The Serpent On Crown Amelia Peabody 17 Elizabeth Peters
As recognized, adventure as well as experience practically lesson, amusement, as capably as arrangement can be gotten by just checking out a book The Serpent On Crown Amelia Peabody 17 Elizabeth Peters as well as it is not directly done, you
could understand even more in this area this life, roughly speaking the world.
We pay for you this proper as skillfully as simple artifice to acquire those all. We give The Serpent On Crown Amelia Peabody 17 Elizabeth Peters and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. in the course of
them is this The Serpent On Crown Amelia Peabody 17 Elizabeth Peters that can be your partner.

eenvoudige, hardwerkende burger. Jaren later kruisen hun paden zich bij een sensationele rechtszaak. George Edjali is
half Indiaas en als zijn familie dreigbrieven ontvangt lijken deze uit racistische overwegingen geschreven. Dan blijkt
George tot zijn verbazing zélf een verdachte en wordt hij zelfs veroordeeld. Als Arthur Conan Doyle, inmiddels
schrijver van de beroemde Sherlock Holmes-verhalen, leest over het lot van zijn vroegere vriend, is hij vastbesloten de
onschuld van George te bewijzen.
Cassette Books Library of Congress. National Library Service for the Blind and Physically Handicapped 2006
The Publishers Weekly 2005
Het verlies Michael Robotham 2009-10-31 ‘Ik weet dat ze nog leeft. [...] Ik weet het, maar ik kan het niet bewijzen.’
Politie-inspecteur Vincent Ruiz ontsnapt op een haar na aan de dood. Op een avond vissen zijn collega’s hem nauwelijks
levend uit het koude water van de Theems. Ruiz kan zich niet herinneren hoe hij daar terecht is gekomen. Zijn enige
aanwijzing is een foto die hij bij zich droeg, een foto van een meisje dat drie jaar geleden is verdwenen. Hoewel de
vermeende dader achter slot en grendel zit, werd Mickeys lichaam nooit gevonden. Ruiz denkt dat ze nog in leven is en
dat hij Mickey op de avond van zijn ongeluk probeerde vrij te krijgen. Niemand gelooft hem, behalve psycholoog Joe
O’Loughlin. Samen proberen ze te reconstrueren wat er is gebeurd, zodat Mickey gevonden en veilig thuisgebracht kan
worden.
Library Journal Melvil Dewey 2005-04 Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a
special section: School library journal, ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also issued
separately.
Het huis vana de rode slachter Paul Harding (pseud. van P.C. Doherty.) 1995 Broeder Athelstan wordt in 1378 te hulp
geroepen nadat in een afgesloten kamer in de Tower van Londen een moord is gepleegd.
Media Review Digest C. Edward Wall 2006
De wolwinkel Debbie Macomber 2018-03-13 Drie volkomen verschillende vrouwen. Als ze niet toevallig door Blossom Street
waren gelopen, hadden ze elkaar nooit ontmoet, en toch worden ze vriendinnen voor het leven. Bethanne Hamlin is pas
gescheiden, omdat haar man opeens een ander had. Nu zit ze met twee opgroeiende kinderen in een huis vol mankementen en
zonder carrière. Elise Beaumont komt zonder pensioen niet rond en is daarom noodgedwongen bij haar dochter ingetrokken
- al wordt ze daardoor dagelijks geconfronteerd met de man die ze ooit met zoveel moeite moest loslaten. Courtney
Pulanski, zeventien jaar oud, woont bij haar oma, waar ze zich niet echt thuis voelt, en worstelt in haar eentje met de
dood van haar moeder. Al breiend pakken ze de draad weer op. Bij Lydia Hoffman in de wolwinkel - met taart, hun
breiwerk en... elkaar. Dit verhaal is eerder verschenen.
Children of the Storm Elizabeth Peters 2003-04-01 Return once again with New York Times bestselling Grand Master
Elizabeth Peters to a remarkable land of mystery, deception, and danger, where murderous intrigues swirl in the desert
wind. . . . The Great War has ended at last. No longer must archaeologist Amelia Peabody and her husband, Emerson, the
distinguished Egyptologist, fear for the life of their daring son, Ramses, now free from his dangerous wartime
obligations to British Intelligence. The advent of a season of joy and peace marks a time of new beginnings in Luxor,
with delightful additions to the growing Emerson family and fascinating wonders waiting to be discovered beneath the
shifting Egyptian sands. But in the aftermath of conflict, evil still casts a cold shadow over this violence-scarred
land. The theft of valuable antiquities from the home of a friend causes great concern in the Emerson household.
Ramses's strange encounter with a woman costumed in the veil and gold crown of a goddess only deepens the mystery. And
the brutal death of the suspected thief washes the unsettling affair in blood. Amelia's investigation sets her on a
terrifying collision course with an adversary more fiendish and formidable than any she has ever encountered. And in
her zeal to make things right, the indomitable Amelia may be feeding the flames of a devastating firestorm that
threatens the fragile lives of the tender and the innocent.
Darkest Powers 2 - Ontwaken Kelley Armstrong 2012-04-06 Chloe Saunders is een wandelend wetenschappelijk experiment, ze
kan niet alleen geesten zien, maar ze is genetisch veranderd door de sinistere Edison-groep. Ze is een tiener maar ook
een dodenbezweerder die haar gaven niet beheerst, wat betekent dat ze onwillekeurig doden opwekt. Nu vlucht Chloe voor
haar leven met drie van haar bovennatuurlijke vrienden een charmante tovenaar, een cynische weerwolf en een ontevreden
heks en moeten ze iemand vinden om hen te helpen voordat de Edison-groep hen vangt.
Een hard gelag Ellis Peters 2013-05-17 Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury,
heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan
ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. De burgeroorlog kost nog dagelijks slachtoffers. Niet alleen eist hij zijn
tol aan mensenlevens, ook behuizingen en gebouwen worden erdoor verwoest. Zo ook de naburige abdij van Hyde Meade. De
kloosterlingen vluchten naar alle windstreken en zo gebeurt het dat een tweetal broeders zijn toevlucht zoekt in de
abdij van Shrewsbury: broeder Humilis, ooit bijna getrouwd maar nu een devote kloosterling, en zijn zwijgzame compaan
Fidelis.In Shrewsbury wordt Humilis door het lot geconfronteerd met zijn eenmalige liefde én met de man die nu naar
haar hand dingt. Algauw wordt het lot noodlot, uitmondend in een regelrechte tragedie.
Talking Book Topics 2006
Lord of the Silent Elizabeth Peters 2001-05-01 “Irresistible….Amelia is still a joy.” —New York Times Book Review The
intrepid archeologist Amelia Peabody and her fearless family, the Emersons, are back in Egypt, and something very nasty
is afoot in Lord of the Silent—New York Times bestselling Grandmaster Elizabeth Peters’s sparkling adventure with more
riddles than the Sphinx and more close calls and stunning escapes than an Indiana Jones movie. Reviewers are simply
agog over Lord of the Silent, calling it, “Wonderfully entertaining” (Washington Times), “Deeply satisfying”
(Entertainment Weekly), and in the words of the Toronto Globe and Mail, “The hype is true. This is Peters’s best book.”
Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het centrum van
een grote stad vol stof en rook te liggen. Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling der

Jezebel's dochter William Wilkie Collins 1880
International Who's who of Authors and Writers 2008
The Serpent on the Crown Elizabeth Peters 2006-03-28 Elizabeth Peters is a prolific and successful novelist with over
fifty novels to her credit. She is internationally renowned for her mystery stories, especially those featuring
indomitable heroine Amelia Peabody. She lives in a historic farmhouse in Frederick, Maryland, with six cats and two
dogs.
Onmisbaar Iris Johansen 2012-07-11 Hoe ver zou jij gaan om je zus te redden? Het leven van de succesvolle
computertechnologe Rachel Kirby wordt overschaduwd door de ongeneeslijke ziekte van haar zus Allie. Allie lijdt aan een
zeldzame aandoening en zal op korte termijn overlijden als er geen medicijn gevonden wordt. Dan krijgt Rachel een
geheimzinnige e-mail: een archeoloog heeft in Egypte een aanwijzing gevonden voor een geneesmiddel tegen Allies ziekte.
Rachel is vastberaden het mysterie op te lossen, maar hoe ver kan ze gaan om het leven van haar zus te redden?
Braille Book Review 2006
Darkest Powers 1 - Bezwering Kelley Armstrong 2010-04-05 Het eerste deel in de Darkest Powers Trilogie Het enige wat
Chloe Saunders wil is een normaal leven met haar vrienden. De spoken die ze opeens overal ziet, gooien echter roet in
het eten. Wanneer ze op school een paniekaanval krijgt, belandt ze in een instituut voor kinderen met gedragsproblemen,
Lyle House. De diagnose is schizofrenie. Volkomen overweldigd gaat Chloe akkoord met behandeling. In eerste instantie
lijkt er niets vreemds te zijn aan Lyle House, maar als ze de andere inwoners wat beter leert kennen de charmante Simon
en zijn duistere, zwijgzame broer Derek, de verwende Tori, en Rae, die iets heeft met vuur slaat bij Chloe de twijfel
toe. Geen van hen heeft doorsnee gedragsproblemen. En algauw blijkt Lyle House zeker geen doorsnee instituut
De Hertogin Danielle Steel 2020-03-19 In De hertogin neemt Danielle Steel je in een meeslepende roman mee naar het
Engeland en Frankrijk van de 19e eeuw, waar een adellijke jonge vrouw aan een reis van lang gezochte gerechtigheid
begint. De adellijke Angelique Latham is de lieveling van haar vader. Als hij op haar achttiende overlijdt, wordt ze
door haar halfbroers van hun landgoed in Engeland verdreven. Met de laatste middelen die haar vader haar heeft
nagelaten vlucht Angelique naar Parijs waar ze begint te werken als nanny. Maar ook hier gaat niet alles zoals ze had
gewenst... Dankzij haar intelligentie én met een flinke dosis geluk, begint ze in de lichtstad een zeer succesvol
bedrijf. Toch dreigt opnieuw een schandaal. Zal ze ooit haar eigen plek in de wereld vinden? ’Danielle Steel is een van
de succesvolste schrijvers van dit moment.’ Elsevier ‘Altijd aangrijpend en met plots vol intriges en inzichten. Het is
geen wonder dat wereldwijd bijna een miljard boeken van Danielle Steel zijn verkocht.’ Woman & Home
Zoenoffer Karin Slaughter 2021-09-07 Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 2 in de Grant County-reeks
met Sara Linton in de hoofdrol. Een duister geheim werpt een schaduw over Grant County als de dertienjarige Jenny zich
moedwillig laat neerschieten door politiecommissaris Jeffrey Tolliver. Bij de lijkschouwing doet kinderarts Sara Linton
een schokkende ontdekking, die wijst in de richting van misbruik. Sara en Jeffrey werken noodgedwongen samen aan deze
zaak, bijgestaan door rechercheur Lena Adams, maar is zij wel tegen de spanningen opgewassen? Als de ontknoping nabij
is, slaat het noodlot opnieuw toe… ‘Heeft alles in huis: levensechte personages, een verrassende plot en een sterke
ontknoping.’ Crimezone ‘Slaughters plots zijn briljant en de spanning is meedogenloos.’ Washington Post
Het proces tegen Elizabeth Cree Peter Ackroyd 1999 Een variétéartiest raakt in de laatste decennia van de negentiende
eeuw betrokken bij een reeks gruwelijke moorden in Londen, die door een mysterieuze 'golem' gepleegd zouden zijn.
Vriendschap is liefde Michel de Montaigne 2015-11-26 Montaignes Essays is de rijkste, persoonlijkste en beroemdste
essaybundel ter wereld. In zijn ongekunstelde, sterk beeldende taal stelt hij essentiële levensvragen aan de orde. In
dit boekje: wat is vriendschap? En wat is liefde? Zijn bijna anarchistische manier van denken – zonder vooroordelen en
clichévrij – vormt een aansporing aan de lezer: denk zelf. Montaigne schrijft hier vrijmoedig en modern, ja tijdloos,
over vriendschap en liefde.
Kliatt Young Adult Paperback Book Guide 2005
Darkest Powers 3 - Afrekening Kelley Armstrong 2011-04-01 Afrekening is de grande finale van Kelly Armstrongs
succesvolle Darkest Powers-trilogie. Cloe Saunders zou dolgraag het leven van een doodgewone 15-jarige willen leiden.
Maar... haar gevoelens voor een mensenschuwe weerwolf en voor zijn lieve gewone broer - die toevallig een magiër blijkt
te zijn - zijn alleen niet zo normaal. Daarbij komt nog dat Chloe en haar vrienden op de vlucht zijn voor een bedrijf
dat genetische experimenten uitvoert en dat van de vriendengroep afwil...voorgoed. Zeker niet normaal. En ten slotte is
ze gezegend met de gave om de doden weer tot leven te wekken. Kortom, een normaal leven zit er voor Cloe niet in.
Kelley Armstrong schreef de internationale bestsellerserie Women of the Otherworld. Ze brak in Nederland door met de
eerste twee delen van haar Darkest Powers-trilogie, Ontwaken en Bezwering. Afrekening is het derde en laatste deel in
de zeer succesvolle serie van Kelley Armstrong. Ze woont in Ontario met haar man en drie kinderen.
Trouweloos Karin Slaughter 2021-09-07 Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 5 in de Grant Countyreeks met Sara Linton in de hoofdrol. Een wandeling in de bossen neemt een sinistere wending als politiecommissaris
Jeffrey Tolliver en kinderarts Sara Linton op het lichaam van een meisje stuiten in een met aarde bedekte kist. Ze ziet
eruit alsof ze zich letterlijk is doodgeschrokken. Als Sara het lichaam onderzoekt, ontdekt ze iets gruwelijks, iets
wat zelfs haar schokt. Rechercheur Lena Adams wordt van vakantie teruggeroepen om met het onderzoek te helpen. Al snel
leidt het spoor naar een naburige plaats, een geïsoleerde gemeenschap en een huiveringwekkend geheim. ‘Topthriller: een
knappe, zeer onverwachte ontknoping. Het verhaal is meer dan spannend en de karakters hebben diepgang.’ Crimezone
‘Razend spannend.’ NRC Handelsblad
Arthur en George Julian Barnes 2012-08-28 Groot-Brittannië, eind negentiende eeuw. Arthur en George groeien op in
verschillende werelden: Arthur in de gegoede middenklasse van Edinburgh, George in de pastorie van een klein
plattelandsdorpje. Arthur zal dokter worden en een van de beroemdste schrijvers van zijn tijd, George blijft een
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seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Guardian of the Horizon Elizabeth Peters 2004-03-30 Recounts the adventures of Amelia Peabody and the Emerson family in
1907 and 1908, following their banishment from the Valley of the Kings, during which Ramses finds his plans interrupted
by a plea for help from Prince Tarek from the Lost Oasis.
Verborgen - Eerste hoofdstuk Karin Slaughter 2016-05-17 WILL TRENT is terug! Het is de verraderlijkste zaak uit zijn
carrière. Dat beseft Will Trent zodra hij het verlaten pakhuis in Atlanta binnengaat, en het dode lichaam van een expolitieagent aantreft. Van het lijk lopen bloederige voetsporen weg die erop wijzen dat een ander, mogelijk vrouwelijk
slachtoffer, is meegenomen... om vervolgens spoorloos te verdwijnen. Het pakhuis is eigendom van een beroemde
basketbalspeler - een lokale held die de duurste advocaten heeft ingehuurd, en die een aanklacht wegens verkrachting
heeft weten te ontduiken. Voor Will - en voor patholoog-anatoom Sara Linton - wordt het nóg erger. Een vondst op de
plaats delict onthult een verband met Wills ingewikkelde verleden... de gevolgen zullen zijn leven overhoop halen en
ook dat van zijn dierbaren, zijn collega's en de mensen op wie hij jacht maakt. Verborgen is de ongekend spannende
terugkeer van de Queen of Crime naar haar populairste serie, met Will Trent in de hoofdrol. 'Een echte ouderwetse Karin
Slaughter.' - Ineke Lenting, vertaler 'Vakmanschap.' - NRC 'Thema's, karakters, plot, stijl: krachtig, rauw en
empathisch.' - Volkskrant 'Waanzinnig goed.' - Twan Huys
De maîtresse Danielle Steel 2018-07-03 In de roman De maîtresse van Danielle Steel gaat het om de keuze tussen een
luxeleventje of de kans op echte liefde. In de roman De maîtresse van Danielle Steel gaat het om de keuze tussen een
luxeleventje of de kans op echte liefde. De hoofdpersoon is de beeldschone Natasha, die alles heeft wat haar hartje
begeert: kleding van Dior en Chanel, een verblijf op een enorme luxe jacht en diners aan de Middellandse Zee. Het enige
waar het haar aan ontbreekt is vrijheid. Theo Luca, een eigenzinnige jonge schilder, ziet haar aan de arm van
miljardair Vladimir Stanislas en krijgt Natasha niet uit zijn hoofd. Hij is dolverliefd. Maar wil zij wel weg van haar
luxe leven? En zal Vladimir haar ooit laten gaan?
Onaantastbaar Karin Slaughter 2021-09-07 Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 6 in de Grant Countyreeks met Sara Linton in de hoofdrol. Rechercheur Lena Adams heeft jarenlang geprobeerd haar gewelddadige verleden te
ontvluchten. Maar bij een gedwongen terugkomst in haar geboortedorp wordt ze opnieuw geconfronteerd met een explosie
van geweld: een meedogenloze moordenaar heeft een jonge vrouw onherkenbaar verbrand. Voor de plaatselijke politie is
Lena de enige verdachte. Jeffrey Tolliver en Sara Linton reizen af naar het plaatsje om Lena’s onschuld te bewijzen.
Dan wordt een tweede lichaam gevonden en raken Jeffrey en Sara verstrikt in een duistere wereld vol geweld en
rassenhaat. Kunnen zij de waarheid achterhalen voor de moordenaar opnieuw toeslaat? ‘Een bloedstollend verhaal in haar
imposante oeuvre.’ Elegance ‘Het bewijs is geleverd. Karin Slaughter behoort tot de allerbeste Amerikaanse
misdaadschrijvers.’ De Morgen
Braille Books Library of Congress. National Library Service for the Blind and Physically Handicapped 2009
Books Out Loud 2007
Mrs. Pollifax de spionne met het hoedje Dorothy Gilman 1994 De op het eerste gezicht ongevaarlijke opdracht die mevrouw
Pollifax van de CIA krijgt mondt uit in een gevaarlijk avontuur.
Een lichte koude huivering Karin Slaughter 2021-09-07 Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 3 in de
Grant County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol. Op de campus van een universiteit vinden enkele studenten onder
mysterieuze omstandigheden de dood. Terwijl kinderarts en lijkschouwer Sara Linton het eerste lichaam onderzoekt, wordt
haar zus Tessa aangevallen. Sara’s ex-man Jeffrey Tolliver leidt het onderzoek, maar oud-rechercheur Lena Adams
verricht haar eigen speurwerk en begeeft zich daarbij op gevaarlijk terrein… ‘Zo spannend dat je ’s avonds niet in je
bed belandt; dat kan alleen Karin Slaughter.’ Libelle ‘Simpelweg een van de beste hedendaagse thrillerauteurs.’ Gillian
Flynn
A Seven Year Cycle Reading Plan C.S. Fairfax 2018-05-17 Read through time, enjoying the good, the better, and the best
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books from each of the seven eras below: Year 1: Ancient History to 476 A.D. Year 2: The Middle Ages, 477 to 1485 A.D.
Year 3: The Age of Discovery, 1485-1763 A.D. Year 4: The Age of Revolution, 1764-1848 A.D. Year 5: The Age of Empire,
1849-1914 A.D. Year 6: The American Century, 1915-1995 A.D. Year 7: The Information Age, 1996- Present Day At the end
of seven years, repeat! A Seven Year Cycle Reading Plan is a booklist compiled of hundreds of books from each era in
history organized into categories of interest. This volume also includes copious room for you to add your own favorite
titles!
Sneeuw als as Sara Raasch 2017-01-10 Zestien jaar geleden werd het koninkrijk Winter onder de voet gelopen door de
kwaadaardige koning Angra. De Winterianen werden tot slaaf gemaakt en hun magie werd hun afgenomen. Alle hoop is nu
gevestigd op de acht mensen die wisten te ontsnappen en sindsdien op de vlucht zijn. Meira was nog maar een baby toen
Winter werd aangevallen en kent alleen het leven als vluchteling. De Winterianen zijn vastbesloten om hun rijk ooit
terug te veroveren en ondernemen daarvoor gevaarlijke verkenningstochten, waarbij Meira tot haar frustratie nooit mee
mag. Dus wanneer ze iets opvangt over een antiek medaillon dat Winter zijn magie kan teruggeven, besluit ze er stiekem
achteraan te gaan om zichzelf te bewijzen. 'Plot en schrijfstijl zijn voortreffelijk! Zeer aan te bevelen.' - School
Library Journal 'Een nieuwe wereld, een spannend avontuur en een grote liefde... alles in één groot episch
fantasyverhaal.' - Booklist
What Do I Read Next? Neil Barron 2005-10-21 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
Stille zonde Karin Slaughter 2020-11-03 Will Trent wordt voor een speciale opdracht ingezet als undercover-agent. Maar
zijn onderzoek naar een drugsdealer loopt niet als gepland en hij komt er helemaal alleen voor te staan. Vechtend tegen
zijn eigen demonen kan hij niet terugvallen op de steun van Sara Linton, de vrouw van wie hij houdt, maar wie hij niet
durft te vertellen dat hij zijn leven op het spel zet. Sara wordt opgeroepen wanneer een politieagent ernstig gewond is
geraakt: het is haar stiefzoon Jared, die in zijn eigen huis is neergeschoten. Sara houdt Lena, Jareds vrouw, hiervoor
verantwoordelijk: Lena trekt al een leven lang problemen naar zich toe. Zonder het te weten raakt Sara betrokken bij
dezelfde zaak als Will. Het duurt niet lang tot het gevaar hen aan alle kanten omringt.
Een kroon voor koud zilver Alex Marshall 2016-04-22 Deel 1 van Alex Marshalls avontuurlijke fantasy-trilogie. Dit is
epische fantasy zoals je die nog nooit hebt gelezen. Een Kroon voor Koud Zilver is deel 1 van Alex Marshalls
avontuurlijke fantasy-trilogie, die doet denken aan een Tarantino-film. Dit is epische fantasy zoals je die nog nooit
hebt gelezen. ‘Alles liep op rolletjes, tot aan het bloedbad...’ Twintig jaar geleden trok de gevreesde Kobalt Zosia
met haar vijf trawanten en een huurlingenleger ten strijde en bracht ze het grootste koninkrijk ter wereld ten val.
Toen er geen titels meer waren te winnen en geen werelden meer waren te veroveren, trok ze zich terug en liet ze haar
legende verdwijnen in de geschiedenisboeken. Maar nu is het vreedzame bestaan dat ze voor zichzelf heeft opgebouwd ruw
verstoord door de afslachting van haar complete dorp. Uit op wraak trekt Zosia weer ten strijde. Maar als ze
gerechtigheid wil, zal ze eerst de confrontatie aan moeten gaan met een hoop wrok koesterende vijanden, oude
bondgenoten met een twijfelachtige loyaliteit en een vreemd leger dat marcheert onder een wel heel vertrouwde banier.
Vijf trawanten Een legendarische generaal En een laatste strijd om gerechtigheid ------------ ‘Een eersteklas fantasyavontuur... schitterende verhaallijn, grimmige humor en een tandenknarsende intrige.’ Publishers Weekly (met ster) ‘Dit
meeslepende avontuur schittert met details die de wereld tot leven brengen: echo’s van verloren culturen,
drugsverslaafden die zich door giftige insecten laten prikken, en ongebruikelijke sekserollen.’ Library Journal (met
ster) ‘Fans van diepzinnige verhaallijnen, ijzersterke heldinnen en fantasy-verhalen die je geheel in beslag nemen,
zullen van dit boek gaan houden.’ RT Book Reviews ‘Rijk aan personages die worden gedreven door passie, plicht en
angstaanjagend menselijke gebreken. Een Kroon voor Koud Zilver haalt het klassieke fantasy-genre door het slijk, maar
doet dit op een gevatte, wonderlijke en wijze manier.’ NPR Books ‘Deze gespierde wraakroman leest als een Tarantinofilm: een vermakelijke mix van avontuur en komedie, afgewisseld met duistere momenten, scherpzinnige dialogen en
explosieve scènes.’ Booklist (met ster)
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