers, where she wrote (with a friend) her very first book using begged and borrowed
paper. Her family moved to the Netherlands after the war and, after studying at the Royal Academy of Art in The Hague, Dragt
became an art teacher. She published her first book in 1961, followed a year later byThe Letter for the King, which won the
Children's Book of the Year award and has been translated into sixteen languages. Dragt was awarded the State Prize for Youth
Literature in 1976 and was knighted in 2001. 'The story has the quality of a legend, a tale of ancient times. Over a million copies of
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the book have been sold worldwide.The Letter for the Kinghas everything.'Nederlands Dagblad 'It is fascinating, captivating in the
same way as Tolkien's The Hobbit and The Lord of the Rings. As well as the familiar battle between good and evil, we are
presented with a discovery of true chivalry.'Schager Courant
“Het is Morgan Rice weer gelukt! Met een sterke verzameling personages creëert de auteur wederom een magische wereld.
ALLEEN DE WAARDIGE zit vol intriges, verraad, onverwachte vriendschap en alle ingrediënten die je van elke bladzijde laten
smullen. Het boek zit boordevol actie en jij zit op het puntje van je stoel.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos Morgan
Rice, #1 bestverkopende auteur van DE ZOEKTOCHT VAN HELDEN (een gratis download met meer dan 1.000 vijfsterren
recensies) komt met een meeslepende nieuwe fantasy serie. In ALLEEN DE DAPPERE (De Weg van Staal—Boek Twee) is de
zeventienjarige Royce op de vlucht voor zijn vrijheid. Hij wordt herenigd met de boeren wanneer hij probeert zijn broers te redden
en voorgoed te ontsnappen. Ondertussen ontdekt Genevieve een schokkend geheim dat de rest van haar leven zal beïnvloeden.
Ze moet beslissen of ze haar eigen leven wil riskeren om dat van Royce te redden—terwijl hij denkt dat ze hem verraden heeft. De
aristocratie bereid zich voor op oorlog tegen de boeren en alleen Royce kan hen redden. Maar de enige hoop die Royce heeft is
zijn geheime kracht—een kracht waarvan hij niet eens zeker weet dat hij ze heeft. ALLEEN DE DAPPERE vertelt een episch
verhaal over vrienden en geliefden, over ridders en eer, over verraad, het lot en de liefde. Het is een verhaal over eer dat ons
meesleept in een fantasiewereld waar we verliefd op zullen worden en die alle leeftijden zal aanspreken. Boek #3 in de
serie—ALLEEN DE VOORBESTEMDE—is nu ook beschikbaar voor pre-order.
In EEN BEWIND VAN STAAL (BOEK #11 IN DE TOVENAARSRING), moet Gwendolyn haar mensen beschermen als het
Koninklijk Hof bezet wordt. Ze wil hen uit de Ring evacueren—maar er is één probleem: haar mensen weigeren te vertrekken. Er
ontstaat een machtsworsteling, en Gwens heerschap wordt voor het eerst uitgedaagd—terwijl de Ring in groot gevaar is. Achter de
McClouds ligt de dreiging van Romulus en zijn draken, die zich, nu het Schild is uitgeschakeld, voorbereiden op een catastrofale
invasie. Er staat niets meer tussen hen en de complete vernietiging van de Ring. Romulus is, met Luanda aan zijn zijde, niet te
stoppen zolang de maancyclus nog niet voorbij is, en Gwen moet vechten voor haar leven—en dat van haar baby en haar
mensen—in een epische strijd van draken en mannen. Kendrick leidt de Zilveren in een heldhaftige strijd, en wordt bijgestaan door
Elden en de nieuwe rekruten van de Krijgsmacht, evenals zijn broer Godfrey, die iedereen verrast met zijn eervolle daden.
Desondanks is dat misschien toch niet genoeg. Ondertussen is Thor in het Land van de Druiden op de missie van zijn leven. Hij
reist door een geducht, magisch land, waar magische regels gelden. Hij moet al zijn kracht aanspreken en wordt gedwongen om
dieper te graven, en zo de geweldige krijger—en Druide—te worden die hij voorbestemd is om te zijn. Hij wordt geconfronteerd met
monsters en uitdagingen zoals hij nog niet eerder heeft meegemaakt, en moet zijn leven wagen om zijn moeder te vinden. Erec en
Alistair reizen af naar de Zuidelijke Eilanden, waar ze worden begroet door zijn mensen, inclusief zijn competitieve broer en zijn
jaloerse zus. Erec heeft een dramatische laatste ontmoeting met zijn vader, en het eiland bereid hem voor om de troon als Koning
te bestijgen. Maar op de Zuidelijke Eilanden moet men vechten voor het recht om Koning te zijn, en in een epische strijd zal Erec
de test van zijn leven ondergaan. In een dramatische wending leren we dat verraad zelfs hier, op een plek van nobele krijgers, op
de loer ligt. Reece moet na zijn wraak op Tirus op de Hoge Eilanden vechten voor zijn leven. Pure wanhoop verenigt hem weer
met Stara. Ze zijn beiden voorzichtig in elkaars aanwezigheid, maar op elkaar aangewezen om te overleven—en hun missie komt
tot een hoogtepunt in een episch gevecht op zee, dat het hele eiland in gevaar brengt. Zal Gwen in veiligheid komen? Zal
Romulus de Ring vernietigen? Zullen Reece en Stara samen eindigen? Zal Erec herrijzen als Koning? Zal Thor zijn moeder
vinden? Wat zal er van Guwayne terecht komen? Zal er iemand overleven? EEN BEWIND VAN STAAL is een episch verhaal van
vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van
gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is
een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. Boek #12--#15
in deze serie zijn ook verkrijgbaar!
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