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“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!
"The fantasy book of the year."-Eoin Colfer, bestselling author of Artemis Fowl A 2018 Notable Children's Books Selection! You are The Wordsmith now. Are you ready for the
challenge? The city of Ark is the last safe place on Earth. To make sure humans are able to survive, everyone in Ark must speak List, a language of only 500 words. Everyone
that is, except Letta. As apprentice to the Wordsmith, Letta can read all the words that have ever existed. Forbidden words like freedom, music, and even pineapple tell her about
a world she's never known. One day her master disappears and the leaders of Ark tell Letta she is the new Wordsmith and must shorten List to fewer and fewer words. Then
Letta meets a teenage boy who somehow knows all the words that have been banned. Letta's faced with a dangerous choice: sit idly by and watch language slowly slip away or
follow a stranger on a path to freedom...or banishment.
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.
A NETFLIX ORIGINAL SERIES 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 King
is the thrilling story of one boy's battle against evil, set in an enchanted world of chivalry, courage and true friendship.
Seventeen years after the king of Katoren dies, a boy aspires to win the crown and is tested with seven impossible tasks by six Ministers.
An unmissable essay on the importance of children's literature by the bestselling and award-winning author, Katherine Rundell.'Rundell is the real deal, a writer of boundless gifts and
extraordinary imaginative power whose novels will be read, cherished and reread long after most so-called "serious" novels are forgotten' - ObserverKatherine Rundell - Fellow of All Souls
College, Oxford, and prize-winning author of five novels for children - explores how children's books ignite, and can re-ignite, the imagination; how children's fiction, with its unabashed emotion
and playfulness, can awaken old hungers and create new perspectives on the world. This delightful and persuasive essay is for adult readers.
In a faraway village there lives a farmer with his wife. The summer harvest has failed and winter already arrives. So, how should they feed their three sons? The idea arises to fetch wood in
the northern forest. They could dry it, sell it from door to door and earn some money to buy food.Frede knows that his parents are doing their best, but is it enough to withstand the most barren
period of the year? Together with his brothers, Rhune and Folke, he wants to visit Santa and ask him for help. But, first they must travel through that extensive forest where the evil Elf King
lurks.
With 1855-1927 are issued and bound: Handelingen van de algemeene vergadering.
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Tanya is no ordinary girl. She can see fairies. But not the fairies we imagine. Evil fairies who cast spells on her, rousing her from her sleep and propelling her out of bed. At wit's end with her
daughter's inexplicable behavior, Tanya's mother sends her away to live with her grandmother at Elvesden Manor, a secluded countryside mansion on the outskirts of a peculiar Essex town.
There is plenty to explore, as long as Tanya stays away from Hangman's Wood- a vast stretch of forest, full of catacombs and notorious for people losing their lives. Fifty years ago a girl
vanished in the woods, a girl Tanya's grandmother will not speak of. As Tanya learns more about this girl, she finds herself dangerously close to vanishing into the fairy realm forever. Debut
author Michelle Harrison weaves an intricate mystery into a beautiful and haunting fantasy that captures a rich world of fairy lore where only the color red can offer protection.
Spending the night in the woods with your friends is not a good idea in this scary thriller by the author of ESCAPE ROOM--a Halloween must-read. Sofia isn't so sure about Fright Night. When she suggested
it to her friends, she was only thinking of it as an excuse to get closer to Dylan. Now that it's happening, she's worried that spending the night in a deserted forest is a bad idea. But it's totally safe--there's even
a safe word if things get too intense. And they do. Sofia and her friends are forced to face their greatest fears, and suddenly? It's too late to turn back. Underlined is a line of totally addictive romance, thriller,
and horror titles coming to you fast and furious each month. Enjoy everything you want to read the way you want to read it.
Huidig ??materiaal en informatie bedoeld voor zelfpublicatie in het jaar 2018. Laag geprijsd: betaalbaar voor de meeste lezers. Concepten uitgelegd met minimaal gebruik van technische woorden. Het eerste
boek dat spreekt over een schrale budgettaire aanpak: misschien wel het enige boek in de markt dat niet spreekt van 'zelf publiceren GRATIS', maar het heeft het over zelfpublicatie tegen een minimale
kostprijs, besproken op een open manier . Dit boek moedigt je nooit aan om 1000 USD of 10.000 USD uit te geven om boekuitgaven te bereiken. Er wordt een duidelijk pad getoond voor de beginner: een
duidelijke en wetenschappelijk uitgewerkte optie voor zelfpublicatie. Bespreekt het belang van elke stap tijdens het publicatieproces, duidelijk en kostbaar in de diepte en mate zoals vereist met een eerlijke
uitleg. Dingen die echt worden geconfronteerd door een newbie-auteur. Geen dubbelzinnige antwoorden, geen overtreffende trap. Open-ended 'plannen en suggesties om aan uw behoeften te voldoen: u
hoeft niet in de plannen voor zelfpublicatie te passen; leer in plaats daarvan hoe u een plan kunt maken dat aan uw vereisten voldoet. Realistische suggesties: alle plannen en methoden die worden
voorgesteld voor zelfpublicatie zijn realistisch, praktisch en nuttig. Bespreekt alle belangrijke platforms: deze paar krachtige platforms samen stellen u in staat om toegang te krijgen tot de lezerspopulatie in
200 landen. Je zult praktisch de hele wereld bestrijken. Gratis platforms: alle platforms die in dit boek worden voorgesteld voor het bereiken van lezers wereldwijd en het verkopen van uw boeken zijn gratis te
gebruiken, behalve één die een jaarlijkse abonnementskosten heeft. Begrijp de ijdelheidspublicatieplatforms: begrijp het risico als de auteur het goede en slechte niet weet over ijdelheidspublicatie. Leer hoe
u uw budget kunt plannen: u heeft geld nodig om een ??boek te maken. Een boek faalt gewoon niet vanwege het schrijven ervan; het kan mislukken als gevolg van o
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