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spelletje spelen om Tamlin te misleiden - één misstap betekent het einde, niet alleen van Feyre, maar van
haar hele wereld. Als de oorlog uitbreekt, moet Feyre beslissen wie van de oogverblindende en dodelijke
Edelheren ze kan vertrouwen. Ze zal op onverwachte plekken naar bondgenoten moeten zoeken. Maar
terwijl immense legers de macht proberen te grijpen, woedt de grootste strijd in haar hart. Over de eerste
twee delen van de serie: 'Spanning, romantiek, intrige en actie. Dit boek mag je niet missen.' The
Huffington Post 'Dit moet je kopen!' School Library Journal Lees ook de eerste twee delen van de serie: Hof
van doorns en rozen Hof van mist en woede
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Wildwoud Colin Meloy 2012-12-14 Prue McKeels leven is heel gewoon, totdat haar kleine broertje wordt
ontvoerd door een zwerm kraaien. Ze durft niet meer naar huis en gaat de kraaien achterna om haar
broertje te redden. De vogels vliegen naar de Onbegaanbare Wildernis, het verboden bos waar niemand
ooit uit terugkeerde. Zo begint het avontuur dat Prue en haar vriendje Curtis meeneemt naar een geheime
wereld vol gewelddadige beesten, liefdevolle wezens en machtige figuren met slechte bedoelingen.

Hof van mist en woede Sarah J. Maas 2016-07-26 Zinderende spanning en vurige passie in deel 2 van de
Hof van doorns en rozen-serie! Feyre heeft de vloek van Amarantha verbroken en is teruggekeerd naar het
Lentehof, maar daarvoor moest ze een hoge prijs betalen. De vreselijke dingen die ze heeft gedaan om
Tamlin te redden kan niet ze vergeten en ook haar afspraak met Rhysand, Edelheer van het gevreesde
Nachthof, heeft ze maar al te goed onthouden. Terwijl Feyre haar weg zoekt door een doolhof van politiek,
passie en duizelingwekkende macht, doemt er een veel groter kwaad op. Feyre zou het kunnen
tegenhouden, maar alleen als het haar lukt om haar angstaanjagende krachten te beheersen en haar
gekwelde ziel te helen. Young Adult boek van het jaar op Chicklit.nl!
Hof van vleugels en verwoesting Sarah J. Maas 2017-05-31 Het meeslepende slot van de fantasyserie
van topauteur Sarah J. Maas Een naderende oorlog bedreigt alles waar Feyre van houdt in het
bloedstollende derde deel van de Hof van doorns en rozen-serie. Feyre heeft haar metgezel Rhysand
verlaten en is teruggekeerd naar het Lentehof. Ze is vastbesloten informatie te verzamelen over Tamlins
plannen en die van de koning van Hybern, die Prythian wil overheersen. Maar ze moet een dodelijk
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