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vriendenkring van de vorst. Maar als ze er aan het hof achter komen dat ze
eigenlijk een meisje is, zal dat grote gevolgen voor haarzelf en haar familie
hebben. Voordat ze zich kan bevrijden uit het web van Moskouse intriges – en
terwijl Morozko met advies komt waarvan niet te zeggen valt of het betrouwbaar is
– wordt Vasilisa geconfronteerd met een gevaar dat heel Moskou bedreigt.
What Do I Read Next? Volume 2 2003 Neil Barron 2004 Provides synopses for over
1,500 titles of current popular fiction and recommends other books by such
criteria as authors, characters portrayed, time period, geographical setting, or
genre
Moeras Steve Toltz 2016-09-22 Liam is schrijver (en dat lukt maar moeizaam) en een
gemankeerde politieman. Aldo is zijn beste vriend en muze, een onhandig criminele
ondernemer met een zesde zintuig voor tegenspoed. Naarmate Aldo’s geluk afneemt,
raakt Liam er steeds meer van overtuigd dat hij zijn volgende boek wild baseren op
Aldo’s rampspoed en vruchteloze pogingen om die ene grote liefde terug te winnen:
zijn ex-vrouw Stella. Wat begint als een idee om enige betekenis te destilleren
uit al Aldo’s tegenslag, eindigt in een diepgaand verhaal over vertrouwen en
vriendschap.
De gave van Katsa Kristin Cashore 2009 Een jonge vrouw met een speciaal talent
voor het feilloos doden van mensen wil meer uit het leven halen.
Quick and Popular Reads for Teens Pam Spencer Holley 2009-01-01 Collects ten years
of the "Popular Paperbacks for Young Adults" and "Quick Picks for Reluctant
Readers" lists, organized by both author and theme.
De beer en de nachtegaal Katherine Arden 2017-10-16 De Beer en de Nachtegaal van
Katherine Arden is een magisch sprookje. In een dorp op het randje van de
wildernis in het noorden van Rusland, waar de ijskoude wind blaast en het altijd
lijkt te sneeuwen, vertelt een oude min sprookjes over de Winterkoning. Verhalen
over oude magie verboden door de kerk. Maar voor het jonge, wilde meisje Vasja
zijn het meer dan alleen verhalen. Alleen zij ziet de geesten rondom het huis die
haar beschermen. Alleen zij voelt de groeiende krachten van een duistere vorm van
magie in het bos... ‘Een prachtig en winters sprookje vol magie en duistere
wezens, over de harde realiteit van opgroeien.’ Naomi Novik, auteur van Ontworteld
Analog Science Fiction/science Fact 1991-04
De Groene Engeltoren Tad Williams 2017-03-24 De Belegering is het derde deel van
Tad Williams’ vierdelige epos Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard, de reeks die
George R.R. Martin inspireerde om Het Lied van IJs en Vuur te schrijven. Wanneer
de kwade volgelingen van Ineluki de Stormkoning, de ondode vorst van de Sithi,
zich met hun donkere krachten voorbereiden op de allesvernietigende veldslag, en
koning Elias steeds dieper verstrikt raakt in hun duistere wereld, bundelen de
medestrijders van prins Jozua hun krachten bij het laatste toevluchtsoord en
verzamelpunt: de Steen des Afscheids. De tijd dringt, en de overlevenden van het
Verbond van het Geschrift komen eveneens bij elkaar om raadsels uit het verleden
op te lossen. Alleen zo kunnen Jozua en de zijnen de machtige vijand verslaan...
‘Baanbrekend... veranderde de manier waarop mensen dachten over het genre, en
maakte de weg vrij voor veel moderne fantasy. Inclusief mijn werk.’ Patrick
Rothfuss
The Horn Book Guide to Children's and Young Adult Books 1990
Shiva's vuur Suzanne Fisher Staples 2002 Parvati, een meisje uit een dorp in het
zuiden van India, wordt door een grootmeester van de klassieke Indiase dans
meegenomen naar zijn gurukulam om te worden opgeleid tot danseres.
Cybele's geheim Juliet Marillier 2008 Een zeventienjarig meisje mag met haar vader
mee naar Istanbul om een religieus voorwerp te bemachtigen; ze ontvangt van wezens
uit de Andere Wereld een opdracht waarbij dat voorwerp een rol speelt.
De winter van de heks Katherine Arden 2019-10-04 Het lot van de mensheid en de
magische wezens die haar omringen, ligt in de handen van Vasya in dit laatste deel
van Katherine Ardens trilogie, die begon met De Beer en de Nachtegaal. De winter
van de heks is het magische slotdeel van Katherine Ardens Winternacht-trilogie
over de dappere Vasilisa. Een meisje kan het verschil maken... Moskou brandt, en
haar inwoners zoeken naar antwoorden – vooral naar iemand die ze de schuld kunnen
geven. Vasilisa, een meisje met buitengewone gaven, moet vluchten voor haar leven;
ze wordt achtervolgd door zij die haar magie de schuld geven van hun tegenspoed.
Maar dan keert een wraakzuchtige demon terug, sterker dan ooit. En hij is
vastbesloten de wereld in chaos te doen storten, samen met verschillende
bondgenoten onder de mensen en geesten. Het lot van de mensheid en de magische
wezens die hen omringen, ligt in de handen van Vasya. Maar ze kan ze misschien
niet allemaal redden.
Science Fiction & Fantasy Book Review Annual 1991
Talking Book Topics 2008
Discover 1994
Dochter van het keizerrijk Raymond E. Feist 2011-11-28 In samenwerking met de
Amerikaanse auteur en illustratrice Janny Wurts schreef Raymond E. Feist de
zogeheten Keizerrijk-trilogie, die zich afspeelt ten tijde van De Oorlog van de
Grote Scheuring en een onmisbaar onderdeel vormt in zijn oeuvre. In deze trilogie
vertelt hij het verhaal van Mara, een jonge vrouw die na de dood van haar vader en
broers de Regerend Vrouwe van de Acoma-clan wordt. Terwijl de oorlog op Midkemia
steeds slechter verloopt, moet zij de familie-eer hoog houden in het Grote Spel
van de Raad, de ingewikkelde politiek tussen de heersende families in het
Keizerrijk. Daarbij komt ze niet alleen in conflict met de Hoofden van de machtige
families, allen mannen, maar ook met de gevreesde Zwarte Mantels, de magiërs die
achter de schermen het leven op Kelewan besturen. De jonge Mara wordt uit het
klooster gehaald na het overlijden van haar vader en haar broer, om leiding te
geven aan de Acoma-clan. Het is aan haar het voortbestaan haar familie te
waarborgen.
Presenting Young Adult Fantasy Fiction Cathi Dunn MacRae 1998 Organizes fantasy
literature into sub-genres and examines the lives and works of authors in each of
the different areas
De onbekende reiziger Diana Wynne Jones
Troon van gif Celine Kiernan 2013-11-28 "Troon van gif" is het eerste deel van de
Moorehawke-trilogie. De roman, die zich afspeelt in een veertiende-eeuws Europa,
is een opmerkelijke combinatie van hoofse intriges, avontuur en romantiek.
Pratende katten en verschijnende en verdwijnende geesten vervolmaken het verhaal
tot een fascinerende historische fantasie. "Troon van gif" vertelt het verhaal van
de 15-jarige Wynter Moorehawke. Na een periode van vijf jaar in de Noordelijke
landen keren Wynter en haar vader terug naar hun eigen land. Tijdens hun
afwezigheid is alles veranderd. De kroonprins Alberon wordt vermist en de koning
doet er alles aan zijn sporen uit te wissen. Hij dwingt zijn bastaardzoon Lord
Razi de plaats van Alberon als troonopvolger in te nemen. Razi daarentegen is

Het magische schip Robin Hobb 2011-12-12 De Vivacia is het schip van de familie
Vestrit, dat na de dood van de derde kapitein tot leven komt, zoals immer met de
uit toverhout gewrochte schepen van Beierstad. Maar de piraat Kennit slaagt erin
het buit te maken.
Koninkrijk te koop Terry Brooks 2011-10-07 De Landover-boeken gaan over de
Amerikaanse advocaat Ben Holiday, die op een dag voor een miljoen dollar een
magisch koninkrijk koopt om het verlies van zijn vrouw en kind te verwerken. De
avonturen zijn kleurrijk enlicht van toon, Vol bijzondere wendingen en verbazende
personages. Ben Holiday staat misschien wel het dichtst bij Terry Brooks, die,
voor hij een succesvol schrijver werd, zelf advocaat was.Landover is een magisch
koninkrijk, met toverij en een elfenvolk, precies zoals de advertentie beloofde.
Maar nadat hij het gekocht heeft, komt Ben Holiday er al snel achter dat er een
paar details onvermeld zijn gelaten: het koninkrijk is een puinhoop. De baronnen
weigeren een koning te erkennen en de boeren hebben alle hoop verloren. Een draak
verwoest het platteland, terwijl een boze heks werkt aan een plan om alles te
vernietigen.Bens enige volgelingen zijn de klunzige hofmagiër Questor Teeuw, de
pratende hond Abernathy en de lieftallige Wilgje, die de gewoonte heeft wortel te
schieten in het maanlicht en in een boom te veranderen.En alsof dat allemaal nog
niet genoeg is, krijgt Ben te horen dat de IJzeren Mark, de verschrikkelijk heer
der demonen, alle toekomstige koningen van Landover voor een duel op leven en dood
uitdaagt. Bens taak lijkt onbegonnen werk: gelukkig is hij koppig
Rozen in de sneeuw Brenda Novak 2018-01-02 Zijn jeugdliefde, Olivia, trouwde met
een ander, en zijn huwelijk met haar jaloerse zus werd een ramp. Sindsdien is Kyle
Houseman genezen van de liefde. Lourdes Bennett, die zijn vakantiehuis huurt voor
de winter, is dan wel beroemd, leuk én bloedmooi, maar is dat niet juist een heel
gevaarlijke combinatie? Het lijkt hem dan ook beter om uit de buurt te blijven van
de countryzangeres. Helaas gooit een kapotte verwarming roet in het eten... Als er
íéts is waarvoor Lourdes niet naar Whiskey Creek is gekomen, is het een man. Ze
wil in alle rust werken aan haar comeback, want haar carrière zit, net zoals haar
relatie, in een dal. In een ijskoud huis gaat dat niet, wat ook echt de enige
reden is dat ze Kyles aanbod aanneemt om bij hem te logeren. Alleen, die
onverwachte kus!
The Pearl of the Soul of the World Meredith Ann Pierce 2008-02-01 The spellbinding
conclusion to the Darkangel Trilogy! Armed with a magical pearl imbued with all
the sorcery and wisdom of the world, bestowed upon her by the Ancient known as
Ravenna, Aeriel finally comes face-to-face with the White Witch and her vampire
sons. Backed by her husband, his army of good, and a throng of magical steeds, she
must unlock the power of the pearl to awaken her true destiny and save the world.
The Darkangel Meredith Ann Pierce 2007-04-01 The Darkangel, a vampire of
astounding beauty and youth, can only summon his full power when he finds his 14th
and final bride. But for Aeriel, whom he kidnaps to serve his brides, there is
something about him--something beyond his obvious evil--that makes her want to
save him rather than destroy him. The Darkangel--Pierce's first book, originally
released in 1982--was an ALA Best Book for Young Adults, a New York Times Notable
Children's Book, a Parent's Choice Award Superbook, and a Booklist Best Book of
the Decade.
Heilige beelden William Trevor 2014-10-08 William Trevor wordt algemeen beschouwd
als de grootmeester van het korte verhaal. Heilige beelden bevat twaalf verhalen
over hoe de liefde van gedaante kan veranderen. Trevors hoofdpersonen worstelen
met gevoelens van liefde, berouw en hoop. Een ober biecht zijn schokkende
criminele verleden op aan zijn -ex-vrouw, een schoolmeisje heeft spijt van de
roddels die ze over haar privéleraar verspreidde, en een jonge vrouw heeft
verdriet om haar toekomstige misleidingen. Trevors tijdloze verhalen delen een
ontspannen, onopgesmukte stijl en gaan vaak over op het eerste gezicht heel gewone
mensen die kampen met angsten en verlangens die groter zijn dan zijzelf.
Animals in Young Adult Fiction Walter Hogan 2009-07-01 Of the many themes
occurring in young adult literature, one that bears more extensive exploration is
the adolescent-animal connection. Although substantial critical commentary has
addressed children's animal stories and animals in adult fiction, very few studies
have been devoted to adolescent-animal encounters. In Animals in Young Adult
Fiction, Walter Hogan examines several hundred novels and stories to explore the
ways in which animals are represented in these works. In additional to providing
an historical survey, Hogan looks at both realistic fiction and speculative works,
including fantasy, supernatural, horror, and science fiction. Hogan reviews
stories that feature wild animal encounters, stories centered on relationships
with horses, dogs, and other working and performing animals, and those featuring
relationships with pets. Drawing upon established scholarship, this book examines
human-animal relationships from multiple angles, making it an invaluable resource
for librarians, teachers, and students of children's and young adult literature.
Ketenvuur Terry Goodkind 2012-11-21 Avonturier en minnaar, vluchteling en jager,
in elk opzicht een rechtvaardig mens, dit alles is Richard Cypher, de Zoeker. Over
hem en zijn geliefde Kahlan gaat dit epos de Wetten van de Magie dat, spannend en
aangrijpend tegelijk, over de gehele wereld miljoenen aan zich wist te binden. Als
Richard Cypher, de Zoeker, weer bij zijn positieven komt nadat hij op het slagveld
ernstig gewond is geraakt, constateert hij tot zijn verbijstering dat zijn
geliefde Kahlan spoorloos is. Erger nog: niemand kan zich haar herinneren het is
alsof zij nooit heeft bestaan! `Weinig schrijvers hebben Goodkinds
verbeeldingskracht. Publishing News
Fantasy Literature for Children and Young Adults Ruth Nadelman Lynn 1995 Offers
brief descriptions of more than 3,000 works of fantasy arranged by themes,
including ghosts, heroes, magic, time travel, toys, and witchcraft
American Book Publishing Record 1998
Het meisje in de toren Katherine Arden 2018-09-25 Het Meisje in de Toren is het
sprookjesachtige vervolg op Katherine Ardens De Beer en de Nachtegaal. Vasilisa
groeide op aan de rand van de Russische wildernis, waar de sneeuw zich huizenhoog
ophoopte en waar er waarheid school in de sprookjes die rond het vuur werden
verteld. Vasilisa’s gave om te zien wat anderen niet zien trok de aandacht van
Morozko – Vorst, de winterdemon uit de verhalen – en samen redden zij Vasilisa’s
volk van de ondergang. Maar omdat ze anders is dan de anderen, wordt ze door haar
eigen mensen voor heks uitgemaakt. Na te zijn weggejaagd uit haar huis heeft
Vasilisa nog maar twee opties: trouwen of het klooster in. Een onmogelijke keuze,
en dus kiest ze voor het avontuur. Verkleed als jongen trekt ze eropuit op haar
schitterende hengst Solovey. Als Vasilisa echter een stel bandieten te slim af is,
verandert alles. De grootvorst van Moskou roemt haar heldendaden, en plots wordt
Vasilisa weer herenigd met haar zus en broer, die nu deel uitmaken van de
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for children.
The Book Publishing Annual 1985
The Horn Book Magazine 1945 Vol. 2 includes extra number, "Experimental schools in
England," Jan. 1926.
Leerling van de kraai 2005 Als in 793 de Noormannen een aanval doen op een dorp in
Engeland worden Jack en zijn kleine zusje gevangen genomen. Gelukkig weet Jack
iets van magie. Vanaf ca. 12 jaar.
The Magazine of Fantasy and Science Fiction 1991
de Tuin Van Suldrun Jack Vance 2016-09-30 In een tijd voor Koning Arthur wordt er
in de koninklijke familie van Lyonesse, een van de bakkeleiende koninkrijken die
samen de mythische archipel der Oude Eilanden uitmaken, een prinses geboren.
Suldrun groeit op tot een ietwat dromerig meisje aan wie noch de complexe
hofintriges, noch de uithuwelijkingsplannen van haar ambitieuze vader, koning
Casmir, besteed zijn. Wanneer Suldrun naar een vergeten deel van de paleistuin
verbannen wordt, begint een weergaloos avontuur waarin Grootmeester Jack Vance ons
op zijn unieke manier meeneemt van de kerkers van kasteel Haidion naar het
betoverde Woud van Tantrevalles met zijn scharen halflingen, heksen, trollen en
menseneters; van de wispelturige elfen van de Thripsey Schoei naar de landhuizen
van wedijverende magiers en het onneembare kasteel Tintzin Fyral. De Tuin van
Suldrun is het eerste deel van de vermaarde Lyonesse trilogie, het Fantasy magnum
opus van Jack Vance. De Tuin van Suldrun is deel 52 van Het Verzameld Werk van
Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight in het jaar van de honderdste geboortedag
van de schrijver. Omslagillustratie: Luc Desmarchelier."
Analog Science Fiction/science Fact John Wood Campbell 1978-05
For Younger Readers 2008
Hartenbloed Juliet Marillier 2010 Wanneer Caitrin in het Ierland van de elfde eeuw
moet vluchten voor haar gewelddadige familie, komt ze erachter dat haar nieuwe
thuis verschillende duistere geheimen herbergt. Vanaf ca. 16 jaar.

vastbesloten zijn halfbroer te vinden en de vrede en stabiliteit in het koninkrijk
te herstellen. Wynter komt voor de moeilijke keuze te staan: blijven en buigen
voor de wil van de koning of haar doodzieke vader verlaten en zich aansluiten bij
haar vriend Razi en de mysterieuze Christopher. Als het trio het mysterie rond de
verdwijning van Alberon probeert op te lossen, worden zij continu bedreigd door
gevangenneming, moord of marteling. Troon van gif is een vertelling die de lezer
vanaf het allereerste moment grijpt en niet meer loslaat. De personages zijn met
zo'n nauwkeurigheid en met zo'n sympathie beschreven dat ze in het hoofd van de
lezer blijven hangen tot het laatste hoofdstuk is uitgelezen. 'Compact geschreven,
de stem van de verteller is sterk en de schrijfstijl zwierig. Een uitstekend
verhaal van een debuterend Ierse schrijver.' - Childrenís Books Ireland 'Warm
aanbevolen voor jong volwassen lezers en ver daarboven.' - The Irish Times 'Dit is
prachtig, levendig schrijven en verhalen vertellen op z'n absolute best.' Roddy
Doyle Celine Kiernan (Ierland) is geboren en opgegroeid in Dublin. Ze werkt al
jaren in de filmindustrie als maker van klassieke animaties. Haar eerste boek
schreef ze op haar elfde en ze is sindsdien niet meer gestopt met schrijven. Ze
heeft een zwakte voor graphic novels, omdat ze in die boeken storytelling en
animaties kan combineren. "Troon van gif" is haar debuut als auteur.
The Pearl of the Soul of the World Meredith Ann Pierce 2008-02-01 The spellbinding
conclusion to the Darkangel Trilogy! Armed with a magical pearl imbued with all
the sorcery and wisdom of the world, bestowed upon her by the Ancient known as
Ravenna, Aeriel finally comes face-to-face with the White Witch and her vampire
sons. Backed by her husband, his army of good, and a throng of magical steeds, she
must unlock the power of the pearl to awaken her true destiny and save the world.
Science Fiction, Fantasy & Horror 1991 A comprehensive bibliography of books and
short fiction published in the English language.
From Mythic to Linear Maria Nikolajeva 2000-01-01 In this radically new approach
to text typology, Maria Nikolajeva examines the depiction of time in literature
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