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You could buy lead Resurrected The Vampire Journals 9 Morgan Rice or get it as soon as feasible. You
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subsequent to you require the book swiftly, you can straight acquire it. Its as a result categorically
simple and thus fats, isnt it? You have to favor to in this publicize

Een Lot Van Draken (Boek #3 In De
Tovenaarsring) Morgan Rice 2014-08-10 “DE
TOVERNAARSRING heeft alle ingrediënten voor
direct succes: samenzweringen, intriges,

mysterie, dappere ridders en opbloeiende
relaties, compleet met gebroken harten, bedrog
en verraad. Het zal je urenlang boeien, en is
geschikt voor alle leeftijden. Aanbevolen voor de
permanente collectie van alle liefhebbers van

resurrected-the-vampire-journals-9-morgan-rice

1/41

Downloaded from retailler.net on
September 26, 2022 by guest

fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos EEN LOT VAN DRAKEN (Boek #3 in de
Tovenaarsring) neemt ons verder mee op Thors
epische reis om een krijger te worden, terwijl hij
over de Vuurzee naar het Eiland van de Mist
reist. Het is een meedogenloze plek, en Thors
krachten en vaardigheden ontwikkelen zich
terwijl hij traint. Zijn vriendschappen versterken
zich terwijl ze tegenslagen moeten doorstaan,
erger dan ze zich hadden kunnen voorstellen.
Maar wanneer ze het tegen onvoorstelbare
monsters moeten opnemen, worden de Honderd
al snel een strijd op leven en dood. Niet iedereen
zal het overleven. Thor wordt geteisterd door zijn
dromen en zijn mysterieuze ontmoetingen met
Argon. Hij wil meer weten over wie hij is, wie zijn
moeder is, en wat de bron van zijn krachten is.
Wat is zijn lotsbestemming? In de Ring loopt
ondertussen de situatie uit de hand. Kendrick
wordt gevangen genomen en het is aan
Gwendolyn om hem te redden, en de Ring te
beschermen door haar broer Gareth van de troon

te stoten. Samen met haar broer Godfrey zoekt
ze naar aanwijzingen om de moordenaar van
haar vader te vinden, en komen ze dichter tot
elkaar. Maar Gwendolyn graaft te diep, en komt
in een levensgevaarlijke situatie terecht. Gareth
doet een poging om het Zwaard van het Lot op te
tillen en leert wat het betekent om Koning te zijn.
Hij wordt opgeslokt door zijn eigen
machtsmisbruik. Hij regeert meedogenloos en
wordt paranoïde. Terwijl men de moordenaar van
de Koning steeds dichter op het spoor komt,
dringen de McClouds dieper door in de Ring, en
het Koninklijk Hof is in groot gevaar. Gwen
verlangt naar Thors terugkomst, naar het
moment dat ze weer samen zullen zijn. Maar met
de machten die hen in de weg staan, is het nog
maar de vraag of dat ooit zal gebeuren. Zal Thor
de Honderd overleven? Zal het Koninklijk Hof ten
val worden gebracht? Zal MacGils moordenaar
gevonden worden? Zal Gwen Thor weer zien? En
zal Thor eindelijk het geheim van zijn
lotsbestemming te weten komen? EEN LOT VAN
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DRAKEN is een episch verhaal van vrienden en
geliefden, rivalen en minnaars, ridders en
draken, intriges en politieke machinaties, van
volwassen worden, van gebroken harten, van
bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal
van eer en moed, van lotsbestemming en
tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt
naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en
die alle leeftijden zal aanspreken. “Had vanaf het
begin mijn aandacht en liet die niet los… Dit
verhaal is een ongelofelijk avontuur in een hoog
tempo, vanaf het begin vol actie. Het wordt nooit
saai.” --Paranormal Romance Guild {over
Turned} “Boordevol actie, romantiek, avontuur
en spanning. Haal deze in huis en wordt opnieuw
verliefd.” --vampirebooksite.com (over Turned)
Nacht van de Dapperen (Koningen en
Tovenaars—Boek 6) Morgan Rice 2016-03-09
“Een fantasy vol actie, die ongetwijfeld fans van
Morgan Rice’s voorgaande novels zal bekoren,
evenals fans van werken zoals THE INHERITANCE
CYCLE van Christopher Paolini… Fans van Young

Adult ﬁctie zullen dit meest recente werk van
Rice verslinden en smeken om meer.” --The
Wanderer, A Literary Journal (over De Opkomst
van de Draken) De #1 Bestverkopende serie,
met meer dan 400 vijfsterren reviews op
Amazon! NACHT VAN DE DAPPEREN is boek
#6—en het laatste deel—van Morgan Rice’
bestverkopende epische fantasy serie KONINGEN
EN TOVENAARS (dat begint met DE OPKOMST
VAN DE DRAKEN, een gratis download)! In NACHT
VAN DE DAPPEREN moet Kyra een weg uit Marda
zien te vinden en naar Escalon terugkeren met
de Staf van Waarheid. Als het haar lukt, dan
wacht haar de meest epische strijd van haar
leven; ze zal het moeten opnemen tegen Ra’s
legers, een natie van trollen en een zwerm
draken. Als haar krachten en het wapen sterk
genoeg zijn, dan wacht haar moeder op haar om
de geheimen van haar lotsbestemming te
onthullen. Duncan moet voor eens en altijd Ra’s
legers zien te verslaan. Maar terwijl hij de
belangrijkste strijd van zijn leven uitvecht, die
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leidt tot een hoogtepunt in de Duivelskloof, heeft
hij geen idee van de duistere bedriegerij die Ra
voor hem in petto heeft. In de Baai des Doods
moeten Merk en Koning Tarnis’ dochter hun
krachten bundelen met Alec en de krijgers van
de verloren eilanden, zodat ze het samen tegen
de draken kunnen opnemen. Ze moeten Duncan
vinden en zich verenigen om Escalon te redden,
maar wanneer Vesuvius weer opduikt zijn ze niet
voorbereid op zijn verraad. In de epische ﬁnale
van Koningen en Tovenaars leiden de meest
dramatische gevechten, wapens en tovenarij
naar een adembenemend, onverwacht einde,
gevuld met zowel hartverscheurende tragedies
als inspirerende wedergeboortes. NACHT VAN DE
DAPPEREN is een meeslepend verhaal over
ridders en krijgers, koningen en heren, over eer
en moed, over magie, het lot, monsters en
draken. Het is een verhaal over liefde en
gebroken harten, over misleiding, ambitie en
verraad. Het is fantasy op zijn best, en nodigt ons
uit in een wereld die ons altijd bij zal blijven en

alle leeftijden zal aanspreken. “Als je dacht dat er
geen reden meer was om te leven na het einde
van DE TOVENAARSRING serie, dan had je het
mis. Met DE OPKOMST VAN DE DRAKEN komt
Morgan Rice wederom met wat een briljante
nieuwe serie belooft te zijn. We worden
verzwolgen door een fantasie over trollen en
draken, moed, eer, magie en geloof in je
lotsbestemming. Morgan is er weer in geslaagd
om sterke personages neer te zetten, voor wie
we op elke pagina juichen… Aanbevolen voor de
permanente bibliotheek van iedereen die houdt
van een goed geschreven fantasy novel.” --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos (over De
Opkomst van de Draken)
Lotusbloem Alyson Noël 2012-04-17 Alyson
Noël, De Onsterfelijken 6 - Lotusbloem Ever en
Damen hebben al eeuwenlang bittere rivalen,
jaloerse vrienden en hun grootste angsten
overwonnen, allemaal in de hoop ooit samen te
kunnen zijn, voor altijd. In Lotusbloem is hun
gezamenlijke lot eindelijk binnen handbereik.
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Worden Ever en Damen voorgoed verenigd of
wreed uit elkaar gedreven? In dit laatste deel
lees je de ontknoping van De Onsterfelijken...
`Vanaf hoofdstuk één in Evermore was ik
verslaafd.' Maartje OP DE-ONSTERFELIJKENHYVES.NL `Als je eenmaal over Ever en Damen
hebt gelezen, kun je niet meer stoppen!!'
TEENSREADTOO.COM Alyson Noël woont in
Laguna Beach, Californië. Haar serie De
Onsterfelijken, over Ever en Damen, wordt in 33
landen vertaald en de ﬁlmrechten van de reeks
zijn voor miljoenen dollars verkocht.
Resurrected (Book #9 in the Vampire
Journals) Morgan Rice 2012-07-01 From Morgan
Rice, #1 Bestselling author of THE VAMPIRE
JOURNALS, comes the ﬁrst book in a new series:
THE VAMPIRE LEGACY. In RESURRECTED (Book
#1 of the Vampire Legacy), 16 year old Scarlet
Paine ﬁnds herself changing in mysterious ways.
She is becoming sensitive to light, able to read
peoples’ thoughts, and is faster and stronger
than she’s ever been. She doesn’t understand

what’s happening to her, and tries to ignore it.
But she can only dismiss it for so long. Caitlin
Paine, her mom, knows too well what’s
happening to her daughter. She underwent the
same transformation to vampire once, centuries
ago. But now, in the present day, as a mere
human, she has no memory of it. All she has is
the journal she found in the attic—her mysterious
vampire journal—telling of her exploits in another
time and place, and of the vampire race being
eradicated. But was there one exception to the
rule? Could it be that Scarlet, her daughter, is the
last remaining vampire on earth? As Scarlet tries
to ﬁght who she’s becoming, she also tries to
ﬁght her intense feelings for Blake, a boy in her
grade who she has a crush on. She can’t tell,
though, if he’s into her, and with the big
Halloween dance just days away, the pressure is
on. She would do anything for Blake to ask her.
But Vivian, the meanest of the popular girls, is
also on Blake’s radar, and she’ll do anything to
make Blake hers—and to make Scarlet’s life a
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living hell. Luckily Scarlet has her own clique of
friends to back her up, including her best friends
Maria and Jasmin. They, too, have guy
troubles—but it isn’t until Sage appears, the
mysterious new boy, that her friends become
obsessed. Scarlet ﬁnds herself attracted to him,
too—and is surprised when it is her, of all the
girls in the school, that he pays attention to. But
her mind is set on Blake, at least for now, and
she continues to hope he’ll ask her to the dance.
Just when it seems that Scarlet has what she
wants, her body changes. Soon it may be
impossible for her to be near her fellow humans.
Soon, she may have to choose between her
desire to live and her desire for love. Book #2 in
the series, CRAVED (Book #2 of the Vampire
Legacy), is now also available.
Een Toernooi Van Ridders (Boek #16 In De
Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-06-10 “DE
TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor
direct succes: intriges, samenzweringen,
mysteries, dappere ridders en opbloeiende

relaties vol met gebroken harten, bedrog en
verraad. Het houdt je uren bezig en is voor alle
leeftijden geschikt. Aanbevolen voor de
permanente bibliotheek van alle fantasie lezers.”
—Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(regarding A Quest of Heroes) “[Een] vermakelijk
epische fantasie.” —Kirkus Reviews (regarding A
Quest of Heroes) “Het begin van opmerkelijke
dingen zijn aanwezig.” —San Francisco Boek
Review (regarding A Quest of Heroes) In EEN
TOERNOOI VAN RIDDERS, volgen Thorgrin en zijn
broeder het spoor van Guwayne op zee,
achtervolgen ze hem naar het Eiland der Licht.
Maar zodra het verwoeste eiland en de stervende
Ragon bereiken, kan alles te laat zijn. Darius
wordt naar de Keizerlijke hoofdstad gebracht en
naar de grootste arena aller tijden. Hij wordt door
een geheimzinnige man getraind die
vastbesloten is hem in een krijger om te vormen
en om hem het onmogelijke te overleven. Maar
de arena in de hoofdstad is niet als iets wat
Darius ooit heeft gezien en de ontzagwekkende
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vijanden zijn misschien zelfs voor hem te sterk
om te overwinnen. Gwendolyn is midden in de
familie verwikkelingen van het koninklijk hof van
de Bergrug betrokken, terwijl de Koning en
Koningin haar om een gunst smeken. Op zoek
naar onaardse geheimen die de toekomst van de
Bergrug en de redding van Thorgrin en Guwayne
kunnen veranderen, is Gwen geschokt door wat
ze ontdekt als ze te diep graft. De band tussen
Erec en Alistair’s wordt hechter naarmate ze
verder de rivier opzeilen, naar het hart van het
Keizerrijk, vastberaden om Volusia te vinden en
Gwendolyn te redden – terwijl Godfrey en zijn
bemanning een ravage aanrichten binnen
Volusia, vastbesloten om hun vrienden te
wreken. En Volusia leert wat het betekent om
over het Keizerrijk te heersen, terwijl haar
dierbare hoofdstad van alle kant omsingeld
wordt. Met zijn smaakvolle wereldse gebouwen
en karakters is EEN TOERNOOI VAN RIDDERS een
episch verhaal over vrienden en geliefden, over
rivalen en minnaars, over ridders en draken, over

intriges en politieke intriges, over ouder worden,
over gebroken harten, over bedrog, ambitie en
verraad. Het is een verhaal over eer en moed,
over lot en noodlot, over tovenarij. Het is een
fantasie die ons naar een wereld die we nooit
zullen vergeten brengt en die voor alle leeftijden
aantrekkelijk is. “Een levendige fantasie ….Het
begin van wat een episch jong volwassen serie
belooft.” —Midwest Book Review (regarding A
Quest of Heroes) “Een vlot en makkelijk leesvoer
…je moet lezen er wat weer gebeurt en je wil het
niet wegleggen.” —FantasyOnline.net (regarding
A Quest of Heroes) “Vol met actie …. Rice's
schrijven is solide en stelling intrigerend.”
—Publishers Weekly (regarding A Quest of
Heroes)
Vampire Journals Bundle (Books 8 and 9)
Morgan Rice 2016-04-12 "A book to rival
TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one that
will have you wanting to keep reading until the
very last page! If you are into adventure, love
and vampires this book is the one for you!" --
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Vampirebooksite.com (regarding Turned) The #1
Bestselling series! This bundle includes books #8
(FOUND) and #9 (RESURRECTED) in Morgan
Rice’s #1 bestselling series THE VAMPIRE
JOURNALS. These two bestselling novels, all here
in one convenient ﬁle, oﬀer a great next step in
the VAMPIRE JOURNALS series. Over 100,000
words of reading, all for an incredible price! It is a
great deal, and it also makes the perfect gift! In
FOUND (Book #8 of the Vampire Journals), Caitlin
and Caleb awake in ancient Israel, in the year 33
A.D., and are amazed to ﬁnd themselves in the
time of Christ. Ancient Israel is a place of holy
sites, of ancient synagogues, of lost relics. It is
the most spiritually charged place in the
universe—and in 33 A.D., the year of Christ’s
cruciﬁxion, it is the most spiritually charged time.
In the heart of its capitol, Jerusalem, lies the Holy
Temple of Solomon, inside of which sits the Holy
of Holies and the Ark of God. In RESURRECTED
(Book #9 of the Vampire Journals), 16 year old
Scarlet Paine ﬁnds herself changing in mysterious

ways. She is becoming sensitive to light, able to
read peoples’ thoughts, and is faster and
stronger than she’s ever been. She doesn’t
understand what’s happening to her, and tries to
ignore it. But she can only dismiss it for so long.
All 12 books in THE VAMPIRE JOURNALS are now
available! “THE VAMPIRE JOURNALS series has
had a great plot….. The ending was a cliﬀhanger
that was so spectacular that you will immediately
want to buy the next book, just to see what
happens.” --The Dallas Examiner, regarding
Loved “Morgan Rice has really come up with a
winner in this series. It is fast paced, ﬁlled with
action, love, suspense, and intrigue!” -VampireBookSite
The vampire Diaries - Stefans dagboeken 1
- Oorsprong L.J. Smith 2013-10-10 Deel 1 Oorsprong:Stefan en Damon Salvatore zijn
onafscheidelijk, tot ze Katherine ontmoeten, een
mysterieuze schoonheid die hun wereld op zijn
kop zet. Stefan en Damons hechte band
verandert in dodelijke rivaliteit als zij naar
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Katherines gunsten dingen. Maar Katherine heeft
een geheim: ze is een vampier en heeft zich
voorgenomen de broers ook in vampiers te
veranderen, zodat ze tot in de eeuwigheid samen
kunnen zijn.
Een Schreeuw Van Eer (Boek #4 In De
Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-02-26 “DE
TOVERNAARSRING heeft alle ingrediënten voor
direct succes: samenzweringen, intriges,
mysterie, dappere ridders en opbloeiende
relaties, compleet met gebroken harten, bedrog
en verraad. Het zal je urenlang boeien, en is
geschikt voor alle leeftijden. Aanbevolen voor de
permanente collectie van alle liefhebbers van
fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos In EEN SCHREEUW VAN EER (Boek #4 in
de Tovenaarsring), is Thor als een geharde
krijger teruggekeerd van de Honderd, en nu moet
hij leren van het betekent om te strijden voor zijn
thuisland, om te vechten op leven en dood. De
McClouds zijn inmiddels diep het MacGil
territorium binnen gedrongen—dieper dan ooit

tevoren—en terwijl Thor een hinderlaag in rijdt, is
het aan hem om de aanval af te slaan en het
Koninklijk Hof te redden. Godfrey is door zijn
broer vergiftigd met een zeer zeldzaam gif, en
zijn lot ligt in Gwendolyns handen, terwijl zij doet
wat ze kan om het leven van haar broer te
redden. Gareth zakt intussen steeds dieper weg
in een staat van paranoia en ontevredenheid. Hij
huurt zijn eigen stam wilden in als een
persoonlijk leger en geeft hen de Zilveren
Hal—waarmee hij de Zilveren wegstuurt en een
opstand in het Koninklijk Hof veroorzaakt die al
snel lijkt op te blazen tot een grootschalige
burgeroorlog. Hij is ook van plan om de Nevaruns
Gwendolyn mee te laten nemen, en haar zonder
haar toestemming uit te huwelijken. Thors
vriendschappen verdiepen zich terwijl ze afreizen
naar onbekende plekken, de confrontatie
aangaan met onverwachte monsters en zij aan zij
strijden in onvoorstelbare gevechten. Thor reist
naar het dorp waar hij is opgegroeid en komt, in
een epische confrontatie met zijn vader, meer te
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weten over het geheim van zijn verleden, over
wie hij is, en wie zijn moeder is—en over zijn
lotsbestemming. Met de meest geavanceerde
training die hij ooit van Argon heeft gehad,
begint hij krachten te ontwikkelen waarvan hij
niet wist dat hij ze had, en hij wordt elke dag
sterker. Terwijl zijn relatie met Gwen vordert,
keert hij terug naar het Koninklijk Hof in de hoop
haar ten huwelijk te vragen—maar het is
misschien al te laat. Andronicus, gewapend met
een informant, leidt zijn enorme leger naar de
Ring om nogmaals te proberen om het Ravijn te
doorbreken en de Ring binnen te vallen. En net
als het lijkt dat de situatie in het Koninklijk Hof
simpelweg niet erger kan worden, eindigt het
verhaal met een schokkende plotwending. Zal
Godfrey het overleven? Zal Gareth van de troon
gestoten worden? Zal het Koninklijk Hof uiteen
vallen? Zal het Rijk binnen weten te vallen? Zal
Gwendolyn bij Thor blijven? En zal Thor eindelijk
het geheim van zijn lotsbestemming te weten
komen? EEN SCHREEUW VAN EER is een episch
resurrected-the-vampire-journals-9-morgan-rice

verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en
minnaars, ridders en draken, intriges en politieke
machinaties, van volwassen worden, van
gebroken harten, van bedrog, ambitie en
verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie
die ons meeneemt naar een wereld die we nooit
zullen vergeten, en die alle leeftijden zal
aanspreken. Het boek is 85.000 woorden.
“Boordevol actie, romantiek, avontuur en
spanning. Haal deze in huis en wordt opnieuw
verliefd.” --vampirebooksite.com (over Turned)
Een Gelofte Van Glorie (Boek #5 In De
Tovenaarsring) Morgan Rice 2014-10-11 In EEN
GELOFTE VAN GLORIE (Boek #5 in de
Tovenaarsring), vertrekken Thor en zijn vrienden
van de Krijgsmacht op een epische tocht naar de
uitgestrekte wildernis van het Rijk om het
eeuwenoude Zwaard van het Lot te vinden en de
Ring te redden. Thor vriendschappen worden
sterker terwijl ze naar nieuwe plekken afreizen,
het tegen onverwachte monsters opnemen en zij
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aan zij strijden in onvoorstelbare gevechten. Ze
bezoeken exotische landen en ontmoeten
wezens en mensen die hun verbeelding te boven
gaan, terwijl het gevaar aan alle kanten op de
loer ligt. Ze zullen al hun vaardigheden nodig
hebben als ze willen overleven terwijl ze het
spoor van de dieven volgen, dieper en dieper het
Rijk in. Hun zoektocht brengt hen naar het hart
van de Onderwereld, één van de zeven
koninkrijken van de hel, waar de ondoden
regeren en de velden zijn bezaaid met botten.
Thor moet al zijn krachten oproepen, en worstelt
om te begrijpen wie hij nu werkelijk is. In de Ring
moet Gwendolyn de helft van het Koninklijk Hof
naar de Westelijke vesting van Silesia leiden, een
duizend jaar oude stad op de rand van het Ravijn.
Silesia’s versterkingen hebben er voor gezorgd
dat de stad elke aanval heeft weten te
doorstaan—maar ze hebben het nog nooit
moeten opnemen tegen een leider als
Andronicus, met zijn leger van een miljoen
mannen. Gwendolyn leert wat het betekent op
resurrected-the-vampire-journals-9-morgan-rice

koningin te zijn. Ze neemt haar leidende taak op
zich, met Srog, Kolk, Brom, Steﬀen, Kendrick en
Godfrey aan haar zijde, om de stad voor te
bereiden op de oorlog. Ondertussen glijdt Gareth
steeds dieper weg in zijn krankzinnigheid en
moet hij op zijn hoede blijven voor degenen die
hem uit de weg trachten te ruimen, terwijl Erec
vecht voor zijn leven om zijn liefde Alistair en de
stad Savaria te redden van de wilden die de Ring
binnen zijn gedrongen. En Godfrey, wederom
verleid door de alcohol, zal moeten besluiten of
hij klaar is om zijn verleden achter zich te laten
en de man te worden die hij had moeten zijn.
Terwijl ze vechten voor hun levens en de situatie
niet erger lijkt te kunnen worden, eindigt het
verhaal met twee schokkende plotwendingen. Zal
Gwendolyn de aanval overleven? Zal Thor het
Rijk overleven? Zal het Zwaard van het Lot
gevonden worden? EEN GELOFTE VAN GLORIE is
een episch verhaal van vrienden en geliefden,
rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges
en politieke machinaties, van volwassen worden,
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van gebroken harten, van bedrog, ambitie en
verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie
die ons meeneemt naar een wereld die we nooit
zullen vergeten, en die alle leeftijden zal
aanspreken. Het boek is 75.000 woorden.
De Zwaarte van Eer (Koningen en
TovenaarsBoek #3) Morgan Rice 2015-08-11
“Een fantasy vol actie, die ongetwijfeld fans van
Morgan Rice’s voorgaande novels zal bekoren,
evenals fans van werken zoals THE INHERITANCE
CYCLE van Christopher Paolini… Fans van Young
Adult ﬁctie zullen dit meest recente werk van
Rice verslinden en smeken om meer.” --The
Wanderer, A Literary Journal (regarding Rise of
the Dragons) De #1 Bestverkopende serie! DE
ZWAARTE VAN EER is het derde boek uit Morgan
Rice’ bestverkopende epische fantasy serie
KONINGEN EN TOVENAARS (dat begint met DE
OPKOMST VAN DE DRAKEN, een gratis
download)! In DE ZWAARTE VAN EER ontmoet
Kyra eindelijk haar mysterieuze oom, en ze
resurrected-the-vampire-journals-9-morgan-rice

ontdekt dat hij niet de man is die ze had
verwacht. Ze begint aan een training die zowel
haar uithoudingsvermogen als haar geduld op de
proef stelt, en ze ontdekt al snel de limiet van
haar kracht. Ze is niet in staat om haar draak op
te roepen en niet in staat om dieper in zichzelf te
zoeken. Geteisterd door de drang om te helpen
bij de oorlog van haar vader, begint Kyra te
twijfelen of ze ooit de krijger zal worden die ze
dacht dat ze was. Wanneer ze diep in het bos een
mysterieuze jongen ontmoet die nog machtiger is
dan zij, vraagt ze zich af wat de toekomst voor
haar in petto heeft. Duncan moet met zijn nieuwe
leger de bergen van Kos afdalen, en, zwaar in de
minderheid, een invasie van de hoofdstad
riskeren. Als hij wint, weet hij, zal hij achter de
eeuwenoude stadsmuren worden opgewacht
door de oude Koning en zijn edelen en
aristocraten, allemaal met hun eigen belangen,
allemaal even verraderlijk. Het verenigen van
Escalon zou wel eens lastiger kunnen zijn dan het
bevrijden van het land. Alec moet zijn unieke
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vaardigheden in de smederij gebruiken om het
verzet in Ur te helpen. Alleen dan hebben ze een
kans om de stad tegen de naderende
Pandesiaanse invasie te beschermen. Hij
ontmoet Dierdre, het sterkste meisje dat hij ooit
heeft gezien. Deze keer heeft ze een kans om
zich sterk te maken tegen Pandesia, en terwijl ze
dapper de confrontatie aangaat, vraagt ze zich af
of haar vader en zijn mannen het deze keer wel
voor haar zullen opnemen. Merk wordt eindelijk
toegelaten tot de Toren van Ur, en is verbijsterd
door wat hij ontdekt. Hij wordt ingewijd in de
vreemde codes en regels en leert de andere
Wachters kennen, de hardste krijgers die hij ooit
zal ontmoeten. Al snel komt hij erachter dat het
niet zo makkelijk is om hun respect te verdienen.
Ze moeten de toren voorbereiden op de
naderende invasie; maar zelfs de geheime
doorgangen kunnen hen niet beschermen tegen
het verraad dat van binnen uit loert. Vesuvius
leidt zijn natie van trollen door een kwetsbaar
Escalon en laat een spoor van verwoesting
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achter. Ondertussen gaat Theos, razend over wat
er met zijn zoon is gebeurd, ook behoorlijk
tekeer, en hij zal niet stoppen tot heel Escalon in
vuur en vlam staat. DE ZWAARTE VAN EER is een
meeslepend verhaal over ridders en krijgers,
koningen en heren, eer en moed, magie,
lotsbestemming, monsters en draken. Het is een
verhaal over liefde en gebroken harten, bedrog,
ambitie en verraad. Het is fantasy op zijn best,
en nodigt ons uit in een wereld die ons voorgoed
bij zal blijven en alle leeftijden zal aanspreken.
Boek #4 in KONINGEN EN TOVENAARS zal
binnenkort verschijnen. “Als je dacht dat er geen
reden meer was om te leven na het einde van DE
TOVENAARSRING serie, dan had je het mis. Met
DE OPKOMST VAN DE DRAKEN komt Morgan Rice
wederom met wat een briljante nieuwe serie
belooft te zijn. We worden verzwolgen door een
fantasie over trollen en draken, moed, eer, magie
en geloof in je lotsbestemming. Morgan is er
weer in geslaagd om sterke personages neer te
zetten, voor wie we op elke pagina juichen…
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Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van
iedereen die houdt van een goed geschreven
fantasy novel.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (over De Opkomst van de
Draken) “[De novel] is een succes—meteen vanaf
het begin… Een superieure fantasy novel… het
begint, zoals het hoort, met de worstelingen van
één van de protagonisten en breidt zich netjes uit
in een bredere cirkel van ridders, draken, magie,
monsters en lotsbestemming… Alle elementen
van high fantasy zijn aanwezig, van soldaten en
gevechten tot confrontaties met de zelf… een
aanrader voor iedereen die houdt van epische
fantasy verhalen met krachtige, geloofwaardige
jonge protagonisten.” --Midwest Book Review, D.
Donovan, eBook Reviewer (over De Opkomst van
de Draken) “[DE OPKOMST VAN DE DRAKEN] is
een plotgedreven novel die gemakkelijk in één
weekend te lezen is… Een goed begin van een
veelbelovende serie.” --San Francisco Book
Review (over De Opkomst van de Draken)
De zwemmers Julie Otsuka 2022-03-07 Een groep
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zwemmers wordt opgeschrikt door een barst in
de bodem van hun lokale zwembad. Deze
zwemmers zijn onbekenden voor elkaar; ze delen
alleen een zwembaan (de snelle, langzame of
gemiddelde) en de troost die ze ieder uit hun
ochtend- of middagbaantjes halen. Een van deze
zwemmers is Alice, die langzaam haar geheugen
verliest. Voor Alice was het zwembad een laatste
redmiddel tegen de duisternis van haar steeds
erger wordende dementie. Zonder het
gezelschap van haar medezwemmers en de
regelmaat van haar dagelijkse baantjes, wordt ze
ondergedompeld in verwarring en chaos, en
meegesleurd in herinneringen uit haar kindertijd
en het Japans-Amerikaanse interneringskamp
waarin zij de oorlog doorbracht. Alice'
vervreemde dochter, die te laat in het leven van
haar moeder terugkeert, is getuige van haar
verwoestende aftakeling. De zwemmers is een
schrijnend, intiem verhaal over moeders en
dochters, en het verdriet van een rauw verlies.
Een tour de force van een dwingende,
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betoverende en ontroerende stem.
Een zoektocht van helden (boek 1 van De
tovenaarsring) Morgan RIce 2014-04-19 “DE
TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor
direct succes: samenzweringen, intriges,
mysterie, dappere ridders en opbloeiende
relaties, compleet met gebroken harten, bedrog
en verraad. Het zal urenlang boeien en is
geschikt voor alle leeftijden. Aanbevolen voor de
collectie van alle liefhebbers van fantasy.” -Books and Movie Reviews, Roberto Mattos De
nummer 1 bestseller, met meer dan 400
vijfsterren-reviews op Amazon! Het debuut van
de bestverkopende auteur Morgan Rice van een
ongelofelijke nieuwe fantasy-serie. EEN
ZOEKTOCHT VAN HELDEN (het eerste boek van
De Tovenaarsring) gaat over het epische verhaal
rondom een speciale jongen van veertien,
afkomstig uit een klein dorpje aan de rand van
het Koninkrijk van de Ring. Hij is de jongste van
vier kinderen, de minst favoriete van zijn vader
en gehaat door zijn broers. Thorgrin voelt dat hij
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anders is dan de anderen. Hij droomt ervan een
geweldige krijger te worden, zich aan te sluiten
bij de mannen van de Koning en de Ring te
beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan
de andere kant van het Ravijn. Wanneer zijn
vader hem verbied om deel te nemen aan de tryout voor de Krijgsmacht van de Koning, weigert
hij om bij de pakken neer te gaan zitten: hij gaat
er in zijn eentje op uit, vastbesloten om het
Koninklijk Hof te bereiken en serieus genomen te
worden. Maar in het Koninklijk Hof loeren vele
familiedrama’s, machtsstrijden, ambities,
jaloezie, geweld en verraad. Koning MacGil moet
uit zijn kinderen een erfgenaam kiezen en het
eeuwenoude Zwaard van het Lot, de bron van al
hun kracht, ligt nog steeds onaangeraakt,
wachtend tot de uitverkorene arriveert. Thorgrin
is een buitenstaander en hij moet vechten om
geaccepteerd te worden, en zich bij de
Krijgsmacht aan te mogen sluiten. Thorgrin komt
erachter dat hij mysterieuze krachten heeft die
hij niet begrijpt, dat hij een gave heeft, en een
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bijzondere lotsbestemming. Tegen alle
verwachtingen in wordt hij verliefd op de dochter
van de Koning, en terwijl hun verboden relatie
opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige rivalen
heeft. Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe
krachten, neemt de tovenaar van de Koning hem
onder zijn hoede, en vertelt hij hem over een
moeder die hij nooit heeft gekend, in een land
ver weg, voorbij het Ravijn, voorbij het land van
de Draken. Voor Thorgrin op pad kan gaan en de
krijger kan worden die hij wil zijn, moet hij zijn
training volbrengen. Maar die wordt plotseling
onderbroken, en hij wordt meegesleept in
Koninklijke samenzweringen die zijn liefde
bedreigen en hem, en het gehele Koninkrijk,
willen vernietigen. EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN
vertelt het epische verhaal van vrienden en
geliefden, rivalen en minnaars, ridders en
draken, intriges en politieke samenzweringen,
van volwassen worden, gebroken harten, bedrog,
ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en
moed, van lotsbestemmingen, van tovenarij. Het
resurrected-the-vampire-journals-9-morgan-rice

is een fantasie die ons meesleept in een wereld
die we nooit zullen vergeten en die alle leeftijden
zal aanspreken. Het bevat 82.000 woorden.
Boeken 2 -12 van de serie zijn nu ook
verkrijgbaar! “Had vanaf het begin mijn aandacht
en liet die niet los… Dit verhaal is een
ongelofelijk avontuur in een hoog tempo, vanaf
het begin vol actie. Het wordt nooit saai.” -Paranormal Romance Guild {over Veranderd}
“Boordevol actie, romantiek, avontuur en
spanning. Haal deze in huis en wordt opnieuw
verliefd.” --vampirebooksite.com (over
Veranderd) “Een geweldig plot; dit is echt zo’n
boek dat je ’s avonds niet kan wegleggen. Het
einde was een cliﬀhanger die zo spectaculair was
dat je onmiddellijk het volgende boek wil kopen,
alleen om erachter te komen wat er gebeurt.” -The Dallas Examiner {over Geliefd}
The Vampire Journals (Books 1-12) Morgan Rice
2016-05-25 “A book to rival TWILIGHT and
VAMPIRE DIARIES, and one that will have you
keep reading until the very last page!”
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–Vampirebooksite.com (re Turned) The complete
VAMPIRE JOURNALS collection! Here is a bundle
of books 1—12 in Morgan Rice’s series THE
VAMPIRE JOURNALS, the #1 bestselling series,
with over 900 ﬁve star reviews! In THE VAMPIRE
JOURNALS, 18 year old Caitlin Paine ﬁnds herself
uprooted from her nice suburb and forced to
attend a dangerous New York City high school.
Caitlin suddenly ﬁnds herself changing, overcome
by a superhuman strength, a sensitivity to light,
a desire to feed. She seeks answers to what’s
happening to her, and she ﬁnds herself in the
midst of a vampire war, at the wrong place at the
wrong time. Traveling back in time, caught
between two men as a forbidden love blossoms,
Caitlin must decide if she will risk both their lives
to save humanity, and to be with the one she
loves. “Morgan Rice proves herself again to be an
extremely talented storyteller….This would
appeal to a wide range of audiences, including
younger fans of the vampire/fantasy genre. It
ended with an unexpected cliﬀhanger that leaves
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you shocked.” –The Romance Reviews (regarding
Loved)
Morgan Rice: Epic Fantasy Bundle Morgan Rice
2016-03-16 Morgan Rice is the #1 bestselling
and USA Today bestselling author of the epic
fantasy series THE SORCERER’S RING, comprising
seventeen books; of the #1 bestselling series
THE VAMPIRE JOURNALS, comprising twelve
books; of the #1 bestselling series THE SURVIVAL
TRILOGY, a post-apocalyptic thriller comprising
two books (and counting); of the epic fantasy
series KINGS AND SORCERERS, comprising six
books; and of the new epic fantasy series OF
CROWNS AND GLORY. Morgan’s books are
available in audio and print editions, and
translations are available in over 25 languages.
Morgan loves to hear from you, so please feel
free to visit www.morganricebooks.com to join
the email list, receive a free book, receive free
giveaways, download the free app, get the latest
exclusive news, connect on Facebook and
Twitter, and stay in touch! This bundle includes
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the ﬁrst book in three of Morgan Rice’s #1
Bestselling series—THE SORCERER’S RING, KINGS
AND SORCERERS and OF CROWNS AND
GLORY—all here in one convenient place! This
bundle oﬀers a great introduction to Morgan
Rice’s epic fantasy series with over 200,000
words of reading! In the #1 Bestseller A QUEST
OF HEROES, Thorgrin, a special 14 year old boy,
the least loved of his father, learns he has
powers he does not understand. An outsider, he
must ﬁght for acceptance as he strives to
become a warrior, to join the King’s Legion, and
as he falls in love with the king’s 16 year old
daughter. Most of all, he must learn who he really
is, and why his destiny is so important. “THE
SORCERER’S RING has all the ingredients for an
instant success: plots, counterplots, mystery,
valiant knights, and blossoming relationships
replete with broken hearts, deception and
betrayal. It will keep you entertained for hours,
and will satisfy all ages. Recommended for the
permanent library of all fantasy readers.” --Books
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and Movie Reviews, Roberto Mattos The #1
Bestseller, RISE OF THE DRAGONS, tells the epic
coming of age story of Kyra, 15, who dreams of
becoming a famed warrior, like her father,
though she is the only girl in a fort of boys. She
struggles to understand her special skills and
mysterious inner power, and comes to realize she
is diﬀerent than the others. But a secret is being
kept from her about her birth and the prophecy
surrounding her, leaving her only to wonder.
When Kyra comes of age and her father tries to
wed her oﬀ, she refuses and journeys out on her
own, into a dangerous wood, where she
encounters a wounded dragon—and ignites a
series of events that will change the kingdom
forever. “RISE OF THE DRAGONS succeeds—right
from the start…. A superior fantasy…It begins, as
it should, with one protagonist's struggles and
moves neatly into a wider circle of knights,
dragons, magic and monsters, and destiny.…All
the trappings of high fantasy are here, from
soldiers and battles to confrontations with
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self….A recommended winner for any who enjoy
epic fantasy writing fueled by powerful,
believable young adult protagonists.” --Midwest
Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer In
SLAVE, WARRIOR, QUEEN (OF CROWNS AND
GLORY--BOOK 1), 17 year old Ceres, a beautiful,
poor girl in the Empire city of Delos, lives the
harsh and unforgiving life of a commoner. By day
she delivers her father’s forged weapons to the
palace training grounds, and by night she
secretly trains with them, yearning to be a
warrior in a land where girls are forbidden to
ﬁght. With her pending sale to slavehood, she is
desperate.18 year old Prince Thanos despises
everything his royal family stands for. He abhors
their harsh treatment of the masses, especially
the brutal competition—The Killings—that lies at
the heart of the city. He yearns to break free
from the restraints of his upbringing, yet he, a
ﬁne warrior, sees no way out.
Een Hemel Van Spreuken (Boek #9 in de
Tovenaarsring) Morgan Rice 2015-02-27
resurrected-the-vampire-journals-9-morgan-rice

Een Droom Van Stervelingen (Boek #15 In De
Tovenaarsring) Morgan Rice 2016-05-18 “DE
TOVENAARSRING bevat alle ingrediënten voor
direct succes: intriges, samenzweringen,
mysteries, dappere ridders en opbloeiende
relaties vol met gebroken harten, misleiding en
verraad. Het houdt je uren bezig en is voor alle
leeftijden. Aanbevolen voor de vaste bibliotheek
van alle fantasie lezers.” - Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (regarding A Quest of
Heroes) “[Een] onderhoudend epische fantasie” Kirkus Reviews (regarding A Quest of Heroes)
“Het begin van iets opmerkelijks” - San Francisco
Book Review (regarding A Quest of Heroes) In
EEN DROOM VAN STERVERLINGEN, worstelen
Thorgrin en zijn broeders om uit de greep van de
piraten vrij te komen en hun zoektocht naar
Guwayne op zee voort te zetten. Met
onverwachte ontmoetingen van vrienden en
vijanden, magie en wapens, draken en mannen,
zal het de loop van hun lot veranderen. Zullen ze
uiteindelijk Guwayne vinden? Darius en zijn
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vrienden overleven de uitroeing van hun mensen
– maar alleen om erachter te komen dat ze
gevangenen zijn, in de Keizerlijke Arena gegooid.
Aan elkaar vast geketend, geconfronteerd met
onvoorstelbare tegenstanders, is hun enige hoop
op overleven om tegen elkaar te vechten, als
broeders. Gwendolyn ontwaakt uit haar
sluimering om erachter te komen dat zij en de
anderen hun tocht door de Grote Woestenij
hebben overleefd – en nog schokkender, dat ze in
een land die hun wildste fantasieën overtreft,
terecht zijn gekomen. Terwijl ze een nieuwe
koninklijk hof binnen gebracht worden, zullen de
geheimen die Gwendolyn over haar voorouders
en haar eigen mensen leert haar lot voor altijd
veranderen. Erec en Alistair, nog steeds op zee
gevangen, worstelen om uit de greep van de
Keizerlijke vloot te komen, in een brutale en
gewaagde nachtelijke ontsnapping. Wanneer de
kansen op zijn slechtst lijken, ontvangen ze een
onverwachte verrassing die ze een tweede kans
op overwinning kan geven – en een andere kans
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om hun aanval op het hart van het Keizerrijk
voort te zetten. Godfrey en zijn bemanning,
wederom gevangen, klaar om geëxecuteerd te
worden, hebben nog een laatste kans om te
ontsnappen. Na verraden te zijn, willen ze dit
keer meer dan alleen maar ontsnappen – ze
willen wraak. Volusia is aan alle kanten
omsingeld terwijl ze ernaar streeft om de
Keizerlijke hoofdstad in te nemen en te behouden
– en ze moet een nog grotere macht aanroepen
dan ze ooit heeft gedaan, als ze zichzelf als
Godin wilt bewijzen en de Opperste Heerser van
het Keizerrijk wilt worden. Alweer hangt het lot
van het Keizerrijk aan een dunne draad. “Met zijn
geavanceerde gebouwen en karakters, is EEN
DROOM VAN STERVELINGEN een episch verhaal
over vrienden en geliefden, over rivalen en
minnaars, over ridders en draken, over intriges
en politieke intriges, over ouder worden, over
gebroken harten, over misleiding, ambitie en
verraad. Het is een verhaal over eer en moed,
over noodlot en lot, over tovenarij. Het is een
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fantasie dat ons in een wereld brengt die we
nooit zullen vergeten en die voor alle leeftijden
en geslachten aantrekkelijk is. Een levendige
fantasie.... Dit is alleen maar het begin van wat
een episch jong volwassen serie beloofd” Midwest Book Review (regarding A Quest of
Heroes) “Snel en makkelijk om te lezen... je moet
lezen voor wat er weer gaat gebeuren en je wil
het niet wegleggen” - FantasyOnline.net
(regarding A Quest of Heroes) “Vol met actie...
Het schrijfwerk van Rice is degelijk en de stelling
intrigerend” - Publishers Weekly (regarding A
Quest of Heroes)
Destined (Book #4 in the Vampire Journals)
Morgan Rice 2011 DESTINED is Book #4 of the
Bestselling series THE VAMPIRE JOURNALS, which
begins with book #1, TURNED—a FREE
download! In DESTINED (Book #4 in the Vampire
Journals), Caitlin Paine wakes to discover herself
back in time. She ﬁnds herself in a cemetery, on
the run from a mob of villagers, and seeks refuge
in the ancient cloisters of Assisi, in the
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countryside of Umbria, Italy. There, she learns of
her destiny and her mission: to ﬁnd her father
and the ancient vampire Shield needed to save
mankind. But Caitlin’s heart still pines for her lost
love: Caleb. She desperately needs to know if he
has survived their trip back in time. She learns
that her mission requires her to go to Florence,
but if she wants to pursue matters of the heart,
she must go to Venice. She chooses Venice.
Caitlin is overwhelmed at what she ﬁnds. Venice
of the eighteenth century is a surreal place, men
and women dressed in elaborate costumes and
masks, celebrating an endless, lavish party. She
is thrilled to discover and reunite with some of
her close friends, and to be welcomed back into
their coven. And she is excited to join them in
Venice’s Grand Ball, the most important costume
dance of the year, where she hopes, once again,
to ﬁnd Caleb. But Caitlin is not the only one who
can travel back in time: Kyle soon arrives, too,
and is determined to hunt her down and kill her
once and for all. Sam, too, arrives, determined to
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save his sister before it is too late. At the Ball,
Caitlin searches everywhere, and ﬁnds no sign of
Caleb. That is, until the very last dance. She
dances with a masked man who takes her heart
away, and she feels certain that it is him. But as
the partners change, she loses him again. Or
does she? Caitlin soon ﬁnds herself torn between
the two loves of her life, and discovers that she
has to be careful what she wishes for. Her joy at
ﬁnding what she wants might just come mixed
with tragedy and heartbreak. In a climactic,
action-packed ending, Caitlin ﬁnds herself up
against true evil, Rome’s ancient vampire coven,
and the most powerful vampire coven that ever
existed. Surviving will demand all her skills, as
she ﬁnds herself battling for her very life. She will
have to sacriﬁce more than ever, if she is to save
the one she loves…. Books #3--#11 in THE
VAMPIRE JOURNALS are now also available!
Morgan Rice's new trilogy, THE SURVIVAL
TRILOGY, a post apocalyptic thriller, is now also
available for sale. And Morgan's new epic fantasy
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series, the #1 Bestselling THE SORCERER'S RING,
comprising 10 books and counting, is now also
available--with the ﬁrst book, A QUEST OF
HEROES, as a FREE download!
Een Troon voor Zusters (Boeken 1 en 2) Morgan
Rice 2020-05-07 “Morgan Rice heeft een
grenzeloze verbeelding. EEN TROON VOOR
ZUSTERS, een serie die belooft net zo
vermakelijk te zijn als de voorgaande series,
vertelt het verhaal van twee zusjes (Sophia en
Kate), wezen die moeten vechten om te
overleven in de wrede en veeleisende wereld van
een weeshuis. Een onmiddellijk succes. Ik kan
niet wachten om aan het tweede en derde boek
te beginnen!” --Books and Movie Reviews
(Roberto Mattos) De eerste twee boeken van
Morgan Rice’ nieuwe fantasy serie EEN TROON
VOOR ZUSTERS (EEN TROON VOOR ZUSTERS en
EEN HOF VOOR DIEVEN) zijn gebundeld. Je krijgt
dus twee bestsellers in één bestand, een
geweldige introductie tot de EEN TROON VOOR
ZUSTERS serie. Meer dan 150.000 woorden om te
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lezen voor een ongelofelijk lage prijs—ook
perfect om cadeau te geven! In EEN TROON
VOOR ZUSTERS (Boek 1), willen de 17-jarige
Sophia en haar jongere zusje, de 15-jarige Kate,
wanhopig graag weg uit hun afschuwelijke
weeshuis. Ze zijn wezen, ongewenst en
ongeliefd, die ervan dromen om ergens anders
op te groeien en een beter leven te vinden. Zelfs
als dat betekent dat ze in de meedogenloze stad
Ashton op straat moeten leven. Sophia en Kate,
niet alleen zusjes maar ook elkaars beste
vriendinnen, staan altijd voor elkaar klaar—maar
ze willen heel verschillende dingen in het leven.
Sophia, romantisch en elegant, droomt ervan om
het koninklijk hof binnen te komen en verliefd te
worden op een aristocraat. Kate, een vechter,
droomt ervan om met draken te strijden en een
goede zwaardvechter te worden. Ondanks hun
verschillende dromen zijn ze verenigd door een
geheime, paranormale kracht; ze kunnen elkaars
gedachten lezen. Dat is hun enige redding in een
wereld die vastberaden lijkt te zijn om hen ten
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onder te brengen. In EEN HOF VOOR DIEVEN (Een
Troon voor Zusters—Boek 2), komt het leven van
de 17-jarige Sophia op zijn kop te staan als ze uit
de romantische wereld van de aristocratie wordt
verbannen en wederom geconfronteerd wordt
met de verschrikkingen van het weeshuis. Deze
keer lijken de nonnen vastbesloten om haar te
doden, al doet dat haar niet zoveel pijn als haar
gebroken hart. Zal Sebastian beseﬀen dat hij een
fout heeft gemaakt en haar komen halen? Haar
jongere zusje, de 15-jarige Kate, begint haar
training bij de heks en leert onder haar
begeleiding de zwaardvechtkunst beheersen. Ze
verkrijgt meer macht dan ze ooit voor mogelijk
had gehouden—en is vastberaden om haar zus te
redden. Ze komt terecht in een wereld van
geweld en strijd, van de magie waar ze zo naar
verlangd—dezelfde magie die haar einde zou
kunnen betekenen. EEN TROON VOOR ZUSTERS
is een verbluﬀende nieuwe fantasy serie vol
liefde, hartzeer, tragedie, actie, avontuur, magie,
tovenarij, draken, lotsbestemming en
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bloedstollende spanning. Dit spannende boek
laat je kennismaken met personages waar je
verliefd op zult worden en neemt je mee naar
een wereld die je nooit meer zult vergeten. Boek
#3 in EEN TROON VOOR ZUSTERS is binnenkort
beschikbaar!
Alleen de Waardige (De Weg van Staal—Boek 1)
Morgan Rice 2019-10-31 Morgan Rice, #1
Bestverkopende auteur van DE TOVENAARSRING,
komt met een meeslepende nieuwe fantasy
serie. ALLEEN DE WAARDIGE (De Weg van
Staal—Boek 1) vertelt het epische verhaal van de
zeventienjarige Royce, een boerenjongen met
speciale krachten, die voelt dat hij anders is dan
de andere jongens in zijn dorp. Er zit een kracht
in hem die hij niet begrijpt, en een verborgen
lotsbestemming die hij niet onder ogen durft te
komen. Op de dag dat hij op het punt staat te
trouwen met zijn enige ware liefde, Genevieve,
wordt ze hem afgenomen. Royce kiest ervoor om
alles op het spel te zetten en de confrontatie aan
te gaan met de adel die haar heeft
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meegenomen, in een poging zijn geliefde te
redden. Wanneer hij faalt, wordt hij verbannen
naar het beruchte Zwarte Eiland, een plek die
erom bekend staat om jongens in mannen te
veranderen. Verbannen uit zijn thuisland moet
Royce talloze beproevingen doorstaan. Hij leert
hoe hij moet overleven in de beruchte
Krochten—de wrede bloedsport van het
Koninkrijk. Genevieve, die wanhopig op Royce’
terugkeer wacht, wordt gedwongen om haar weg
te vinden in de wrede, samenspannende wereld
van de aristocratie, en wordt ondergedompeld in
een leven dat ze veracht. Maar terwijl Royce’
krachten sterker worden en hij erachter komt dat
er een geheim zit achter de mysterieuze afkomst
van zijn vader, beseft hij dat zijn lotsbestemming
wellicht groter is dan hij had gedacht. Hij
verwondert zich over de vraag die hem altijd het
meest had beangstigd: wie is hij? ALLEEN DE
WAARDIGE vertelt een episch verhaal over
vrienden en geliefden, over ridders en eer, over
verraad, het lot en liefde. Dit verhaal over moed
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sleept ons mee in een fantasiewereld waar we
verliefd op zullen worden, een wereld die alle
leeftijden aanspreekt. Eveneens verkrijgbaar als
gratis download is Morgan Rice’ EEN ZOEKTOCHT
VAN HELDEN, boek #1 in de zeventien-delige
fantasy serie DE TOVENAARSRING, een #1
bestseller met meer van 1.000 vijfsterren
beoordelingen!
Craved (Book #10 in the Vampire Journals)
Morgan Rice 2012-07-01 Scarlet Paine is still
evolving as a vampire, and struggling to come to
terms with the impending death of her new love,
Sage.
Vowed (Book #7 in the Vampire Journals) Morgan
Rice 2011 VOWED is Book #7 of the Bestselling
series THE VAMPIRE JOURNALS, which begins
with TURNED (Book #1)--a FREE download! In
VOWED (Book #7 of the Vampire Journals),
Caitlin and Caleb ﬁnd themselves in medieval
Scotland, in 1350, a time of knights and shining
armor, of castles and warriors, of the quest for
the Holy Grail said to contain the key to true
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vampire immortality. Landing on the shores of
the ancient Isle of Skye, a remote island oﬀ the
Western coast of Scotland where only the most
elite warriors live and train, they are ecstatic to
reunite with Sam and Polly, Scarlet and Ruth, a
human king and his warriors, and with all of
Aiden’s coven. Before they can continue their
mission for the fourth and ﬁnal key, the time has
come for Caleb and Caitlin to wed. Against the
most amazing backdrop Caitlin could ever hope
for, an elaborate vampire wedding is planned,
including all of the ancient rituals and
ceremonies that accompany it. It is the wedding
of a lifetime, meticulously planned by Polly and
the others, and Caitlin and Caleb are happier
than they’ve ever been. Simultaneously, Sam
and Polly, to their own surprise, are each falling
deeply in love with one another. As their
relationship accelerates, Sam surprises Polly with
a vow of his own. And Polly surprises him with
her own shocking news. But all is not well
beneath the surface. Blake has appeared again,
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and his deep love for Caitlin might just threaten
her union, on the day before her wedding. Sera
has appeared again, too, and vows to break apart
what she cannot have. Scarlet, too, ﬁnds herself
in danger, as the source of her deep powers are
revealed—along with the revelation of who are
her true parents. Worst of all, Kyle has landed
back in time, and has tracked down his old
protégé, Rynd, to force him to use his
shapeshifting skill to trick and kill Caitlin and her
people. As they fall into his elaborate trap, Caitlin
and the others ﬁnd themselves in deeper danger
than ever before. It will be a race to ﬁnd the ﬁnal
key, before everyone Caitlin holds dear is wiped
out for good. This time, she will have to make the
hardest choices and sacriﬁces of her life. VOWED
is Book #7 in the Vampire Journals (following
TURNED, LOVED, BETRAYED, DESTINED, DESIRED
and BETROTHED), and yet it also stands alone as
a self-contained novel. VOWED is 60,000 words.
Books #3--#11 in THE VAMPIRE JOURNALS are
now also available! Morgan Rice's new trilogy,
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THE SURVIVAL TRILOGY, a post apocalyptic
thriller, is now also available for sale. And
Morgan's new epic fantasy series, the #1
Bestselling THE SORCERER'S RING, comprising 10
books and counting, is now also available--with
the ﬁrst book, A QUEST OF HEROES, as a FREE
download!
Vampire Journals Bundle (Books 1 and 2)
Morgan Rice 2016-06-27 "A book to rival
TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one that
will have you wanting to keep reading until the
very last page! If you are into adventure, love
and vampires this book is the one for you!" -Vampirebooksite.com (Turned) The #1
Bestseller! This bundle includes books 1 and 2 in
Morgan Rice’s #1 Bestselling series THE VAMPIRE
JOURNALS (TURNED and LOVED). Here are two
bestselling novels, all in one convenient ﬁle. In
THE VAMPIRE JOURNALS, 18 year old Caitlin Paine
ﬁnds herself uprooted from her nice suburb and
forced to attend a dangerous New York City high
school. Caitlin suddenly ﬁnds herself changing,
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overcome by a superhuman strength, a
sensitivity to light, a desire to feed. She seeks
answers to what’s happening to her, and she
ﬁnds herself in the midst of a vampire war, at the
wrong place at the wrong time. Traveling back in
time, caught between two men as a forbidden
love blossoms, Caitlin must decide if she will risk
both their lives to save humanity, and to be with
the one she loves. “Morgan Rice proves herself
again to be an extremely talented
storyteller….This would appeal to a wide range of
audiences, including younger fans of the
vampire/fantasy genre. It ended with an
unexpected cliﬀhanger that leaves you shocked.”
–The Romance Reviews (regarding Loved)
Loved (Book #2 in the Vampire Journals)
Morgan Rice 2011 Caitlin and Caleb embark
together on their quest to ﬁnd the one object that
can stop the imminent vampire and human war:
the lost sword. Their search for Caitlin's father
brings shocking news. But they are not the only
ones searching for the legendary sword.
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Ridder, Erfgenaam, Prins (Over Kronen en
Glorie—Boek #3) Morgan Rice 2017-05-09
Morgan Rice: 5 Beginnings (Turned, Arena one, A
Quest of Heroes, Rise of the Dragons, and Slave,
Warrior, Queen) Morgan Rice 2014-09-02 This
bundle includes the ﬁrst book in each of Morgan
Rice’s #1 Bestselling series—THE VAMPIRE
JOURNALS, THE SURVIVAL TRILOGY, and THE
SORCERER’S RING—three novels in three
diﬀerent genres, all here in one convenient place.
It is a great introduction to the Morgan Rice
universe. Whether you are interested in
vampires, apocalyptic ﬁction, science ﬁction or
fantasy, there is something here for everyone.
Three bestselling novels, over 200,000 words, all
for an incredible price of just $7.99! It is a great
deal, and it also makes the perfect gift! In
TURNED (BOOK #1 OF THE VAMPIRE JOURNALS),
18 year old Caitlin Paine is uprooted and forced
to attend a dangerous NYC high school, where
she begins to change, overcome by a
superhuman strength. She needs to ﬁnd out who
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she really is, who her real father was. She is
helped by Caleb, a mysterious and powerful
vampire, and they are in peril as a forbidden love
arises--a love between races that will force them
to risk it all for each other... "TURNED is a book to
rival TWILIGHT and THE VAMPIRE DIARIES, and
one that will have you wanting to keep reading
until the very last page! If you are into
adventure, love and vampires this book is the
one for you!" --vampirebooksite.com In ARENA
ONE, a post-apocalyptic, action-packed thriller,
17 year old Brooke, a survivor of the great war,
has her life change when her sister is kidnapped
by the slaverunners. She must chase them into
the city that was once New York, try to rescue
her sister, and ﬁght to the death in Arena One,
the death stadium where there is only one rule:
no one survives. Ever. “If you liked THE HUNGER
GAMES, you will Love ARENA ONE.” --Allegra
Skye, Bestselling author of Saved In A QUEST OF
HEROES, Thorgrin, a special 14 year old boy, the
least loved of his father, learns he has powers he
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does not understand. An outsider, he must ﬁght
for acceptance as he strives to become a warrior,
to join the King’s Legion, and as he falls in love
with the king’s 16 year old daughter. Most of all,
he must learn who he really is, and why his
destiny is so important. “A breathtaking new epic
fantasy series. Morgan Rice does it again! This
magical saga reminds me of the best of J.K.
Rowling, George R.R. Martin, Rick Riordan,
Christopher Paolini and J.R.R. Tolkien.” --Allegra
Skye, Bestselling author
De Magische Fabriek (Oliver Blue en de
School voor Zieners – Boek 1) Morgan Rice
2019-12-06 “Een machtig begin van een serie die
strijdlustige protagonisten combineert met
uitdagende omstandigheden. Dit zal niet alleen
jongvolwassenen aanspreken, maar ook
volwassen fantasy-fans die op zoek zijn naar
epische verhalen, gevoed door sterke
vriendschappen en tegenstanders.” – Midwest
Book Review (Diane Donovan) (over Een Troon
voor Zusters) “De verbeeldingskracht van
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Morgan Rice kent geen grenzen!” – Books and
Movie Reviews (over Een Troon voor Zusters) De
#1 bestverkopende fantasy-auteur Morgan Rice
komt met een nieuwe serie voor jonge tieners –
én volwassenen! Fans van Harry Potter en Percy
Jackson: zoek niet verder! DE MAGISCHE
FABRIEK: OLIVER BLUE EN DE SCHOOL VOOR
ZIENERS (BOEK 1) vertelt het verhaal van de 11jarige Oliver Blue, een jongen die ongeliefd is bij
zijn hatelijke familie. Oliver weet dat hij anders is
en voelt dat hij krachten bezit die anderen niet
hebben. Geobsedeerd door uitvindingen is Oliver
vastberaden om aan zijn afschuwelijke leven te
ontsnappen en iets belangrijks na te laten in de
wereld. Wanneer Oliver voor de zoveelste keer
moet verhuizen wordt hij in een nieuwe klas
geplaatst, een die nog erger is dan de vorige. Hij
wordt gepest en buitengesloten en ziet geen
uitweg. Maar wanneer hij op een verlaten fabriek
stuit, vraagt hij zich af of zijn dromen misschien
toch nog uit zullen komen. Wie is de mysterieuze
oude uitvinder die zich in de fabriek heeft
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verborgen? Wat is zijn geheime uitvinding? En zal
Oliver echt terug in de tijd reizen, naar een
magische school in 1944 waar kinderen net zulke
krachten hebben als hij? DE MAGISCHE FABRIEK
is een hartverwarmende fantasy, het eerste boek
in een meeslepende nieuwe serie vol magie,
liefde, humor, verdriet, tragedie,
lotsbestemmingen en een aantal schokkende
wendingen. Oliver Blue zal je hart veroveren en
het zal lastig worden om je boek neer te leggen.
Boek 2 in de serie (DE BOL VAN KANDRA) en
Boek 3 (DE OBSIDIANS) zijn nu ook beschikbaar!
“Dit is het begin van iets wonderbaarlijks.” – San
Francisco Book Review (over Een Zoektocht van
Helden)
Found (Book #8 in the Vampire Journals) Morgan
Rice 2011-12-01 Caitlin and Caleb awake in
ancient Israel, in the year 33 A.D., and are
amazed to ﬁnd themselves in the time of Christ.
Caitlin now, ﬁnally, has all four keys, but still, she
must ﬁnd her father. Her search takes her to
Nazareth, to Capernaum, to Jerusalem, following
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a mystical trail of secrets and clues in the
footsteps of Christ.
Desired (Book #5 in the Vampire Journals)
Morgan Rice 2011 Caitlin Paine wakes to discover
that she has once again traveled back in time
and has landed in 18th-century Paris, an age of
great opulence, of kings and queens--but also of
revolution.Reunited with her true love, Caleb,
Caitlin is happier than she ever dreamed. But
their idyllic time together is not destined to last
forever, and events intercede that force the two
of them apart.
De duizelingwekkende jaren Philipp Blom
2011-06-14 Stel je voor dat je de jaren 1900 tot
1914 zou bezien zonder de schaduw die de
gruwelijke gebeurtenissen van de twintigste
eeuw daarover geworpen hebben. Stel je voor
dat je niets wist van de Somme, van Stalingrad,
Auschwitz, Hiroshima, dat de toekomst nog open
en oningevuld zou zijn. Zo beschrijft Blom die
veertien jaren: zoals ze beleefd zijn in al hun
complexiteit en tegenstrijdigheid en met de
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bijbehorende hoop en vrees. Hoe zag Frankrijk
eruit in 1900, ten tijde van de
Wereldtentoonstelling? Wat hield de Engelsen
bezig in het jaar waarin koningin Victoria stierf?
Blom beschrijft de industriële ontwikkeling en de
aanzienlijke versnelling waarin de wereld
vervolgens raakte. De twintigste eeuw is niet
begonnen in de loopgraven, maar in de
duizelingwekkende jaren die eraan voorafgingen.
Blom betrekt de literatuur en de beeldende kunst
erbij en brengt zodoende het verleden op een
buitengewoon aantrekkelijke wijze tot leven.
Heerser, Rivaal, Banneling (Over Kronen en
Glorie—Boek 7) Morgan Rice 2019-05-24
“Morgan Rice komt wederom met wat een
briljante nieuwe serie belooft te zijn. We worden
verzwolgen door een fantasie over moed, eer,
magie en geloof in je lotsbestemming. Morgan is
er weer in geslaagd om sterke personages neer
te zetten, voor wie we op elke pagina juichen…
Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van
iedereen die houdt van een goed geschreven
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fantasy novel.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (over De Opkomst van de
Draken) HEERSER, RIVAAL, BANNELING is book
#7 in Morgan Rice’ bestverkopende epische
fantasy serie OVER KRONEN EN GLORIE, die
begint met SLAAF, KRIJGER, KONINGIN (Boek #1).
Nu Delos in puin ligt, zetten Ceres, Thanos en de
anderen koers naar de laatste vrije uithoek in het
Rijk: het eiland Haylon. Daar hopen ze zich met
de laatste vrijheidsstrijders te verenigen, zodat
ze het eiland kunnen versterken en een
spectaculaire verdediging op kunnen zetten
tegen de hordes uit Felldust. Spoedig beseft
Ceres dat als ze een kans willen hebben om het
eiland te verdedigen, ze meer nodig zal hebben
dan gewone vaardigheden: ze zal de spreuk van
de tovenaar moeten verbreken en de kracht van
de Ouden moeten herwinnen. Om dit te bereiken
moet ze alleen de rivier van bloed afvaren, naar
de donkerste grot, een plek waar leven noch
dood bestaat, en waar ze eerder dood dan levend
uit zal komen. Ondertussen is de Eerste Steen
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Irrien vastberaden om Stephania als zijn slavin te
houden en Delos te onderdrukken. Maar de
andere Stenen van Felldust lijken andere plannen
te hebben. HEERSER, RIVAAL, BANNELING vertelt
een episch verhaal over tragische liefde, wraak,
verraad, ambitie en lotsbestemming.
Onvergetelijke personages en bloedstollende
actie nemen ons mee naar een wereld die we
nooit meer zullen vergeten, en die ons weer
opnieuw verliefd laat worden op fantasy. “Een
fantasy vol actie, die ongetwijfeld fans van
Morgan Rice’s voorgaande novels zal bekoren,
evenals fans van werken zoals THE INHERITANCE
CYCLE van Christopher Paolini… Fans van Young
Adult ﬁctie zullen dit meest recente werk van
Rice verslinden en smeken om meer.” --The
Wanderer, A Literary Journal (over De Opkomst
van de Draken) Boek #8 in OVER KRONEN EN
GLORIE zal binnenkort verschijnen!
Morgan Rice: Vampire Bundle Morgan Rice
2016-10-27 This bundle includes the ﬁrst book in
two of Morgan Rice’s #1 Bestselling series—THE
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VAMPIRE JOURNALS and VAMPIRE, FALLEN—all
here in one convenient place! This bundle oﬀers
a great introduction to Morgan Rice’s epic
fantasy series with over 150,000 words of
reading! In TURNED (Book #1 of the Vampire
Journals), 18 year old Caitlin Paine ﬁnds herself
uprooted from her nice suburb and forced to
attend a dangerous New York City high school.
Caitlin suddenly ﬁnds herself changing, overcome
by a superhuman strength, a sensitivity to light,
a desire to feed. She seeks answers to what’s
happening to her, and she ﬁnds herself in the
midst of a vampire war, at the wrong place at the
wrong time. Caught between two men as a
forbidden love blossoms, she must decide if she
will risk both their lives to save humanity, and to
be with the one she loves. "TURNED is a book to
rival TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one
that will have you wanting to keep reading until
the very last page! If you are into adventure, love
and vampires this book is the one for you!" -Vampirebooksite.com In BEFORE DAWN (Book #1
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of Vampire, Fallen), Kate, 17, hates her life. An
outcast in her own family, who doesn’t
understand her, she is hated by her more popular
and beautiful sister, and despised by her
controlling mother, who favors her sister over
her. Kate’s only solace is her friends and her
smarts. But even with that, her life seems
destined for a dead-end—especially when her
mother announces she will have to stay back
from college to pay for her sister’s tuition. But
one day, all that changes. On her 17th birthday,
one of the popular boys falls for her. At the same
time, a mysterious new boy, Elijah, arrives at her
school, and their connection is undeniable. All
seems to be turning her way—when a terrible
accident turns her life upside down.
Fated (Book #11 in the Vampire Journals)
Morgan Rice 2014-04-08 "A book to rival
TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one that
will have you wanting to keep reading until the
very last page! If you are into adventure, love
and vampires this book is the one for you!" -32/41
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Vampirebooksite.com (regarding Turned) FATED
is Book #11 in the #1 Bestselling series THE
VAMPIRE JOURNALS, which begins with TURNED
(Book #1)--a free download on Play! In FATED, 16
year old Scarlet Paine struggles to understand
what’s happening to her, as she wakes and
realizes she’s becoming a vampire. Alienated
from her parents and her friends, the only person
she has left to turn to is Sage, the mysterious
boy who has quickly become the love of her life.
Yet Sage, whose house she ﬁnds boarded up, is
nowhere to be found. Scarlet, alone in the world,
with nowhere left to turn, seeks out her friends
and tries to reconcile with them. All seems to be
patched up when they invite her to join them on
a trip to an abandoned island in the Hudson—but
as things get out of hand and Scarlet’s true
powers are revealed, who her friends and
enemies are becomes more confusing than ever.
Blake, still interested in her, tries to make
amends. He seems sincere, and Scarlet is
confused as she has to grapple with whether to
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be with Blake or to wait for Sage, who is nowhere
to be found. When Scarlet ﬁnally ﬁnds Sage, they
have the most romantic time of her life; yet it is
tinged with tragedy, as Sage is dying, with but a
few days left to live. Kyle, meanwhile, turned into
the only other vampire left in the world, is on a
murderous rampage, seeking Scarlet; Caitlin and
Caleb consult with Aiden, and they each embark
on diﬀerent missions—Caleb to stop and kill Kyle,
and Caitlin, to the famed Yale University library,
to research the ancient relic rumored to both
cure and kill vampires for all time. It is a race
against time, and it may be too late. Scarlet is
changing rapidly, barely able to control what
she’s becoming, and Sage is dying with each
passing moment. As the book culminates in an
action-packed, shocking twist, Scarlet will be left
with a monumental choice—one that will change
the world forever. Will Scarlet make the ultimate
sacriﬁce to save Sage’s life? Will she risk
everything she has for love? “Grabbed my
attention from the beginning and did not let
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go….This story is an amazing adventure that is
fast paced and action packed from the very
beginning. There is not a dull moment to be
found.” --Paranormal Romance Guild {regarding
Turned} “Jam packed with action, romance,
adventure, and suspense. Get your hands on this
one and fall in love all over again.” -vampirebooksite.com (regarding Turned)
De bol van Kandra (Oliver Blue en de school voor
Zieners—Boek 2) Morgan Rice 2019-12-06 “Een
krachtig begin van een serie die een combinatie
van pittige protagonisten en uitdagende
omstandigheden belooft, niet alleen voor tieners
maar ook voor volwassen fantasy fans die op
zoek zijn naar epische verhalen, gevoed door
krachtige vriendschappen en vijanden.” -Midwest Book Review (Diane Donovan) (over Een
Troon voor Zusters) “De verbeelding van Morgan
Rice kent geen grenzen!” --Books and Movie
Reviews (over Een Troon voor Zusters) Van #1
bestverkopende fantasy auteur Morgan Rice
komt een nieuwe serie voor jonge tieners (en
resurrected-the-vampire-journals-9-morgan-rice

ouder)! Fans van Harry Potter en Percy Jackson –
zoek niet verder! In DE BOL VAN KANDRA:
OLIVER BLUE EN DE SCHOOL VOOR ZIENERS
(BOEK TWEE), is de elfjarige Oliver Blue terug in
het heden en moet hij zijn best doen om
Armando te redden voordat zijn voorbestemde
sterfmoment aanbreekt. Maar wanneer Oliver
erachter komt dat de heilige Bol van Kandra is
gestolen, weet hij dat het aan hem is – en alleen
aan hem – om de school te redden. De enige
manier om dat te doen is door terug in de tijd te
reizen, naar Engeland in 1690. Daar moet hij een
heel belangrijk persoon zien te redden: Sir Isaac
Newton. De Obsidian School heeft zelf ook
krachtige Zieners. Zij zien Oliver het liefst
verdwijnen. Wanneer ze Chris, Olivers pestkop
van een broer, inschakelen en transformeren,
zou dat weleens kunnen uitlopen op een gevecht
tot de dood. DE BOL VAN KANDRA is boek #2 in
een meeslepende nieuwe serie vol magie, liefde,
humor, liefdesverdriet, tragedie, lotsbestemming
en een verzameling schokkende verrassingen. Je
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zult verliefd worden op Oliver Blue en het zal
lastig worden om het boek ’s avonds neer te
leggen. Boek #3 in de serie (DE OBSIDIANS) is nu
ook beschikbaar! “Dit is het begin van iets
opmerkelijks.” --San Francisco Book Review (over
Een Zoektocht van Helden) Eveneens
beschikbaar zijn de andere fantasy series van
Morgan Rice, inclusief EEN ZOEKTOCHT VAN
HELDEN (BOEK #1 IN DE TOVENAARSRING), met
meer dan 1,300 vijfsterren recensies!
Een Aanval Van Moed (Boek #6 in de
Tovenaarsring) Morgan Rice 2014-11-10 In EEN
AANVAL VAN MOED (Boek #6 in de
Tovenaarsring), vervolgt Thor zijn zoektocht,
dieper het Rijk in, om het Zwaard van het Lot te
vinden en de Ring te redden. Terwijl hij en zijn
vrienden met een tragedie te maken krijgen en
een lid van hun hechte groep verliezen, worden
Thor en zijn overgebleven vrienden closer dan
ooit, en leren ze dat ze tegenspoed samen
moeten confronteren. Hun reis neemt hen mee
naar nieuwe en exotische gebieden, waaronder
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de naargeestige Zoutvelden, de Grote Tunnel, en
de Bergen van Vuur, terwijl ze het moeten
opnemen tegen afschuwelijke monsters. Thors
vaardigheden ontwikkelen zich terwijl hij traint,
en hij zal al zijn krachten nodig hebben om te
overleven. Ze ontdekken eindelijk waar het
Zwaard naartoe is gebracht, en ze komen
erachter dat ze naar de meest gevreesde plek in
het Rijk zullen moeten afreizen om het terug te
halen: het Land van de Draken. In de Ring
herstelt Gwendolyn langzaam van haar aanval,
en worstelt ze met een diepe depressie. Kendrick
en de anderen zweren om te vechten voor haar
eer, ondanks de onmogelijke kansen. Er volgt
één van de grootste gevechten in de
geschiedenis van de Ring, waarbij ze er alles aan
doen om Silesia te bevrijden en Andronicus uit te
schakelen. Ondertussen waagt Godfrey zich in
vijandelijk gebied en leert hij wat het is om een
krijger te zijn, op zijn eigen, unieke manier.
Gareth slaagt erin om in leven te blijven en
gebruikt zijn sluwheid om Andronicus voor te
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blijven, terwijl Erec voor zijn leven vecht om
Savaria te redden van een invasie—en Alistair,
zijn grote liefde, te redden. Argon betaalt een
kostbare prijs wanneer hij zich mengt in
menselijke aﬀaires. En Gwendolyn moet
besluiten of ze haar leven opgeeft of de rest van
haar leven als een geïsoleerde non in de
eeuwenoude Vluchttoren doorbrengt. Maar niet
voordat, in een schokkende plotwending, Thor
eindelijk ontdekt wie zijn echte vader is. Zullen
Thor en de anderen hun zoektocht overleven?
Zullen ze het Zwaard van het Lot vinden? Zal de
Ring de invasie van Andronicus overleven? Wat
zal er terecht komen van Gwendolyn, Kendrick en
Erec? En wie is Thors echte vader? EEN AANVAL
VAN MOED is een episch verhaal van vrienden en
geliefden, rivalen en minnaars, ridders en
draken, intriges en politieke machinaties, van
volwassen worden, van gebroken harten, van
bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal
van eer en moed, van lotsbestemming en
tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt
resurrected-the-vampire-journals-9-morgan-rice

naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en
die alle leeftijden zal aanspreken. Het boek is
70.000 woorden.
Betrothed (Book #6 in the Vampire Journals)
Morgan Rice 2011 Caitlin and Caleb ﬁnd
themselves, once again, back in time--this time,
in the London of 1599. The pair searches for
Caitlin's father, for the third key, and for the
mythical shield that can save humankind. Their
mission brings them to a little girl who just might
become their daughter.
Obsessed (Book #12 in the Vampire
Journals) Morgan Rice 2016-02-08 "A book to
rival TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one
that will have you wanting to keep reading until
the very last page! If you are into adventure, love
and vampires this book is the one for you!" -Vampirebooksite.com (regarding Turned)
OBSESSED is Book #12—and the ﬁnal book—of
the bestselling series THE VAMPIRE JOURNALS,
which begins with TURNED (Book #1)--a free
download with over 900 ﬁve star reviews! In
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OBSESSED, 16 year old Scarlet Paine races to
save her true love, Sage, before he is killed at the
hand of the Immortalists. Alienated from her
friends and family—and with only one night left
before Sage is wiped out—Scarlet is forced to
choose whether to sacriﬁce it all for him. Caitlin
and Caleb race desperately to save their
daughter, still determined to ﬁnd a way to cure
Scarlet and to end vampirism for all time. Their
quest leads them to one shocking secret after the
next as they seek to ﬁnd the ancient, lost
vampire city, hidden deep beneath the Sphinx in
Egypt. What they ﬁnd may just change the
destiny of the vampire race for all time. Yet it
may still be too late. The Immortalist nation is
intent on killing Scarlet and Sage, while Kyle, too,
is on a murderous rampage, turning Vivian and
the entire high school into his own vampire army,
set on destroying the town. In OBSESSED, the
shocking ﬁnale of the 12 book series THE
VAMPIRE JOURNALS, Scarlet and Caitlin will be
left with a monumental choice—one that will
resurrected-the-vampire-journals-9-morgan-rice

change the world forever. Will Scarlet make the
ultimate sacriﬁce to save Sage’s life? Will Caitlin
give up everything to save her daughter? Will
they both risk everything for love? “Morgan Rice
proves herself again to be an extremely talented
storyteller….This would appeal to a wide range of
audiences, including younger fans of the
vampire/fantasy genre. It ended with an
unexpected cliﬀhanger that leaves you shocked.”
–The Romance Reviews (regarding Loved)
Een mars van koningen (Boek #2 van De
Tovernaarsring) Morgan Rice 2014-06-13 “DE
TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor
direct succes: samenzweringen, intriges,
mysterie, dappere ridders en opbloeiende
relaties, compleet met gebroken harten, bedrog
en verraad. Het zal urenlang boeien en is
geschikt voor alle leeftijden. Aanbevolen voor de
collectie van alle liefhebbers van fantasy.” -Books and Movie Reviews, Roberto Mattos ` EEN
MARS VAN KONINGEN neemt ons weer een stapje
verder mee op de epische reis van Thor naar
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volwassenheid, terwijl hij zich steeds meer begint
te realiseren over wie hij is en wat zijn krachten
zijn. Nadat hij uit de kerker ontsnapt, is Thor
geschokt wanneer hii hoort over een tweede
poging om Koning MacGil te vermoorden.
Wanneer MacGil sterft, breekt er chaos uit in het
Koninkrijk. Terwijl iedereen strijdt om de troon, is
het Koninklijk Hof het toneel van familiedrama’s,
machtsstrijden, ambities, jaloezie, geweld en
verraad. Er moet een erfgenaam worden
gekozen, en iemand zal de kans krijgen om het
eeuwenoude Zwaard van het Lot, de bron van al
hun kracht, op te tillen. Maar dan wordt het
moordwapen gevonden en richt iedereen zich op
het vinden van de moordenaars. Tegelijkertijd
moeten de MacGils een andere dreiging onder
ogen zien: de McClouds, die op het punt staan de
Ring van binnenuit aan te vallen. Thor vecht om
Gwendolyn’s liefde terug te winnen, maar
wellicht krijgt hij de kans niet: hij moet inpakken
en zich met zijn broeders voorbereiden op De
Honderd: honderd gruwelijke, helse dagen die
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alle leden van de Krijgsmacht moeten overleven.
De Krijgsmacht moet het Ravijn oversteken,
voorbij de bescherming van de Ring, de Wildernis
in, richting de Tartuvische Zee en het Eiland van
de Mist, waarvan men zegt dat het bewaakt
wordt door een draak. Zullen ze terugkeren? Zal
de Ring overleven tijdens hun afwezigheid? En
zal Thor eindelijk achter het geheim van zijn
lotsbestemming komen? EEN MARS VAN
KONINGEN vertelt het epische verhaal van
vrienden en geliefden, van rivalen en minnaars,
van ridders en draken, van intriges en politieke
intriges, van volwassen worden, van gebroken
harten, van misleiding, ambitie en verraad. Het is
een verhaal over eer en moed, over het lot, over
tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt
naar een wereld die we nooit zullen vergeten en
die alle leeftijden zal aanspreken. Het boek
bestaat uit 60.000 woorden. Boeken 3 tot en met
13 zijn ook gepubliceerd.
Betrayed (Book #3 in the Vampire Journals)
Morgan Rice 2011 Caitlin Paine awakes from a
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deep coma to discover she has been turned. Now
a true, full bred vampire, she marvels at her new
powers, including her ability to ﬂy, and her
superhuman strength. She ﬁnds that her true
love, Caleb is still by her side, waiting patiently
for her to recover. She has everything she could
dream of.
Slaaf, Krijger, Koningin (Over Kronen en
Glorie—Boek 1) Morgan Rice 2016-08-02
“Morgan Rice komt met wat wederom een
briljante serie belooft te zijn, en sleept ons mee
in een fantasie over heldhaftigheid, eer, moed,
magie en vertrouwen in je lotsbestemming.
Morgan is er weer in geslaagd om een aantal
sterke personages te produceren die ons op elke
pagina voor hen laten juichen…Aanbevolen voor
de permanente bibliotheek van iedereen die
houdt van een goedgeschreven fantasy.” --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Rise of
the Dragons) Van de #1 Bestverkopende auteur
Morgan Rice komt een meeslepende nieuwe
fantasy serie. De 17-jarige Ceres, een
resurrected-the-vampire-journals-9-morgan-rice

beeldschoon en straatarm meisje in de stad
Delos, leeft het wrede en keiharde leven van een
gewone burger. Overdag levert ze de door haar
vader gesmede wapens af bij het trainingsveld
van het paleis, en ’s nachts traint ze stiekem met
hen, verlangend om een krijger te zijn in een land
waar het voor meisjes verboden is om te
vechten. Als ze op het punt staat als slaaf
verkocht te worden, is ze wanhopig. De 18-jarige
Prins Thanos veracht alles waar zijn koninklijke
familie voor staat. Hij verafschuwt de wrede
manier waarop ze het volk behandelen, vooral de
wrede competitie – De Killings – dat de stad aan
het hart gaat. Hij verlangd ernaar om zichzelf te
bevrijden van de boeien van zijn opvoeding,
maar ondanks het feit dat hij een fantastische
krijger is, ziet hij geen uitweg. Wanneer Ceres
het hof verbijstert met haar verborgen krachten
wordt ze ten onrechte gevangen gezet, gedoemd
tot een nog afschuwelijker leven dan ze zich had
kunnen voorstellen. Thanos, die smoorverliefd is,
moet bepalen of hij alles voor haar op het spel wil
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zetten. Ceres, die wordt meegesleurd in een
wereld van bedrog en dodelijke geheimen, leert
al snel dat er mensen zijn die regeren, en
mensen die hun pionnen zijn. En dat gekozen
worden soms het ergste is dat er kan gebeuren.
SLAAF, KRIJGER, KONINGIN vertelt een episch
verhaal over tragische liefde, wraak, verraad,
ambitie en het lot. Gevuld met onvergetelijke
personages en bloedstollende actie, voert het
ons mee naar een wereld die we nooit zullen
vergeten, en ons weer compleet opnieuw verliefd
laten worden op fantasy. Boek #2 in OVER
KRONEN EN GLORIE is binnenkort verkrijgbaar!
Vampire Journals Bundle (Books 4, 5 and 6)
Morgan Rice 2015-08-25 "A book to rival
TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one that
will have you wanting to keep reading until the
very last page! If you are into adventure, love
and vampires this book is the one for you!" -Vampirebooksite.com (regarding Turned) The #1
Bestselling series! Here is a bundle of books #4,
#5 and #6 in Morgan Rice’s #1 bestselling series
resurrected-the-vampire-journals-9-morgan-rice

THE VAMPIRE JOURNALS (DESTINED, DESIRED,
BETROTHED). These three bestselling novels, all
here in one convenient ﬁle, oﬀer a great next
step in the VAMPIRE JOURNALS series. Over
200,000 words of reading, all for an incredible
price! It is a great deal, and it also makes the
perfect gift! In DESTINED (Book #4 in the
Vampire Journals), Caitlin Paine wakes to
discover herself back in time. She ﬁnds herself in
a cemetery, on the run from a mob of villagers,
and seeks refuge in the ancient cloisters of
Assisi, in the countryside of Umbria, Italy. There,
she learns of her destiny and her mission: to ﬁnd
her father and the ancient vampire Shield
needed to save mankind. In DESIRED (Book #5 in
the Vampire Journals), Caitlin Paine wakes to
discover that she has once again traveled back in
time. This time, she has landed in eighteenth
century Paris, an age of great opulence, of kings
and queens—but also of revolution. In
BETROTHED (Book #6 in the Vampire Journals),
Caitlin and Caleb ﬁnd themselves, once again,
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back in time—this time, in the London of 1599.
London in 1599 is a wild place, ﬁlled with
paradoxes: while on the one hand it is an
incredibly enlightened, sophisticated time,
breeding playwrights like Shakespeare, on the
other, it is also barbaric and cruel, with daily
public executions, torture, and heads of prisoners
impaled on spikes. It is also a time of superstition
and grave public danger, with a lack of
sanitation, and the Bubonic Plague spreading in
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the streets, carried by rats. All 11 books in THE
VAMPIRE JOURNALS are now available! “THE
VAMPIRE JOURNALS series has had a great
plot….. The ending was a cliﬀhanger that was so
spectacular that you will immediately want to
buy the next book, just to see what happens.” -The Dallas Examiner, regarding Loved “Morgan
Rice has really come up with a winner in this
series. It is fast paced, ﬁlled with action, love,
suspense, and intrigue!” --VampireBookSite
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