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Terry Goodkind, De Wetten van de Magie 8, Het Weerloze Rijk 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. Ooit was de Zoeker een eenvoudige woudloper.
Inmiddels is hij een legendarische krijger die met zijn vrouw Kahlan heeft gevochten tegen magische krachten, machtige vijanden en zelfs de elementen. Nu is hij vergiftigd. Om het weermiddel in handen te
krijgen, moet hij het opnemen tegen barbaarse invallers en een feit dat hem bijna tot wanhoop drijft Kahlan als gijzelaar achterlaten. `Weinig schrijvers hebben Goodkinds verbeeldingskracht.' Publishing
News
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 hele wereld miljoenen aan zich wist te binden. Richard Cypher, de Zoeker, heeft geen andere keus dan zijn geliefde Kahlan in de steek te laten. Immers, zijn
persoonlijke magie zal hem doden, tenzij hij zich volledig overgeeft aan de Zusters van het Licht, hen volgt naar het verre Paleis van de Profeten en Kahlan achterlaat. En Kahlan? Zij probeert vergeefs de
tovenaar Zedd te bereiken. `() maar vooral over de macht en de mogelijkheden van de liefde. Kirkus Reviews
Richard Rahl and Kahlan Amnell must protect the New World from a savage armageddon of war, monsters, and treachery as they battle ancient forces of evil from the Old World. Reprint.
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 hele wereld miljoenen aan zich wist te binden. In het slotdeel van De Wetten van de Magie is de toekomst van het laatste restje vrije mensen gehuld in inktzwarte
duisternis. Ze staan op het punt door het kwaad te worden overweldigd en zijn onmachtig de komst van een wrede nieuwe wereld te voorkomen. Richard Cypher gaat zwaar gebukt onder het besef dat zelfs
hij machteloos is. Bovendien is hij extra somber vanwege een zonde die hij onmogelijk kan opbiechten aan de vrouw van wie hij zo zielsveel houdt, de vrouw die hij heeft verloren. Kahlan.
This Mass Market Boxed Set, is the Third Boxed Set of the Sword of Truth series by Terry Goodkind: The Box Set includes: Pillars of Creation Naked Empire Chainfire Book 7: Pillars of Creation Sequel to the
New York Times bestselling Faith of the Fallen New York Times bestselling author Terry Goodkind has created his most lavish adventure yet. Tormented her entire life by inhuman voices, a young woman
named Lauren seeks to end her intolerable agony. She at last discovers a way to silence the voices. For everyone else, the torment is about to begin. With winter descending and the paralyzing dread of an
army of annihilation occupying their homeland, Richard Rahl and his wife Kahlan must venture deep into a strange and desolate land. Their quest turns to terror when they find themselves the helpless prey of
a tireless hunter. Meanwhile, Lauren finds herself drawn into the center of a struggle for conquest and revenge. Worse yet, she finds her will seized by forces more abhorrent than anything she ever
envisioned. Only then does she come to realize that the voices were real. Staggered by loss and increasingly isolated, Richard and Kahlan must stop the relentless, unearthly threat which has come out of the
darkest night of the human soul. To do so, Richard will be called upon to face the demons stalking among the Pillars of Creation. Discover breathtaking adventure and true nobility of spirit. Find out why
millions of readers the world over have elevated Terry Goodkind to the ranks of legend. Book 8: Naked Empire Beginning with Wizard's First Rule and continuing with six subsequent fantasy masterpieces,
Terry Goodkind has thrilled and awed millions of readers worldwide. Now Goodkind returns with a broad-canvas adventure of epic intrigue, violent conflict, and terrifying peril for the beautiful Kahlan Amnell
and her husband, the heroic Richard Rahl, the Sword of Truth. Richard Rahl has been poisoned. Saving an empire from annihilation is the price of the antidote. With the shadow of death looming near, the
empire crumbling before the invading hordes, and time running out, Richard is offered not only his own life but the salvation of a people, in exchange for delivering his wife, Kahlan, into bondage to the enemy.
Book 9: Chainfire With Wizard's First Rule and seven subsequent masterpieces, Terry Goodkind has thrilled readers worldwide with the unique sweep of his storytelling. Now Goodkind returns with a new
novel of Richard and Kahlan, the beginning of a sequence of three novels that will bring their epic story to its culmination. After being gravely injured in battle, Richard awakes to discover Kahlan missing. To
his disbelief, no one remembers the woman he is frantically trying to find. Worse, no one believes that she really exists, or that he was ever married. Alone as never before, he must find the woman he loves
more than life itself....if she is even still alive. If she was ever even real.
De Eerste Biechtmoeder – De Legende van Magda Searus Met de elf boeken omvattende serie De Wetten van de Magie wist Terry Goodkind wereldwijd miljoenen lezers aan zich te binden. Hoofdrolspelers
Richard Rahl en Kahlan Amnell zijn inmiddels een begrip. In deze roman, De Eerste Biechtmoeder, doet Terry Goodkind een grote stap terug in de geschiedenis van De Wetten van de Magie. De lezer komt
meer te weten over hoe ooit de oorlog tussen de Oude en de Nieuwe Wereld ontstond, over de ontstaansgeschiedenis van het Zwaard van de Waarheid, over het verbergen van de Tempel der Winden en
meer, veel meer. Maar... ... weinig is bekend over de oorsprong van de Biechtmoeders, van wie ook Kahlan afstamt. In dit verre verleden, een tijd waarin Biechtmoeders nog niet bestonden en de wereld een
duistere en gevaarlijke plek was, maken we kennis met een vrouw die alles is kwijtgeraakt, haar man, haar toekomst, alles. Kortom, een vrouw die niets meer te verliezen heeft. Dit is het verhaal van de
allereerste Biechtmoeder: Magda Searus.
De Omen Machine - Een Richard & Kahlan roman 1. Met De Wetten van de Magie wist Terry Goodkind over de hele wereld miljoenen lezers aan zich te binden. Niet in de laatste plaats vanwege de
innemende avonturier Richard Rahl en zijn geliefde Kahlan Amnell. De Omen Machine, is het langverwachte vervolg op de boeken van De Wetten van de Magie. Diep onder de grond wordt een mysterieuze
machine aangetroffen, die alarmerende doemvoorspellingen begint uit te zenden. Terwijl de magiër Zedd een manier probeert te vinden om het sinistere apparaat uit te schakelen, produceert de machine een
omen waarbij Richard en Kahlan betrokken zijn - een profetie waarvan de gevolgen onmogelijk te voorkomen zijn. Naarmate de catastrofe nadert, onthult de machine dat hij de mogelijkheid heeft de
doemvoorspelling teniet te doen... in ruil voor een onmogelijke eis.
A new Kahlan and Richard fantasy novel from bestselling author, Terry Goodkind. An accident leads to the discovery of a mysterious machine that has rested hidden deep underground for countless
millennia. The machine awakens to begin issuing a series of increasingly alarming, if minor, omens. The omens turn out to be astonishingly accurate, and ever more ominous. As Zedd tries to figure out how
to destroy the sinister device, the machine issues a cataclysmic omen involving Richard and Kahlan, foretelling an impending event beyond anyone's ability to stop. As catastrophe approaches, the machine
then reveals that it is within its power to withdraw the omen . . . In exchange for an impossible demand.
With Wizard's First Rule and seven subsequent masterpieces, Terry Goodkind has thrilled readers worldwide with the unique sweep of his storytelling. Now, in Chainfire, Goodkind returns with a new novel of
Richard and Kahlan, the beginning of a sequence of three novels that will bring their epic story to its culmination. After being gravely injured in battle, Richard awakes to discover Kahlan missing. To his
disbelief, no one remembers the woman he is frantically trying to find. Worse, no one believes that she really exists, or that he was ever married. Alone as never before, he must find the woman he loves more
than life itself....if she is even still alive. If she was ever even real. At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
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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. De winter is op komst. Met de verlammende angst voor een vernietigend leger in hun hart, wagen Richard Cypher
en zijn vrouw Kahlan zich diep in een vreemd en desolaat land. Daar blijken ze de prooi te zijn voor een onvermoeibare jager. Bovendien moeten ze de meedogenloze onaardse dreiging afwenden, die is
voortgekomen uit het zwartste duister van de menselijke ziel, en het opnemen tegen demonen die rondwaren in de nabijheid van de Zuilen der Schepping. `Goodkinds personages zijn ijzersterk getekend.
Locus
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 hele wereld miljoenen aan zich wist te binden. Richard Cypher, de Zoeker, gaat een haast onmogelijke strijd aan met de anti-magie, het kwaad dat drieduizend jaar
lang verzegeld lag en dat nu de wereld aantast met een verschrikkelijke toverplaag. Allereerst moet hij de Tempel der Winden zien te vinden. Als de slagschaduw van verraad eenmaal over zijn taak valt,
kunnen Richard en zijn geliefde Kahlan niet anders dan de afschuwelijke waarheid onder ogen zien `Complexe, epische fantasy, die zindert van kracht en magische overmoed. - Publishers Weekly
HET VERVOLG OP DE WETTEN VAN DE MAGIE! DE TERUGKEER VAN RICHARD EN KAHLAN Met zijn magistrale epos De Wetten van de Magie wist Terry Goodkind wereldwijd miljoenen lezers aan
zich te binden. Niet in de laatste plaats vanwege de innemende avonturier Richard Rahl en zijn geliefde Kahlan Amnell. Met De Omen Machine kwam eindelijk het langverwachte vervolg op de boeken van
De Wetten van de Magie. Verscheurde Zielen is na Het Derde Koninkrijk het derde deel in de reeks. Vanuit de verste uithoeken van het D'Haraanse Rijk trekken bisschop Hannis Arc en de oude keizer
Sulachan aan het hoofd van een gigantische horde Shun-tuk en andere verderfelijke halfmensen rechtstreeks het hart van het koninkrijk binnen. Hun leger herrezen doden bedreigt het bestaan van alles wat
leeft. Ondertussen, ver weg van huis, vechten Richard en Kahlan dapper voor hun leven. Het tweetal doet er alles aan om zichzelf en hun volgelingen te beschermen tegen een reeks angstaanjagende
bedreigingen, maar een mysterieuze en dodelijke ziekte zuigt langzaam al hun krachten weg. 'De boeken van Goodkind bevatten alles waar je naar zoekt in een episch fantasy-verhaal.' Publishers Weekly
Oorlogshart is de spannende conclusie van Terry Goodkinds epische fantasy-reeks De Wetten van de Magie en de daaropvolgende Richard & Kahlan-romans. Dit is het allerlaatste boek in het verhaal dat
begon met Het Zwaard van de Waarheid. HET EINDE VAN EEN TIJDPERK! HET ALLERLAATSTE DEEL VAN DE WETTEN VAN DE MAGIE! Oorlogshart is de spannende conclusie van Terry Goodkinds
epische fantasy-reeks De Wetten van de Magie en de daaropvolgende Richard & Kahlan-romans. Na meer dan twintig jaar komt er een einde aan de reis van zijn wereldberoemde hoofdrolspelers Richard
Rahl en Kahlan Amnell. Zielsverwanten, pionnen van de profetie en erfgenamen van een eeuwenoud conflict. Richard en Kahlans lotsbestemmingen zijn al verbonden sinds ze elkaar voor het eerst
tegenkwamen in Het Zwaard van de Waarheid. Maar nu ligt Richard op een lijkbaar, zwevend tussen de wereld van de levenden en de dood, en moet Kahlan vechten voor zijn leven terwijl Richard in de
onderwereld zijn eigen strijd levert. Dit is de laatste slag in een oorlog van drie millennia oud, een oorlog waarin het Zwaard van de Waarheid werd gesmeed, een oorlog die het einde kan betekenen van niet
alleen hun levens, maar van hun complete wereld. ‘Alles waar je naar zoekt in een episch fantasy-verhaal.’ Publishers Weekly
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
Deep in the upper Ven Forest, close to the Boundry, woodsman Richard Cypher is intent on tracking down his father's killers. Richard has no idea of how far his quest will take him from home, nor that his
world, his very beliefs, are about to be shattered... Kahlan Amnell, tormented by treachery and loss, is being hunted, pursued remorselessly by a bloodthirsty tyrant's assassins. A monstrous evil is about to be
unleashed upon the world and she knows her one hope of halting it is to find the last great Wizard... Together, Richard and Kahlan have a destiny that will not be denied, a destiny that will embroil them in a
war three-millennia past... a war that is about to re-ignite with world-devouring violence.
A fantasy adventure in which a woman warrior, the Mother Confessor, leads a rag tag force of young people against the army of an evil tyrant, waging a campaign of extermination. By the author of the
Wizard's First Rule.

Bestselling author Terry Goodkind's epic Sword of Truth series continues with the next stunning installment, Phantom On the day she awoke remembering nothing but her name,
Kahlan Amnell became the most dangerous woman alive. For everyone else, that was the day that the world began to end. As her husband, Richard, desperately searches for
his beloved, whom only he remembers, he knows that if she doesn't soon discover who she really is, she will unwittingly become the instrument that will unleash annihilation. But
Kahlan learns that if she ever were to unlock the truth of her lost identity, then evil itself would finally possess her, body and soul. If she is to survive in a murky world of deception
and betrayal, where life is not only cheap but fleeting, Kahlan must find out why she is such a central figure in the war-torn world swirling around her. What she uncovers are
secrets darker than she could ever have imagined. At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
The world is descending, inexorably, towards war. So why has First Wizard Baraccus, leader of the New World, lover of life, thrown himself from the walls of the Wizard's Keep,
falling thousands of feet to his death? His wife, Magda Searus, cannot understand why her husband would abandon her and his people at such a profoundly dangerous time. And
then she finds a note left by Baraccus, urging her to seek the truth. What she uncovers, no one is willing to believe. The coming war is going far worse than anyone had
anticipated, and the consequences of defeat will be far more terrifying than they could have imagined. Alone, ungifted, it is up to Magda Searus to make history and change the
future.
Nicodemus Kras is een van de snelste spreukschrijvers in Sterrenstee dé universiteitsstad voor magiërs. Hij kan alleen niet spellen. Als een magiër wordt gedood door een
verkeerd gespelde spreuk, zijn alle ogen meteen op hem gericht. Nicodemus Kras is een van de snelste spreukschrijvers in Sterrenstee dé universiteitsstad voor magiërs. Met
magie trekt hij de woorden letterlijk van hun bladzijden om er spreuken mee te vormen. Van simpele paragrafen die deuren ontsluiten tot ingewikkelde alineas waarmee steen tot
leven wordt gewekt, Nicodemus kan het allemaal, en zelfs in twee magische talen, en dat is uniek voor iemand van zijn leeftijd. Maar Nicodemus heeft één probleem: hij kan niet
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spellen. Als een van de begaafdste magiërs uit het land wordt gedood door een verkeerd gespelde spreuk, zijn alle ogen meteen op hem gericht. Wie anders dan de assistent
van de befaamde magister Agwu Shannon kan dit voor elkaar hebben gekregen?'
New York Times bestselling author Terry Goodkind has created his most lavish adventure yet. Tormented her entire life by inhuman voices, a young woman named Lauren seeks
to end her intolerable agony. She at last discovers a way to silence the voices. For everyone else, the torment is about to begin. With winter descending and the paralyzing dread
of an army of annihilation occupying their homeland, Richard Rahl and his wife Kahlan must venture deep into a strange and desolate land. Their quest turns to terror when they
find themselves the helpless prey of a tireless hunter. Meanwhile, Lauren finds herself drawn into the center of a struggle for conquest and revenge. Worse yet, she finds her will
seized by forces more abhorrent than anything she ever envisioned. Only then does she come to realize that the voices were real. Staggered by loss and increasingly isolated,
Richard and Kahlan must stop the relentless, unearthly threat which has come out of the darkest night of the human soul. To do so, Richard will be called upon to face the
demons stalking among the Pillars of Creation. Discover breathtaking adventure and true nobility of spirit. Find out why millions of readers the world over have elevated Terry
Goodkind to the ranks of legend. At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
The Seeker of Truth embarks on his perilous training in wizardry in the 2nd novel of the #1 New York Timesbestselling author’s epic fantasy series. In Wizard’s First Rule, forest
guide Richard Cypher becomes a Seeker of Truth in order to defeat the tyrannical Wizard Darken Rahl—only to discover that he is in fact Darken’s son. Now, with Darken
vanquished, Richard and the beautiful Kahlan Amnell head back to the Mud People to be married. But their adventures are far from over. As the wedding day approaches,
Richard is visited by three Sisters of Light who insist on bringing him to the Palace of the Prophets to be trained as a Wizard. Meanwhile, the veil to the underworld has been torn,
and the Stone of Tears has passed through. According to prophecy, the only person who has a chance at closing the veil is the one bonded to the blade, the one born true.
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 hele wereld miljoenen aan zich wist te binden. Sinds de verdeling van het land in drie afzonderlijke naties, is
Westland vrij gebleven van de smetten van tovenarij. Totdat de ontdekking van het zwaar verminkte stoffelijk overschot van de vader van Richard Zypher het begin inluidt van
een nieuw tijdperk, van de vervulling van een eeuwenoude profetie. Nu is de tijd aangebroken om te aanvaarden dat magie in al haar vele vormen onlosmakelijk is verbonden
met het lot van het volk van Westland. `Goodkind zal evenals Tolkien het hele land in zijn ban houden. Marion Zimmer Bradley, auteur van Nevelen van Avalon
This discounted Richard and Kahlan ebundle includes: The Omen Machine, The Third Kingdom, Severed Souls, Warheart “A tour de force of mesmerizing story-telling.” —RT
BookReviews The Omen Machine An accident leads to the discovery of a mysterious machine that has rested hidden deep underground for millennia. The machine awakens to
begin issuing a series of increasingly alarming omens, which turn out to be astonishingly accurate, and ominous. As Zedd tries to figure out how to destroy the sinister device, the
machine issues a cataclysmic omen involving Richard and Kahlan, foretelling an impending event beyond anyone's ability to stop. The Third Kingdom Infected with the essence
of death itself, robbed of his power as a war wizard, Richard must uncover and stop the growing infernal conspiracy. His allies are captives, and Kahlan, also touched by death's
power, will die completely if Richard fails. Bereft of magic, Richard has his sword, his wits, his capacity for insight—and an extraordinary companion, Samantha, a healer just
coming into her powers. Severed Souls From the far reaches of the D'Haran Empire, Bishop Hannis Arc and the ancient Emperor Sulachan lead a vast horde of Shun-Tuk and
other depraved "half-people" into the Empire's heart, raising an army of the dead in order to threaten the world of the living. Rahl and Kahlan Amnell must defend themselves and
their followers from a series of terrifying threats, despite a magical sickness that depletes their strength and which, if not cured, will take their lives... Warheart All is lost. Evil will
soon consume the D'Haran Empire. Richard Rahl lies on his funeral bier. It is the end of everything. Except what isn't lost is Kahlan Amnell. Following an inner prompting beyond
all reason, the last Confessor will wager everything on a final desperate gambit, and in so doing, she will change the world forever. Other Tor Books by Terry Goodkind The
Sword of Truth Wizard’s First Rule Stone of Tears Blood of the Fold Temple of the Winds Soul of the Fire Faith of the Fallen The Pillars of Creation Naked Empire Debt of Bones
Chainfire Phantom Confessor At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
As an unearthly adversary descends on an idyllic fantasy world, corrupting magic against good and slaughtering innocents, Richard Rahl stands against the forces that threaten
to destroy the world.
Terry Goodkind returns to the lives of Richard Rahl and Kahlan Amnell—in The Third Kingdom, the direct sequel to his #1 New York Times bestseller The Omen Machine. Richard saw the point of a sword
blade sticking out from between the man's shoulder blades. He spun back toward Richard after throwing the woman out the opening, ready to attack. It seemed impossible, but the man looked unaffected by
the blade that had impaled him through the chest. It was then, in the weak light from the fire pit off to the side, that Richard got his first good look at the killer. Three knives were buried up to their brass crossguards in the man's chest. Only the handles were showing. Richard saw, too, the broken end of a sword blade jutting out from the center of the man's chest. The point of that same blade stuck out from the
man's back. Richard recognized the knife handles. All three were the style carried by the men of the First File. He looked from those blades that should have killed the big man, up into his face. That was
when he realized the true horror of the situation, and the reason for the unbearable stench of death. At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM)
applied.
A new Kahlan and Richard adventure from internationally bestselling author, Terry Goodkind.
Terry Goodkind's bestselling, epic fantasy series Sword of Truth continues with Confessor. Descending into darkness, about to be overwhelmed by evil, those people still free are powerless to stop the coming
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dawn of a savage new world, while Richard faces the guilt of knowing that he must let it happen. Alone, he must bear the weight of a sin he dare not confess to the one person he loves...and has lost. Join
Richard and Kahlan in the concluding novel of one of the most remarkable and memorable journeys ever written. It started with one rule, and will end with the rule of all rules, the rule unwritten, the rule
unspoken since the dawn of history. When next the sun rises, the world will be forever changed. At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
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 hele wereld miljoenen aan zich wist te binden. De Bloedbroederschap, het verbond van fanatieke, nietsontziende anti-magiers, is een formidabele tegenstander. Dat
ondervindt Richard Cypher, de Zoeker, als hij een driedubbele taak moet volbrengen: de gevreesde Jagang verslaan, zijn geliefde Kahlan redden en de poort naar de Oude Wereld sluiten. Alleen met de
kracht van de liefde en het geloof in de Waarheid zal hij deze taken kunnen volbrengen en het kwaad kunnen keren. `Een kettingreactie van kracht, macht, machteloosheid en magie. - Locus
A poisoned Richard Rahl faces a difficult choice when he is promised an antidote and the salvation of an endangered empire if he will surrender his beloved wife, Kahlan Amnell, to his enemy.
Maîtresse van de Dood is het eerste deel van Terry Goodkinds gloednieuwe trilogie De Kronieken van Nicci en is gebaseerd op een van de geliefdste personages uit zijn wereldwijde succesreeks De Wetten
van de Magie en de daaropvolgende Richard & Kahlan-romans. Ooit was ze luitenant in het leger van de verschrikkelijke Keizer Jagang en stond ze bekend als de Maîtresse van de Dood en de
Slavenkoningin. De dodelijke Nicci wist zelfs Richard Rahl te vangen, en probeerde hem te overtuigen van de juistheid van de Imperiale Orde van Jagang. Maar het was Richard die Nicci bekeerde, en in de
jaren die volgden diende ze Richard en Kahlan als een van hun dierbaarste vrienden – en een van hun dodelijkste beschermers. Nu de heerschappij van Richard en Kahlan eindelijk is gestabiliseerd, trekt
Nicci erop uit om haar eigen avonturen te beleven en de vrede van het D'Haraanse Rijk te verspreiden. Maar dan moet ze wel eerst de wereldvreemde profeet Nathan uit de problemen houden...
Beginning with Wizard's First Rule and continuing with six subsequent fantasy masterpieces, Terry Goodkind has thrilled and awed millions of readers worldwide. Now, in Naked Empire, Goodkind returns
with a broad-canvas adventure of epic intrigue, violent conflict, and terrifying peril for the beautiful Kahlan Amnell and her husband, the heroic Richard Rahl, the Sword of Truth. Richard Rahl has been
poisoned. Saving an empire from annihilation is the price of the antidote. With the shadow of death looming near, the empire crumbling before the invading hordes, and time running out, Richard is offered not
only his own life but the salvation of a people, in exchange for delivering his wife, Kahlan, into bondage to the enemy. At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management
Software (DRM) applied.
This Mass Market Boxed Set, is the Second Boxed Set of The Sword of Truth series by Terry Goodkind: The Box Set includes: Temple of the Winds, 0-812-55148-6 Soul of the Fire, 0-812-55149-4 Faith of
the Fallen, 0-812-57639-X Book 4: Temple of the Winds On the red moon will come the firestorm... Wielding the Sword of Truth, Richard Rahl has battled death itself and come to the defense of the D'Haran
people. But now the power-mad Emperor Jagang confronts Richard with a swift and inexorable foe: a mystical plague cutting a deadly swath across the land and slaying thousands of innocent victims. To
quench the inferno, he must seek remedy in the wind... To fight it Richard and his beloved Kahlan Amnell will risk everything to uncover the source of the terrible plague-the magic sealed away for three
millennia in the Temple of the Winds. Lightning will find him on that path... But when prophecy throws the shadow of betrayal across their mission and threatens to destroy them, Richard must accept the Truth
and find a way to pay the price the winds demand...or he and his world will perish. Book 5: Soul of the Fire Sequel to the New York Times bestselling Temple of the Winds Richard Rahl has traveled far from
his roots as a simple woods guide. Emperor of the D'Haran Empire, war wizard, the Seeker of Truth--none of these roles mean as much to him as his newest: husband to his beloved Kahlan Amnell, Mother
Confessor of the Midlands. But their wedding day is the key that unlocks a spell sealed away long ago in a faraway country. Now a deadly power pours forth that threatens to turn the world into a lifeless
waste. dSeparated from the Sword of Truth and stripped of their magic, Richard and Kahlan must journey across the Midlands to discover a dark secret from the past and a trap that could tear them apart
forever. For their fate has become inextricably entwined with that of the Midlands--and there's no place so dangerous as a world without magic... Book 6: Faith of the Fallen Sequel to the New York Times
bestselling Soul of the Fire Terry Goodkind author of the enormously popular Sword of Truth novels, has forged perhaps his best novel yet, pitting Richard Rahl and Kahlan Amnell against threats to the
freedom of the world that will take them to opposite ends of the world to defeat the forces of chaos and anarchy. Emperor Jagang is rising once again in the Old World and Richard must face him, on his own
turf. Richard heads into the Old World with Cara, the Mord-Sith, while his beloved Kahlan remains behind. Unwilling to heed an ancient prophecy, Kahlan raises an army and goes into battle against forces
threatening armed insurrection in the Midlands. Separated and fighting for their lives, Richard and Kahlan will be tested to the utmost.
Avonturier en minnaar, vluchteling en jager, in elk opzicht een rechtvaardig mens, dat 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. Richard Cypher en zijn geliefde Kahlan zijn erin geslaagd het land DHara te vrijwaren voor een levensbedreigende,
door magie gewrochte epidemie maar ze hebben daarbij per ongeluk de akkoorden ontketend. Afschuwelijk duidelijk is nu dat de akkoorden het vermogen hebben alles te vernietigen wat Richard en Kahlan
met zoveel inspanning hebben beschermd zelfs de kracht van het Zwaard van de Waarheid zou wel eens ontoereikend kunnen zijn om de vloed van losgebroken magische kracht te keren. Algehele
verwoesting dreigt `Nieuwe lezers zullen maar wat blij zijn met deze complexe, epische fantasy die zindert van kracht en magische overmoed. Publishers Weekly
All is lost. Evil will soon consume the D'Haran Empire. Richard Rahl lies on his funeral bier. It is the end of everything. Except what isn't lost is Kahlan Amnell. Following an inner prompting beyond all reason,
the last Confessor will wager everything on a final desperate gambit, and in so doing, she will change the world forever. Terry Goodkind's New York Times bestseller, Warheart, is the direct sequel to, and the
conclusion of, the story begun in The Omen Machine, The Third Kingdom, and Severed Souls. At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
From #1 New York Times bestselling author Terry Goodkind comes The First Confessor, the prequel to the Sword of Truth In a time before legends had yet been born... Married to the powerful leader of her
people, safe among those gifted with great ability, Magda Searus is protected from a distant world descending into war. But when her husband, a man who loved life and loved her, unexpectedly commits
suicide, she suddenly finds herself alone. Because she is ungifted herself, without her husband she no longer has standing among her people, and she finds herself isolated in a society that seems to be
crumbling around her. Despite her grief, she is driven to find the reasons behind why her husband would do such a thing--why he would abandon her and her people at such a profoundly dangerous time.
Though she is not gifted, she begins to discover that there may be more to her husband's suicide than anyone knew. What she finds next, no one is willing to believe. Without anyone to help her, she knows
that she must embark on a mission to find a mysterious spiritist, if she even exists, so that she may speak with the dead. This quest may also be her last chance to unravel what is really behind the mysterious
events befalling her people. What she discovers along the way is that the war is going far worse than she had known, and that the consequences of defeat will be more terrifying for her and her people than
she could have imagined. As mortal peril begin to close in around her, Magda learns that she is somehow the key to her people's salvation. Journey with Magda Searus into her dark world, and learn how true
legends are born. At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
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Het Leger van Steen is het derde en laatste deel van Terry Goodkinds gloednieuwe trilogie De Kronieken van Nicci. Het is gebaseerd op een van de meest geliefde personages uit zijn wereldwijde
succesreeks De Wetten van de Magie en de daaropvolgende Richard & Kahlan-romans. Nicci, Nathan Rahl en de jonge zwaardvechter Bannon verblijven nog altijd in de legendarische stad Ildakar nadat een
grote interne strijd de slaven bevrijdde en de machtige bestuursraad ten val bracht. De onvoorspelbare tovenaar-commandant Maxim is echter ontkomen, en terwijl hij de stad ontvluchtte heeft hij de
versteningsspreuk die vijftien eeuwen geleden het leger van generaal Utros in steen veranderde laten oplossen. Duizenden half stenen soldaten uit lang vervlogen tijden zijn nu ontwaakt, en hebben een van
de grootste vijandelijke commandanten uit de geschiedenis als leider. Nicci, Nathan en Bannon moeten Ildakar helpen deze onbreekbare belegering te overleven, en ze moeten daarbij alle magische
verdedigingsmechanismen die de legendarische stad nog heeft inzetten. Maar terwijl generaal Utros de stad gegijzeld houdt en zijn krachtige leger loslaat op de nietsvermoedende Oude Wereld, arriveert een
nieuwe, krachtige vijand vanuit de zee. Nicci weet dat de slag zich niet tot de stad zal beperken; als ze deze dreiging niet kan stoppen, kunnen twee onverslaanbare legers door de Oude Wereld trekken, en
misschien zelfs wel D’Hara bereiken.
De next big thing na The Hunger Games en Divergent! Quin, Shinobu en John ondergaan in Schotland al jaren een intensieve training om een Zoeker te worden. In tegenstelling tot John ronden Quin en
Shinobu die succesvol af. Wanneer de twee echter de eed hebben afgelegd die hen tot een echte Zoeker maakt, komen ze erachter dat het nobele doel dat ze dachten na te streven, niet meer bestaat. Quin
en Shinobu besluiten te vluchten om hun lot te ontlopen en kiezen allebei hun eigen pad. John is echter op zoek naar hen en de waardevolle athame die de Zoekers gebruiken, om recht te zetten wat er in het
verleden met zijn familie is gebeurd. De allesbeslissende strijd om gerechtigheid barst los en Quin zal haar pad voor de toekomst moeten kiezen.
Een Zuster van de Duisternis neemt Richard Cypher gevangen en voert hem diep de Oude Wereld in, naar het hart van de Imperiale Orde. Zijn geliefde Kahlan blijft achter. Zij is vrij omdat Richard zich in zijn
wanhoop heeft opgeofferd, maar ze legt zich er niet bij neer. Ze ontkracht de profetie en verbreekt haar laatste gelofte aan Richard door een leger op de been te brengen dat de oprukkende strijdmacht van
de Imperiale Orde tot staan zal moeten brengen. Lukt dat niet, dan is het met de vrijheid van de mens voorgoed gedaan.
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