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Crossover 1 Rick Riordan and collections to
check out. We additionally meet the expense of
variant types and next type of the books to
browse. The enjoyable book, ﬁction, history,
novel, scientiﬁc research, as competently as
various further sorts of books are readily nearby
here.
As this The Son Of Sobek Percy Jackson Amp
Kane Chronicles Crossover 1 Rick Riordan, it ends
in the works visceral one of the favored book The
Son Of Sobek Percy Jackson Amp Kane Chronicles
Crossover 1 Rick Riordan collections that we
have. This is why you remain in the best website
to look the unbelievable books to have.
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KRISTA ANAYA
De laatste Olympier
Van Goor
In drie korte verhalen
bundelen de bekende
helden uit Percy
Jackson en de
Olympiërs, De helden
van Olympus en De
avonturen van de
familie Kane hun
krachten om samen te
strijden tegen het
kwaad. Het tweede
verhaal speelt zich een
paar weken na het
avontuur van Carter
Kane en Percy Jackson
af. Annabeth Chase
ontmoet Sadie, de zus
van Carter. De dochter
van Athena en de
jonge tovenares uit
Brooklyn vechten
tegen een vijand die
zowel Grieks als
Egyptisch is. Zijn naam
is Serapis. Nog
verontrustender dan
deze op macht beluste
god zelf, is de
2

openbaring dat hij
gewekt is door iemand
die Sadie maar al te
goed kent…
De zee van monsters
Penguin UK
Drie e-books in één
bundel! Leren over het
oude Egypte is nog
nooit zo leuk geweest
Sadie en Carter
hebben elkaar
nauwelijks meer gezien
na de dood van hun
moeder. Sadie woont
bij hun grootouders en
Carter zwerft de wereld
rond met hun vader, de
beroemde Egyptoloog
Julius Kane. Een
mislukt experiment in
Londen brengt broer
en zus weer bij elkaar.
Maar door dat mislukte
experiment komt ook
de Egyptische god Seth
weer tot leven. Niet
lang daarna is er van
de professor geen
spoor meer te vinden.
Sadie en Carter komen
erachter dat nog meer
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Egyptische goden tot
leven dreigen te
komen. Om de goden
te verslaan beginnen
Sadie en Carter aan
een spannende race
die hun alle uithoeken
van de aarde laat zien.
En dat is nog maar het
begin, want wat
kunnen de twee doen
als de wereld in vijf
dagen dreigt te
eindigen en hoe
moeten ze de machtige
Apophis verslaan? Lees
nog meer boeken van
Rick Riordan: Percy
Jackson en de
Olympiërs De
bliksemdief De Zee van
Monsters De vloek van
de Titaan De strijd om
het Labyrint De laatste
Olympiër Helden van
Olympus De verloren
held De zoon van
Neptunus Het teken
van Athena Het huis
van Hades Het bloed
van Olympus Percy
Jackson en de andere
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helden Magnus Chase
en de goden van
Asgard Het verdoemde
zwaard
De rode piramide Van
Goor
Percy Jackson staat op
het punt om van school
getrapt te worden.
Alweer... Een dat is nog
maar zijn kleinste zorg,
want hij ontdekt dat hij
de nakomeling is van
een Griekse god. Als de
bliksemschicht van
Zeus wordt gestolen
hebben Percy en zijn
vrienden tien dagen de
tijd om zijn onschuld te
bewijzen, anders zal er
een oorlog uitbreken
op de Olympus.
Het huis van Hades
Penguin UK
In drie korte verhalen
bundelen de bekende
helden uit Percy
Jackson en de
Olympiërs, De helden
van Olympus en De
avonturen van de
familie Kane hun
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krachten om samen te
strijden tegen het
kwaad. In het derde en
laatste verhaal dreigen
er nieuwe problemen
voor Carter, Percy,
Sadie en Annabeth. De
oude Egyptische
magiër Setne is uit de
dood opgestaan en
experimenteert met
Griekse en Egyptische
magie in een poging
zelf een god te worden.
Zijn krachten zijn zo
groot, dat de vier
helden zullen moeten
samenwerken om hem
te verslaan.
De bliksemdief Penguin
UK
Kamp Halfbloed is zich
al een jaar aan het
voorbereiden op de
strijd tegen de Titanen,
terwijl ze weten dat de
kans op een
overwinning erg klein
is. Het leger van
Kronos is sterker dan
ooit en met elke god
en Halfbloed die hij
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voor zijn leger
rekruteert wordt het
alleen maar sterker.
Terwijl de Olympiërs
vechten tegen het
monster Typhon begint
Kronos met zijn opmars
naar New York, waar
de berg Olympus
onbeschermd is
achtergelaten. Percy
en zijn leger van jonge
halfgoden moeten alles
op alles zetten om hem
tegen te houden.
Eindelijk wordt de
profetie over de
zestiende verjaardag
van Percy uit de
doeken gedaan. Terwijl
de strijd voor de
westerse beschaving
door de straten van
Manhattan raast,
begint Percy langzaam
het angstaanjagende
vermoeden te krijgen
dat hij aan het vechten
is tegen zijn eigen lot.
The Kane Chronicles,
Book One The Red
Pyramid (new cover)
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WPG Kindermedia
Honestly, blowing up
another school was the
last thing I wanted to
do. As the son of a
Greek god, I've had my
share of near-death
disaster. This summer,
I didn't choose to battle
the cheerleading
squad, but when two
hissing she-devils with
fangs are heading
straight for you, what's
a half-blood meant to
do? That was just the
beginning. This is the
one where my archenemy, Luke, is looking
for a way to invade our
camp via an ancient
labyrinth. If he
succeeds, thousands of
bloodthirsty monsters
will attack. So it's
goodbye sunshine,
hello darkness as four
of us descend into the
terrifying underground
and beyond . . .
Gripping, funny and
hugely original –
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readers aged 9+ will
be desperate for more
in this award-winning
series.
Vechten voor je
leven Penguin UK
The SECOND title in
this number one,
bestselling spin-oﬀ
series from Percy
Jackson creator, Rick
Riordan. This crazy
messed up world of
gods and monsters is
Percy Jackson's reality,
which pretty much
sucks for him. Percy
Jackson, son of
Poseidon, God of the
Sea, has woken from a
very deep sleep and
come face to face with
two snake-haired
ladies who refuse to
die. But they're the
least of his problems.
Because Percy ﬁnds
himself at a camp for
half-bloods, which
doesn't ring any bells
for him. There's just
one name he
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remembers from his
past. Annabeth. Only
one thing is certain Percy's questing days
aren't over. He and
fellow demigods Frank
and Hazel must face
the most important
quest of all: the
Prophecy of Seven.If
they fail, it's not just
their camp at risk.
Percy's old life, the
gods, and the entire
world might be
destroyed . . .
De vloek van de Titaan
Van Goor
Het epische laatste
deel van De
beproevingen van
Apollo: De toren van
Nero Zal Apollo (alias
Lester Papadopoulos)
eindelijk zijn plek op de
berg Olympus
terugverdienen? De
voormalige god en zijn
vriendin Meg moeten
de profetie volgen die
Ella de harpij heeft
onthuld. Ze moeten
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terugkeren naar de
plek waar Apollo’s
problemen zijn
begonnen: Manhattan.
Naar de toren van
Nero, het glanzende
hoofdkwartier van het
Triumviraat in het
centrum van de stad
New York. Daar zal hij
het moeten opnemen
tegen ’t beest uit de
profetie, zijn
aartsvijand Python.
Maar hoe kan Apollo
hem verslaan in de
gedaante van
hulpeloze tiener? Rick
Riordan won voor zijn
thrillers de drie
grootste prijzen in zijn
genre en sinds 2005
oogst hij wereldwijd
succes met zijn
populaire series voor
jongeren gebaseerd op
verhalen uit de
Griekse, Romeinse,
Egyptische of Noorse
mythologie, waarvan
elk deel een nummer 1
New York Times-
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bestseller is. De
verhalen zijn
avontuurlijk en zijn
schrijfstijl is zeer
ﬁlmisch, verschilende
boeken zijn inmiddels
ook verschenen als
ﬁlm. Hij was docent op
een middelbare school
in Texas toen hij begon
met schrijven. Lees alle
series van Rick
Riordan! - Percy
Jackson (5 delen) Helden van Olympus (5
delen) - De avonturen
van de familie Kane (3
delen) - Magnus Chase
en de goden van
Asgard (3 delen) - De
beproevingen van
Apollo (5 delen)
Percy Jackson and the
Battle of the Labyrinth
Van Goor
Iedereen kent
inmiddels de legenden
van de Grijze Jagers
van Araluen, maar
niemand kende tot nu
toe het hele verhaal...
Het moment is

7

aangebroken om de
laatste vragen te
beantwoorden en de
losse eindjes aan
elkaar te knopen. Heeft
Halt de waarheid
gesproken toen hij
vertelde hoe Will wees
is geworden? En heeft
Gilan ontdekt waar
Morgaraths luitenant
zich schuilhield na de
strijd op de
Driestappas? Komt er
een koninklijke
bruiloft? Of slaat het
noodlot alsnog toe?
Geïnspireerd door
vragen en brieven van
zijn lezers, geeft John
Flanagan antwoord op
al die brandende
kwesties in de wereld
van de Grijze Jagers. In
'De verloren verhalen'
valt te lezen wat
voorafging aan de
gebeurtenissen die zijn
beschreven in de
voorgaande tien delen
van deze serie, en wat
er nog gaat komen
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voor Will, Halt, Arnaut,
Alyss, Evanlyn, Gilan
en de kleine,
eigenwijze pony. Een
echte fan mag dit boek
niet missen!
Hylas en de roep van
de dolﬁjn Overamstel
Uitgevers
Most people get
presents on their
sixteenth birthday. I
get a prophecy that
could save or destroy
the world. That's how it
is when you're the son
of Poseidon, God of the
Sea. According to an
ancient prophecy, bad
things will happen
when I turn sixteen because I'm the one
who gets to decide the
fate of the entire world.
But no pressure. This is
the one where Kronos,
Lord of the Titans, is
beginning his attack on
New York City, where
Mount Olympus stands
virtually unguarded.
Oh, and the dreaded
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(and not to mention
enormous) monster
Typhon is also heading
our way. So it's me and
forty of my demigod
friends versus untold
evil . .
De avonturen van de
familie Kane – De
complete serie (3in-1) Van Goor
'Als je mijn boeken
graag leest, durf ik al
mijn oreo's erom te
verwedden dat je Aru
Shah fantastisch vindt!'
Rick Riordan De
twaalfjarige Aru Shah
woont samen met haar
moeder in het Museum
van Indiase Oudheden.
Om aansluiting te
vinden op school heeft
ze de neiging de
waarheid een klein
beetje te verdraaien –
en te verfraaien. Haar
moeder heeft haar op
het hart gedrukt nooit
de vervloekte lamp van
Bharata aan te steken,
maar wanneer Aru

The Son Of Sobek Percy Jackson Amp 5-12-2022
Kane Chronicles Crossover 1 Rick
Riordan

The Son Of Sobek Percy Jackson Amp Kane
Chronicles Crossover 1 Rick Riordan

haar klasgenoten
ervan wil overtuigen
dat ze geen leugenaar
is, heeft ze geen keus.
En inderdaad, ze sprak
de waarheid, maar
daardoor heeft ze nu
wel een slapende
demon wakker
gemaakt die alles en
iedereen wil
vernietigen. Aru blijkt
een van de Pandavabroers van haar
generatie te zijn: vijf
helden uit het hindoeepos de Mahabharata.
Ze moet de Slaper
stoppen, samen met
een bedeesd maar
moedig meisje dat ook
een Pandava is en met
een sarcastische duif –
en hopelijk ook met
een beetje hulp van de
goden. 'Aru is een
hoofdpersoon die,
ondanks haar leugens,
zowel vertederend
grappig als zelfbewust
is ("Misschien droegen
superhelden daarom
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helemaal geen capes,
maar
veiligheidsdekens.
Omdat de wereld
redden eerlijk gezegd
best eng is."). Bovenal
is Chokshi wijs genoeg
om Aru het hindoeïsme
te laten ervaren, in
plaats van het uit te
leggen. Met Aru aan
het roer, voelt deze
achtbaan door de
hindoeïstische cultuur
nooit geforceerd of
complex, maar in
palats daarvan als een
nieuw soort mythe.'
The New York Times
The Mark of Athena
Van Goor
Odd Thomas is een
gewone jongen met
een bijzondere gave:
hij kan de doden zien
en begrijpt wat ze
zeggen. Harmony
Corner is een truckstop
aan de Paciﬁc Coast
Highway. Naast een
tankstation is er ook
een motel en een
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restaurant. Als Odd
Thomas besluit er te
overnachten ontdekt
hij dat er meer
verborgen wordt
gehouden dan je op
het eerste gezicht zou
denken. Als je er
eenmaal bent
neergestreken, is het
bijna onmogelijk om
weer weg te komen.
Over de Odd Thomasserie: `Als Stephen
King The Rolling Stones
is onder de auteurs,
dan is Dean Koontz The
Beatles. Playboy `Dean
Koontz schrijft over
memorabele
personages, omdat hij
angstaanjagende
spanning combineert
met spiritualiteit en
humor. Crimezone.nl
`Niet alleen spannend,
maar ook humoristisch.
Sp!ts
Kamp Halfbloed
vetrouwelijk Luitingh
Sijthoﬀ
De brandende doolhof
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van Rick Riordan Het
derde deel van De
beproevingen van
Apollo Met de hulp van
zijn halfgodvrienden
heeft Lester (oftewel
de sterfelijke versie
van de god Apollo) zijn
eerste twee
beproevingen weten te
overleven - één in
Kamp Halfbloed en één
in Indianapolis waar
Meg de duistere
voorspelling ontving.
De woorden die ze
sprak terwijl ze op de
Troon van Herinnering
zat, onthulden dat
Kamp Jupiter in gevaar
was. Terwijl Leo op
Festus vooruitvliegt om
het Romeinse kamp te
waarschuwen,
vervolgen Lester en
Meg hun missie door
het Labyrint. In het
zuidwesten zullen ze
de derde keizer
moeten vinden en het
orakel dat in
woordpuzzels spreekt.
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Maar er is een sprankje
hoop in de sombere
voorspelling: de
gespleten gids, slechts
hij weet hoe te gaan.
Ze zullen reizen in het
gezelschap van een
sater en Meg weet
precies op wie ze een
beroep kunnen doen.
Over de boeken van
Rick Riordan: 'Riordan
blinkt uit in het
verzinnen van slimme
plots en cliﬀhangers.'
BLJ 'De boeken zijn ook
een les in Griekse
mythologie.' Elsevier
'Een fantastische
leeservaring.' The
Guardian Lees alle
series van Rick
Riordan! Percy Jackson
(5 delen) Helden van
Olympus (5 delen) De
avonturen van de
familie Kane (3 delen)
Magnus Chase en de
goden van Asgard (3
delen) De
beproevingen van
Apollo (3 delen)
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The Son of Neptune
(Heroes of Olympus
Book 2) Van Goor
Jack Fletcher is een
jonge Engelse
samoeraikrijger in het
zeventiende-eeuwse
Japan. In dit zevende
deel van de serie wordt
hij achtervolgd door de
Shoguns samoerai.
Jack en zijn vrienden
weten te ontsnappen
door vermomd als
pelgrims aan boord
van een schip te gaan.
Maar de route is vol
gevaren: woeste
stormen, mensetende
haaien en ninjapiraten. De
verraderlijke
bemanning maakt hun
vlucht nog gevaarlijker.
Kan Jack op tijd een
beroep doen op De
Ring van Wind of zijn
hij en zijn vrienden op
weg naar een
zeemansgraf…
De tombe van de
tiran Van Goor
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Kamp Halfbloed
Vertrouwelijk van Rick
Riordan Een exclusief
kijkje in Kamp
Halfbloed! Apollo heeft
een introductievideo
gemaakt voor
nieuwkomers in Kamp
Halfbloed
(zelﬁngenomen als hij
is heeft hij die zelf
geschreven,
geregisseerd,
geacteerd en
gezongen). Percy en de
andere bekende
halfgoden vinden dit
zo’n verschrikking dat
ze zelf antwoord gaan
geven op vragen als
‘Wat is dit eigenlijk
voor plek?’ en ‘Mag ik
het Kamp Halfbloed-Tshirt houden?’
Nieuwelingen komen
alles te weten over wat
er speelt in het kamp
en waar wat te vinden
is. Maar het boek is
meer dan een
verkenning van de
gebouwen en
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terreinen. Het staat vol
met inside information
en roddels van en over
de bekende helden. En
natuurlijk staan er ook
wat goddelijke wijze
woorden van de god
Apollo in, omdat… nou
ja, omdat de auteurs
liever niet neergehaald
willen worden. Lees
alle series van Rick
Riordan! Percy Jackson
(5 delen) Helden van
Olympus (5 delen) De
avonturen van de
familie Kane (3 delen)
Magnus Chase en de
goden van Asgard (3
delen) De
beproevingen van
Apollo (2 delen
verschenen)
De moordenaar van de
nar Van Goor
An exciting new short
story from Rick Riordan
where Carter Kane
meets Percy Jackson.
Rick Riordan has now
sold an incredible 55
million copies of his
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books worldwide
The Son of Sobek Van
Goor
Join Percy Jackson,
Annabeth Chase and
Carter and Sadie Kane
as they do battle with
an ancient Egyptian
magician determined
to become a god.
Against impossible
odds, the four
demigods and
magicians team up to
prevent the
apocalypse. Contains
the short stories The
Son of Sobek, The Staﬀ
of Serapis and The
Crown of Ptolemy,
together in one volume
for the ﬁrst time. Plus,
read an exciting
extract from The Sword
of Summer, the ﬁrst
book in Rick Riordan's
latest series, Magnus
Chase and the Gods of
Asgard.
De toren van Nero Van
Goor
Van Rick Riordans
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debuutserie Percy
Jackson en de
Olympiërs en het
vervolg Helden van
Olympus zijn
wereldwijd 33 miljoen
exemplaren in druk!
Het bloed van Olympus
is het spectaculaire
slot over de helden van
Olympus waar de fans
verlangend naar
uitkijken. Hoewel de
Griekse en Romeinse
bemanningsleden van
de Argo II vooruitgang
hebben geboekt, lijken
ze nog steeds niet
dichter bij het verslaan
van de moeder van de
aarde, Gaea. Haar
reuzen zijn opgestaan
en ze zijn sterker dan
ooit. Ze moeten
worden gestopt voor
het feest van Spes,
want dan wil Gaea
twee halfgoden in
Athene oﬀeren. Ze
heeft hun bloed nodig –
het bloed van
Olympus. De goden,
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die nog steeds een
meervoudige
persoonlijkheidsstoorni
s hebben, zijn
nutteloos. Hoe kan een
handvol jonge
halfgoden het
opnemen tegen Gaea’s
leger van machtige
reuzen? Ondanks het
gevaar zit er niets
anders op om naar
Athene te gaan. Ze
hebben al veel te veel
opgeoﬀerd. En als
Gaea wakker wordt, is
het game over…
Het bloed van Olympus
Van Goor
Magnus Chase is altijd
een onrustige jongen
geweest. Sinds de
mysterieuze dood van
zijn moeder leeft hij in
de straten van Boston.
Op een dag wordt hij
opgespoord door een
man die hij nog nooit
eerder heeft ontmoet,
een man van wie zijn
moeder beweerde dat
hij gevaarlijk zou zijn.
14

De man vertelt hem
een onmogelijk
geheim: Magnus is de
zoon van een Noorse
god. En dat is niet
alles: de goden van
Asgard bereiden zich
voor op een oorlog. Om
Ragnarok - de
ondergang van de
goden - te voorkomen,
moet Magnus in de
Negen Werelden op
zoek naar een wapen
dat al duizend jaar
onvindbaar is.
Wanneer een vurige
aanval door reuzen
hem dwingt te kiezen
tussen zijn eigen
veiligheid en het leven
van honderden
onschuldigen, maakt
Magnus een fatale
beslissing. Soms is de
enige manier om een
nieuw leven te
beginnen door eerst te
sterven...
Aru Shah en het einde
van de tijd Luitingh
Sijthoﬀ Fantasy
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'Robin Hobb is een van
de grootste fantasyauteurs van deze tijd.
Schijnbaar moeiteloos
pakt ze de draad van
de Ziener-boeken weer
op.' - The Times Tien
jaar is verstreken sinds
de laatste passages
van De Boeken van de
Nar. Fitz, nu ouder en
wijzer, heeft zich onder
de naam Tom
Dassenkop samen met
zijn oude geliefde
Mollie in betrekkelijke
rust en anonimiteit
teruggetrokken binnen
de muren van zijn
landhuis in het Woeste
Woud, op het landgoed
dat hem voor zijn
diensten aan de kroon
is geschonken. Af en
toe is er contact met
zijn oude leermeester
Chade, magiër en
vertrouweling van de
Zienerkoningen van
het immense kasteel
de Hertenhorst. Van
zijn oude vriend de nar,
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die er voor een
belangrijk deel toe
heeft bijgedragen dat
Fitz nu is wie hij is,
heeft hij al jaren niets
vernomen. Elke poging
om het contact te
herstellen loopt op
niets uit. En dat zit Fitz
niet lekker. Dan
gebeurt er iets
waardoor voor Fitz en
Mollie, en alle andere
betrokkenen, het leven
in de Zes
Hertogdommen nooit
meer hetzelfde zal
zijn... De Amerikaanse
schrijfster Robin Hobb
heet in werkelijkheid
Megan Lindholm. Na
een studie
communicatiewetensch
appen aan de
universiteit van Denver
schreef ze onder haar
eigen naam een
indrukwekkend oeuvre
bijeen, van urban tot
traditionele en
prehistorische fantasy.
De erkenning van haar
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talent kwam pas toen
ze onder het
pseudoniem Robin
Hobb begon te
schrijven en het eerste
deel van De Boeken
van de Zieners –
Leerling en Meester –
verscheen. Nu, vijftien
jaar later, is Robin
Hobb een van de
meest succesvolle en
oorspronkelijke
fantasy-schrijvers van
de afgelopen eeuw.
Tekst achterplat) Met
De Moordenaar van de
Nar keert Robin Hobb
tot genoegen van haar
vele duizenden fans
terug naar de wereld
van Fitz, de
Zienerkoningen en de
Zes Hertogdommen.
Tijdens het Winterfeest
arriveert er een
boodschapper die Fitz
dringend wil spreken.

16

Maar hij verdwijnt op
mysterieuze wijze en
laat een bloedig spoor
achter. Wie is zijn
opdrachtgever? Waar
is hij gebleven? Hij
staat voor een raadsel,
Fitz –echtgenoot,
vertrouweling...
Moordenaar des
konings. ‘Robin Hobb is
een van de
belangrijkste fantasyschrijvers van nu,
geniaal in haar
verbeelding.’ – The
Times ‘Robin Hobb is
onbetwist één van de
twee of drie
belangrijkste fantasyauteurs van dit
moment.’ ***** (5
sterren) voor De
Moordenaar van de Nar
in SFX ‘Fantasy zoals
fantasy geschreven
hoort te zijn.’ – George
R.R. Martin
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