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Magnus Chase is altijd een onrustige jongen geweest. Sinds de mysterieuze dood van zijn moeder leeft hij in de straten van
Boston. Op een dag wordt hij opgespoord door een man die hij nog nooit eerder heeft ontmoet, een man van wie zijn moeder
beweerde dat hij gevaarlijk zou zijn. De man vertelt hem een onmogelijk geheim: Magnus is de zoon van een Noorse god. En dat
is niet alles: de goden van Asgard bereiden zich voor op een oorlog. Om Ragnarok - de ondergang van de goden - te voorkomen,
moet Magnus in de Negen Werelden op zoek naar een wapen dat al duizend jaar onvindbaar is. Wanneer een vurige aanval door
reuzen hem dwingt te kiezen tussen zijn eigen veiligheid en het leven van honderden onschuldigen, maakt Magnus een fatale
beslissing. Soms is de enige manier om een nieuw leven te beginnen door eerst te sterven...
Het langverwachte vervolg op Percy Jackson en Helden van Olympus! Hoe straf je een onsterfelijke? Door hem menselijk te
maken. Nadat hij zijn vader Zeus boos heeft gemaakt, wordt de god Apollo uit Olympus verbannen. Hij belandt als tiener in New
York, zonder zijn goddelijke krachten. Daar moet de 4000 jaar oude godheid zien te overleven in de moderne wereld totdat hij een
manier weet te vinden om weer in de gunst te komen bij Zeus. Maar Apollo heeft vele vijanden — goden, monsters en stervelingen
die niets liever willen dan dat hij permanent wordt vernietigd. Apollo heeft vrienden nodig om te overleven in de sterfelijke wereld
en, hopelijk, op een dag zijn goddelijke krachten terug te krijgen. Wie anders dan de halfgoden van Kamp Halfbloed zouden hem
kunnen helpen bij die missie?
Van Rick Riordans debuutserie Percy Jackson en de Olympiërs en zijn tweede serie Helden van Olympus zijn wereldwijd 33
miljoen exemplaren in druk. Het huis van Hades is het vierde en voorlaatste deel over de helden van Olympus. Na de nagelbijtend
spannende cliffhanger aan het einde van Het teken van Athena, zijn Percy en Annabeth in de onderwereld terechtgekomen. De
vijf overgebleven halfgoden van het verbond dat in De verloren held is gesmeed, zullen in Het huis van Hades moeten
samenwerken om de poorten naar de onderwereld te verzegelen om te voorkomen dat Kamp Halfbloed onder de voet wordt
gelopen. Voor Percy en Annabeth begint een race tegen de klok om uit Hades te ontsnappen voor de deuren voorgoed gesloten
worden.
Kamp Halfbloed Vertrouwelijk van Rick Riordan Een exclusief kijkje in Kamp Halfbloed! Apollo heeft een introductievideo gemaakt
voor nieuwkomers in Kamp Halfbloed (zelfingenomen als hij is heeft hij die zelf geschreven, geregisseerd, geacteerd en
gezongen). Percy en de andere bekende halfgoden vinden dit zo’n verschrikking dat ze zelf antwoord gaan geven op vragen als
‘Wat is dit eigenlijk voor plek?’ en ‘Mag ik het Kamp Halfbloed-T-shirt houden?’ Nieuwelingen komen alles te weten over wat er
speelt in het kamp en waar wat te vinden is. Maar het boek is meer dan een verkenning van de gebouwen en terreinen. Het staat
vol met inside information en roddels van en over de bekende helden. En natuurlijk staan er ook wat goddelijke wijze woorden van
de god Apollo in, omdat… nou ja, omdat de auteurs liever niet neergehaald willen worden. Lees alle series van Rick Riordan! Percy
Jackson (5 delen) Helden van Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van
Asgard (3 delen) De beproevingen van Apollo (2 delen verschenen)
Het epische laatste deel van De beproevingen van Apollo: De toren van Nero Zal Apollo (alias Lester Papadopoulos) eindelijk zijn
plek op de berg Olympus terugverdienen? De voormalige god en zijn vriendin Meg moeten de profetie volgen die Ella de harpij
heeft onthuld. Ze moeten terugkeren naar de plek waar Apollo’s problemen zijn begonnen: Manhattan. Naar de toren van Nero,
het glanzende hoofdkwartier van het Triumviraat in het centrum van de stad New York. Daar zal hij het moeten opnemen tegen ’t
beest uit de profetie, zijn aartsvijand Python. Maar hoe kan Apollo hem verslaan in de gedaante van hulpeloze tiener? Rick
Riordan won voor zijn thrillers de drie grootste prijzen in zijn genre en sinds 2005 oogst hij wereldwijd succes met zijn populaire
series voor jongeren gebaseerd op verhalen uit de Griekse, Romeinse, Egyptische of Noorse mythologie, waarvan elk deel een
nummer 1 New York Times-bestseller is. De verhalen zijn avontuurlijk en zijn schrijfstijl is zeer filmisch, verschilende boeken zijn
inmiddels ook verschenen als film. Hij was docent op een middelbare school in Texas toen hij begon met schrijven. Lees alle
series van Rick Riordan! - Percy Jackson (5 delen) - Helden van Olympus (5 delen) - De avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (3 delen) - De beproevingen van Apollo (5 delen)
De brandende doolhof van Rick Riordan Het derde deel van De beproevingen van Apollo Met de hulp van zijn halfgodvrienden
heeft Lester (oftewel de sterfelijke versie van de god Apollo) zijn eerste twee beproevingen weten te overleven - één in Kamp
Halfbloed en één in Indianapolis waar Meg de duistere voorspelling ontving. De woorden die ze sprak terwijl ze op de Troon van
Herinnering zat, onthulden dat Kamp Jupiter in gevaar was. Terwijl Leo op Festus vooruitvliegt om het Romeinse kamp te
waarschuwen, vervolgen Lester en Meg hun missie door het Labyrint. In het zuidwesten zullen ze de derde keizer moeten vinden
en het orakel dat in woordpuzzels spreekt. Maar er is een sprankje hoop in de sombere voorspelling: de gespleten gids, slechts hij
weet hoe te gaan. Ze zullen reizen in het gezelschap van een sater en Meg weet precies op wie ze een beroep kunnen doen.
Over de boeken van Rick Riordan: 'Riordan blinkt uit in het verzinnen van slimme plots en cliffhangers.' BLJ 'De boeken zijn ook
een les in Griekse mythologie.' Elsevier 'Een fantastische leeservaring.' The Guardian Lees alle series van Rick Riordan! Percy
Jackson (5 delen) Helden van Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van
Asgard (3 delen) De beproevingen van Apollo (3 delen)
De nieuwe serie van wereldwijde bestsellerauteur Sarah J. Maas Crescent City is een bruisende, moderne stad waar mensen en
magische wezens op gespannen voet met elkaar samenleven. De stad strekt zich uit in zeven districten, van het knusse stadshart
en chique woonwijken, tot duistere uithoeken en de beruchte markt waar van alles te koop is, van vers vlees tot smokkelwaar. In
de stad maken vier huizen de dienst uit. Bryce Quinlan – half mens, half Fae – behoort tot het huis van aarde & bloed, net als alle
andere mensen, dieren, heksen en Fae. Samen met haar vrienden geniet ze volop van alles wat Crescent City te bieden heeft.
Maar als de stad wordt getroffen door een wrede moord, komt er abrupt een einde aan haar zorgeloze leven. Bryce krijgt de
opdracht de dader te ontmaskeren, samen met de beruchte huurmoordenaar Hunt Athalar. Maar hun verwoede poging het
mysterie op te lossen, zet meer in beweging dan ze lief is. De pers over de Glazen troon-serie ‘Een unieke combinatie van liefde,
actie en personageontwikkelingen. Een waardige afsluiter van een van de populairste YA/fantasy-reeksen ooit.’ Hebban.nl ‘Wie
begint kan niet meer stoppen met lezen. Deze wereld slokt je op en laat je niet meer los.’ The Guardian ‘Epische fantasy in de
stijl van In de ban van de ring en Game of Thrones.’ The Huffington Post

Zeven halfbloeden zullen de oproep beantwoorden. Storm of brand zal de wereld verzwelgen. Met de laatste adem moet
een belofte worden gehouden. Gewapende vijanden zullen staan aan de Deuren des Doods... In De verloren held zijn
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drie van de zeven halfbloeden achter hun angstaanjagende opdracht gekomen, maar wie zijn de andere vier? Jason,
Piper en Leo breken zich constant het hoofd over deze vraag en een deel van het antwoord lijkt gegeven te worden als
ene Percy Jackson in een Halfbloedkamp opduikt. Het gerucht doet de ronde dat hij de zoon van Neptunus is, maar
meer dan alleen zijn eigen naam lijkt Percy niet te weten. En kan het echt waar zijn dat de levende dode Hazel en de
onvoorstelbare kluns Frank ook met de profetie te maken hebben?
'Nachtschaduw' van Wendy Walker is een zeer gelaagde, intelligente thriller. Rosie en Laura, twee zussen die van elkaar
verschillen als dag en nacht. De een heeft het perfecte gezinsleven, de ander probeert uit alle macht los te komen van
een getroebleerd verleden en bezoekt regelmatig haar psychiater. Wanneer Laura niet terugkeert van een blind date, is
Rosie gealarmeerd. Wanneer zij op zoek gaat naar haar zus, stuit zij op een reeks geheimen uit Laura’s verleden die nu
aan de oppervlakte komen en die het ergste doen vrezen. Wendy Walker is familierechtadvocaat. Haar werk wordt
inmiddels in vele landen vertaald en krijgt lovende kritieken van pers, publiek en collega-auteurs. ‘Actueel, bloedstollend
en met een vernuftig plot. Wendy Walker is een van de grote sterren aan het thrillerfirmament!’ - Publishers Weekly
De zeventienjarige Wren Connolly werd vijf jaar geleden neergeschoten. Na 178 minuten kwam ze weer tot leven – als
Reboot. Reboots zijn ongekend sterk, snel en onkwetsbaar, maar hoe langer ze dood zijn geweest hoe minder menselijk
ze terugkeren. Wren is met haar 178 minuten de dodelijkste Reboot die er is. Callum Tweeëntwintig daarentegen is nog
praktisch menselijk. Wren moet hem opleiden tot soldaat, maar Callum is langzaam, stelt te veel vragen en heeft altijd
een glimlach op zijn gezicht. De training verloopt moeizaam, maar Callum maakt iets in haar los. Als ze in zijn buurt is,
voelt ze zich menselijker dan ooit. Wren heeft nog nooit een bevel genegeerd, maar wanneer ze het bevel krijgt om
Callum te elimineren besluit ze alles op alles te zetten om hem te redden. Lissa Price, auteur van Starters - Een
bottenbrekende heldin vecht voor haar leven, haar liefde en voor wat er nog over is van haar mensel?kheid in deze frisse
k?k op een wereld waarin alles mis is gegaan. Veronica Rossi, auteur van Een wereld zonder hemel - Vol vaart en
aangr?pend… Ik heb dit boek verslonden!
Van Rick Riordans debuutserie Percy Jackson en de olympiërs en het vervolg Helden van Olympus zijn wereldwijd 33
miljoen exemplaren in druk. Het teken van Athena is het derde deel over de helden van Olympus.Annabeth is
doodsbang. Het ene moment wacht ze verlangend op de komst van Percy, het volgende moet ze vechten voor haar
leven. Ze kan alleen maar hopen dat de Romeinen haar niet doden voordat ze zien wie ze is. Bovendien heeft ze het
Teken van Athena bij zich, dat haar moeder haar gaf met de opdracht haar te wreken
Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een verstekeling. Weet zij
iets van de kostbare juwelen die overal verdwijnen? Of is er meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in de
whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van onder meer Keverjongen. Voor
treinfanaten en detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet nodig als oppas,
maar toch moet hij met de reisjournalist mee op de laatste reis van stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook het Britse
koningshuis is van de partij. Dan ontdekt Alex een verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken met de kostbare
juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de hand? Geen van de volwassenen lijkt op het goede spoor te zitten, en dus is
het aan Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
De hamer van Thor van Rick Riordan Het tweede deel in de spannende serie over Magnus Chase Thors hamer is wéér
weg. De dondergod heeft de vervelende gewoonte om zijn wapen - het machtigste in de Negen Werelden - op de
verkeerde plek te leggen. Maar deze keer is het niet gewoon kwijt, het is in de handen van de vijand gevallen. Als
Magnus Chase en zijn vrienden de hamer niet snel kunnen terughalen, zullen de sterfelijke werelden machteloos zijn
tegen een woeste aanval van reuzen. Ragnarok zal beginnen. De Negen Werelden zullen branden. Helaas is de enige
die kan bemiddelen in een deal om de hamer terug te krijgen, Thors grootste vijand: Loki. En de prijs die hij voor zijn
bemiddeling wil, is heel erg hoog... Over het eerste deel van Magnus Chase en de goden van Asgard, Het verdoemde
zwaard: 'De belevenissen van Magnus en zijn kompanen barsten van het avontuur en de spanning en het thema "van
zero to hero" blijft tot de verbeelding spreken.' Hebban.nl 'Het verdoemde zwaard heeft het allemaal. Mysterie, spanning,
fantasie en vooral ook humor!' Chicklit.nl 'Het verdoemde zwaard bewijst maar weer dat Rick Riordan precies weet wat
de jeugd wil lezen.' Zonenmaan.net 'Vooral om Thor moest ik enórm lachen. Riordan heeft hem echt hilarische trekjes
mee gegeven.' Booknuts.nl Lees alle series van Rick Riordan! Percy Jackson (5 delen) Helden van Olympus (5 delen)
De avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (2 delen verschenen)
Jason heeft een probleem. Hij kan zich niets meer herinneren van voordat hij wakker werd in een schoolbus. Hand in
hand met een meisje dat zijn vriendinnetje Piper blijkt te zijn. Hij schijnt op een kostschool te zitten voor 'slechte kinderen'
en heeft een beste vriend genaamd Leo. Hoe hij hier terecht is gekomen? Geen idee, maar iets is goed mis aan dit
plaatje. Piper heeft een geheim. Haar vader wordt al drie dagen vermist en sinds die tijd heeft ze levendige nachtmerries
die haar lijken te waarschuwen voor een groot gevaar. Op de een of andere manier kan haar vriendje zich haar niet meer
herinneren en de schoolexcursie wordt verstoord door een aanval van vreemde wezens. Piper wordt samen met Jason
en Leo meegenomen naar Kamp Halfbloed. En wat er daar aan de hand is...
Gesprekken aan het hertogelijk hof van Urbino in 1507 over de volmaakte hoveling en de volmaakte hofdame.
Four students discover a manuscript, The Book of Skulls, which reveals the existence of a sect, now living in the Arizona desert, whose
members can offer immortality to those who can complete its initiation rite. To their surprise, they discover that the sect exists, and is willing
to accept them as acolytes. But for each group of four who enter the rite, two must die in order for the others to succeed.
Het spectaculaire slot van de trilogie van bestsellerauteur Rick Riordan Kunnen Carter en Sadie Kane de aarde redden? Toen de jonge
tovenaars leerden hoe je het pad van de oude Egyptische goden volgt, wisten ze dat ze een belangrijke rol zouden moeten gaan spelen bij
het herstel van Ma’at (orde) in de wereld. Wat ze niet wisten was hoe chaotisch de wereld zou worden. De Chaos-slang Apophis is ontwaakt
en dreigt de aarde in drie dagen tijd te vernietigen. De magiërs zijn verdeeld, de goden verdwijnen en degenen die overblijven zijn zwak. Wat
kunnen een paar tieners beginnen tegen deze chaos? Er is een manier om Apophis te stoppen, maar het is zo moeilijk dat het Carter en
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Sadie hun leven zou kunnen kosten, als het al werkt. Ze zouden wel gek moeten zijn om het te proberen. Nou, noem ze gek!
Kamp Halfbloed is zich al een jaar aan het voorbereiden op de strijd tegen de Titanen, terwijl ze weten dat de kans op een overwinning erg
klein is. Het leger van Kronos is sterker dan ooit en met elke god en Halfbloed die hij voor zijn leger rekruteert wordt het alleen maar sterker.
Terwijl de Olympiërs vechten tegen het monster Typhon begint Kronos met zijn opmars naar New York, waar de berg Olympus onbeschermd
is achtergelaten. Percy en zijn leger van jonge halfgoden moeten alles op alles zetten om hem tegen te houden. Eindelijk wordt de profetie
over de zestiende verjaardag van Percy uit de doeken gedaan. Terwijl de strijd voor de westerse beschaving door de straten van Manhattan
raast, begint Percy langzaam het angstaanjagende vermoeden te krijgen dat hij aan het vechten is tegen zijn eigen lot.
Het Vijfde Seizoen is het eerste deel van N.K. Jemisins prijswinnende trilogie De Gebroken Aarde. Een genrebrekende roman over
klimaatverandering, rassenscheiding en onderdrukking in een wereld waarin meedogenloze natuurkrachten complete beschavingen
wegvagen. In Het Vijfde Seizoen volgen we drie vrouwen met een speciale gave die de natuur kunnen beïnvloeden, maar ook aardbevingen
kunnen veroorzaken. Damaya, een jong meisje dat wordt getraind om het Koninkrijk te dienen; Syenite, een ambitieuze jonge vrouw die zich
verplicht moet voortplanten met haar verbitterde en angstaanjagende mentor; en Essun, een moeder die op zoek is naar de vader die haar
zoontje vermoordde en hun dochter ontvoerde vlak nadat een nieuw Seizoen een diepe kloof door het land trok. ‘Een ambitieus boek...
Jemisins werk is deel van een langzame, maar definitieve wijziging in het sciencefiction- en fantasylandschap.’ Guardian
Kamp Halfbloed vetrouwelijkDe enige echte gids voor het trainingskamp van halfgodenVan Goor
Uitvoerige analyse, zowel psychologisch, historisch als etnologisch, van de positie van de vrouw in de samenleving.

Een ijzersterke reconstructie van de gebeurtenissen in de aanloop naar WOII 20 februari 1933: op een winterse dag in Berlijn
ontmoeten vierentwintig Duitse topfabrikanten en nazi-hoogwaardigheidsbekleders elkaar in het geheim in het gebouw van de
Rijksdag. Het doel: financiële ondersteuning voor de opmars van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij en haar
vreeswekkende leider. Deze ontmoeting zet de toon voor een nationale instemming die afgrijselijke gevolgen zal hebben. 12 maart
1938: de annexatie van Oostenrijk. De media vereeuwigen het beeld van een oppermachtig gemotoriseerd leger. Maar achter
Goebbels’ imponerende propaganda ontvouwt zich een ander schouwspel: de tanks stranden massaal in de straten van
Oostenrijk en doen de zorgvuldig georkestreerde mythe wankelen. Het ware verhaal van de Anschluss – een opeenstapeling van
kleine krachtmetingen, nerveuze telefoontjes en vulgaire bedreigingen – onthult een heel ander, minder glorieus beeld. De
overwinning is niet het resultaat van heroïsche vastberadenheid, maar van intimidatie en bluf. Éric Vuillard ontmantelt op
overtuigende en ironische wijze de mythe van de glorieuze annexatie en schreef daarmee een spannende en intrigerende roman.
De pers over De orde van de dag ‘De orde van de dag is zonder veel poeha tot leven gewekt in een prachtige taal, en filmisch in
beeld gebracht.’ **** De Standaard ‘Er ligt een methode ten grondslag aan Vuillards herlezing van de geschiedenis. Hij gaat uit
van verhalen uit de -marge en stelt deze met zorg samen om ons algemene beeld van de geschiedenis een nieuwe, aangrijpende
betekenis te geven.’ Le Soir ‘Vuillard haalt scènes uit de vergetelheid, verteld in een sierlijke taal, die gevestigde perspectieven
aan de kaak stellen en het collectieve bewustzijn verfrissen.’ Le Figaro Littéraire
Van Rick Riordans debuutserie Percy Jackson en de Olympiërs en het vervolg Helden van Olympus zijn wereldwijd 33 miljoen
exemplaren in druk! Het bloed van Olympus is het spectaculaire slot over de helden van Olympus waar de fans verlangend naar
uitkijken. Hoewel de Griekse en Romeinse bemanningsleden van de Argo II vooruitgang hebben geboekt, lijken ze nog steeds niet
dichter bij het verslaan van de moeder van de aarde, Gaea. Haar reuzen zijn opgestaan en ze zijn sterker dan ooit. Ze moeten
worden gestopt voor het feest van Spes, want dan wil Gaea twee halfgoden in Athene offeren. Ze heeft hun bloed nodig – het
bloed van Olympus. De goden, die nog steeds een meervoudige persoonlijkheidsstoornis hebben, zijn nutteloos. Hoe kan een
handvol jonge halfgoden het opnemen tegen Gaea’s leger van machtige reuzen? Ondanks het gevaar zit er niets anders op om
naar Athene te gaan. Ze hebben al veel te veel opgeofferd. En als Gaea wakker wordt, is het game over…
In drie korte verhalen bundelen de bekende helden uit Percy Jackson en de Olympiërs, De helden van Olympus en De avonturen
van de familie Kane hun krachten om samen te strijden tegen het kwaad. Het tweede verhaal speelt zich een paar weken na het
avontuur van Carter Kane en Percy Jackson af. Annabeth Chase ontmoet Sadie, de zus van Carter. De dochter van Athena en de
jonge tovenares uit Brooklyn vechten tegen een vijand die zowel Grieks als Egyptisch is. Zijn naam is Serapis. Nog
verontrustender dan deze op macht beluste god zelf, is de openbaring dat hij gewekt is door iemand die Sadie maar al te goed
kent…
De oorlog tussen de Olympiërs en de kwaadaardige Titan Kronos bereikt een hoogtepunt. Kamp Halfbloed is in rep en roer als
blijkt dat Kronos’ leger die veilige, tot dan toe ondoordringbare haven bedreigt. Om te voorkomen dat het kamp volledig onder de
voet wordt gelopen door de wrede hordes, moeten Percy en zijn halfgoddelijke vrienden een gevaarlijke queeste ondernemen. Ze
komen terecht in het Labyrint, een ondoordringbaar, ondergronds web waar elke bocht een onaangename verrassing kan
opleveren en elke voetstap je laatste kan zijn.
Percy Jackson staat op het punt om van school getrapt te worden. Alweer... Een dat is nog maar zijn kleinste zorg, want hij
ontdekt dat hij de nakomeling is van een Griekse god. Als de bliksemschicht van Zeus wordt gestolen hebben Percy en zijn
vrienden tien dagen de tijd om zijn onschuld te bewijzen, anders zal er een oorlog uitbreken op de Olympus.
Beschrijving van de periode beginnend bij de dood van Marcus Aurelius (180 na Chr.) en eindigend met de val van Constantinopel
in 1453.
Antwoorden van de Amerikaanse rabbijn op religieuze vragen van kinderen tot circa 12 jaar, die gekenmerkt worden door
optimisme en vooruitgangsgeloof.

Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie
voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te
maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten.
Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie
helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
Laat je meevoeren door dit verrassende fantasy-verhaal over een onwaarschijnlijke held. 'Verhalen gaan niet alleen maar
over strijd en wraak,' zegt de bard. 'Je moet ook de hoofdpersonen tot leven laten komen. Een beetje spanning, een
beetje sfeer, dat hoort er ook bij. En wat romantiek.' Welkom in de wereld van Podkin Eenoor Ieder konijn weet wie
Podkin Eenoor is. Van jong tot oud kennen ze de verhalen over hun onverschrokken, slimme soortgenoot. Zijn status is
legendarisch, mythisch haast. Maar zijn die verhalen niet een beetje overdreven? Het is midwinternacht als een
rondreizende bard aankomt in de konijnenburcht van Doornwoud. In ruil voor een maaltijd en een slaapplek biedt hij aan
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het échte verhaal te vertellen. Ademloos luisteren de konijnen naar de geschiedenis van Podkin Eenoor - het dappere
konijntje dat ondanks zijn jonge leeftijd hun allergrootste vijand wist te verslaan. Magische illustraties Met heel veel sfeer,
spanning en een onderliggende grimmigheid laat dit fantastische avonturenverhaal zich vergelijken met klassiekers als
De Hobbit en natuurlijk Waterschapsheuvel. De even zo magische illustraties zijn van David Wyatt, die eerder boeken
illustreerde van auteurs als J.R.R. Tolkien, Edgar Allan Poe en Terry Pratchett.
In schitterend, poëtisch proza beschrijft David Vann de epische reis van het schip de Argos, over de Zwarte Zee vanuit
Perzië, waar Medea haar geboorteland ontvluchtte, samen met Jason, de Argonauten en het Gulden vlies. Vanns
hervertelling van de Griekse mythe biedt een nieuwe, spannende en realistische kijk op Medea, die nu eens niet als een
monster of tovenares wordt geportretteerd, maar als een mens van vlees en bloed. Op bezwerende en sfeervolle wijze
vertelt Vann over Medea's positie in de Griekse maatschappij, over haar liefdesrelatie met Jason en over haar tragische
neergang. Klare lucht zwart is de meest intieme, humane hervertelling van Medea tot nog toe.
Als de godin Artemis vermist wordt, denkt iedereen dat ze ontvoerd is. En nu is het de taak van Percy en zijn vrienden
om te ontdekken wat er gebeurd is. Ze moeten haar vóór de zonnewende van de winter zien te vinden, want haar invloed
op de Raad van Olympus kan doorslaggevend zijn voor een belangrijke beslissing in de oorlog tegen de Titanen.
De bekende helden uit Percy Jackson en de Olympiers, De helden van Olympus en De avonturen van de familie Kane
bundelen hun krachten om samen te strijden tegen het kwaad. In De zoon van Sobek onderzoekt Carter Kane geruchten
over een monster dat gezien is op Long Island. Daar ontmoet hij de mysterieuze jongen Percy Jackson en hun
ontmoeting is niet bepaald vriendelijk. De tovenaar en de halfgod moeten het samen opnemen tegen een gigantisch
monster. Een maand later ontmoet Annabeth Chase in De scepter van Serapsis de zus van Carter, Sadie. De dochter
van Athena en de jonge magiër uit Brooklyn nemen het op tegen een vijand uit de oude wereld, Serapis. Nog
verontrustender dan deze op macht beluste god zelf, is de openbaring dat hij wordt bestuurd door iemand die Sadie
maar al te goed kent… In De kroon van Ptolomy dreigen er nieuwe problemen. Een oude Egyptische magier genaamd
Setne, is uit de dood opgestaan en experimenteert met Egyptische en Griekse magie in een poging om zelf een god te
worden. Zijn krachten zijn zo groot, dat de vier helden samen zullen moeten werken om hem te verslaan.
The exploitation film industry of Italy, Spain and France during the height of its popularity from 1960 to 1980 is the focus
of this entertaining history. With subject matter running the gamut from Italian zombies to Spanish werewolves to French
lesbian vampires, the shocking and profoundly entertaining motion pictures of the “Eurocult” genre are discussed from
the standpoint of the films and the filmmakers, including such internationally celebrated auteurs as Mario Bava, Jess
Franco, Jean Rollin and Paul Naschy. The Eurocult phenomenon is also examined in relation to the influences that
European culture and environment have had on the world of exploitation cinema. The author’s insight and expertise
contribute to a greater understanding of what made these films special—and why they have remained so popular to later
generations.
Als de boom van Thalia vergiftigd raakt, vervagen de magische grenzen die Kamp Halfbloed beschermen tegen woeste
monsters. Percy onderneemt samen met zijn vrienden een gevaarlijke reis over de Zee van Monsters op zoek naar het
tegengif, maar de klok tikt en Percy heeft maar enkele dagen de tijd...
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