Prince Of Thorns The Broken Empire
Yeah, reviewing a books Prince Of Thorns The Broken Empire could accumulate your close friends listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, completion
does not suggest that you have fabulous points.
Comprehending as well as covenant even more than new will have the funds for each success. bordering to, the proclamation as competently as keenness of this Prince Of Thorns The Broken
Empire can be taken as competently as picked to act.

Weg van de angst Joe Abercrombie 2011-10-09 ‘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 geheimen van de Nar Robin Hobb 2015-10-07 De Geheimen van de Nar is het tweede deel
van Robin Hobbs De Boeken van Fitz en de Nar. Met deze trilogie keerde Hobb na meer dan tien
jaar eindelijk terug naar de wereld van de Zieners, én de wereld van FitzChevalric. Lang geleden
veranderden Fitz en de Nar de wereld. Ze brachten de magie van de draken terug, stelden het
koningshuis van de Zieners zeker en stabiliseerden zo het koninkrijk van de Zes Hertogdommen.
Althans, dat dachten ze. Maar nu ligt de Nar op sterven, verminkt door mysterieuze, bleke
figuren wier plannen voor wereldwijde heerschappij afhankelijk zijn van de krachten die de Nar
deelt met Fitz' eigen dochter. Afgeleid door de levensbedreigende toestand van de Nar en de
intriges aan het hof, laat Fitz slechts even zijn waakzaamheid zakken... En in één afschuwelijk
moment wordt zijn wereld op de kop gezet en zijn geliefde dochter ontvoerd door een groep die
haar wil gebruiken op dezelfde manier als ze met de Nar hebben geprobeerd - als wapen. Maar
FitzChevalric Ziener heeft zo zijn eigen wapens. Een oeroude magie stroomt nog altijd door zijn
aderen. En hoewel zijn vaardigheden als moordenaar des konings misschien een beetje roestig
zijn geworden, zijn dat soort dingen, eenmaal geleerd, niet snel vergeten. Vijanden en vrienden
zullen er snel achter komen dat niets zo gevaarlijk is als een man die niets meer te verliezen
heeft... 'FitzChevalric is een van de beste personages uit de fantasy-literatuur.' Fantasy Book
Review 'Moderne fantasy op zijn meest onweerstaanbare best.' The Guardian 'Fantastisch...
boordevol emotie.' Library Journal (met ster) 'Fantasy zoals fantasy geschreven hoort te zijn.'
George R.R. Martin
Red Sister Mark Lawrence 2017-04-04 The international bestselling author of the Broken Empire
and the Red Queen’s War trilogies begins a stunning epic fantasy series about a secretive order
of holy warriors... At the Convent of Sweet Mercy, young girls are raised to be killers. In some
few children the old bloods show, gifting rare talents that can be honed to deadly or mystic
effect. But even the mistresses of sword and shadow don’t truly understand what they have
purchased when Nona Grey is brought to their halls. A bloodstained child of nine falsely accused
of murder, guilty of worse, Nona is stolen from the shadow of the noose. It takes ten years to
educate a Red Sister in the ways of blade and fist, but under Abbess Glass’s care there is much
more to learn than the arts of death. Among her class Nona finds a new family—and new
enemies. Despite the security and isolation of the convent, Nona’s secret and violent past finds
her out, drawing with it the tangled politics of a crumbling empire. Her arrival sparks old feuds
to life, igniting vicious struggles within the church and even drawing the eye of the emperor
himself. Beneath a dying sun, Nona Grey must master her inner demons, then loose them on
those who stand in her way.
The Liar's Key Mark Lawrence 2015-06-02 From the international bestselling author of the
Broken Empire trilogy comes the second book of the Red Queen’s War... After harrowing
adventure and near death, Prince Jalan Kendeth and the Viking Snorri ver Snagason find
themselves in possession of Loki’s key, an artefact capable of opening any door and sought by
the most dangerous beings in the Broken Empire—including the Dead King. Jal wants only to
return home to his wine, women, and song, but Snorri has his own purpose for the key: to find
the very door into death, throw it wide, and bring his family back into the land of the living. And
as Snorri prepares for his quest to find death’s door, Jal’s grandmother, the Red Queen,
continues to manipulate kings and pawns toward an endgame of her own design...
King of Thorns Mark Lawrence 2012-08-07 In book two of the Broken Empire trilogy, the boy
who would be king has gained the throne—but the crown is a heavy weight to bear... At age nine,
Prince Honorous Jorg Ancrath vowed to avenge his slaughtered mother and brother—and to
punish his father for not doing so. At fifteen, he began to fulfill that vow. Now, at eighteen, he
must fight for what he has taken by torture and treachery. Haunted by the pain of his past, and
plagued by nightmares of the atrocities he has committed, King Jorg is filled with rage. And even
as his need for revenge continues to consume him, an overwhelming enemy force marches on his
castle. Jorg knows that he cannot win a fair fight. But he has found a long-hidden cache of
ancient artifacts. Some might call them magic. Jorg is not certain—all he knows is that their
secrets can be put to terrible use in the coming battle...
Road Brothers Mark Lawrence 2020-06-25 A volume of short stories by the bestselling author of
THE BROKEN EMPIRE series, Mark Lawrence This is a collection of fourteen stories of murder,
mayhem, pathos, and philosophy, all set in the world of the Broken Empire. Within these pages,
you will find tales of men such as Red Kent, Sir Makin, Rike, Burlow and the Nuban, telling of
their origins and the events that forged them. There is Jorg himself, striding the page as a child
of six, as a teenage wanderer and as a young king. And then there is a tale about Prince Jalan
Kendeth - liar, cheat, womaniser and coward. To the new reader, welcome to a lawless world
where wit and sword are the most useful weapons, and danger lurks as much in candle-lit
palaces as in dark alleys and dense woodland. To those who have already journeyed with Jorg,
we hope you will enjoy renewing old acquaintances with your favourite characters.
The Broken Empire Series Books 1 and 2: Prince of Thorns, King of Thorns Mark
Lawrence 2013-06-06 Books one and two of the critically-acclaimed debut fantasy trilogy The
Broken Empire by Mark Lawrence. This bundle includes Prince of Thorns and King of Thorns.
Dispel Illusion Mark Lawrence 2019-12-31 Sometimes being wrong is the right answer. Nick
Hayes's genius is in wringing out the universe's secrets. It's a talent that's allowed him to carve
paths through time. But the worst part is that he knows how his story will end. He's seen it with
his own eyes. And every year that passes, every breakthrough he makes, brings him a step
closer. Mia's accident is waiting for them both in 2011. If it happens then he's out of choices.
Then a chance 1992 discovery reveals that this seeker of truth has been lying to himself. But
why? It's a question that haunts him for years. A straw he clings to as his long-awaited fate
draws near. Time travel turns out not to be the biggest problem Nick has to work on. He needs
to find out how he can stay on his path but change the destination. Failure has never been an
option, and neither has survival. But Nick's hoping to roll the dice one more time. And this new
truth begins with a lie.
Emperor of Thorns Mark Lawrence 2013-08-06 In the final novel in the Broken Empire Trilogy,
the boy who would rule all may have finally met his match... King Jorg Ancrath is twenty
now—and king of seven nations. His goal—revenge against his father—has not yet been realized,
and the demons that haunt him have only grown stronger. Yet no matter how tortured his path,
he intends to take the next step in his upward climb. Jorg would be emperor. It is a position not
to be gained by the sword but rather by vote. And never in living memory has anyone secured a
majority of the vote, leaving the Broken Empire long without a leader. Jorg plans to change that.
He’s uncovered the lost technology of the land, and he won’t hesitate to use it. But he soon finds
an adversary standing in his way, a necromancer unlike any he has ever faced—a figure hated
and feared even more than himself: the Dead King.
The Book That Wouldn't Burn Mark Lawrence 2023-05-09 Two strangers find themselves
connected by a mysterious and vast library, which contains many wonders and even more
secrets, in the powerfully moving first book in a new series from the international bestselling
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author of Red Sister and Prince of Thorns.
Sneeuwwitje De gebroeders Grimm 2021-03-12 "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de
mooiste van het land?", vraagt de nieuwe vrouw van de koning. De spiegel vertelt haar altijd dat
zij het allermooiste is, totdat op een dag haar stiefdochter Sneeuwwitje tot mooiste wordt
verklaard. De koningin ziet groen van jaloezie en beveelt de jager om Sneeuwwitje te
vermoorden in het bos. Maar als hem dat niet lukt, probeert de koningin zelf om haar te
vergiftigen. Zullen de zeven dwergen Sneeuwwitje beschermen? De Gebroeders Grimm zijn de
klassieke grootmeesters in het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en
‘Doornroosje’ behoren tot hun bekendste sprookjes, waarvan sommige later zijn verfilmd door
Disney. Wie is er niet opgegroeid met de klassieke avonturen van ‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’
en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit Duitsland lieten met hun achtergrond als
taalkundigen een buitengewone collectie na van sprookjes en legenden. In hun tijd werden de
werken al vertaald in alle Europese talen en inmiddels kunnen de sprookjes worden verslonden
in iedere levende taal.
Prins der wrake Mark Lawrence 2012-03-01 Op negenjarige leeftijd moet prins Jorg van
Ancrath hulpeloos toezien hoe zijn moeder en broertje op gruwelijke wijze worden vermoord. De
dader is bekend. Als Jorg zijn vader opzoekt met een verzoek om hulp bij een wraakexpeditie,
blijkt deze nauwelijks geraakt door de moord op zijn vrouw en kind. Voor hem tellen alleen de
handelsroutes tussen zijn grondgebied en de streek waar de moordenaar, graaf Renar, heer en
meester is. Jorg neemt het heft in eigen hand en bevrijdt een bont gezelschap meedogenloze
wetsovertreders uit de kerkers van zijn vader. In ruil verlangt hij maar één ding: hun loyaliteit
voor hun vrijheid. Eenmaal onderweg dwingen Jorgs genadeloze krijgskunsten meteen respect af
bij de rauwe vechtersbazen, die maar al te bereid zijn om samen met hem graaf Renar aan te
vallen en deze voorgoed uit te schakelen. Dat betekent evenwel niet dat Jorg en de zijnen het
gemakkelijk krijgen - de wrede graaf blijkt een geducht tegenstander.
De duisternis in Terry Goodkind 2021-11-30 De Duisternis In vormt het vijfde deel en tevens
slottoneel van Terry Goodkinds helden Richard en Kahlan in deze epische wereld die begon met
De Wetten van de Magie. De duisternis in is het vijfde verhaal in de novellenreeks De Kinderen
van D’Hara van De Wetten van de Magie-auteur Terry Goodkind. Deze zinderende afsluiting van
De Kinderen van D’Hara is het laatste boek dat Goodkind schreef voor zijn onverwachte
overlijden in september 2020. Richard Rahl en Kahlan Amnell worden geconfronteerd met een
laatste beproeving. Een breuk in de wereld van het leven. Een opening naar de wereld van de
dood. Om deze apocalyptische nachtmerrie onder ogen te komen, moet Richard... de duisternis
in. ‘Weinig auteurs delen Goodkinds scheppingskracht.’ Publishing News
De getekende Peter V Brett 2011-10-09 De elfjarige Arlen woont met zijn ouders op een kleine
boerderij, een halve dag rijden van het afgelegen dorpje Tibbet's Brook. Elke avond als het
donker wordt rijst er een vreemde mist op, die nachtmerries met zich meebrengt. Ieder die het
donker trotseert staat een gruwelijke dood te wachten. Want in de mist leven demonen die niet
met wapens te bestrijden zijn. Er zit niets anders op dan je 's nachts te verschuilen achter
magische formules en hopen dat ze houden tot de zon opkomt. Als Arlens leven uiteenvalt door
de demonenpest, ziet hij dat het vooral de angst is die de mensen in hun grip houdt meer nog
dan de demonen in de mist. Hij trekt de wereld in, vastberaden om de mensheid te bevrijden
Een planeet in je hoofd Sally Gardner 2014-10-15 Standish en Hector wonen in Zone Zeven, een
getto van het Moederland. Standish wordt vaak gepest omdat hij anders is. Hij heeft een blauw
en een bruin oog en is dyslectisch. Sinds zijn ouders zijn afgevoerd woont hij bij zijn opa. Zijn
buurjongen Hector is zijn enige vriend. Wanneer op een dag hun voetbal achter de grote muur
vlak bij hun huis belandt, ontdekken ze dat het Moederland een geheim verbergt. Een bizar en
duister geheim. Kort daarna verdwijnt Hector, en Standish moet een moedige keuze maken...
The Complete Broken Empire Trilogy: Prince of Thorns, King of Thorns, Emperor of Thorns Mark
Lawrence 2014-11-06 The complete, critically-acclaimed debut fantasy trilogy: The Broken
Empire by Mark Lawrence. This bundle includes PRINCE OF THORNS, KING OF THORNS and
EMPEROR OF THORNS.
The Wheel of Osheim Mark Lawrence 2016-06-07 From the international bestselling author of
the Broken Empire Trilogy, the thrilling conclusion to the Red Queen’s War... All the horrors of
Hell stand between Snorri ver Snagason and the rescue of his family, if indeed the dead can be
rescued. For Jalan Kendeth, getting out alive and with Loki’s key is all that matters. Loki’s
creation can open any lock, any door, and it may also be the key to Jalan’s fortune back in the
living world. Jalan plans to return to the three w’s that have been the core of his idle and
debauched life: wine, women, and wagering. Fate, however, has other plans, larger plans. The
Wheel of Osheim is turning ever faster, and it will crack the world unless it’s stopped. When the
end of all things looms, and there’s nowhere to run, even the worst coward must find new
answers. Jalan and Snorri face many dangers, from the corpse hordes of the Dead King to the
many mirrors of the Lady Blue, but in the end, fast or slow, the Wheel of Osheim always pulls
you back. In the end, it’s win or die.
Sebastiaan Duister Philip Caveney 2007
Het zwaard van het Noorden Luke Scull 2015-08-26 Sommige legenden sterven nooit... Tussen
de Demonenheuvels en de Niemandslanden liggen drie machtige steden die op het hoogtepunt
van hun weelde zijn. Elke stad wordt beschermd door de kracht van een Oppermagiër. En elke
Oppermagiër wordt op zijn beurt beschermd door een eeuwenoud verbond. Maar niet lang meer.
Schaduwhaven is gezonken en Thelassa wordt belegerd. De barrière tussen de werelden is aan
het aftakelen en alleen de Oppermagiër van Dorminia kan zijn onderdanen nog beschermen. Dan
komt er een nieuwe speler in het spel. Een man die zichzelf Kraai noemt. Na de enorme
cliffhanger waarmee De donkere broederschap eindigde, begint dit vervolg midden in de actie.
Luke Scull schrijft een van de verfrissendste fantasyseries van dit moment.
Ketenvuur Terry Goodkind 2012-11-21 Avonturier en minnaar, vluchteling en jager, in elk
opzicht een rechtvaardig mens, dit alles is Richard Cypher, de Zoeker. Over hem en zijn geliefde
Kahlan gaat dit epos de Wetten van de Magie dat, spannend en aangrijpend tegelijk, over de
gehele wereld miljoenen aan zich wist te binden. Als Richard Cypher, de Zoeker, weer bij zijn
positieven komt nadat hij op het slagveld ernstig gewond is geraakt, constateert hij tot zijn
verbijstering dat zijn geliefde Kahlan spoorloos is. Erger nog: niemand kan zich haar herinneren
het is alsof zij nooit heeft bestaan! `Weinig schrijvers hebben Goodkinds verbeeldingskracht.
Publishing News
The Girl and the Moon Mark Lawrence 2022-04-26 In the third exhilarating novel in this
dazzling epic fantasy series, a young outcast will fight against staggering odds to save her world.
On the planet Abeth, a narrow Corridor of green land is surrounded on all sides by ice plains
where only the strong survive. Ice triber Yaz has completed a perilous journey and arrived at the
Corridor, and it exceeds and overwhelms all of her expectations. Everything seems different but
some constants remain: her old enemies are still two steps ahead, bent on her destruction. She
makes her way to the Convent of Sweet Mercy, where nuns train young girls who show the old
gifts, but like the Corridor itself the convent is packed with peril and opportunity. Yaz has much
to learn from the nuns—if they don’t decide to execute her. The fate of everyone squeezed
between the Corridor’s vast walls, and ultimately the fate of those laboring to survive out on ice
itself, hangs from the moon, and the battle to save the moon centers on the Ark of the Missing,
buried beneath the emperor’s palace. Everyone wants Yaz to be the key that will open the Ark –
the one the wise have sought for generations. But sometimes wanting isn’t enough.
Prince of Thorns Limited Edition Mark Lawrence 2021-08 The path to the throne is broken--only
the broken may walk it.The Broken Empire trilogy tells the tale of JorgAncrath. It is also the
story of armies clashing,cities falling, kingdoms won and lost, and of theremaking of an empire.
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One narrative shadowsthe other. The singular struggle of a brokenchild growing into a man,
seeking meaning andpurpose is mirrored on a larger stage by his conquestof a broken empire.¿¿I
am Jorg of Ancrath. I take what I want, and allof it is never enough.To reach the throne requires
that a man journey.Even a path paved with good intentions can leadto hell, and my intentions
were never good.This is where the wise man turns away. This iswhere the holy kneel and call on
God. Theseare the last miles, my brothers. Don't look tome to save you. Don't think I will not
spendyou. Run if you have the wit. Pray if you havethe soul. Stand your ground if courage is
yours.But don't follow me.Follow me, and I will break your heart.
Het vuur van de keizer Brian Staveley 2016-01-22 Het Vuur van de Keizer is het vervolg op het
debuut van auteur Brian Staveley, Het Bloed van de Keizer. Nu Adara erachter is wie haar vader
heeft vermoord, vlucht ze uit het Dageraadpaleis, op zoek naar bondgenoten. Maar er zijn er
maar weinig die haar vertrouwen. Totdat ze gebrandmerkt wordt door de godin van haar volk.
Terwijl Adara alles op alles zet om Annoer weer te verenigen, zorgt de onrust in het land echter
voor beweging bij vijandelijke legers. Barbaarse horden dreigen het koninkrijk binnen te
trekken, en zonder dat Adara het weet, heeft haar broer Valyn zich aangesloten bij de troepen
die zich aan de grens verzamelen. Ondertussen worstelt hun broer Kaden, de rechtmatig
erfgenaam van de Ongehouwen Troon, met zijn eigen demonen als hij in de hoofdstad van
Annoer is geïnfiltreerd. Terwijl de keizerlijke troepen zich voorbereiden op de verdediging van
een verafgelegen front, kunnen Kadens acties het rijk redden, maar ook vernietigen... ‘Gruwelijk,
intrigerend en goed op weg naar opwindende gebeurtenissen en fantastische nieuwe plekken.’
Kirkus Reviews (met ster) ‘Staveley heeft in dit magistrale debuut een complexe en zeer
gedetailleerde wereld gecreëerd, vol met elitesoldaten, mystieke krijgsmonniken, vlijmscherpe
politiek en eeuwenoude geheimen. De lezers van George R.R. Martins Het Lied van IJs en Vuur
zullen smullen van dit debuut.’ Library Journal over Het Bloed van de Keizer ‘Een fantastische en
fascinerende fantasy-wereld. Een uitmuntende auteur en een meeslepend verhaal. Wij kunnen
niet wachten op het volgende deel.’ io9 over Het Bloed van de Keizer ‘Een razendsnelle,
gelaagde fantasy-roman. Staveley test zijn personages en is slim genoeg om ze ook
tekortkomingen te laten hebben terwijl ze buitengewone talenten ontwikkelen.’ Publishers
Weekly over Het Bloed van de Keizer ‘Herkenbare ingrediënten komen tot leven in de handen
van een veelbelovende nieuwe meesterchef. Staveley betreedt met overtuiging het toneel en
drijft het verhaal naar een climax die de lezer verbijsterd achterlaat.’ Locus over Het Bloed van
de Keizer
De aankomst Shaun Tan 2008 A unique 128-page, textless graphic novel, in black, white and
sepia, The Arrival draws its inspiration from tales of migrants in past and recent times. The
central character is a middle-aged man who arrives in a strange new place and tries to find a
place to live, a job and a handle on a new language. He encounters many challenges, all
described entirely through visual sequences. The absence of words emphasises the strangeness
of the situation and the loneliness experienced by many migrants, but the ending is full of
affirmation and hope, when the wife and son the migrant had to leave behind are finally able to
join him in their new homeland. www.thearrival.com.au
Het bloed van de keizer Brian Staveley 2015-01-21 Als de keizer van Annoer wordt vermoord,
gaan zijn drie kinderen de strijd aan met de schimmige samenzweerders - en de eeuwenoude
vijand - die zijn dood veroorzaakten. Kaden, de troonopvolger, leeft al jarenlang in een afgelegen
bergklooster waar hij de ondoorgrondelijke discipline van de monniken van de God Zonder
Gezicht probeert te begrijpen. Als er vervolgens een delegatie arriveert om hem naar huis te
begeleiden voor zijn kroning, heeft Kaden net genoeg geleerd om zich te realiseren dat er iets
niet pluis is. Ondertussen worstelt zijn zus Adare, politica en minister van Financiën, met de
religieuze orde die verantwoordelijk lijkt te zijn voor de moord op haar vader. Het politieke
water is echter troebel, en in haar ijver om het recht te doen zegevieren, zit Adare misschien wel
achter de verkeerde man aan. Hun broer Valyn heeft al moeite om in leven te blijven. Hij wist
dat de training van de Speerwers - een groep dodelijke elitekrijgers - moeilijk zou zijn. Maar na
een aantal vreemde ongelukken is hij ervan overtuigd dat de moordenaars van zijn vader het op
hem en zijn familie hebben voorzien. Hij moet zo snel mogelijk weg om zijn broer te
waarschuwen - maar dan moet hij eerst de laatste dodelijke proeve van de Speerwers overleven.
'Staveley heeft in dit magistrale debuut een complexe en zeer gedetailleerde wereld gecreëerd,
vol met elitesoldaten, mystieke krijgsmonniken, vlijmscherpe politiek en eeuwenoude geheimen.
De lezers van George R.R. Martins Het Lied van Ijs en Vuur zullen smullen van dit debuut.'
Library Journal
The Girl and the Stars Mark Lawrence 2020-04-21 A stunning new epic fantasy series
following a young outcast who must fight with everything she has to survive, set in the same
world as Red Sister. In the ice, east of the Black Rock, there is a hole into which broken children
are thrown. Yaz’s people call it the Pit of the Missing and now it is drawing her in as she has
always known it would. To resist the cold, to endure the months of night when even the air itself
begins to freeze, requires a special breed. Variation is dangerous, difference is fatal. And Yaz is
not the same. Yaz’s difference tears her from the only life she’s ever known, away from her
family, from the boy she thought she would spend her days with, and has to carve out a new path
for herself in a world whose existence she never suspected. A world full of difference and
mystery and danger. Yaz learns that Abeth is older and stranger than she had ever imagined.
She learns that her weaknesses are another kind of strength and that the cruel arithmetic of
survival that has always governed her people can be challenged.
Koning der wrake Mark Lawrence 2012 Nadat Jorg zich heeft gewroken op de graaf van Renar,
is hij in diens plaats koning geworden. Maar dat brengt de spoken uit zijn verleden niet tot
zwijgen. Vervolg op 'Prins der Wrake'.
Prince of Thorns Mark Lawrence 2011-08-02 BOOK ONE IN THE BROKEN EMPIRE TRILOGY
“Prince of Thorns deserves attention as the work of an iconoclast who seems determined to turn
that familiar thing, Medievalesque Fantasy Trilogy, entirely on its head.”—Locus When he was
nine, he watched as his mother and brother were killed before him. By the time he was thirteen,
he was the leader of a band of bloodthirsty thugs. By fifteen, he intends to be king... It’s time for
Prince Honorous Jorg Ancrath to return to the castle he turned his back on, to take what’s
rightfully his. Since the day he hung pinned on the thorns of a briar patch and watched Count
Renar’s men slaughter his mother and young brother, Jorg has been driven to vent his rage. Life
and death are no more than a game to him—and he has nothing left to lose. But treachery awaits
him in his father’s castle. Treachery and dark magic. No matter how fierce his will, can one
young man conquer enemies with power beyond his imagining?
De donkere broederschap Luke Scull 2013-06-11 Het verschil tussen een held en een schurk zit
hem in hoe goed je bent in het verhullen van wat je doet. Maar dit zijn de Eeuwen van Verval en
hier zijn geen helden... De goden zijn verslagen. Ze liggen levenloos verspreid over de wereld op
ondoordringbare plekken waar ze ruwe magie lekken. Magie die door de nieuwe machthebbers
wordt gebruikt om de bevolking te onderdrukken. Toch wordt er weerstand geboden aan de
tirannie. Als twee mannen een jonge rebel redden, is dat het begin van een onwaarschijnlijk
gezelschap. Een gezelschap bestaande uit zelfingenomen vogelvrijen, gehavende ketters en
amorele huursoldaten. Een donkere broederschap. ‘Duistere, humoristische epische fantasy...
Luke Scull schrijft met smaak en kennis een overrompelend debuut.’ The Guardian ‘Een
fantastisch verhaal, bomvol actie, sterke karakters en een strakke plot. Dit is een niet te missen
debuut. Het zet Luke Scull op de kaart als een van de meest getalenteerde debutanten van de
epische fantasy.’ Fantasy Book Critic ‘Een boek dat je bijblijft, met geweldige karakters en een
nog geweldiger verhaal, geschreven door een ware verteller.’ SFBook.com
De val van een koning Joe Abercrombie 2011-10-09 Toen de rechtmatige koning van Malonia,
koning Cassius, de tiran Lucien van de troon had gestoten, was de verwachting dat vrede en
welvaart over Malonia zouden neerdalen. Maar het land lijkt niet te kunnen ontsnappen aan het
duistere verleden en het duurt dan ook niet lang voordat een nieuw, duister complot tegen de
koning voor chaos zorgt.
Holy Sister Mark Lawrence 2019-04-09 The searing conclusion of the thrilling epic fantasy
trilogy that saw a young girl trained by an arcane order of nuns grow into the fiercest of
warriors... They came against her as a child. Now they face the woman. The ice is advancing, the
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Corridor narrowing, and the empire is under siege from the Scithrowl in the east and the Durns
in the west. Everywhere, the emperor’s armies are in retreat. Nona Grey faces the final
challenges that must be overcome if she is to become a full sister in the order of her choice. But
it seems unlikely that she and her friends will have time to earn a nun’s habit before war is on
their doorstep. Even a warrior like Nona cannot hope to turn the tide of war. The shiphearts
offer strength that she might use to protect those she loves, but it’s a power that corrupts. A
final battle is coming in which she will be torn between friends, unable to save them all. A battle
in which her own demons will try to unmake her. A battle in which hearts will be broken, lovers
lost, thrones burned.
Het lot van de moordenaar Robin Hobb 2017-05-26 Het Lot van de Moordenaar is het derde en
laatste deel van De Boeken van Fitz en de Nar, Robin Hobbs terugkeer naar de wereld van de
Zieners. Het Lot van de Moordenaar is het derde en laatste deel van De Boeken van Fitz en de
Nar, Robin Hobbs terugkeer naar de wereld van de Zieners. Fitz’ dochter Bij is op brute wijze
ontvoerd door leden van de Raad van Vier tijdens hun zoektocht naar de Onverwachte Zoon, van
wie gezegd wordt dat hij ongelofelijke krachten heeft. Maar als Fitz de achtervolging inzet,
ontsnappen de ontvoerders door een Vermogenszuil en laten ze geen enkel spoor achter. Het is
bijna zeker dat zij en hun jonge gijzelaar zijn overleden in de Vermogensstroom. Fitz zint op
wraak. Hij reist naar Clerres, de stad waar de Witte Profeten werden getraind door de Raad om
de wereld te verbeteren. Een stad gecorrumpeerd door hebzucht. Fitz is vastbesloten de stad te
bereiken en wraak te nemen op de Raad. Niet alleen wegens het verlies van Bij, maar ook om het
martelen van de Nar. Vergezeld door FitzVigilant, de zoon van huurmoordenaar Chade, Chades
protegé As en de staljongen Volharding, Bij’s enige vriend, trekken ze langs de Ouderlingenstad
Kelsingra, komen ze langs de gevaarlijke Wilde Regenrivier en belanden ze zelfs op de Piraten
Eilanden. Maar Fitz en zijn volgelingen zijn niet de enigen die de Raad zoeken. Zo komen ze een
aantal zeer onwaarschijnlijke en gevaarlijke bondgenoten tegen tijdens hun tocht. Als ze de
corrupte maatschappij van Clerres echter willen ontwrichten, moeten Fitz en de Nar een reeks
ingrijpende en allesbeslissende offers brengen. ‘Fantasy zoals je die hoort te schrijven.’ George
R.R. Martin ‘Hobb heeft prachtige, complexe personages geschapen die heel veel kleur geven
aan een wereld die al van de pagina’s afspat.’ FantasyWereld.nl over De Moordenaar van de Nar
‘Fantasy van het hoogste niveau.’ NBD Biblion ‘Hobb is een meester in het uitwerken van
personages.’ Brabants Dagblad ‘Robin Hobb is terug, en ze is beter dan ooit.’ Hebban.nl
The Broken Empire: Prince of thorns Mark Lawrence 2011
One Word Kill Mark Lawrence 2019-05 Ready Player One meets Stranger Things in this new
novel by the bestselling author who George RR Martin describes as "an excellent writer." In
January 1986, fifteen-year-old boy-genius Nick Hayes discovers he's dying. And it isn't even the
strangest thing to happen to him that week. Nick and his Dungeons & Dragons-playing friends
are used to living in their imaginations. But when a new girl, Mia, joins the group and reality
becomes weirder than the fantasy world they visit in their weekly games, none of them are
prepared for what comes next. A strange--yet curiously familiar--man is following Nick, with
abilities that just shouldn't exist. And this man bears a cryptic message: Mia's in grave danger,
though she doesn't know it yet. She needs Nick's help--now. He finds himself in a race against
time to unravel an impossible mystery and save the girl. And all that stands in his way is a
probably terminal disease, a knife-wielding maniac and the laws of physics. Challenge accepted.
The Girl and the Mountain Mark Lawrence 2021-04-13 The second novel in the thrilling and epic
new fantasy series from the international bestselling author of Red Sister and Prince of Thorns.
On the planet Abeth there is only the ice. And the Black Rock. For generations the priests of the
Black Rock have reached out from their mountain to steer the fate of the ice tribes. With their
Hidden God, their magic and their iron, the priests’ rule has never been questioned. But when
ice triber Yaz challenged their authority, she was torn away from the only life she had ever
known, and forced to find a new path for herself. Yaz has lost her friends and found her enemies.
She has a mountain to climb, and even if she can break the Hidden God’s power, her dream of a
green world lies impossibly far to the south, across a vast emptiness of ice. Before the journey
can even start, she has to find out what happened to the ones she loves and save those that can
be saved. Abeth holds its secrets close, but the stars shine brighter for Yaz and she means to
unlock the truth.
Grey Sister Mark Lawrence 2019-03-18 In Mystic Class Nona Grey begins to learn the secrets of
the universe. But so often even the deepest truths just make our choices harder. Before she
leaves the Convent of Sweet Mercy Nona must choose her path and take the red of a Martial
Sister, the grey of a Sister of Discretion, the blue of a Mystic Sister or the simple black of a Bride
of the Ancestor and a life of prayer and service. All that stands between her and these choices
are the pride of a thwarted assassin, the ambition of a would-be empress wielding the Inquisition
like a blade, and the vengeance of the empire's richest lord. As the world narrows around her,
and her enemies attack her through the system she has sworn to, Nona must find her own path
despite the competing pull of friendship, revenge, ambition, and loyalty. And in all this only one
thing is certain. There will be blood.
De leugens van Locke Lamora / druk 1 S. Lynch 2006-07-20
In de schaduw van de raaf Anthony Ryan 2013-12-12 Anthony Ryan, In de Schaduw van de
Raaf `Hoewel hij nog geen dertig was, hadden zijn krijgsverrichtingen hem vele bijnamen
opgeleverd. Voor de Waanzinnige Koning was hij het Zwaard van het Rijk, voor de mannen die
hem volgden in de strijd was hij de Jonge Havik. Bij zijn Cumbraelijnse vijanden stond hij bekend
als het Zwarte Lemmet en, maar daar kwam ik pas veel later achter, voor de raadselachtige
stammen van het Grote Noordwoud was hij Beral Shak Ur, de Schaduw van de Raaf.' Zijn echte
naam is Vaelin Al Sorna. Als dit verhaal begint, wacht hij in gevangenschap het duel in de arena
af dat hem de volgende dag vrijwel zeker het leven zal kosten. Hij kijkt terug op zijn leven, door
vele vragen gekweld. Waarom liet zijn vader hem op tienjarige leeftijd achter bij de Zesde Orde?
Wat was de ware toedracht van het lot dat zijn ouders trof? Wie is de geheimzinnige Ene Die
Wacht? En, vooral, zal Vaelin Al Sorna de arena overleven? Zo, vol beloften van actie en
avontuur, begint de aangrijpende saga In de Schaduw van de Raaf. Anthony Ryan (1970) schreef
met zijn debuut, In de Schaduw van de Raaf, een onverbiddelijke internetbestseller die vrijwel
tegelijk in tien Europese landen verschijnt.
Limited Wish Mark Lawrence 2019-05-28 One choice. Two possible timelines. And a world
hanging in the balance. It's the summer of 1986 and reluctant prodigy Nick Hayes is a student at
Cambridge University, working with world-renowned mathematician Professor Halligan. He just
wants to be a regular student, but regular isn't really an option for a boy-genius cancer survivor
who's already dabbled in time travel. When he crosses paths with a mysterious yet curiously
familiar girl, Nick discovers that creases have appeared in the fabric of time, and that he is at
the centre of the disruption. Only Nick can resolve this time paradox before the damage
becomes catastrophic for both him and the future of the world. Time is running out--literally.
Wrapped up with him in this potentially apocalyptic scenario are his ex-girlfriend, Mia, and
fellow student Helen. Facing the world-ending chaos of a split in time, Nick must act fast and
make the choice of a lifetime--or lifetimes. Game on.
Prince of Fools Mark Lawrence 2014-06-03 International bestselling author Mark Lawrence
continues the bold new world of dark fantasy he created in the Broken Empire trilogy with the
first book of the Red Queen's War... For all her reign the Red Queen has fought the long war,
contested in secret, against the powers that stand behind nations, for higher stakes than land or
gold. Her greatest weapon is The Silent Sister—unseen by most and unspoken of by all. The Red
Queen’s grandson, Prince Jalan Kendeth—drinker, gambler, seducer of women—is one who can
see The Silent Sister. Content with his role as a minor royal, Jal pretends that the hideous crone
is not there. But war with the undead is coming, and the Red Queen has called on her family to
defend the realm. Jal thinks that nothing that will affect him. He's wrong... After escaping a
death trap set by the Silent Sister, Jal finds his fate magically intertwined with a fierce Norse
warrior. As the two undertake a journey to undo the spell, encountering grave dangers, willing
women, and an upstart prince named Jorg Ancrath along the way, Jalan gradually catches a
glimmer of the truth: he and the Norseman are but pieces in a game—and the Red Queen
controls the board.
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