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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 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)
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De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring) - Morgan Rice 2016-07-26
“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) DE GAVE VAN STRIJD
(Boek #17) is de finale van de bestseller serie DE TOVENAARSRING, die met EEN ZOEKTOCH VAN
HELDEN begint (boek #1)! In DE GAVE VAN STRIJD heeft Thor zijn grootste en laatste uitdaging, terwijl
hij verder het Land van Bloed ingaat in zijn poging om Guwayne te redden. Hij komt vijanden tegen die
machtiger zijn dan hij ooit had gedacht en Thor beseft zich al snel dat hij een leger van duisternis voor zich
heeft, één waar zijn macht niet mee kan evenaren. Wanneer hij hoort over een heilig voorwerp dat hem de
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macht kan geven die hij nodig heeft – een voorwerp die eeuwenlang geheim is gebleven – moet hij een
laatste queeste aangaan om het te krijgen voordat het te laat is. Het lot van de Ring staat op het spel.
Gwendolyn houdt zich aan haar belofte aan de Koning van de Bergrug. Ze gaat de toren binnen en ontmoet
de sekteleider om erachter te komen welk geheim hij verborgen houdt. De onthulling brengt haar naar
Argon en uiteindelijk naar de meester van Argon – waar ze het grootste geheim te weten komt. Eén die het
lot van haar mensen kan veranderen. Wanneer de Bergrug door het Keizerrijk wordt ontdekt, begint de
invasie. Als ze onder vuur liggen door het grootste leger die men kent, ligt de verantwoordelijkheid bij
Gwendolyn om haar mensen te verdedigen en op een laatste, massale uittocht te leiden. De Legioen
broeders van Thor zien onvoorstelbare risico’s onder ogen, terwijl Engel door haar melaatsheid stervende
is. Darius vecht voor zijn leven naast zijn vader in de Keizerlijke hoofdstad, totdat het een verrassende
wending krijgt. Hij heeft niets meer te verliezen en moet uiteindelijk zijn eigen macht aanboren. Erec en
Alistair bereiken Volusia en vechten hun weg stroomopwaarts. Ze gaan met hun queeste voor Gwendolyn
en de bannelingen door, terwijl ze onverwachte veldslagen tegenkomen. En Godfrey beseft zich dat hij de
uiteindelijk een beslissing moet nemen om de man te worden die hij zijn wil. Volusia is omsingeld door alle
krachten van de Ridders van de Zeven. Ze moet zichzelf als godin op de proef stellen en erachter komen of
ze alleen de macht heeft om mannen te vermorzelen en over het Keizerrijk te heersen. Terwijl Argon, aan
het einde van zijn leven, beseft dat de tijd gekomen is om zichzelf op te offeren. Terwijl goed en kwaad in
onbalans zijn, zal één laatste epische veldslag – de grootste veldslag van allemaal – de uitkomst voor de
Ring voor altijd beslissen. Met zijn geraffineerde wereld-opbouw en karakterbeschrijving, is DE GAVE VAN
STRIJD een episch verhaal van vrienden en geliefden, van rivalen en minnaars, van ridders en draken, van
intriges en politieke spelletjes, van ouderdom, van gebroken harten, van verraad, ambitie en oplichterij. Het
is een verhaal van eer en heldendom, van noodlot, van tovenarij. Het is een fantasie die ons in een wereld
brengt die we nooit zullen vergeten, en die voor alle leeftijden aantrekkelijk is. DE GAVE VAN STRIJD is de
langste van alle boeken in de serie, 93.000 woorden! “Vol met aktie …. Rice's schrijven is solide en stelling
intrigerend.” —Publishers Weekly (regarding A Quest of Heroes)
Een Bewind Van Staal (Boek #11 In De Tovenaarsring) - Morgan Rice 2015-05-19
In EEN BEWIND VAN STAAL (BOEK #11 IN DE TOVENAARSRING), moet Gwendolyn haar mensen
beschermen als het Koninklijk Hof bezet wordt. Ze wil hen uit de Ring evacueren—maar er is één probleem:
haar mensen weigeren te vertrekken. Er ontstaat een machtsworsteling, en Gwens heerschap wordt voor
het eerst uitgedaagd—terwijl de Ring in groot gevaar is. Achter de McClouds ligt de dreiging van Romulus
en zijn draken, die zich, nu het Schild is uitgeschakeld, voorbereiden op een catastrofale invasie. Er staat
niets meer tussen hen en de complete vernietiging van de Ring. Romulus is, met Luanda aan zijn zijde, niet
te stoppen zolang de maancyclus nog niet voorbij is, en Gwen moet vechten voor haar leven—en dat van
haar baby en haar mensen—in een epische strijd van draken en mannen. Kendrick leidt de Zilveren in een
heldhaftige strijd, en wordt bijgestaan door Elden en de nieuwe rekruten van de Krijgsmacht, evenals zijn
broer Godfrey, die iedereen verrast met zijn eervolle daden. Desondanks is dat misschien toch niet genoeg.
Ondertussen is Thor in het Land van de Druiden op de missie van zijn leven. Hij reist door een geducht,
magisch land, waar magische regels gelden. Hij moet al zijn kracht aanspreken en wordt gedwongen om
dieper te graven, en zo de geweldige krijger—en Druide—te worden die hij voorbestemd is om te zijn. Hij
wordt geconfronteerd met monsters en uitdagingen zoals hij nog niet eerder heeft meegemaakt, en moet
zijn leven wagen om zijn moeder te vinden. Erec en Alistair reizen af naar de Zuidelijke Eilanden, waar ze
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worden begroet door zijn mensen, inclusief zijn competitieve broer en zijn jaloerse zus. Erec heeft een
dramatische laatste ontmoeting met zijn vader, en het eiland bereid hem voor om de troon als Koning te
bestijgen. Maar op de Zuidelijke Eilanden moet men vechten voor het recht om Koning te zijn, en in een
epische strijd zal Erec de test van zijn leven ondergaan. In een dramatische wending leren we dat verraad
zelfs hier, op een plek van nobele krijgers, op de loer ligt. Reece moet na zijn wraak op Tirus op de Hoge
Eilanden vechten voor zijn leven. Pure wanhoop verenigt hem weer met Stara. Ze zijn beiden voorzichtig in
elkaars aanwezigheid, maar op elkaar aangewezen om te overleven—en hun missie komt tot een
hoogtepunt in een episch gevecht op zee, dat het hele eiland in gevaar brengt. Zal Gwen in veiligheid
komen? Zal Romulus de Ring vernietigen? Zullen Reece en Stara samen eindigen? Zal Erec herrijzen als
Koning? Zal Thor zijn moeder vinden? Wat zal er van Guwayne terecht komen? Zal er iemand overleven?
EEN BEWIND VAN STAAL 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. Boek
#12--#15 in deze serie zijn ook verkrijgbaar!
Voorbestemd (Boek #4 van de Vampierverslagen) - Morgan Rice 2015-05-25
In VOORBESTEMD (Boek #4 van de Vampierverslagen) wordt Caitlin wakker en bevindt ze zich in een
ander tijdperk. Ze is op een kerkhof, op de vlucht voor een meute dorpelingen en zoekt haar toevlucht in
het eeuwenoude klooster van Assisi, op het platteland in het Italiaanse Umbrië. Daar komt ze achter haar
lot en haar missie: haar vader vinden, en daarmee het oude vampierschild dat nodig is om de mens te
redden. Maar Caitlins hart verlangt nog steeds naar haar verloren liefde: Caleb. Ze wil wanhopig graag
weten of hij de reis terug in de tijd heeft overleefd. Ze komt erachter dat ze voor haar missie naar Florence
moet, maar als ze haar hart wil volgen, moet ze naar Venetië. Ze kiest voor Venetië. Caitlin wordt
overweldigd door wat ze aantreft. Het Venetië van de achttiende eeuw is een onwerkelijke plaats: mannen
en vrouwen gaan gekleed in prachtige kostuums en maskers en vieren eindeloos en royaal feest. Ze komt
erachter dat ze met een aantal oude vrienden herenigd wordt en dat ze in hun verbond wordt opgenomen.
En ze wil dolgraag meegaan naar het Grote Venetiaanse Bal, het belangrijkste kostuumbal van het jaar.
Daar hoopt ze Caleb terug te vinden. Maar Caitlin is niet de enige die terug in de tijd kan reizen: al snel
arriveert Kyle ook, en hij is vastberaden haar op te jagen en haar voor eens en voor altijd te doden. Ook
Sam komt aan om zijn zus te redden voor het te laat is. Op het bal zoekt Caitlin overal, maar ziet ze geen
teken van Caleb. Tot de allerlaatste dans. Ze danst met een gemaskerde man die haar hart verovert, en ze
weet zeker dat hij het is. Maar als de danspartners wisselen, is ze hem weer kwijt. Of toch niet? Caitlin
wordt al snel verscheurd door de twee liefdes van haar leven en ontdekt dat ze voorzichtig moet zijn met
wat ze wenst. Haar vreugde van het vinden wat ze wil kan zomaar gepaard gaan met tragedie en een
gebroken hart. In het dramatische einde vecht Caitlin tegen het ware kwaad: het eeuwenoude
vampierverbond van Rome, en het machtigste verbond dat ooit heeft bestaan. Ze zal al haar vaardigheden
nodig hebben om te overleven en ze vecht voor haar leven. Ze zal meer dan ooit moeten opofferen als ze
degenen van wie ze houdt wil redden…. “VOORBESTEMD was een geweldig verhaal. Het zuigt je helemaal
op. Er zijn een aantal series voor jongvolwassenen waar ik echt van houd, en deze staat zeker op die lijst!
LEZEN! LEZEN! LEZEN! En vergeet niet het te LEZEN!” --werevampsromance.org
Geliefd (Boek #2 Van De Vampierverslagen) - Morgan Rice 2015-02-17
Caitlin en Caleb beginnen aan hun zoektocht naar het ene voorwerp dat de komende oorlog van vampiers
en mensen kan tegenhouden: het verloren zwaard. Als een object uit vampiersverhalen, wordt er sterk
getwijfeld over of dat voorwerp zelfs maar bestaat. Om ook maar enige hoop te hebben om het te vinden,
moeten ze Caitlins afstamming herleiden. Is zij echt De Ene? Hun zoektocht begint met het vinden van
Caitlins vader. Wie was hij? Waarom liet hij haar in de steek? Terwijl de zoektocht vordert, worden zij
geschokt door wat ze uitvinden over wie ze echt is. Maar zij zijn niet de enigen die zoeken naar het
legendarische zwaard. Het Zwarttijverbond wil het ook, en ze komen Caitlin en Caleb op het spoor. Erger
nog, Caitlins broertje Sam blijft geobsedeerd met het vinden van zijn vader. Maar Sam merkt al snel dat hij
er tot over zijn oren in zit, en dat hij midden in een vampiersoorlog terecht is gekomen. Zal hij hun
zoektocht in gevaar brengen? De reis van Caitlin en Caleb neemt hen mee naar een scala aan historische
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plaatsen – van de Hudson-vallei tot Salem tot het hart van het historische Boston – de plaats waar heksen
eens werden opgehangen op de heuvel van Boston Common. Waarom zijn deze plaatsen zo belangrijk voor
het vampiersras? En wat hebben ze te maken met Caitlins afstamming, en met wie zij wordt? Maar
misschien halen ze het niet eens. De liefde tussen Caitlin en Caleb bloeit op. En hun verboden liefde zou
zomaar alles kunnen vernietigen dat ze willen bereiken… Boeken #2--#11 van DE VAMPIERSVERSLAGEN
zijn nu ook beschikbaar! “GELIEFD, het tweede boek van De Vampierverslagen, en is net zo goed als het
eerste boek, VERANDERD, en zit boordevol met actie, romantiek, avontuur en spanning. Dit boek is een
fantastische toevoeging aan de serie, en zal zorgen dat je meer van Morgan Rice wil. Als je het eerste boek
leuk vond, koop dan dit boek, en word opnieuw verliefd. Dit boek kan gelezen worden als vervolg, maar
Rice schrijft op zo’n manier dat je het eerste boek niet hoeft te kennen om dit prachtige deel te lezen.” -Vampirebooksite.com “DE VAMPIERVERSLAGEN heeft een geweldig plot, en GELIEFFD is zeker een boek
dat je maar moeilijk zult wegliggen. Het einde was een cliffhanger die zo spectaculair was dat je
onmiddellijk het volgende deel wil kopen, om maar te kunnen lezen wat er gebeurt. Zoals je ziet, was dit
boek een enorme stap voorwaarts in de serie, en krijgt het dus een volle 10.” --The Dallas Examiner “In
GELIEFD bewijst Morgan Rice opnieuw dat ze een extreem getalenteerde verhalenverstelster is… Het boek
spreekt aan en is leuk, dus ik genoot er een stuk meer van dan van het eerste, en ik kan niet wachten op
het volgende deel.” --The Romance Reviews
Ridder, Erfgenaam, Prins (Over Kronen en Glorie—Boek #3) - Morgan Rice 2017-05-09
Kaapse bibliotekaris
- 2011
Issues for Nov. 1957- include section: Accessions. Aanwinste, Sept. 1957Nieuwsblad Voor Den Boekhandel- 1835
With 1855-1927 are issued and bound: Handelingen van de algemeene vergadering.
Een Eed Van Broeders (Boek #14 In De Tovenaarsring) - Morgan Rice 2016-04-19
“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 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 EED VAN BROEDERS komen
Thorgrin en zijn broeders uit het land van de doden, meer gedreven dan ooit om Guwayne te vinden. Ze
vervolgen hun reis over een vijandige zee en komen op plaatsen die hun wildste dromen te boven gaan.
Terwijl ze steeds dichter bij Guwayne komen, worden ze geconfronteerd met obstakels die hen op de proef
zullen stellen en hen zullen dwingen al hun training te benutten en als broeders de strijd aan te gaan.
Darius komt in opstand tegen het Rijk en weet een leger te bijeen te krijgen terwijl hij het ene slavendorp
na het anderen bevrijd. Terwijl hij het moet opnemen tegen versterkte steden, tegen een leger dat duizend
keer zo groot is als het zijne, roept hij al zijn instinct en moed op, vastberaden om te overleven,
vastberaden om te winnen en om naar vrijheid te streven, zelfs als hij daarvoor zijn leven op het spel moet
zetten. Gwendolyn, die geen andere keus heeft, leidt haar mensen door de Grote Woestijn, dieper het Rijk
in dan iemand ooit is gegaan, op een zoektocht naar de legendarische Tweede Ring—de laatste hoop voor
haar mensen, en de laatste hoop voor Darius. Maar onderweg zal ze afschuwelijke monsters en
verschrikkelijke gebieden tegenkomen, en komt er een opstand onder haar eigen mensen die zelfs zij
misschien niet zal kunnen stoppen. Erec en Alistair zeilen naar het Rijk om hun mensen te redden.
Onderweg stoppen ze bij verborgen eilanden, vastberaden om een leger bij elkaar te krijgen—zelfs als het
betekent dat ze moeten onderhandelen met huurlingen met een dubieuze reputatie. Godfrey zit diep in
Volusia en diep in de problemen wanneer zijn plan van kwaad tot erger gaat. Hij wordt gevangen genomen
en voorbereid op zijn executie, en zelfs hij ziet geen uitweg meer. Volusia vormt een alliantie met de meest
duistere tovenaar, en terwijl ze hoger op de ladder klimt overwint ze iedereen die haar in de weg staat.
Machtiger dan ooit tevoren brengt ze de strijd naar de treden van de Hoofdstad van het Rijk—tot ze recht
tegenover het hele leger van het Rijk staat, een leger dat zelfs dat van haar in het niet doet vallen. Het
toneel wordt vrijgemaakt voor een epische strijd. Zal Thorgrin Guwayne vinden? Zullen Gwendolyn en haar
mensen overleven? Zal Godfrey kunnen ontsnappen? Zullen Erec en Alistair het Rijk bereiken? Zal Volusia
de volgende Keizerin worden? Zal Darius zijn mensen naar de overwinning leiden? EEN EED VAN
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BROEDERS 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. “Een
levendige fantasy waarbij elementen van mysterie en intrige in de verhaallijn zijn verweven… Voor wie op
zoek is naar stevige fantasy avonturen bieden de protagonisten en de actie een krachtige serie
ontmoetingen die de focus leggen op Thors evolutie van een dromerig kind naar een jong volwassene die
geconfronteerd wordt met onmogelijke overlevingskansen… Slechts het begin van wat een epische
tienerserie beloofd te worden.” Midwest Book Review (D. Donovan, eBook Reviewer)
Soldaat, Broeder, Tovenaar (Over Kronen en Glorie—Boek
- Morgan
5)
Rice 2017-08-24
“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 fantasy novel.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (over De Opkomst van de Draken) SOLDAAT, BROEDER, TOVENAAR is boek #5 in Morgan
Rice’ bestverkopende epische fantasy serie OVER KRONEN EN GLORIE, dat begint met SLAAF, KRIJGER,
KONINGIN (Boek #1). De 17-jarige Ceres, een beeldschoon, arm meisje uit de stad Delos, heeft de slag om
Delos gewonnen—maar een complete overwinning laat nog op zich wachten. Terwijl de rebellen haar als
hun nieuwe leider zien, moet Ceres een manier vinden om het koningshuis van het Rijk omver te werpen en
Delos te verdedigen tegen de naderende aanval van een leger van ongekende grootte. Ze moet proberen om
Thanos te bevrijden voor hij geëxecuteerd wordt voor de moord op zijn vader, en hem helpen zijn naam te
zuiveren. Thanos zelf is vastbesloten om Lucious op te jagen, om zijn vader te wreken en zijn broeder te
doden. Pas daarna kan hij met een leger naar de kust van Delos terugkeren. Het zal een verraderlijke reis
door vijandig gebied zijn. Een reis, zo weet hij, die in zijn eigen dood zal eindigen. Maar hij is vastberaden
om een offer te brengen voor zijn land. Maar misschien verloopt niet alles volgens plan. Stephania reist af
naar een ver land om de tovenaar te vinden die voor eens en altijd Ceres’ krachten kan afnemen. Ze is
vastberaden om verraad te plegen dat Ceres’ dood zal betekenen, en haarzelf—en haar ongeboren kind—tot
heerseres over het Rijk te maken. SOLDAAT, BROEDER, TOVENAAR vertelt een episch verhaal over
tragische liefde, wraak, verraad, ambitie en lotsbestemming. Gevuld met onvergetelijke personages en
bloedstollende actie voert dit boek ons mee naar een wereld die ons altijd bij zal blijven en 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 #6 in OVER KRONEN
EN GLORIE zal binnenkort verschijnen!
Verraden (Boek #3 Van De Vampierverslagen) - Morgan Rice 2015-03-20
“De cliffhanger aan het einde van VERRADEN zal ervoor zorgen dat de lezer snakt naar meer, en
VERRADEN krijgt dan ook een dikke 10: het heeft een heerlijk tempo en fantasierijk verhaal.” --The Dallas
Examiner In VERRADEN (Boek #3 van De Vampierverslagen) ontwaakt Caitlin Paine uit een diep coma, en
beseft ze dat ze veranderd is. Ze is nu een echte volbloedvampier en bezit allerlei nieuwe krachten, zoals
vliegen en bovenmenselijke kracht. Caleb is nog steeds aan haar zijde en wacht geduldig tot ze bijkomt. Ze
heeft nu alles dat ze had kunnen dromen. Tot het allemaal plotseling gruwelijk fout gaat. Caitlin is ontzet
als ze Caleb met zijn ex-vrouw Sera ontdekt, en voor Caleb het uit kan leggen, stuurt Caitlin hem weg. Haar
hart is gebroken en ze is in de war; ze wil het liefst sterven. Haar enige troost is haar wolfpup Rose. Caitlin
vindt ook troost in haar nieuwe omgeving. Ze merkt dat ze op een verborgen eiland is geplaatst in de
Hudsonrivier – Pollepel genaamd – bij een eliteverbond van tienervampiers, zowel jongens als meisjes. Met
haar erbij zijn er 24 vampiers. Ze komt erachter dat dit een plaats is voor verstotelingen zoals zij, en ze
ontmoet haar nieuwe beste vriendin Polly. Ze begint haar training in vechttechnieken van de vampierelite
en ze realiseert zich dat ze eindelijk een plek heeft die ze thuis kan noemen. Maar er dreigt een
vampieroorlog en haar broertje Sam is ontvoerd door Samantha. De kwaadaardige Kyle, die nu het
mythische Zwaard te pakken heeft, is op oorlogspad en zal niet stoppen voor hij New York heeft uitgeroeid.
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Caitlin weet ondanks haar nieuwe thuis en ondanks haar nieuwe liefde – de mysterieuze vampier Blake –
dat het een kwestie van tijd is voor haar lot haar roept. Ze is tenslotte nog steeds De Ene, en iedereen kijkt
nog steeds naar haar om haar vader te vinden, en het andere wapen dat hen kan redden. Ze wordt
verscheurd tussen haar nieuwe vrienden en haar blijvende gevoelens voor Caleb, en ze moet beslissen waar
haar loyaliteit echt ligt, en of ze alles wil riskeren om hem te vinden en hem haar leven opnieuw te laten
redden…. “VERRADEN is een geweldig nieuw deel in deze serie. Morgan Rice weet wat het beste is voor de
serie. Het heeft een razend tempo en is gevuld met actie, liefde, spanning en intrige. Als je de eerste twee
boeken niet hebt gelezen: lees ze snel en ga dan verder met VERRADEN!” VampireBookSite “VERRADEN
bevat heerlijke romantiek, een sterk verhaal, veel actie en een moordend tempo. Morgan Rice tilt het
verhaal naar een hoger plan. Er zitten zó veel verrassingen in dat je niet wilt stoppen met lezen tot je de
laatste pagina hebt verslonden.” --The Romance Reviews
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 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 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 Zee Van Schilden (Boek #10 In De Tovenaarsring) - Morgan Rice 2015-04-15
In EEN ZEE VAN SCHILDEN (BOEK #10 IN DE TOVENAARSRING), bevalt Gwendolyn van haar kind. Nu
Gwendolyn en Thor een kind hebben, veranderen hun levens voorgoed; evenals het lot van de Ring. Thor
heeft geen keus. Hij moet zijn vrouw en kind achterlaten en op een gevaarlijke zoektocht gaan, waarbij het
lot van de Ring op het spel staat. Maar voor hij vertrekt, wordt Thor met Gwendolyn verenigd in het
grootste huwelijk in de geschiedenis van de MacGils, moet hij helpen op de Krijgsmacht opnieuw op te
bouwen, traint hij met Argon, en krijgt hij de eer waar hij altijd van heeft gedroomd: hij wordt ingewijd bij
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de Zilveren en tot Ridder geslagen. Gwendolyn is van slag door de geboorte van haar zoon, het vertrek van
haar man en de dood van haar moeder. De hele Ring komt samen voor de koninklijke begrafenis, die haar
samenbrengt met haar vervreemde zuster Luanda. Hun laatste confrontatie zal afschuwelijke implicaties
hebben. Argons voorspellingen blijven door haar hoofd malen, en Gwendolyn, die voelt dat de Ring in
gevaar is, bedenkt een plan om al haar mensen te redden in het geval van een catastrofe. Erec krijgt te
horen dat zijn vader ziek is, en moet terug naar huis, naar de Zuidelijke Eilanden; Alistair gaat met hem
mee, en de voorbereidingen voor hun bruiloft worden getroffen. Kendrick gaat op zoek naar zijn moeder, en
is geschokt wanneer hij ontdekt wie ze is. Elden en O’Connor komen bij thuiskomst voor onverwachte
verassingen te staan, terwijl Conven steeds verder verstrikt raakt in zijn depressie. Steffen vindt
onverwacht de liefde, terwijl Sandara Kendrick verrast door de Ring te verlaten en terug te keren naar haar
thuis in het Rijk. Reece wordt, ondanks zijn naderende huwelijk met Selese, verliefd op zijn nichtje.
Wanneer Tirus’ zoons erachter komen, zetten ze een verraderlijk plan in werking. Matus en Srog doen hun
best om de orde in de Hoge Eilanden te behouden, maar wanneer Selese vlak voor haar bruiloft de affaire
ontdekt, ontstaan er tragische misverstanden. Reece’ passies zorgen ervoor dat er een oorlog in de Hoge
Eilanden dreigt uit te breken. Ook aan de McCloud kant van de Hooglanden is de situatie allesbehalve
stabiel. Er dreigt een burgeroorlog uit te breken, en Luanda’s roekeloze acties maken het er niet veel beter
op. Ondertussen ontdekt Romulus in het Rijk een nieuwe vorm van magie, die het Schild wel eens voorgoed
zou kunnen uitschakelen. Hij sluit een deal met duistere machten. Bemoedigd door een kracht die zelfs
Argon niet kan tegenhouden, keert Romulus opnieuw terug naar de Ring, vastbesloten om deze te
vernietigen. EEN ZEE VAN SCHILDEN 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.
Een Land Van Vuur (Boek #12 in de Tovenaarsring) - Morgan Rice 2015-09-18
In EEN LAND VAN VUUR (BOEK #12 IN DE TOVENAARSRING), zijn Gwendolyn en haar mensen door
Romulus’ draken en zijn miljoenenleger omsingeld op de Hoge Eilanden. Alles lijkt verloren—tot er redding
komt uit een onwaarschijnlijke hoek. Gwendolyn is vastberaden om haar baby terug te vinden, die verloren
is op zee, en om een nieuw thuis te vinden voor haar verbannen natie. Ze reist over vreemde en exotische
zeeën en moet ondenkbare gevaren, opstanden en honger doorstaan terwijl ze droomt van een veilige
haven. In het Land van de Druiden ontmoet Thorgrin eindelijk zijn moeder. Hun ontmoeting zal zijn leven
voorgoed veranderen, en maakt hem sterker dan ooit tevoren. Hij vertrekt op een nieuwe missie,
vastbesloten om Gwendolyn te redden, zijn baby te vinden en zijn lotsbestemming te vervullen. In een
epische strijd tussen draken en mensen, wordt Thor op elke mogelijke manier op de proef gesteld; terwijl
hij vecht tegen monsters en zijn leven op het spel zet voor zijn broeders, ontdekt hij wat voor grote krijger
hij was voorbestemd om te worden. Op de Zuidelijke Eilanden hangt Erecs leven aan een zijden draadje.
Alistair, die van zijn moord word beschuldigd, moet doen wat ze kan om Erec te redden en haar onschuld te
bewijzen. Er ontstaat een machtsstrijd om de troon, en Alistair zit er midden in. Haar lot, en dat van Erec,
staan op het spel. Romulus is nog altijd vastberaden om Gwendolyn, Thorgrin en wie er nog over is uit de
Ring te vernietigen; maar de maancyclus loopt ten einde, en zijn macht wordt op de proef gesteld.
Ondertussen, in de Noordelijke provincie van het Rijk, rijst er een nieuwe held op: Darius, een 15-jarige
krijger, die vastberaden is om zijn volk te bevrijden. Maar de Noordelijke hoofdstad wordt gerund door
Volusia, een 18-jarig meisje, beroemd om haar schoonheid—maar ook om haar barbarische wreedheid.
Zullen Gwen en haar mensen het overleven? Zal Guwayne gevonden worden? Zal Romulus overwinnen? Zal
Erec het overleven? Zal Thorgrin op tijd terugkeren? EEN LAND VAN VUUR 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.
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
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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 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 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, 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.
Smit Motors - Reney Warrington 2018-05-01
Jou buurman dink hy besit die polisie...Petra Smit erf onverwags haar oupa se ou werkswinkel in A klein
Vrystaatse dorpie. Daar is gelukkig kopers wat tou staan vir die gebou maar Petra gaan - heel nuuskierig kyk na hierdie eiendom waarvan sy nie glad nie geweet het nie.Daar aangekom ontdek sy die erf vol
motorwrakke wat aan die plaaslike slagter behoort. Die einste slagter is ook die buurman - hy is 'n
vroueslaner en hy skeep sy seun Monty af - maar hy het kontant en staan gereed om Smit Motors te
koop.Petra wat baie lief was vir haar oupa wil nie die erflating aan so 'n persoon verkoop nie en 'n minioorlog breek uit.Dinge word nog moeiliker toe Arno - 'n reus van 'n man met die psige van 'n kind - aan haar
deur kom klop. Hy wil help.Die reus maak homself tuis en word vriende met die slagter se seun
Monty.Petra hoort nie in hierdie dorp nie. Sy mis haar mooi meisie en die roman wat sy wil skryf bly tweede
kom in die oorlog met die slagter.Die slagter hoort wel op die dorp. Hy ken die polisie en intimideer
almal.Sal die vreemde Petra en haar twee nuwe maats Arno en Monty die oorlog kan wen?Die boek word
uit verskeie perspektiewe vertel. Petra is een perspektiefkarakter so ook is die Johanna Monty se oppasser.
Aan die ander kant van die wereld bly Susan - A kunstenaar - vasgevang in A luukse Sweedse kunstepark.
Nog 'n perspektiefkarakter.Wat het hierdie vroue met mekaar in gemeen? Hoe bind Smit Motors hulle
almal?Smit Motors is toeganklike literere fiksie. Reney Warrington slaag daarin om die spanning snaarstyf
te hou terwyl die leser die speurwerk moet doen wetende dat iemand se bloed sal moet vloei. Die vraag is Wie s'n?
Held, Verrader, Dochter (Over Kronen en Glorie—Boek 6) - Morgan Rice 2018-01-31
“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 fantasy novel.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (over De Opkomst van de Draken) HELD, VERRADER, DOCHTER is boek #6 in Morgan
Rice’ bestverkopende epische fantasy serie OVER KRONEN EN GLORIE, die begint met SLAAF, KRIJGER,
KONINGIN (Boek #1). De 17-jarige Ceres, een beeldschoon, arm meisje uit de stad Delos, ontwaakt zonder
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haar krachten. Vergiftigd door de tovenaar en gevangen genomen door Stephania, bereikt Ceres’ leven
haar dieptepunt. Ze wordt misbruikt voor een wrede sport—en kan niets doen om het tegen te houden.
Nadat Thanos zijn broer Lucious heeft gedood wil hij teruggaan naar Delos om Ceres en zijn thuisland te
redden. Maar de Felldust vloot is al uitgevaren, en nu het gewicht van de wereld op de stad af komt is het
misschien te laat om alles waar hij om geeft te redden. Er volgt een epische strijd, één die het lot van Delos
voorgoed zal bepalen. HELD, VERRADER, DOCHTER vertelt een episch verhaal over tragische liefde,
wraak, verraad, ambitie en lotsbestemming. Onvergetelijke personages en bloedstollende actie voeren ons
mee naar een wereld die ons altijd bij zal blijven, en 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 #7 in OVER KRONEN EN GLORIE zal binnenkort verschijnen!
Opstandeling, Pion, Koning (Over Kronen en Glorie—Boek 4) - Morgan Rice 2017-06-29
Verloofd (Boek #6 van De Vampierverslagen)
- Morgan Rice 2015-09-03
In VERLOOFD (Boek #6 van de Vampierverslagen) gaan Caitlin en Caleb opnieuw terug in de tijd—deze
keer naar het Londen van 1599. Londen in 1599 is een bruisende plek, gevuld met tegenstellingen: hoewel
het aan de ene kant een verschrikkelijk verlichte plek is, in een gesofisticeerde tijd, waar toneelschrijvers
zoals Shakespeare worden geboren, is het aan de andere kant ook een barbaarse en wrede tijd met
dagelijkse openbare terechtstellingen, martelingen, en hoofden van gevangenen die op staken gespiesd
worden. Het is ook een tijd van bijgeloof, en groot publiek gevaar, met een gebrek aan hygiëne, en de
Builenpest verspreid zich in de straten, overgebracht door ratten. Caitlin en Caleb landen in deze
omgeving, op zoek naar haar vader, naar de derde sleutel, voor het mythische schild dat de mensheid kan
redden. Hun missie brengt hen door een wervelwind van de meest verbazingwekkende architectuur van
middeleeuws Londen, door het Britse platteland en de meest adembenemende kastelen die je daar kunt
vinden. Het brengt hen terug naar hartje Londen, waar ze misschien wel Shakespeare zelf ontmoeten, en
live een van zijn toneelstukken bekijken. Het brengt hen naar een klein meisje met de naam, Scarlet, dat
misschien hun dochter zou kunnen zijn. En terwijl de hele tijd de liefde van Caitlin voor Caleb dieper wordt,
omdat ze eindelijk samen zijn—heeft Caleb misschien eindelijk het perfecte tijdstip gevonden om haar ten
huwelijk te vragen. Sam en Polly zijn ook teruggereisd, en ze zitten vast in hun eigen reis, hun relatie wordt
dieper, en ondanks zichzelf, kunnen ze het niet helpen om diepere gevoelens voor elkaar te koesteren. Toch
verloopt alles niet zo goed. Kyle is ook teruggekomen, met zijn boosaardige handlanger, Sergei, en ze
hebben beiden besloten om al het goede in Caitlins leven te vernietigen. Het wordt een race tot aan de
finish, omdat Caitlin gedwongen wordt om een paar van de moeilijkste beslissingen in haar leven te nemen
als ze iedereen wil redden die haar lief is, en haar relatie met Caleb redden—en het er levend vanaf
brengen.
Voor Zonsopkomst (Vampier, Gevallen—Boek 1) - Morgan Rice 2016-05-06
In VOOR ZONSOPKOMST (Boek #1 van Vampier, Gevallen), heeft Kate, 17, een hekel aan haar leven. Als
een buitenstaander in haar eigen familie die haar niet begrijpt, wordt ze gehaat door haar populaire en
mooie zus, en verafschuwd door haar overheersende moeder die haar zus voortrekt. Kate’s enige troost zijn
haar vrienden en haar boeken. Maar zelfs daarmee lijkt haar leven een doodlopende weg—zeker wanneer
haar moeder verkondigd dat ze niet kan studeren omdat ze moet meebetalen aan het schoolgeld voor haar
zus. Maar op een dag verandert dat allemaal. Op haar 17e verjaardag valt één van de populaire jongens
voor haar. Tegelijkertijd arriveert er een nieuwe jongen, Elijah, op haar school, en hun band is
onmiskenbaar. Alles lijkt weer de goede kant op te gaan—tot een afschuwelijk ongeluk haar leven op zijn
kop zet. Kate zou moeten sterven. Maar op het randje van de dood gebeurd er iets, iets dat haar in leven
houdt, en haar transformeert in iets dat ze nooit had mogen zijn. In de schemering tussen leven en dood
veranderd Kate in iets dat niemand ooit is geweest. VOOR ZONSOPKOMST is het debuut van een
spectaculaire nieuwe serie vol liefde, verlies, liefdesverdriet en verlossing, en biedt een frisse kijk op het
vampiergenre. Met zijn bloedstollende spanning en personages waar je verliefd op zal worden, houdt het
boek je tot laat in de nacht vast en zorgt het dat je opnieuw voor fantasy zal vallen. Eveneens verkrijgbaar
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is Morgan Rice’ 12-delige boekenserie DE VAMPIERVERSLAGEN, dat begint met VERANDERD (Boek #1),
een #1 bestseller met meer dan 900 vijfsterren reviews op Amazon—en een GRATIS download!
"Verfrissend en uniek, bevat de klassieke elementen die terug te vinden zijn in veel paranormale verhalen
voor tieners…Makkelijk te lezen maar met een extreem snel tempo…Aanbevolen voor iedereen die graag
soft paranormale romances leest. Rated PG.” --The Romance Reviews (over Turned) “Greep vanaf het begin
mijn aandacht en liet me niet meer los…Dit verhaal is een geweldig avontuur meteen snel tempo en zit
vanaf het eerste begin vol actie.” --Paranormal Romance Guild (over Turned)
Arena Één: Slavendrijvers (Boek #1 van de Overlevingstrilogie) - Morgan Rice 2015-09-11
“Een verhaal dat doet denken aan THE HUNGER GAMES over twee moedige tieners die vastberaden zijn
hun geliefden terug te krijgen. Maar de ware kracht van elk verhaal zit niet alleen in de setting en de
gebeurtenissen, maar ook in de manier hoe de karakters overkomen, tot leven komen en met hun leven
omgaan—en dit is waarmee ARENA ÉÉn afwijkt van het voorspelbare en de eer dwingende gebieden van
geloofwaardigheid en kracht ingaan...ARENA ÉÉN bouwt een geloofwaardige, naslepende wereld en is
aanbevolen...voor iedereen die houdt van dystopische romans, krachtige vrouwelijke karakters en verhalen
over ongewone moed.” --Midwest Book Review D. Donovan, eBook-recensent De #1 Bestseller! New York.
2120. Amerika is met de grond gelijk gemaakt, weggevaagd door de Tweede Burgeroorlog. In deze postapocalyptische wereld zijn er maar weinig overlevenden. En zij die wel overleven, zijn leden van
gewelddadige bendes, rovers die in de grote stad wonen. Ze patrouilleren het platteland, op zoek naar
slaven, op zoek naar nieuwe slachtoffers om terug naar de stad te brengen voor hun favoriete dodelijke
sport: Arena Eén. Het dodelijke stadion waar tegenstanders vechten tot de dood, op de meest barbaarse
manieren. In de arena geldt maar één regel: niemand overleeft. Niemand. Diep in de wildernis, hoog in de
Catskill Mountains, lukt het de 17 jaar oude Brooke Moore te overleven, door zich met haar jongere zusje
Bree te verstoppen. Voorzichtig proberen ze de bendes slavendrijvers die het platteland patrouilleren te
ontwijken. Maar op een dag is Brooke niet voorzichtig genoeg en wordt Bree gevangen genomen. De
slavendrijvers nemen haar mee naar de stad waar haar een zekere dood te wachten staat. Brooke, de
dochter van een marinier, is opgevoed om sterk te zijn en een gevecht nooit uit de weg te gaan. Wanneer
haar zusje wordt meegenomen, doet Brooke alles in haar macht op achter de slavendrijvers aan te gaan en
haar zusje terug te krijgen. Onderweg leert ze Ben kennen, net als haar 17 jaar oud en ook een
overlevende, wiens broertje werd meegenomen. Samen gaan ze op een reddingsmissie. Wat er volgt is een
post-apocalyptische thriller, vol met actie, wanneer zij samen tot diep in het hart van New York achter de
slavendrijvers aan gaan tijdens de meest gevaarlijke rit van hun leven. Om te overleven, moeten ze
gaandeweg de moeilijkste beslissingen en opofferingen van hun leven maken, wanneer ze tegen de meest
onverwachte obstakels aanlopen—inclusief hun onverwachte gevoelens voor elkaar. Zullen ze hun geliefden
redden? Zullen ze het overleven? En zullen zei zelf ook in de arena moeten vechten? “Mijn aandacht werd
vanaf het begin gegrepen en niet meer losgelaten….Dit verhaal is een geweldig avontuur dat vanaf het
begin een hoog tempo heeft en vol actie zit. Er is geen saai moment te vinden.” --Paranormal Romance
Guild {betreffende Gekeerd} "Ik moet eerlijk toegeven, voor ARENA ÉÉn, had ik nooit eerder iets postapocalyptische gelezen. Ik had nooit gedacht dat ik het interessant zou vinden….Ik was positief verrast over
hoe verslavend dit boek was. ARENA ÉÉN is een van die boeken die je tot laat in de avond leest totdat je
scheel ziet omdat je niet wilt stoppen met lezen….Het is geen geheim dat ik van sterke heldinnen houd in
de boeken die ik lees….Brooke was sterk, taai, meedogenloos, en terwijl er romantiek in het boek zit, werd
Brooke hier niet door gestuurd....Ik geef ARENA ONE sterke aanbeveling.” --Dallas Examiner ARENA ÉÉN
is Boek #1 in de Overlevingstrilogie, en bestaat uit 85.000 woorden. Boek #2 uit de serie, ARENA TWEE, is
nu ook verkrijgbaar.
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 de naargeestige Zoutvelden, de Grote Tunnel, en de Bergen van
Vuur, terwijl ze het moeten opnemen tegen afschuwelijke monsters. Thors vaardigheden ontwikkelen zich
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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 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 naar een
wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. Het boek is 70.000 woorden.
Maatschappij-Belangen - 1898
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 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 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 fantasie dat ons in een wereld brengt die we nooit
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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)
Veranderd (Boek #1 van De Vampierverslagen) - Morgan Rice 2014-08-21
VERANDERD is boek #1 in de bestsellerserie DE VAMPIERVERSLAGEN, die bestaat uit elf boeken (en er
worden er nog meer geschreven). In VERANDERD (Boek #1 van De Vampierverslagen) wordt de 18-jarige
Caitlin Paine uit haar leuke buitenwijk gerukt om aan een gevaarlijke high school in New York te gaan
studeren, nadat haar moeder weer verhuist. Het enige lichtpunt in haar nieuwe omgeving is Jonah, een
nieuwe klasgenoot die haar meteen leuk vindt. Maar voor hun liefde kan opbloeien, merkt Caitlin dat ze
verandert. Ze bezit ineens een bovenmenselijke kracht, is gevoelig voor licht en heeft een verlangen zich te
voeden – en wordt overweldigd door gevoelens die ze niet begrijpt. Ze gaat op zoek naar antwoorden van
wat er met haar gebeurt, en haar verlangens brengen haar op de verkeerde plek op de verkeerde tijd. Haar
ogen worden geopend voor een verborgen wereld, recht onder haar voeten: de bloeiende onderwereld van
New York. Ze komt terecht tussen twee gevaarlijke partijen: in het midden van een vampieroorlog. Dit is
het moment dat ze Caleb ontmoet, een mysterieuze en krachtige vampier, die haar redt van de duistere
krachten. Hij heeft haar hulp nodig om hem naar een legendarisch voorwerp te leiden. En zij heeft hem
nodig om antwoorden te vinden, en voor bescherming. Samen zullen ze het antwoord op één cruciale vraag
moeten vinden: wie was haar echte vader? Maar Caitlin zit tussen twee mannen in, terwijl er iets tussen
hen groeit: een verboden liefde. Een liefde tussen de rassen die het leven van allebei bedreigt, en die hen
zal dwingen om te beslissen of ze alles willen riskeren voor elkaar… "VERANDERD is een perfect boek voor
jonge lezers. Morgan Rice heeft goed werk verricht door een interessante twist aan te brengen in een boek
dat anders een standaard vampierverhaal had kunnen zijn. VERANDERD is verfrissend en uniek, en heeft
klassieke elementen uit veel paranormale verhalen voor jongvolwassenen. Boek #1 van De
Vampierverslagen volgt één meisje… een bijzonder meisje!… VERANDERD is makkelijk te lezen, maar heeft
een zeer snel tempo… Aangeraden voor iedereen die van licht paranormale liefdesromans houdt. Mogelijk
ongeschikt voor jonge kinderen. " --The Romance Reviews “VERANDERD greep mijn aandacht vanaf het
begin, en liet me niet meer gaan. Dit verhaal is een geweldig avontuur, met een hoog tempo en vol actie
vanaf het begin. Er is geen saai moment te vinden. Morgan Rice neemt de lezer echt goed mee in het
verhaal. Ze maakt het ook makkelijk om Caitlin aan te moedigen op haar zoektocht naar haar waarheid… Ik
kijk uit naar het tweede boek in deze serie.” --Paranormal Romance Guild “VERANDERD is een leuk,
makkelijk en duister verhaal dat je tussen andere boeken in kan lezen, aangezien het kort is… je zult het
zeker leuk vinden!” --books-forlife.blogspot.com " VERANDERD is een boek dat zich kan meten met
TWILIGHT en THE VAMPIRE DIARIES, en zal ervoor zorgen dat je het in één ruk tot de laatste pagina uit
wilt lezen! Als je van avonturen, liefde en vampiers houdt, is di teen boek voor jou!" --Vampirebooksite.com
“Rice neemt je direct vanaf het begin mee in het verhaal, met een geweldige beschrijvingskwaliteit, die
meer doet dan alleen de omgeving schetsen… Goed geschreven en een lekker tempo, dus VERANDERD is
een goede start van een nieuwe vampierserie, die lezers zal vermaken die een licht, maar vermakelijk
verhaal zoeken.” --Black Lagoon Reviews
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 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
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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 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!
Gezworen (boek #7 van De Vampierverslagen) - Morgan Rice 2016-06-21
In GEZWOREN (Boek #7 van de Vampierverslagen), bevinden Caitlin en Caleb zich in 1350 in het
middeleeuwse Schotland, een tijd van ridders en schitterende wapenuitrustingen, van kastelen en krijgers,
van de zoektocht naar de Heilige Graal waarvan gezegd wordt dat hij de sleutel bevat naar de echte
onsterfelijkheid van de vampiers. Terwijl ze landen op de kust van het oude Eiland Skye, een afgelegen
eiland aan de westkust van Schotland waar alleen de bovenste laag van de elite van de krijgers woont en
traint, zijn ze door het dolle heen om Sam en Polly, Scarlet en Ruth, een mensenkoning en zijn krijgers en
iedereen van de coven van Aiden terug te zien. Voor ze hun missie kunnen verderzetten naar de vierde en
laatste sleutel, is voor Caleb en Caitlin de tijd gekomen om in het huwelijk te treden. In het meest
fantastische kader dat Caitlin zich ooit kon wensen, wordt een uitgebreide vampierbruiloft gepland met
daarbij inbegrepen, alle oude rituelen en ceremonies die erbij horen. Het is een huwelijk dat eens in een
leven plaatsvindt en dat tot in de puntjes gepland werd door Polly en de anderen. Caitlin en Caleb zijn
gelukkiger dan ze ooit geweest zijn. Tegelijkertijd worden Sam en Polly, tot hun eigen verrassing, steeds
verliefder op elkaar. Terwijl hun relatie steeds verder groeit, verrast Sam Polly met een eigen eed. Polly
verrast hem met haar eigen verrassende nieuws. Maar alles gaat niet zo goed als oppervlakkig gezien wel
lijkt. Blake is opnieuw terug en zijn diepe liefde voor Caitlin kan, op de dag voor haar trouwdag, misschien
wel haar verbintenis in gevaar brengen. Sera is ook terug en zweert dat ze zal kapotmaken wat ze zelf niet
kan hebben. Scarlet is ook in gevaar wanneer de bron van haar sterke krachten onthuld wordt—samen met
de onthulling van wie haar echte ouders zijn. Het ergst van al is dat Kyle ook terug in de tijd beland is en
dat hij zijn oude beschermeling, Rynd, teruggevonden heeft en hem zal dwingen om zijn vaardigheid, de
gedaanteverwisseling, te gebruiken om Caitlin en haar volk in de val te lokken en te doden. Wanneer ze in
zijn goed uitgewerkte val trappen, verkeren Caitlin en de anderen zich in nog groter gevaar dan ooit. Het
wordt een hele race om de laatste sleutel te vinden, vooraleer iedereen waarvan Caitlin houdt voor altijd
uitgeroeid is. Deze keer zal ze de moeilijkste keuzes en opofferingen van haar leven moeten maken.
Een Gift Van Wapens (Boek #8 In De Tovenaarsring) - Morgan Rice 2015-02-17
In EEN GIFT VAN WAPENS (Boek #8 in de Tovenaarsring), zit Thor gevangen tussen de titanische
krachten van goed en kwaad, terwijl Andronicus en Rafi al hun duistere krachten gebruiken in een poging
om Thors identiteit te vernietigen en de controle over zijn ziel te krijgen. Bevangen door hun magie moet
Thor het zwaarste gevecht van zijn leven strijden, terwijl hij worstelt om zichzelf uit de greep van zijn vader
te bevrijden. Maar het is misschien al te laat. Gwendolyn, vergezeld door Alistair, Steffen en Aberthol, reist
diep de Onderwereld in, vastberaden om Argon te vinden en hem uit zijn magische gevangenis te bevrijden.
Ze ziet hem als haar enige hoop om Thor te bevrijden en de Ring te redden, maar de Onderwereld is groot
en verraderlijk, en het lijkt erop dat ze Argon nooit zullen vinden. Reece leidt de Krijgsmacht op een vrijwel
onmogelijke missie om te doen wat nog nooit eerder is gedaan: afdalen in de dieptes van het Ravijn om het
verloren Zwaard terug te vinden. Terwijl ze afdalen in een wereld vol monsters en exotische rassen, is elk
van hen vastberaden om het Zwaard te houden voor hun eigen doelen. Romulus, gewapend met zijn
magische mantel, vervolgt zijn sinistere plan om de Ring te betreden en het Schild te vernietigen; Kendrick,
Erec, Bronson en Godfrey moeten vechten tegen het verraad; Tirus en Luanda leren wat het betekent om
hun volk te verraden en Andronicus te dienen; Mycoples worstelt om te ontsnappen; en in een schokkende
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plotwending, wordt Alistairs geheim eindelijk onthult. Zal Thor zichzelf terugvinden? Zal Gwendolyn Argon
vinden? Zal Reece het Zwaard vinden? Zal Romulus’ plan slagen? Zullen Kendrick, Erec, Bronson en
Godfrey overwinnen? En zal Mycoples terugkeren? Of zal de Ring volledig verwoest worden? EEN GIFT
VAN WAPENS 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.
Een Juweel Voor Vorsten (Een Troon voor Zusters—Boek Vijf) - Morgan Rice 2020-06-16
“Morgan Rice' verbeeldingskracht kent geen grenzen. EEN TROON VOOR ZUSTERS, een nieuwe serie die
net zo vermakelijk belooft te zijn als de voorgaande series, vertelt het verhaal van twee zusjes (Sophia en
Kate), wezen die vechten om te overleven in het wrede, veeleisende leven van het weeshuis. Een schot in de
roos. Ik kan nauwelijks wachten tot ik het tweede en derde boek in handen heb!” --Books and Movie
Reviews (Roberto Mattos) #1 Bestseller Morgan Rice komt met een onvergetelijke nieuwe fantasy serie. In
EEN JUWEEL VOOR VORSTEN (Een Troon voor Zusters—Boek Vijf), hoort Sophia, 17, dat haar grote liefde
Sebastian gevangen is genomen en geëxecuteerd zal worden. Zal ze alles op het spel zetten voor de liefde?
Haar zusje Kate, 15, worstelt om aan de macht van de heks te ontsnappen—maar die zou weleens te sterk
voor haar kunnen zijn. Kate kan gedwongen worden om de prijs te betalen voor de deal die ze sloot—en een
leven te leiden dat ze niet wil. De Koningin is woedend op Vrouwe D’Angelica om het feit dat ze heeft
gefaald haar zoon, Sebastian, te verleiden. Ze staat om het punt om haar tot het Masker van Lood te
veroordelen. Maar Vrouwe D’Angelica heeft haar eigen plannen, en ze zal zich niet zomaar gewonnen
geven. Cora en Emeline weten eindelijk Steenhuis te bereiken—en wat ze daar aantreffen is een grote
schok. Maar het meest schokkende van alles is de broer van Sophia en Kate, een man die hun
lotsbestemming voorgoed zal veranderen. Wat voor geheimen kent hij over hun verdwenen ouders? EEN
JUWEEL VOOR VORSTEN (Een Troon voor Zusters—Boek Vijf) is het vijfde boek in een verbluffende
nieuwe fantasy serie vol liefde, liefdesverdriet, tragedie, actie, avontuur, magie, zwaarden, tovenarij,
draken, lotsbestemming en bloedstollende actie. Een spannend boek met personages waar je verliefd op
zult worden, en een wereld die je nooit meer zult vergeten. Boek #6 van de serie is binnenkort
verkrijgbaar. “[EEN TROON VOOR ZUSTERS is een] krachtige opener van een serie [die] met een
combinatie van strijdlustige protagonisten en uitdagende omstandigheden niet alleen jongvolwassenen zal
aanspreken, maar ook volwassen fantasy fans die op zoek zijn naar epische verhalen, gevoed door krachtige
vriendschappen en vijanden.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
Een Hemel Van Spreuken (Boek #9 in de Tovenaarsring) - Morgan Rice 2015-02-27
Een Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De Tovenaarsring) - Morgan Rice 2015-02-17
In EEN RITE VAN ZWAARDEN (boek #7 in de Tovenaarsring), worstelt Thor met zijn nalatenschap. Hij
moet onder ogen zien te komen wie zijn vader is en besluiten of hij zijn geheim zal vertellen. Met Mycoples
aan zijn zijde en het Zwaard van het Lot in zijn handen, is Thor vastberaden om wraak te nemen op
Andronicus’ leger en zijn thuisland te bevrijden—en eindelijk Gwen ten huwelijk te vragen. Maar hij komt
erachter dat er nog sterkere machten dan hij in het spel zijn. Gwendolyn keert terug om de heerseres te
worden die ze voorbestemd is om te zijn, haar wijsheid te gebruiken om de troepen te verenigen en
Andronicus voorgoed weg te drijven. Herenigd met Thor en haar broers, is ze dankbaar voor de kans om
hun vrijheid te vieren. Maar de zaken veranderen snel—te snel—en voor ze het weet ligt haar leven weer
overhoop. Ze raakt verwikkelt in de rivaliteit met haar oudere zuster, Luanda. Ondertussen arriveert
MacGils broer met zijn eigen leger, eveneens vastberaden om de macht over te nemen. Er lijken overal
spionnen en huurmoordenaars te zijn, en Gwen leert dat het allesbehalve veilig is om Koningin te zijn.
Reece zijn liefde voor Selese krijgt eindelijk een kans om op te bloeien. Maar dan verschijnt zijn oude liefde,
en hij wordt verscheurd door twijfels. Al snel worden de rustige tijden verstoord door oorlog. Reece, Elden,
O’Connor, Conven, Kendrick en zelfs Godfrey moeten gezamenlijk ten strijde trekken als ze willen
overleven. Het wordt een race tegen de klonk om Andronicus te verslaan en de Ring te redden van
complete verwoesting. Terwijl de troepen strijden voor de macht over de Ring, realiseert Gwen dat ze moet
doen wat ze kan om Argon te vinden en hem terug te halen. In een schokkende plotwending leert Thor dat
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hoewel zijn krachten superieur zijn, hij ook een verborgen zwakte heeft—één die hem wel eens het leven
zou kunnen kosten. Zullen Thor en de anderen er in slagen om de Ring te bevrijden en Andronicus te
verslaan? Zal Gwen de koningin worden die haar volk nodig heeft? Wat zal er terecht komen van het
Zwaard van het Lot, van Erec, Kendrick, Reece en Godfrey? En wat is het geheim dat Alistair verbergt?
EEN RITE VAN ZWAARDEN 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.
Begeerd (Boek #5 van De Vampierverslagen) - Morgan Rice 2015-07-03
In BEGEERD (Boek #5 van De Vampierverslagen) wordt Caitlin wakker met het besef dat ze opnieuw terug
in de tijd is gegaan. Deze keer is ze geland in het Parijs van de achttiende eeuw, een tijdperk van geweldige
rijkdom, van koningen en koninginnen—maar ook van revolutie. Herenigd met haar ware liefde Caleb,
hebben ze samen een rustige, romantische tijd die ze eerder niet hebben gehad. Ze besteden hun
sprookjesachtige tijd in de stad Parijs, en bezoeken de meest romantische plekken. Hun liefde wordt steeds
dieper. Caitlin besluit de zoektocht naar haar vader op te geven zodat ze van deze tijd en plaats kan
genieten en haar leven met Caleb kan doorbrengen. Caleb neemt haar mee naar zijn middeleeuwse kasteel
aan de zee, en Caitlin is gelukkiger dan ze ooit had durven dromen. Maar hun romantische tijd samen zal
niet eeuwig duren, en er gebeuren dingen die hen dwingen uit elkaar te gaan. Caitlin wordt opnieuw
herenigd met Aiden en zijn verbond, met Polly en met nieuwe vrienden. Ze focust zich op haar training en
op haar missie. Ze wordt voorgesteld aan de weelderige wereld van Versailles, en ziet kleding en rijkdom
waar ze nog nooit van had gedroomd. Met eeuwige banketten, feesten en concerten is Versailles een wereld
op zich. Ze wordt herenigd met haar broer Sam, die ook terug in de tijd is gegaan en die ook dromen over
hun vader heeft. Maar het is niet allemaal zo mooi als het lijkt. Kyle heeft ook terug in de tijd gereisd, deze
keer met zijn kwaadaardige trawant Sergei, en hij is meer vastberaden dan ooit om Caitlin te doden. Sam
en Polly raken steeds dieper verzeild in ziekelijke relaties, wat dreigt alles om hen heen te vernietigen.
Terwijl Caitlin een ware, geharde strijdster wordt, komt ze steeds dichter bij het vinden van haar vader en
het mythische Schild. De actievolle climax neemt Caitlin mee in een wervelwind door de belangrijkste,
middeleeuwse locaties van Parijs, op jacht naar aanwijzingen. Maar om dit tijdperk te overleven moet ze
dingen doen waar ze zich nooit van had voorgesteld dat ze die kon. En de hereniging met Caleb zal de
hardste keuzes en offers van haar leven vereisen. “BEGEERD is heel goed gebalanceerd. Het was precies
lang genoeg, en een geweldig vervolg op de andere beoeken. De karakters zijn geloofwaardig en ik geef
écht om wat er met hen gebeurt. De introductie van een historisch persoon was erg interessant, en zorgt
ervoor dat je blijft nadenken over dit boek.” --The Romance Reviews
Een Heerschappij Van Koninginnen (Boek #13 In De Tovenaarsring) - Morgan Rice 2016-01-24
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 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 EEN HEERSCHAPPIJ VAN
KONINGINNEN is Boek #13 in de Bestverkopende serie DE TOVENAARSRING, die begint met EEN
ZOEKTOCHT VAN HELDEN (boek #1). In EEN HEERSCHAPPIJ VAN KONINGINNEN zeilen Gwendolyn en
de overblijfselen van haar natie in ballingschap de vijandige havens van het Rijk in. Ze worden door
Sandara’s mensen ingenomen en proberen te herstellen en een nieuw thuis op de bouwen in de schaduwen
van Volusia. Thor, die vastberaden is om Guwayne te redden, vervolgt samen met zijn broeders van de
Krijgsmacht zijn zoektocht. Ze reizen af naar de enorme grotten die toegang bieden tot het Land van de
Geesten, waar ze ondenkbare monsters en exotische landschappen tegenkomen. Op de Zuidelijke Eilanden
offert Alistair zichzelf voor Erec op—maar een onverwachte wending kan hen misschien allebei redden.
Darius riskeert alles om Loti, de liefde van zijn leven, te redden. Dat betekent wel dat hij in zijn eentje de
confrontatie met het Rijk aan moet gaan. Maar zijn conflict met het Rijk, zo zal hij ondervinden, is nog maar
net begonnen. Ondertussen gaat Volusia, na haar moord op Romulus, aan de slag om haar macht over het
Rijk te verzekeren en de meedogenloze koningin te worden die ze voorbestemd is te zijn. Zullen Gwen en
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haar mensen het overleven? Zal Guwayne gevonden worden? Zullen Alistair en Erec het overleven? Zal
Darius Loti redden? Zullen Thorgrin en zijn broeders het overleven? EEN HEERSCHAPPIJ VAN
KONINGINNEN 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}
Rebel, Gevangene, Prinses (Over Kronen en Glorie—Boek
- Morgan
2)
Rice 2017-01-11
“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) REBEL, GEVANGENE, PRINSES is boek #2 in
Morgan Rice’ epische fantasy serie OVER KRONEN EN GLORIE, dat begint met SLAAF, KRIJGER,
KONINGIN (Boek #1). De 17-jarige Ceres, een beeldschoon, straatarm meisje uit de stad Delos, wordt op
koninklijk bevel gedwongen om te vechten in het Stadion, de arena waar wrede krijgers uit alle hoeken van
de wereld heen komen om elkaar af te maken. Ceres moet het opnemen tegen meedogenloze
tegenstanders, en haar enige kans om te overleven ligt in het putten uit haar innerlijke kracht. Als haar dat
lukt, kan ze voor eens en altijd de transformatie maken van slaaf tot krijger. De 18-jarige Prins Thanos
ontwaakt op het eiland Haylon en ontdekt dat hij door zijn eigen mensen in de rug is gestoken en op het
met bloed doorweekte strand voor dood is achtergelaten. Hij wordt gevangen genomen door de rebellen en
moet vechten om te overleven, zodat hij kan uitvinden wie geprobeerd heeft hem te vermoorden. En zodat
hij wraak kan nemen. Ceres en Thanos hebben hun liefde voor elkaar nog niet verloren; maar aan het hof
van het Rijk wemelt het van leugens, verraad en bedrog. Terwijl jaloerse aristocraten complexe leugens
weven, worden ze er beiden, in een tragisch misverstand, van overtuigd dat de ander dood is. De keuzes die
ze maken zullen elkaars lot sterk beïnvloeden. Zal Ceres het Stadion overleven en de krijger worden die ze
voorbestemd is om te zijn? Zal Thanos herstellen van zijn verwondingen en ontdekken welk geheim er voor
hem is achter gehouden? Zullen we twee elkaar ooit weer terugvinden? REBEL, GEVANGENE, PRINSES
vertelt een epische verhaal van tragische liefde, wraak, verraad, ambitie en lotsbestemming. Onvergetelijke
personages en bloedstollende actie voeren ons mee naar een wereld die ons altijd bij zal blijven, en er voor
zorgt dat we opnieuw verliefd worden op fantasy. “Een fantasy vol actie die fans van Morgan Rice’ eerdere
boeken zeker zal bekoren, evenals fans van werken zoals The Inheritance Cycle van Christopher Paolini…
Fans van Young Adult Fictie zullen dit laatste werk door Rice verslinden en smeken om meer! --The
Wanderer, A Literary Journal (over Opkomst van de Draken) Boek #3 in OVER KRONEN EN GLORIE is
binnenkort verkrijgbaar!
De opkomst van de draken (Koningen en Tovenaars – Boek
- Morgan
1)
Rice 2015-03-18
“Als je dacht dat je geen reden meer had om te leven na het einde van serie ‘De Tovenaarsring’, dan had je
het mis. De opkomst van de draken is het begin van wederom een veelbelovende serie van Morgan Rice, die
ons meeneemt in een fantasiewereld met trollen en draken, moed, eer, magie en geloof in je
lotsbestemming. Morgan is er weer in geslaagd om een sterke set personages neer te zetten die ons op elke
bladzijde voor hen laten juichen… Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van iedereen die van een
goedgeschreven fantasyboek houdt.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos De #1 Bestseller! De
bestverkopende auteur Morgan Rice komt met een meeslepende nieuwe epische fantasyserie: De opkomst
van de draken (Koningen en tovenaars - boek 1). De 15-jarige Kyra droomt ervan om een beroemde krijger
te worden, net als haar vader, ondanks het feit dat ze het enige meisje is in een fort met alleen maar
jongens. Terwijl ze worstelt om haar speciale vaardigheden te begrijpen, namelijk haar mysterieuze
innerlijke kracht, beseft ze dat ze anders is dan de anderen. Maar er wordt een geheim voor haar
verzwegen over haar geboorte en een voorspelling rond haar lot, waardoor ze zich afvraagt wie ze echt is.
Wanneer de lokale heer komt om haar mee te nemen, wil haar vader haar uithuwelijken om haar te redden.
Kyra weigert en vertrekt in haar eentje. Ze trekt een gevaarlijk bos in, waar ze een gewonde draak
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tegenkomt, en ze zet een reeks gebeurtenissen in werking die het koninkrijk voorgoed zullen veranderen.
Ondertussen offert de 15-jarige Alec zichzelf op voor zijn broer, en hij wordt afgevoerd naar De Vlammen,
een dertig meter hoge wand van vuur die het koninkrijk tegen het leger van Trollen in het oosten
beschermen. Aan de andere kant van het koninkrijk worstelt de huurling Merk met zijn duistere verleden.
Hij reist door de bossen, vastberaden om een Wachter van de Torens te worden en te helpen het
Vuurzwaard, de magische krachtbron van het koninkrijk, te bewaken. Maar de Trollen willen het Zwaard
ook hebben, en ze bereiden zich voor op een enorme invasie die de koninkrijken voorgoed zou kunnen
vernietigen. Met een sterke sfeer en complexe personages is De opkomst van de draken een meeslepend
verhaal over ridders en krijgers, koningen en heren, eer en moed, magie, het lot, monsters en draken. Het
is een verhaal over liefde en gebroken harten, misleiding, ambitie en verraad. Het is fantasy op zijn best, en
nodigt ons uit in een wereld die ons voorgoed zal bijblijven, een wereld die lezers van alle leeftijden zal
aanspreken. Boek 2 in de serie Koningen en tovenaars zal binnenkort verschijnen. “De opkomst van de
draken is een succes, meteen van af het begin… Een superieur fantasyverhaal… Het begint, zoals het hoort,
met de worstelingen van de heldin en breidt zich geleidelijk aan uit in een bredere cirkel van ridders,
draken, magie, monsters, en het lot… Alle elementen van fantasy zijn aanwezig: van soldaten en gevechten
tot confrontaties met het zelf… Een aanbevolen winnaar voor iedereen die van epische fantasyboeken met
krachtige, geloofwaardige en jonge hoofdrolspelers houdt.” --Midwest Book Review, D. Donovan, eBook
Reviewer
Nederlandsch Letterkundig Nieuwsblad - 1845
Een Kus Voor Koninginnen (Een Troon voor Zusters—Boek Zes) - Morgan Rice 2020-12-09
“Morgan Rice' verbeeldingskracht kent geen grenzen. EEN TROON VOOR ZUSTERS, een nieuwe serie die
net zo vermakelijk belooft te zijn als de voorgaande series, vertelt het verhaal van twee zusjes (Sophia en
Kate), wezen die vechten om te overleven in het wrede, veeleisende leven van het weeshuis. Een schot in de
roos. Ik kan nauwelijks wachten tot ik het tweede en derde boek in handen heb!” --Books and Movie
Reviews (Roberto Mattos) De nieuwe #1 bestverkopende epische fantasy serie door Morgan Rice! In EEN
KUS VOOR KONINGINNEN (Een Troon voor Zusters—Boek Zes), is het tijd voor Sophia om te doen
waarvoor ze geboren werd. Het is tijd voor haar om een leger te leiden en een natie te regeren, om naar
voren te treden als bevelhebber van de meest epische strijd die er ooit heeft plaatsgevonden. Haar grote
liefde, Sebastian, zit nog steeds gevangen, in afwachting van zijn executie. Zullen ze nog herenigd worden?
Kate is eindelijk bevrijd van de macht van de heks, vrij om de vechter te worden die ze moest zijn. Haar
vaardigheden worden op de proef gesteld in het gevecht van haar leven, waar ze strijd aan de zijde van
haar zus. Zullen de zusje elkaar kunnen redden? De koningin is woedend op Rupert en vrouwe D’Angelica.
Ze verbant hem en veroordeelt haar tot executie. Maar de twee hebben zo hun eigen agenda. Dit alles komt
samen in een episch gevecht dat de toekomst van de kroon—en het lot van het rijk—voorgoed zal
veranderen. EEN KUS VOOR KONINGINNEN (Een Troon voor Zusters—Boek Zes) is boek #6 in een
verbluffende nieuwe fantasy serie vol liefde, liefdesverdriet, tragedie, actie, avontuur, magie, zwaarden,
tovenarij, draken, lotsbestemming en bloedstollende actie. Een spannend boek met personages waar je
verliefd op zult worden, en een wereld die je nooit meer zult vergeten. Boek #7 van de serie is binnenkort
verkrijgbaar. “[EEN TROON VOOR ZUSTERS is een] krachtige opener van een serie [die] met een
combinatie van strijdlustige protagonisten en uitdagende omstandigheden niet alleen jongvolwassenen zal
aanspreken, maar ook volwassen fantasy fans die op zoek zijn naar epische verhalen, gevoed door krachtige
vriendschappen en vijanden.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
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
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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 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)
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 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 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!
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