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Het leven bestaat uit keuzes. Door één pad te kiezen, sluit je het andere af. Maar wat als dat nu eens niet zo is? Wat als je in een
andere werkelijkheid dat andere pad volgt. Wat als je spijt krijgt van je keuzen? 'Ben je gelukkig met je leven?' Dat zijn de
laatste woorden die Jason Desson hoort vóórdat de gemaskerde ontvoerder hem bewusteloos slaat. En voordat hij wakker wordt
en merkt dat hij vastgeketend is aan een ziekenhuisbed, omgeven door mensen die hij niet kent, die gekleed zijn in
beschermende pakken en een man die Jason nog nooit heeft gezien naar hem glimlacht en zegt: 'Welkom terug, vriend.' IN de
wereld waarin Jason Wakker is geworden is niets zoals hij gewend is. Zijn vrouw is niet zijn vrouw. Zijn zoon is nooit geboren.
Jason zelf is geen doorneeprofessor in natuurkunde. Is déze wereld of de wereld waar hij vandaan komt een droom? En zelfs als
de wereld die hij zich herinnert echt is, hoe kan hij die dan ooit weer terugvinden? De antwoorden liggen in een reis die
wonderlijker en afschuwelijker is dan alles wat hij zich ooit had kunnen voorstellen. Een reis die hem dwingt naar de donkerste
krochten van zijn ziel te kijken, terwijl hij het moet opnemen tegen een angstaanjagende, nagenoeg onverslaanbare
vijand.Psychopaat Michael Hrubek ontsnapt uit een inrichting met maar één doel voor ogen: Lis Atcheson vinden. Deze vrouw
heeft tegen hem getuigd toen hij voor moord terechtstond. Vier mannen openen ieder voor zich, en om geheel eigen redenen, de
jacht op Michael: een premiejager, die de uitgeloofde beloning goed kan gebruiken; de directeur van de inrichting, die
tegenover de politie heeft verklaard dat Michael ongevaarlijk is; zijn psychiater, voor wie de ontsnapping het einde van zijn
carrière kan betekenen en Lis' echtgenoot, die koste wat het kost Michael wil doden voordat Lis het volgende slachtoffer wordt.
Maar Michaels geest, hoe verwrongen ook, is op één punt helder: het monsterlijke geheim dat hij met zich meedraagt is geen
waandenkbeeld. En hij weet dat hij Lis moet vinden voordat de anderen hem te pakken krijgen.NEW YORK TIMES
BESTSELLER • Pierce Brown’s relentlessly entertaining debut channels the excitement of The Hunger Games by Suzanne
Collins and Ender’s Game by Orson Scott Card. “Red Rising ascends above a crowded dystopian field.”—USA Today NAMED
ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY ENTERTAINMENT WEEKLY, BUZZFEED, AND SHELF AWARENESS
“I live for the dream that my children will be born free,” she says. “That they will be what they like. That they will own the land
their father gave them.” “I live for you,” I say sadly. Eo kisses my cheek. “Then you must live for more.” Darrow is a Red, a
member of the lowest caste in the color-coded society of the future. Like his fellow Reds, he works all day, believing that he and
his people are making the surface of Mars livable for future generations. Yet he toils willingly, trusting that his blood and sweat
will one day result in a better world for his children. But Darrow and his kind have been betrayed. Soon he discovers that
humanity reached the surface generations ago. Vast cities and lush wilds spread across the planet. Darrow—and Reds like
him—are nothing more than slaves to a decadent ruling class. Inspired by a longing for justice, and driven by the memory of
lost love, Darrow sacrifices everything to infiltrate the legendary Institute, a proving ground for the dominant Gold caste, where
the next generation of humanity’s overlords struggle for power. He will be forced to compete for his life and the very future of
civilization against the best and most brutal of Society’s ruling class. There, he will stop at nothing to bring down his enemies . .
. even if it means he has to become one of them to do so. Praise for Red Rising “[A] spectacular adventure . . . one heartpounding ride . . . Pierce Brown’s dizzyingly good debut novel evokes The Hunger Games, Lord of the Flies, and Ender’s Game.
. . . [Red Rising] has everything it needs to become meteoric.”—Entertainment Weekly “Ender, Katniss, and now
Darrow.”—Scott Sigler “Red Rising is a sophisticated vision. . . . Brown will find a devoted audience.”—Richmond TimesDispatch Don’t miss any of Pierce Brown’s Red Rising Saga: RED RISING • GOLDEN SON • MORNING STAR • IRON
GOLD • DARK AGEBijna alle Wrekers zijn dood of bezweken voor het duister. Kaalslag maakt hele steden met de grond
gelijk en het ziet ernaar uit dat Regalia’s snode plannen alsnog zullen worden uitgevoerd. David is ervan overtuigd dat de
oplossing van het problem ligt bij Calamity, de bloedrode ster aan de hemel die de veroorzaker lijkt van alle ellende. Eerst trekt
David nog met een paar getrouwen naar Ildithia, de uit zoutkristallen opgebouwde stad die zich langzaam verplaatst door van
achteren af te brokkelen en van voren weer aan te groeien. Daar wacht een reeks grimmige confrontaties, niet alleen met een
oude medestander maar ook met hun eigen diepste angsten.***The first book in the incredible New York Times bestselling
series*** The Earth is dying. Darrow is a Red, a miner in the interior of Mars. His mission is to extract enough precious
elements to one day tame the surface of the planet and allow humans to live on it. The Reds are humanity's last hope. Or so it
appears, until the day Darrow discovers it's all al lie. That Mars has been habitable - and inhabited - for generations, by a class
of people calling themselves the Golds. A class of people who look down on Darrow and his fellows as slave labour, to be
exploited and worked to death without a second thought. Until the day that Darrow, with the help of a mysterious group of
rebels, disguises himself as a Gold and infiltrates their command school, intent on taking down his oppressors from the inside.
But the command school is a battlefield - and Darrow isn't the only student with an agenda. Break the chains. Live for
more.Darrow is a Helldiver, one of a thousand men and women who live in the vast caves beneath the surface of Mars,
generations of people who spend their lives toiling to mine the precious elements that will allow the planet to be terraformed.
Just knowing that, one day, people will be able to walk the surface of the planet is enough to justify their sacrifice. The Earth is
dying, and Darrow and his people are the only hope humanity has left. Until the day Darrow learns that it is all a lie. That Mars
has been habitable - and inhabited - for generations, by a class of people calling themselves the Golds. A class of people who
look down at Darrow and his fellows as slave labour, to be exploited and worked to death without a second thought. Until the
day Darrow, with the help of a mysterious group of rebels, disguises himself as a Gold and infiltrates their society.Red Rising
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and Philosophy has gathered together a crew of the wisest Helldivers philosophy can offer. Could humanity's love of physical
enhancements cause its extinction? Do people doom humanity by trying to all be the same? Can a person love someone, while at
the same time wanting that person destroyed? Is equality always the best principle on which to organize society? What is evil,
and how does it exist in contemporary life? Does one remain the same person, even after changing every physical aspect of one's
body? Is it moral to sell oneself into slavery, whether it’s through sex or manual labor? Is it ethical to sell one's children into
slavery, on the promise that their children will live in peace and tranquility? These questions and more are what make Brown’s
Red Rising trilogy such an impactful story. Brown pulls no punches, and philosophy works best in such an environment. Red
Rising and Philosophy is not for the timid or the faint at heart. It’s not The Passage, since no one will die from reading it, but
reading it could be a life-changing experience.Morgenster is het derde deel van de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce
Brown. En het vervolg op Rood en Gouden Zoon, de meedogenloos spannende boeken over Darrow, de held van Mars. Darrow
had in vrede kunnen leven, maar zijn vijanden verklaarden hem de oorlog. De Gouden overheersers eisten zijn
gehoorzaamheid, hingen zijn vrouw op, en hebben van zijn volk slaven gemaakt. Maar Darrow is vastbesloten terug te vechten.
Hij riskeerde alles door zichzelf te transformeren en zo in de Gouden maatschappij te infiltreren. Hij heeft gevochten om de
genadeloze rivaliteit te overleven die de machtigste krijgers van de Gemeenschap voortbrachten, hij wist op te klimmen tot de
hoogste rangen, en hij heeft geduldig gewacht met het ontketenen van de revolutie die de hiërarchie van binnenuit zal breken.
Eindelijk is de tijd gekomen. Maar het plichtsbesef en het verlangen naar wraak zitten diep, aan beide kanten. Darrow en zijn
wapenbroeders staan tegenover een vijand zonder geweten of genade. Onder die vijanden zijn er die Darrow ooit als vrienden
beschouwde. Om te winnen moet Darrow degenen die geboeid en gebroken in de duisternis opgroeiden zien te inspireren. En
moet hij ervoor zorgen dat ze hun ketenen verbreken, om een einde te maken aan de wereld die hun wrede meesters hebben
gemaakt, en om zo het bestaan op te eisen dat hun zo lang geleden is ontnomen. Een bestaan dat te mooi is om op te geven.From
the world of the best-selling YA series Red Rising comes a story oflove and loss and rage! In the future, when mankind has
spread across thestars, the hierarchy of man is dictated by the color of one's caste. TheGolds rule all, but what will happen when
one falls for a lowly Red? See how aforbidden love will set the course of events for the future and lead to theformation of the
formidable Sons of Ares! Written by author Pierce Brown(The Red Rising Trilogy) and Rik Hoskin (Heroes of Skyrealm,
BrandonSanderson's White Sand), with art by Eli Powell (Yakuza Demon Killers, The13th Artifact), comes the in-continuity
story of revolution and RedRising!« JE SUIS LE FAUCHEUR. JE CONNAIS LA DOULEUR. JE CONNAIS LES TÉNÈBRES.
CE N’EST QUE LE DÉBUT. » Darrow aurait voulu vivre en paix. Ses ennemis l’ont jeté dans la guerre. Darrow s’est élevé
parmi les puissants qui dirigent la Société pour mieux préparer sa révolution. À présent, la fin du règne tyrannique des Ors a
enfin sonné. Malgré les doutes qui l’assaillent, malgré les anciens amis qu’il va devoir affronter aux quatre coins du Système
solaire, Darrow est plus que jamais déterminé à briser les chaînesOrson Scott Card is voor sciencefiction wat Tolkien is voor
fantasy. Enders Game sloeg bij verschijning in als een bom en wordt door zowel fans als recensenten gezien als het beste wat
sciencefiction te bieden heeft.De Aarde heeft twee bloedige invasies van `Kruiperds maar nauwelijks overleefd. Om een derde
invasie te voorkomen is de Krijgsschool opgericht, waar veelbelovende kinderen een opleiding krijgen tot gezagvoerder van een
sterschip van de Internationale Ruimtevloot. Ender Wiggin wordt op al heel jonge leeftijd gerekruteerd. Bij tactische
oefeningen in de strijdzaal blinkt hij uit, waardoor de schoolleiding torenhoge verwachtingen van de jongen krijgt en hem
steeds meer onder druk zet Zal het Ender lukken om de held te worden die de Aarde gaat redden?SUNDAY TIMES
BESTSELLER ***The explosive fifth novel in the Red Rising Series*** The Number One New York Times bestselling author
of Morning Star returns to the Red Rising universe with the thrilling sequel to Iron Gold. He broke the chains Then broke the
world. A decade ago Darrow led a revolution, and laid the foundations for a new world. Now he's an outlaw. Cast out of the very
Republic he founded, with half his fleet destroyed, he wages a rogue war on Mercury. Outnumbered, outgunned but not out
thought. Is he still the hero who broke the chains? Or will he become the agent of the world's destruction? Is it time for another
legend to take his place? Lysander au Lune, the displaced heir to the old empire, has returned to the Core. First he must survive
Gold backstabbing, then Darrow. Will he bring peace to mankind at the edge of his sword? And on Luna, Mustang, the
embattled sovereign of the Republic, must save both democracy and her exiled husband millions of kilometres away. The only
thing certain in the Solar System is treachery. And that the Rising is entering a new Dark Age. PRAISE FOR THE RED
RISING SERIES: 'Pierce Brown's empire-crushing debut is a sprawling vision . . . Ender, Katniss, and now Darrow' - Scott
Sigler, New York Times bestselling author of Pandemic '[A] top-notch debut novel . . . Red Rising ascends above a crowded
dystopian field' - USA Today '[A] spectacular adventure . . . one heart-pounding ride . . . Pierce Brown's dizzyingly good debut
novel evokes The Hunger Games, Lord of the Flies, and Ender's Game. . . . [Red Rising] has everything it needs to become
meteoric' - Entertainment WeeklyEnder's Game meets The Hunger Games in MORNING STAR , the second in an
extraordinary trilogy from the New York Times bestselling author of RED RISING. 'I'm still playing games. This is just the
deadliest yet.' Darrow is a rebel forged by tragedy. For years he and his fellow Reds worked the mines, toiling to make the
surface of Mars inhabitable. They were, they believed, mankind's last hope. Until Darrow discovered that it was all a lie, and
that the Red were nothing more than unwitting slaves to an elitist ruling class, the Golds, who had been living on Mars in luxury
for generations. In RED RISING, Darrow infiltrated Gold society, to fight in secret for a better future for his people. Now fully
embedded amongst the Gold ruling class, Darrow continues his dangerous work to bring them down from within. It's a journey
that will take him further than he's ever been before - but is Darrow truly willing to pay the price that rebellion demands? A lifeor-death tale of vengeance with an unforgettable hero at its heart, Golden Son guarantees Pierce Brown's continuing status as
one of fiction's most exciting new voices."Ten years after the events of Morning Star, Darrow and the Rising are battling the
remaining Gold loyalist forces and are closer than ever to abolishing the color-coded caste system of Society for good. But new
foes will emerge from the shadows to threaten the imperfect victory Darrow and his friends have earned"--'Another sizzling
space epic to entice, excite and tease. 5 STARS' - Starburst Darrow was born a slave. He became a weapon. He ended centuries
of Gold rule, broke the chains of an empire, and now he's the hero of a brave new republic. But at terrible cost. At the edge of
the solar system, the grandson of the emperor he murdered dreams of revenge. In his hidden fortress in the oceans of Venus, the
Ash Lord lies in wait, plotting to crush the newborn democracy. And, at home, a young Red girl who's lost everything to the
Rising questions whether freedom was just another Gold lie. In a fearsome new world where Obsidian pirates roam the Belt,
famine and genocide ravage Mars, and crime lords terrorise Luna, it's time for Darrow and a cast of new characters from
across the solar system to face down the chaos that revolution has unleashed. ********** Further praise for Iron Gold
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'Fascinating . . . This is one you absolutely will have to read' - The BiblioSanctum '[Iron Gold] offers us both a continuation of
the story Brown has been telling for years right alongside an eye-opening widening of his universe, as though we're watching it
all through an exquisitely calibrated telescope that can slide on perfect bearings from one side of the solar system to the other
without the slightest blur . . . Mature science fiction existing within the frame of blazing space opera' - NPR Books 'The books
are an exhilarating fusion of The Hunger Games, Blade Runner and Dune. Amid a pulse-pounding narrative, they fearlessly
tackle major issues like the fragility of democracy and the fallibility of human nature to betray its ideals even when freedom is
attained' - Express '[A] thoughtful blend of action, intrigue, and prosaic human drama' - Publishers Weekly 'Iron Gold offers
more of everything we loved about the first three books. Pierce Brown builds upon the foundations of the incredible universe
and story he spun in the first trilogy, pivoting on his characters' flaws and fallibility to steer the narrative in unexpected
directions. Suffice it to say, readers will be soon be dying to read the next one' - Barnes & Noble 'This book lives up to every
expectation I have for Pierce Brown . . . you MUST read this, it will not disappoint!' - The Speculative Herald 'Brown succeeds
not only in writing a great book, but adding to the world and Red Rising's mythos . . . The mix of political intrigue, action and
thematic journeys elevate this book from a simple sci-fi adventure into something more thought-provoking and rewarding. Fans
of Brown and his series should really enjoy this latest addition to Red Rising' - FlickeringMyth.comBundel verhalen die de
auteur schreef tijdens haar onderduikperiode in 1943-1944, waarin ze laat zien dat ze schrijfster wilde worden. Vanaf ca. 12
jaar.‘Romeins’ lijkt soms een ander woord voor ‘decadent’. Mateloze bras- en slemppartijen, woeste orgieën, vrije seks Dat is
een verkeerd beeld. De Romeinse literatuur is serieus en ingetogen. Grote uitzondering: de Satyrica van Petronius, een roman
uit de eerste eeuw. Alle remmen gaan los. Vooral in het middendeel van de roman, een beschrijving van een uitzinnig diner. De
rijke vrijgelatene Trimalchio laat geen middel onbenut om zijn gasten te verbluffen en te verrassen. Krankzinnige gerechten,
daverende shows en meeslepende verhalen: zijn diner biedt alle ingrediënten voor een wilde Romeinse nacht.Het eerste deel van
Robert Jordans Het Rad des Tijds. Vanaf najaar 2021 te zien op Prime Video als The Wheel of Time, met Rosamund Pike en de
Nederlander Josha Stradowski in de hoofdrollen. Het Oog van de Wereld is het eerste boek van Robert Jordans klassieke
fantasycyclus Het Rad des Tijds. Een epos van maar liefst 15 boeken waarmee hij wereldwijd een miljoenenpubliek aan zich
wist te binden. Prime Video baseerde er het eerste seizoen van de tv-serie The Wheel of Time op, met superster Rosamund Pike
als Moiraine Damodred en de Nederlandse acteur Josha Stradowski als niemand minder dan Rhand Altor. In het ooit zo vredige
Emondsveld breken roerige tijden aan. Verre geruchten van grote gebeurtenissen in de buitenwereld werpen hun donkere
schaduw over het dorpje. En daar blijft het niet bij. De komst van vreemdelingen brengt grote veranderingen mee,
veranderingen die onomkeerbaar zijn en die het leven van alle betrokkenen voorgoed overhoop zullen halen. Er moet iets
gebeuren, zoveel is duidelijk. Vijf jonge Emondsvelders vertrekken van huis en haard om de veranderingen te stoppen. Maar
dan worden ze het middelpunt van een vernietigende reeks gebeurtenissen die de wereld in heftige beroering zal brengen ‘Het
Oog van de Wereld was een keerpunt in mijn leven. Ik las, ik genoot. En toen ging ik mijn eigen grote fantasyboeken schrijven.’
Robin Hobb, auteur van De Boeken van de ZienersThere might be instances where your light might suffer a surge in intensity,
at times difficult to manage, and might tend to precipitate you into taking actions, again, the damage starts with the invisible
entities functioning within that medium, or around your nucleus, meaning your encounters, interactions, motivated actions, and
the word that is being spoken either by you or someone else around and in your light. Surely it will take effect upon a time, and
some people might not react the same way while receiving an impulse, and their predisposition of what is being spoken is
another factor. Acknowledging that there is no business without transfer, and the light is intended to conduct; starting with
what your eyes are visualizing from waking up and the interpretation that is being given by you and your brain; we don’t see the
same object the same way on an everyday basis; because we do have senses and other spirits interacting around us. Praying,
sanctifying, meditating, and also selecting what best fits us, can be helpful; by doing so, you are basically helping yourself. Use
patience before reacting, because that guy looking like an enemy can be turned into acceptable ally, not necessarily a friend;
because we don’t change overnight; there is a world traveling with us; your habit will tell you where you are connected and how
you are connected; there are challenges around the light, however; it can be very gratifying for some. This is a book of
awareness; more than blessings; however from time to time you might be able to make it rain. The Light of the Master is
shining on you; how do you respond to it. Wisner Joseph Philemy, MD; following the instinct and the blessings and the
momentum, remaining faithful, and appreciating love and compassion whenever either of them is manifested. I know He loves
me, otherwise, it would have been impossible to accomplish this task and service. “Maintain your good nature and be a positive
agent”'Ik leef voor de droom dat mijn kinderen in vrijheid geboren kunnen worden. Dat ze kunnen worden wat ze willen. Dat
ze het land zullen bezitten dat hun door hun vader is gegeven.' 'Ik leef voor jou,' zeg ik aangeslagen. Ze geeft me een kus op
mijn wang. 'Dan moet je proberen voor iets hogers te leven.' Darrow is een Rode, een lid van de laagste kaste in de
kleurgeoriënteerde maatschappij van de toekomst. Net als zijn mede-Roden werkt hij de hele dag diep onder de grond, ervan
overtuigd dat hij en zijn medemensen het oppervlak van Mars leefbaar maken voor toekomstige generaties. Een lot waar
Darrow vrede mee heeft, in het besef dat hij met zijn bloed en zweet een betere wereld voor zijn kinderen creëert. Maar Darrow
en zijn soort worden misleid. Op een gegeven moment komt hij erachter dat het oppervlak van Mars al sinds generaties door
mensen wordt bewoond. Gigantische steden en vruchtbare akkers strekken zich uit over de hele planeet. Darrow - en alle andere
Roden - zijn niets meer dan slaven die moeten zwoegen voor de decadente heersende klasse Pierce Brown bracht zijn jeugd door
met het bouwen van forten en het in de val lokken van zijn neefjes en nichtjes in de bossen van zes staten en de woestijnen van
twee andere staten in Amerika. Toen hij in 2010 klaar was met zijn studie, wilde hij eigenlijk verder leren op Zweinstein, maar
helaas had hij geen aanleg voor magie. Er zat dus niets anders op dan werk zoeken terwijl hij zijn droom om schrijver te
worden najoeg. Zo was hij social media-manager bij een tech start-up, dagloner bij Disney, en gaf hij zelfs slaapdeprivatie een
nieuwe betekenis toen hij meewerkte aan de campagne voor een Amerikaanse senator. Nu woont hij in Los Angeles, waar hij
verhalen schrijft over ruimteschepen, tovenaars, geesten en meer bizarre dingen.After witnessing his wife's execution by an
oppressive government, Darrow, a member of Red, the lowest caste in society, joins a revolutionary cell and attempts to
infiltrate an elite military academy of the Gold ruling caste.The world of Pierce Brown's Red Rising expands furtherin the next
installment of the Sons of Aresstoryline. Fitchner's quest for revenge continues as he andthe other Sons of Ares seek out the
Golds who have wronged his family. Butactions come with repercussions and an elaborate game of cat and mouse is on. Abattle
of Gold versus Gold erupts further into more than acts of vengeance andbecomes the seeds of a revolution.NEW YORK TIMES
BESTSELLER NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY ENTERTAINMENT WEEKLY, BUZZFEED,
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GOODREADS AND SHELF AWARENESS Pierce Brown's heart-pounding debut is the first book in a spectacular series that
combines the drama of Game of Thrones with the epic scope of Star Wars. ********** 'Pierce Brown's empire-crushing debut
is a sprawling vision . . . Ender, Katniss, and now Darrow' - Scott Sigler, New York Times bestselling author of Pandemic '[A]
top-notch debut novel . . . Red Rising ascends above a crowded dystopian field' - USA Today ********** Darrow is a Helldiver.
A pioneer of Mars. Born to slave beneath the earth so that one day, future generations might live above it. He is a Red humankind's lowest caste. But he has something the Golds - the ruthless ruling class - will never understand. He has a wife he
worships, a family who give him strength. He has love. And when they take that from him, all that remains is revenge . . .Aku
memikirkan semua rakyatku yang terkurung dalam kegelapan. Memikirkan semua golongan Warna di dunia, yang dibelenggu
dan dirantai supaya golongan Emas bisa berkuasa, dan aku merasakan amarah yang berkobar di lubang gelap dalam jiwaku.
Aku tidak sendirian. Aku adalah Reaper. Aku mengenal penderitaan. Aku mengenal kegelapan. Terlahir sebagai kaum Merah
di bawah permukaan Mars, Darrow hanya ingin hidup damai, tetapi para musuh memulai perang. Pemimpin Emas menuntut
kepatuhannya, menggantung istrinya, dan memperbudak kaumnya. Jadi Darrow pun melawan. Ia mempertaruhkan segalanya
untuk menyusup ke dalam dunia Emas, perlahan-lahan memantapkan posisinya sebagai salah satu kesatria Emas terkuat,
menunggu waktu yang tepat untuk memulai revolusi yang akan memorak-porandakan hierarki dunia. Akhirnya, waktunya pun
tiba. Dan perang kali ini akan menjadi perang yang paling mematikan.V. 1. In the future, when mankind has spread across
thestars, the hierarchy of man is dictated by the color of one's caste. TheGolds rule all, but what will happen when one falls for
a lowly Red? See how aforbidden love will set the course of events for the future and lead to theformation of the formidable
Sons of Ares! --Publisher.Geen kwade geesten die verslagen moeten worden, geen weeskind met een bijzondere gave. Twee
gewone mannen op de verkeerde plek, op het verkeerde tijdstip. Hoewel, gewoon? De aartsschelmen Rolf Molenbeek en
Hadriaan Zwartwater verdienen namelijk een aardige duit met het uitvoeren van gevaarlijke opdrachten, voor iedereen die zich
hun diensten kan veroorloven. Zullen ze een feilloze manier weten te vinden om zich uit de nesten te werken als ze onder valse
voorwendselen betrokken raken bij een samenzwering om de koning te vermoorden? Of zal het deze keer anders uitpakken?
Fataal? Geheel op eigen kracht wist het aanstormende fantasy-talent Michael J. Sullivan via het internet naam te maken.
Inmiddels wedijveren uitgevers wereldwijd in het binnenhalen van de vertaalrechten van zijn veelgeprezen Openbaringen van
Riyria. Centraal in deze verhalen staat het weergaloze roversduo Rolf Molenbeek en Hadriaan Zwartwater; onweerstaanbare
dieven die in ruil voor een flinke zak goud elke klus aannemen.Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van
de eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om er te sterven Astronaut
Mark Watney is uitverkoren om als een van de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de
eersten zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem bijna fataal wordt en de overige bemanning, die ervan overtuigd is
dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt Watney zich miljoenen kilometers van de rest van de
mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om een signaal naar de aarde te versturen en zelfs als dat wel
mogelijk zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat een reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt
hij waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren. De dreiging van het defecte materieel, de vijandige omgeving op Mars
of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het op te geven. Gedreven door zijn
inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig weigeren om op te geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het
andere te overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten in te overleven? `Briljant, en uitermate
meeslepend. The Wall Street Journal`Het lichaam dat je draagt was ooit van mij. Zo begint de brief aan een vrouw die bijkomt
in een Londens park, omringd door dode mensen met witte handschoenen. Zonder enige herinnering is ze aangewezen op
instructies van haar voormalige zelf om haar identiteit te ontdekken en degenen op te sporen die haar willen vernietigen.Daniel
O Malley debuteert met een briljante mix van spionagethriller, fantasy en onderkoelde Britse humor vol verwijzingen naar
literatuur, popcultuur, occultisme en geschiedenis.Gouden Zoon is het tweede deel van de Mars Trilogie van bestsellerauteur
Pierce Brown. En het vervolg op Rood. Gouden Zoon is het tweede deel van de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown.
En het vervolg op Rood, de meedogenloos spannende sensatie die doet denken aan De Hongerspelen van Suzanne Collins en
Enders Game van Orson Scott Card. Als Rode groeide Darrow op in de mijnen diep onder de oppervlakte van Mars, waar hij
elke dag slopend werk deed om aan een toekomst te bouwen voor zijn nakomelingen. Maar de Gemeenschap waarvoor hij zo
trouw werkte was gebouwd op leugens. Darrows mensen zijn verraden door hun eigen meesters, de Gouden – en hun enige weg
naar vrijheid is een revolutie. En dus offerde Darrow zichzelf op in naam van het grote goed voor wie Eo, zijn ware liefde en
inspiratie, haar eigen leven gaf. Hij werd een Gouden, en infiltreerde in hun bevoorrechte rijk om het van binnenuit te
vernietigen. Als een lam tussen de wolven vindt Darrow vriendschap, respect en zelfs liefde – maar ook de toorn van machtige
tegenstanders. Om een oorlog te voeren én te winnen die het lot van de complete mensheid kan veranderen, moet Darrow
verraders confronteren, zijn honger naar wraak onderdrukken – en streven naar een hoopvolle wederopleving in plaats van een
gewelddadige opstand. Hoewel de reis vooruit vol gevaar en misleiding is, moet Darrow ervoor kiezen Eo’s principes van liefde
en gerechtigheid te volgen om zijn volk te kunnen bevrijden. Hij moet voor iets hogers leven. 'Ga naar huis Katniss! Er is een
nieuwe ster aan de hemel verschenen!’ Monique Manshanden van boekhandel Plukker ‘Dit is een veel beter vervolg, sterker nog:
een van die zeldzame boeken die alles van zijn voorganger verbetert In een woord, Gouden Zoon is: opwindend.’ Tor.com
‘Pierce Brown is een wonderkind. Hoe goed het eerste boek van de Mars Trilogie ook is, Gouden Zoon is nog beter. Een wilde rit
vol spanning, intrige, en serieuze, ruige gevechten. Ik wil meer! ’ Christopher Golden, auteur van Tinnen soldaten en
Sneeuwblind‘Waanzinnig!’ A.J. Finn, bestsellerauteur van De vrouw in het raam Agatha Christie meets Ruth Ware in deze
zenuwslopende thriller waarin je niemand kunt vertrouwen, voor de fans van Gillian Flynn en Paula Hawkins Oudejaarsavond.
Een villa in de Schotse wildernis. Negen oude vrienden checken in, maar één van hen zal de nacht niet overleven Negen vrienden
vieren oudejaarsavond in een idyllische villa in de Schotse Hooglanden. Het lijkt de perfecte plek om hun gehaaste Londense
leven achter zich te laten en van elkaars gezelschap te genieten. Het ontbreekt de vrienden aan niets: ze hebben een prachtig
uitzicht, een knappend haardvuur, een provisiekast vol eten en liters champagne. Maar wat ze ook hebben is geheimen voor
elkaar, langgekoesterde jaloezie en bergen opgekropte woede. Terwijl de sneeuw buiten valt, wordt de spanning in de villa
ondraaglijk. Als de lucht op nieuwjaarsdag opklaart is een van de gasten dood. En één van de anderen is de moordenaar. Maar
wie? In de pers ‘Foley heeft oog voor detail en weet de spanning heel slim op te bouwen.’ The Guardian ‘Een spannend, perfect
getimed moordmysterie.’ People ‘Foley weet hoe je een mysterie ontvouwt. Een heerlijk spannend verhaal voor een lange
winteravond.’ Publishers Weekly ‘De epische, sfeervolle locatie en realis-tische personages maken dit tot een frisse, moderne
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versie van de klassieke whodunit.’ GraziaSummary of Morning Star: Book 3 of the Red Rising Saga (Red Rising Series):
Trivia/Quiz for Fans Morning Star is the third installment in author Pierce Brown's Red Rising trilogy. In the novel, the star
protagonist, Darrow, escapes from the dungeons of his arch enemies. Unfortunately, his imprisonment has left him but a
shadow of his former self. Can he muster the will to complete the bold overthrow of the tyrannical rule of the Gold overlords?
In what has been described as a "satisfying conclusion to a monumental saga" by Kirkus Reviews, Morning Star debuted at #1
on The New York Times bestseller list upon its release in February 2016. Features You'll Discover Inside: - A comprehensive
guide to aid in discussion & discovery - 30 multiple choice questions on the book, plots, characters, and author - Insightful
resource for teachers, groups, or individuals - Keep track of scores with results to determine "fan status" - Share with other
book fans and readers for mutual enjoyment Disclaimer: This is an unofficial summary, analysis and trivia book to enhance a
reader's experience to books they already love and appreciate. We encourage our readers to purchase the original book first
before downloading this companion book for your enjoyment.NEW YORK TIMES BESTSELLER • Red Rising hit the ground
running and wasted no time becoming a sensation. Golden Son continues the stunning saga of Darrow, a rebel forged by
tragedy, battling to lead his oppressed people to freedom. NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY NPR,
BUZZFEED, AND BOOKLIST • “Gripping . . . On virtually every level, this is a sequel that hates sequels—a perfect fit for a
hero who already defies the tropes. [Grade:] A”—Entertainment Weekly As a Red, Darrow grew up working the mines deep
beneath the surface of Mars, enduring backbreaking labor while dreaming of the better future he was building for his
descendants. But the Society he faithfully served was built on lies. Darrow’s kind have been betrayed and denied by their elitist
masters, the Golds—and their only path to liberation is revolution. And so Darrow sacrifices himself in the name of the greater
good for which Eo, his true love and inspiration, laid down her own life. He becomes a Gold, infiltrating their privileged realm
so that he can destroy it from within. A lamb among wolves in a cruel world, Darrow finds friendship, respect, and even
love—but also the wrath of powerful rivals. To wage and win the war that will change humankind’s destiny, Darrow must
confront the treachery arrayed against him, overcome his all-too-human desire for retribution—and strive not for violent revolt
but a hopeful rebirth. Though the road ahead is fraught with danger and deceit, Darrow must choose to follow Eo’s principles
of love and justice to free his people. He must live for more. Praise for Golden Son “Stirring . . . Comparisons to The Hunger
Games and Game of Thrones series are inevitable, for this tale has elements of both.”—Kirkus Reviews “Brown writes layered,
flawed characters . . . but plot is his most breathtaking strength. . . . Every action seems to flow into the next.”—NPR Don’t miss
any of Pierce Brown’s Red Rising Saga: RED RISING • GOLDEN SON • MORNING STAR • IRON GOLD • DARK
AGE‘Intelligent en fantastisch, psychologisch doorwrocht en doorspekt met humor. Smullen!’ Veronica Magazine Bayaz, de
Eerste van Magiërs, leidt een groep avonturiers op een gevaarlijke missie op zoek naar de poort tot het demonenrijk. Het is een
merkwaardig gezelschap: een magiër, de meest gehate vrouw van het Zuiden en Logen Negenvinger, de meest gevreesde man
van het Noorden. En ze hebben maar weinig tijd, want de woeste barbaren zijn de Unie binnengevallen. De Unie wordt
overspoeld door vijanden en het enige wat redding kan bieden is een mysterieus reliek dat de sleutel is tot de poort der
demonen. Welkom in de wereld van De Eerste Wet!De vertaalrechten van Slapende reuzen werden internationaal overgenomen
en de filmrechten zijn verkocht aan Sony, waar het scenario geschreven wordt door David Koepp, scenarioschrijver van o.a.
Jurassic Park, Mission: Impossible en Spider-Man. Slapende reuzen is het debuut van Sylvain Neuvel en het eerste deel in een
tweeluik. Deel 2, Ontwakende Goden, verschijnt november 2017. Hoeveel mensenlevens is wetenschappelijke vooruitgang
waard? Als Rose Franklin op haar nieuwe fietsje vlak bij haar huis in Deadwood, South Dakota rijdt, valt ze plotseling in een
enorm gat in de aarde. Ze komt bij op de bodem van een nagenoeg perfect vierkante kuil, waarvan de muren vol staan met
ingewikkelde graveringen die licht geven en lijken te pulseren. Maar de brandweermannen die haar komen redden, staren naar
een nog vreemder schouwspel: een klein, geschrokken meisje in de palm van een reusachtige metalen hand. Zeventien jaar later
is het mysterie van dit bizarre artefact nog altijd onopgelost; de oorsprong, de maker en het doel zijn onbekend. Rose Franklin
is inmiddels een hoogopgeleide natuurkundige die een topgeheim team leidt om het mysterie van de gigantische hand te
ontrafelen. Samen met haar collega's wordt ze aangestuurd door een naamloze man wiens macht en functie net zo mysterieus
zijn als de herkomst van het object. Duidelijk is dat Rose en haar onderzoekers op het punt staan de meest merkwaardige
ontdekking in de geschiedenis te ontrafelen, en de betekenis ervan voor de mensheid bloot te leggen. Maar als de stukjes van de
puzzel eenmaal op hun plaats liggen, zal het resultaat dan juist een middel voor eeuwige vrede of een wapen voor
massavernietiging blijken te zijn?This book focuses on legends and images of the apocalypse and post-apocalypse in film and
graphic arts, literature and lore from early to modern times and from cultures around the world. It reflects an increasingly
popular leitmotif in literature and visual arts of the modern century: humanity’s fear of extinction and quest for survival.Kidd,
een veelzijdige jongeman, houdt van schilderen en karate en heeft belangstelling voor tarot, maar het grote geld verdient hij
met het kraken van computers: hij is een geniale hacker. Wanneer het erg stil wordt rond collega-hacker Bobby, besluit Kidd -tegen alle regels in -- een bezoekje aan zijn huis te brengen. Hier treft hij het levenloze lichaam van Bobby aan en Kidd ontdekt
dat de dader het op zijn laptop had voorzien. Samen met LuEllen, zijn partner in crime, opent hij de jacht op de dief én
moordenaar. In een race tegen de klok probeert Kidd de laptop te achterhalen voordat de moordenaar de informatie die erop
staat in de openbaarheid brengt. Want als dat gebeurt kunnen veel politici hun carrière wel vergeten. Maar ook een groot aantal
hackers, waaronder Kidd, loopt een enorm risicoDe opvolger van De wrede prins, dat werd bejubeld door bloggers,
boekhandelaren en pers. Voor de fans van Sarah J. Maas en Leigh Bardugo 'Verleidelijk, gevaarlijk en volkomen verslavend.'
Leigh Bardugo, internationale bestsellerauteur van Het negende huis Jude is erin geslaagd om Cardan, de koning van Elfhame,
aan haar wil te onderwerpen. Voor een jaar en een dag is hij slechts een marionet, terwijl Jude over zijn koninkrijk heerst.
Meer dan ooit moet ze het hoofd bieden aan hofintriges, wisselende bondgenootschappen en aan de slinkse Cardan, die tot alles
in staat is om zijn macht terug te krijgen. Dan slaat het verraad toe, dichterbij dan Jude had kunnen vermoeden. Als ze zichzelf
en haar familie in leven wil houden, zal ze de verrader moeten ontmaskeren en haar gevoelens voor Cardan in bedwang moeten
houden. Terwijl Jude al haar sluwheid inzet om te overleven, tikken haar dagen op de troon onverbiddelijk voorbij. In de pers
‘Het eerste deel van de internationale fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited edition met veel blinkend goud.’ Het
Parool ‘Een fantastische reis naar een huiveringwekkend elfenland, prachtig bloemrijk geschreven en vol grillige personages.’
**** Algemeen Dagblad ‘Zoek je een niet al te zoetsappig boek met een badass vrouwelijk hoofdpersonage, dan is deze serie
echt iets voor jou. Ik kan in ieder geval niet wachten om meer over Jude en haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl ‘De wrede
prins is bewonderenswaardig, vol spanning, romantiek en mythologie. Dit is YA-fantasy van de bovenste plank.’ NBD Biblion
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