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Collection of Ancient and Modern British Authors James Fenimore Cooper 1840
Potions and Poisons Paizo Publishing 2018-01-02 Good For What AilsYou! Whether they're used
to bolster heroes'abilities or take enemies out of the game, potions and poisons are key
parts ofmany adventurers' arsenals. Far more options than simple healing draughts orstrengthsapping toxins are available to savvy heroes, though, especially thoseingenious enough to
craft their own concoctions. Pathfinder Player Companion:Potions & Poisons offers a sea of
new potions, elixirs, and strangeralchemical wonders for the discerning adventurer, plus
heinous designer poisons.Class and character options for those who brew or regularly imbibe
consumablesround out these offerings. Inside this book you'llfind: ►Feats and archetypes for
raceswith an affinity for poisons, including gripplis, nagaji, and vishkanyas, plusthe
scorpion sorcerer bloodline for those with a toxicheritage. ►Archetypes for a variety
ofclasses known for brewing or poisoning, including alchemists, rogues, andwitches. ►Spells
and feats specializedfor potion brewing, plus drugs, elixirs, gear, poisons, and tincturesalchemicalremedies that produce potent effects but impair theuser. This Pathfinder Player
Companion isintended for use with the Pathfinder Roleplaying Game and the Pathfindercampaign
setting, but it can be easily incorporated into any fantasyworld.
Het bloed van de elfen Andrzej Sapkowski 2014-06-25 De eerste volledige roman van Andrzej
Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van Henry Cavill
uit Netflix-hitserie The Witcher. Het Bloed van de Elfen is het derde boek van Andrzej
Sapkowski over de avonturen van hekser Geralt. Het is de eerste volledige roman na de
collecties korte verhalen uit De Laatste Wens en Het Zwaard der Voorzienigheid. Meer dan
vijfhonderd jaar leven mensen, dwergen, gnomen, halflingen en elfen in vrede. Totdat het met
de betrekkelijke rust opeens gedaan is: dwergen beginnen hun soortgenoten te vermoorden,
terwijl de elfen hun wapens opnemen tegen elkaar én de mensen. Maar te midden van alle
beroering wordt een kind geboren: Ciri, de kleindochter van koningin Calanthe, de Leeuwin van
Cintra. Tot grote vreugde van de heksers, die naar deze gebeurtenis hebben uitgezien. Zij is
namelijk de Vlam, het kind van de profetie dat de wereld voorgoed zal veranderen, ten goede
of ten kwade. Het is aan Geralt, de hekser van Rivia, om Ciri te beschermen en iemand te
vinden die haar kan helpen zich haar bijzondere gaven eigen te maken en, vooral, te
beheersen.
The Pathfinder James Fenimore Cooper 1871
Cooper's Novels: The pathfinder; or, the inland sea James Fenimore Cooper 1860
Een kroon van zwaarden Robert Jordan 2014-01-01 Terwijl in Een Kroon van Zwaarden, deel
zeven in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus, de eindstrijd tussen de Draak en het Kwade
steeds dichterbij komt, wordt het klimaat langzaamaan slechter. Robert Jordan, Rad des Tijds
7 Een Kroon van Zwaarden Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus
van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die
lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is
wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de
Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 7 Een Kroon van Zwaarden Heel
langzaam dringt het besef door dat de Laatste Strijd nabij is. Rhand Altor verovert nieuwe
gebieden in het zuiden en Egwene Alveren gaat haar troepen voor naar het noorden, waar de
renegaat Elaida regeert. Intussen weeft de Duistere een verschrikkelijk web. Hij omkleedt
dode dienaren met een nieuwe omhulsel en geeft hun een nieuwe naam, een nieuwe opdracht...
One Nation, One Blood Karen Marie Woods 1999

Resting Places Scott Wilson 2016-08-19 In its third edition, this massive reference work
lists the final resting places of more than 14,000 people from a wide range of fields,
including politics, the military, the arts, crime, sports and popular culture. Many entries
are new to this edition. Each listing provides birth and death dates, a brief summary of the
subject’s claim to fame and their burial site location or as much as is known. Grave location
within a cemetery is provided in many cases, as well as places of cremation and sites where
ashes were scattered. Source information is provided.
The country 1876
The Pathfinder, Or The Inland Sea Cooper 1860
Mes van dromen Robert Jordan 2014-01-01 In het elfde deel van Robert Jordans Het Rad des
Tijds-cyclus maakt iedereen zich klaar voor de laatste slag. Maar er moet nog veel gebeuren,
mocht Rhand de Duistere willen verslaan. Het Rad des Tijds 11 - Mes van Dromen Het Rad des
Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit
ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een
eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds.
Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo
staat het geschreven... 11 Mes van Dromen Het weefsel van de werkelijkheid wordt almaar
dunner. Alle voortekenen wijzen erop dat Tarmon Gai ́don, de Laatste Slag, ophanden is.
Weliswaar bereidt Rhand Altor zich voor op de confrontatie met de Duistere, maar eerst moet
hij een wapenstilstand zien te bewerkstelligen met de Seanchaanse legers, want die putten
zijn troepen steeds meer uit. De andere hoofdrolspelers, Perijn en Mart, Elayne en Egwene,
allemaal hebben ze hun handen meer dan vol. In korte tijd pakken de winden van de tijd zich
samen tot een immense storm, en Rhand en zijn metgezellen rijden die storm tegemoet. Zij
hebben geen keuze, ze moeten wel, anders zal de Duistere overwinnen en zal de wereld verloren
gaan. `Robert Jordan steekt Tolkien naar de kroon.' SFX
JAMES FENIMORE COOPER: 30 Novels in One Volume - Western Classics, Adventure Novels & Sea
Tales (Illustrated Edition) James Fenimore Cooper 2017-05-29 This carefully edited collection
has been designed and formatted to the highest digital standards and adjusted for readability
on all devices. Table of Contents: Leatherstocking Tales: The Deerslayer The Last of the
Mohicans The Pathfinder The Pioneers The Prairie The Littlepage Manuscripts: Satanstoe The
Chainbearer The Redskins The Adventures of Miles Wallingford: Afloat and Ashore Miles
Wallingford Other Novels: Precaution The Spy The Pilot The Red Rover The Wept of Wish-tonWish The Water-Witch The Bravo The Headsman The Monikins Homeward Bound Home as Found
Mercedes of Castile The Two Admirals The Wing-and-Wing Autobiography of a Pocket-Handkerchief
Wyandotté The Crater Jack Tier The Oak Openings The Sea Lions James Fenimore Cooper
(1789-1851) was a prolific and popular American writer of the early 19th century. His
historical romances of frontier and Indian life in the early American days created a unique
form of American literature. Before embarking on his career as a writer, Cooper served in the
U.S. Navy as a Midshipman, which greatly influenced many of his novels and other writings.
The novel that launched his career was The Spy, a tale about counterespionage set during the
Revolutionary War. He also wrote numerous sea stories, and his best-known works are five
historical novels of the frontier period known as the Leatherstocking Tales. Among his most
famous works is the Romantic novel The Last of the Mohicans, often regarded as his
masterpiece.
The deerslayer. The Pathfinder. The pioneers James Fenimore Cooper 1892
In de ban van de ring John Ronald Reuel Tolkien 2011
De schaduw van de nacht Deborah Harkness 2012-07-27 Diana en Matthew komen in het
victoriaanse Londen terecht, een wereld vol spionnen én oude vrienden van Matthew. Zal Diana
iemand vinden die haar kan leren met haar krachten om te gaan? Kan Matthew zich hier op het
mysterie rondom het magische manuscript concentreren? En zal hun liefde alle gevaren die deze
nieuwe wereld heeft het hoofd kunnen bieden?
Viersprong van de schemer Robert Jordan 2014-01-01 De Schemer breekt aan in dit tiende deel
in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus. Hierdoor komen de helden voor een moeilijke keuze
te staan. Allen verkeren in levensgevaar... Robert Jordan, Rad des Tijds 10 - Viersprong van
de Schemer Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de
afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang
geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen
op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw
verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 10 Viersprong van de Schemer Onze helden
staan voor een moeilijke keuze. De Schemer breekt aan en de macht van de Duistere neemt toe.
Erger nog, alle betrokkenen verkeren om uiteenlopende redenen in levensgevaar. Zo ontdekt

Mart, op de vlucht met de Dochter van de Negen Manen, dat zowel de Schaduw als de Seanchanen
hem op de hielen zitten. Hij is niet de enige die onder grote druk staat. Zo probeert Perijn
zijn gevangengenomen vrouw Faile te bevrijden en belegeren de rebellerende Aes Sedai van
Egwenes Tar Valon. In Andor vecht Elayne voor de Leeuwentroon, door vijanden omringd, wat
dubbel gevaar oplevert. En Rhand? Voor hem is er, ondanks zijn inspanningen, eigenlijk niets
veranderd. Hij wordt nog steeds gehaat en gevreesd... `Robert Jordan staat op eenzame
hoogte.' Publishers Weekly
De torens van middernacht Robert Jordan 2014-01-03 De Laatste Slag is begonnen in dit
dertiende deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus. De legers van de Schaduw rijzen
op, en de Duistere breekt zijn ketenen los... Het Rad des Tijds 13 - De Torens van
Middernacht Het Rad des Tijds was goeddeels voltooid toen Robert Jordan in 2007 overleed. Het
aanstormend talent Brandon Sanderson werd uitgekozen als de geschiktste schrijver om de meest
aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia van passende slotakkoorden te voorzien.
En hij doet dat met verve en respect. De Torens van Middernacht, is het voorlaatste deel
waarmee Het Rad des Tijds zal worden afgerond. 13 De Torens van Middernacht Het einde nadert,
de laatste slag is begonnen... De zegels van de kerker van de Duistere brokkelen af. Het
patroon zelf is aan het ontrafelen en de legers van de Schaduw rijzen op uit de Verwording.
Perijn Aybara wordt achtervolgd door spoken uit zijn verleden; Witmantels en wolvenslachters
zitten hem op de hielen. Telaranrhiod lijkt de aangewezen plaats om naar antwoorden te
zoeken, maar Perijn wordt gehinderd door andere zaken. Hij moet leren de wolf in zichzelf te
beheersen, voordat het beest hém overmeestert. Intussen bereidt Martrim Cauton zich voor om
de wezens voorbij de stenen poorten, de Aelfinn en Eelfinn, uit te schakelen. Maar het Rad
weeft wat het Rad wil. De Toren van Ghenjei wacht en zijn geheimen zullen eindelijk het lot
van een lang verloren vriendin onthullen.
The Pathfinder James Fenimore Cooper 2022-03-11 Reprint of the original, first published in
1864.
The Novels of J. Fenimore Cooper : The Prairie, The Pathfinder, Miles Wallingford, Afloat
and Ashore, The Two Admirals, The Red Rover James Fenimore Cooper 1868
De zes zwanen De gebroeders Grimm 2021-03-08 Waarom veranderen de zes broers plotseling in
zwanen? De jongens zijn de zonen van de koning, die op een dag verdwaald raakt in het bos en
een heks tegenkomt. Ze wil hem alleen helpen als hij met haar dochter trouwt. Hij is ten
einde raad en kan niet anders dan met de heksendochter trouwen. Hij verstopt zijn zeven
kinderen, zodat zij hen geen kwaad kan doen. Maar wanneer de gemene stiefmoeder dat ontdekt,
verandert ze de zonen in zwanen. Wat gebeurt er met het zevende kind, het jongste zusje? Lees
het avontuur in ‘De zes zwanen’ van de Gebroeders Grimm. De Gebroeders Grimm zijn de
klassieke grootmeesters in het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en
‘Doornroosje’ behoren tot hun bekendste sprookjes, waarvan sommige later zijn verfilmd door
Disney. Wie is er niet opgegroeid met de klassieke avonturen van ‘Hans en Grietje',
'Rapunzel’ en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit Duitsland lieten met hun achtergrond
als taalkundigen een buitengewone collectie na van sprookjes en legenden. In hun tijd werden
de werken al vertaald in alle Europese talen en inmiddels kunnen de sprookjes worden
verslonden in iedere levende taal.
De ondergang van de Batavia Mike Dash 2013-07-31 De psycho-historische thriller over een van
de bloedigste hoofdstukken uit Nederlands maritieme geschiedenis In de vroege morgen van 4
juni 1629 loopt de Batavia, een pronkschip van de VOC, op haar eerste reis naar 'de Oost' op
een rif voor de kust van Australië. Terwijl opperkoopman Francisco Pelsaert met de enige
sloep koers zet naar Java om hulp te halen, richt de gemankeerde onderkoopman Jeronimus
Cornelisz, gedreven door een explosief mengsel van ambitie en halfbegrepen esoterische
ideeën, een ware slachting aan onder de opvarenden. De ondergang van de Batavia is een
verbijsterende thriller over de schipbreuk van de roemruchte Oost-Indiëvaarder en de
bloedigste muiterij in de geschiedenis van de VOC. Tegelijkertijd is het boek een
intrigerende zoektocht naar de motieven van een moorddadige psychopaat die een zeereis kon
maken tot een afdaling in de hel. Met vaart en stijl laat Mike Dash Nederlands Gouden Eeuw
herrijzen, en hij gunt de lezer een macaber kijkje achter de weelderige façade van de VOC,
het boegbeeld van de zeventiendeeeuwse handelsnatie.
Cooper's 'Leather-stocking' tales, comprising The Deerslayer. The Pathfinder, The last of
the Mohicans, The pioneers, The prairie James Fenimore Cooper 1867
The Pathfinder, Or, The Inland Sea James Fenimore Cooper 1840 In the sequel to The last of
the Mohicans, Natty Bumppo tries to help a small outpost on Lake Ontario.
De jaren van verachting Andrzej Sapkowski 2015-01-15 De tweede volledige roman van Andrzej
Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van Henry Cavill

uit Netflix-hitserie The Witcher. De Jaren van Verachting is het vierde boek van Andrzej
Sapkowski over de avonturen van hekser Geralt, en een direct vervolg op de roman Het Bloed
van de Elfen. Geralt van Rivia heeft over de hele wereld monsters en demonen verslagen, maar
hij is slecht voorbereid op wat er komen gaat als twee machtige koningen hun legers opstellen
bij de rivier die hun rijken scheidt. De zaak verergert als ook elfen en andere niet-mensen
zich mengen in de strijd en zich diep in het woud aansluiten bij de verschillende
strijdkrachten. Geralt en zijn geliefde Yennefer moeten ondertussen de kleindochter van
koningin Calanthe, de Leeuwin van Cintra, beschermen. Want zij, Ciri, is de Vlam, het kind
van de profetie, en het is aan haar om de wereld te redden of er een eind aan te maken...
De komst van de schaduw Robert Jordan 2014-01-08 In dit vierde deel in Robert Jordans Het
Rad des Tijds-cyclus moet Rhand Altor zich bewijzen als de Herrezen Draak, en de aanvallen
van het Kwaad op zijn leven zien te ontwijken. Robert Jordan,Rad des Tijds 4 - De Komst van
de Schaduw Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de
afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang
geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen
op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw
verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... De legendarische burcht die de Steen van
Tyr wordt genoemd is ingenomen door Rhand Altor. Dat levert tal van vragen op. Immers,
volgens een oeroude profetie zou de Steen worden veroverd door de langverwachte redder van de
wereld. Maar velen hebben zo hun twijfels over Rhand Altor en hij moet dagelijks vrezen voor
zijn leven. Gaandeweg, terwijl vriend en vijand intrigeren en samenzweren, bestudeert Rhand
de oude geschriften en worstelt hij met zijn gaven. Maar vooral denkt hij na over zijn
volgende zet, waarmee hij hoopt iedereen te slim af te zijn. `Naarmate de cyclus vordert
werken de boeken van Het Rad in toenemende mate verslavend.' LA Times
The Youth's Companion Nathaniel Willis 1883 Includes music.
Heer van Chaos Robert Jordan 2014-01-08 In deel zes van Robert Jordans Het Rad des Tijdscyclus is Rhand op zoek naar bondgenoten. Maar is het genoeg om de Duistere te verslaan? En
kan hij de rampzalige droogte stoppen? Robert Jordan, Rad des Tijds 6 - Heer van Chaos Het
Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In
dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van
een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds.
Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo
staat het geschreven... 6 Heer van Chaos Het ogenblik waarop de laatste strijd zal beginnen
is daar. De naties zijn ten prooi gevallen aan de gevreesde Verzakers, die de terugkeer van
de Duistere voorbereiden. De enige die mogelijk in staat is de snode plannen te voorkomen, is
Rhand Altor. Maar hij is nog in Rhuidean en wacht daar op de uitkomst van het beraad van de
Aielstammen. Zullen zij zich onder zijn banier scharen, of niet? En dat terwijl er geen tijd
te verliezen is... `Verbeelding en vertelkunst evenaren inmiddels die van Tolkien.'
Publishers Weekly
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek
had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen
Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het
Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder
de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt
Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende
relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse
filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de
Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste
Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van
Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Pathfinder Player Companion Amber E. Scott 2017-08-08 It Came from the Sea Whether from the
dark depths of the ocean orazure tropical seas, heroes rise from beneath the waves.
Pathfinder PlayerCompanion: Blood of the Sea explores the mystical paths and strangeabilities
of sea-born adventurers. Discover the secrets of aquatic elves,gillmen, merfolk, tritons, and
more. New magic items and spells aid aquaticcharacters and land-dwelling characters alike. A
host of new archetypes, feats,and other options allow you to infuse your character with the
power of the sea.Dive into Blood of the Sea and discover oceans of possibility! Inside this
book you'llfind: * Archetypes for a variety of classes,such as the coral witch and the kraken
slayer paladin, as well as a new cavalierorder and bardic masterpieces, useful for characters

in aquaticcampaigns. * Rules for playing nonstandard raceslike cecaelias, locathahs, and
tritons, along with a collection of gear bothmagical and mundane that can help your heroes in
the world beneath thewaves. * Advice on what to consider when yourland-dwelling character
must explore the depths, and tips on how aquaticcharacters can overcome the daunting
challenges of adventuring onland. This Pathfinder Player Companion is intendedfor use with
the Pathfinder Roleplaying Game and the Pathfinder campaign settingbut can easily be
incorporated into any fantasy world.
De vuurdoop Andrzej Sapkowski 2015-07-15 De derde volledige roman van Andrzej Sapkowski met
hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van Henry Cavill uit Netflixhitserie The Witcher. De Vuurdoop is het vijfde boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen
van hekser Geralt, en een direct vervolg op de roman De Jaren van Verachting. Geralt van
Rivia is nog altijd herstellende van de verwondingen die hij opliep tijdens de coup van
Thanedd. Maar hij is vastbesloten zijn zoektocht naar Ciri, de troonopvolgster van Cintra, zo
snel mogelijk voort te zetten. Een woeste oorlog raast echter door de koninkrijken van het
noorden, en bijna elke streek die hij en zijn bondgenoten doorkruisen staat in brand.
Bovendien gaat het gerucht dat Ciri aan het hof van Nilfgaard is, in voorbereiding op haar
huwelijk met keizer Emhyr. Het lijkt onder zulke omstandigheden een onmogelijke missie om de
prinses te redden...
Fabeldieren en Waar Ze Te Vinden J.K. Rowling 2017-04-03 Een gloednieuwe editie van dit
standaardwerk uit de wereld van Harry Potter, met een nieuw voorwoord van J.K. Rowling (onder
het pseudoniem Newt Scamander) plus zes nieuwe fabeldieren! Het meesterwerk van Newt
Scamander heeft als verplicht schoolboek op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en HocusPocus generaties tovenaars beziggehouden. Fabeldieren en Waar Ze Te Vinden is een onmisbare
introductie in de wereld van de magische dieren van de tovenaarswereld. De jarenlange reizen
en het onderzoek van Scamander zijn van ongelofelijk belang geweest. Sommige dieren zullen de
lezers van de Harry Potter-serie bekend voorkomen - de Hippogrief, de Basilisk, de Hongaarse
Hoornstaart... Andere zullen zelfs de meest enthousiaste amateur Magiezoöloog verrassen.
Ontdek nu alles over de bijzondere gewoontes van magische dieren op vijf werelddelen... De
opbrengst van dit boek gaat naar liefdadigheidsintellingen die jongeren en kinderen helpen
een beter leven te krijgen. 20 % hiervan wordt verdeeld door Comic Relief en 80 % door Lumos
Foundation. Comic Relief is a registered charity in the UK with charity number 326568
(England/Wales) and SC039730 (Scotland). Lumos Foundation is a geregistered charity in the UK
with no 1112575.
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie.
De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de
bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de
boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn
waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten.
Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
Works: The Pathfinder; or, The inland sea James Fenimore Cooper 1856
Youth's Companion 1882
JAMES FENIMORE COOPER Ultimate Collection: 30+ Adventure Novels, Western Classics & Sea
Tales (Including Travel Writings, Historical Works and Biographies) - Illustrated James
Fenimore Cooper 2017-05-29 Musaicum Books presents to you this carefully created collection
of James Fenimore Cooper's renowned western classics, sea tales and historical novels. This
ebook has been designed and formatted to the highest digital standards and adjusted for
readability on all devices. Content: Leatherstocking Tales: The Deerslayer The Last of the
Mohicans The Pathfinder The Pioneers The Prairie The Littlepage Manuscripts: Satanstoe The
Chainbearer The Redskins The Adventures of Miles Wallingford: Afloat and Ashore Miles
Wallingford Other Novels: Precaution The Spy The Pilot The Red Rover The Wept of Wish-tonWish The Water-Witch The Bravo The Headsman The Monikins Homeward Bound Home as Found
Mercedes of Castile The Two Admirals The Wing-and-Wing Autobiography of a Pocket-Handkerchief
Wyandotté The Crater Jack Tier The Oak Openings The Sea Lions James Fenimore Cooper
(1789-1851) was a prolific and popular American writer of the early 19th century. His
historical romances of frontier and Indian life in the early American days created a unique
form of American literature. Before embarking on his career as a writer, Cooper served in the
U.S. Navy as a Midshipman, which greatly influenced many of his novels and other writings.
The novel that launched his career was The Spy, a tale about counterespionage set during the
Revolutionary War. He also wrote numerous sea stories, and his best-known works are five
historical novels of the frontier period known as the Leatherstocking Tales. Among his most

famous works is the Romantic novel The Last of the Mohicans, often regarded as his
masterpiece.
Cyclopædia of English Literature Robert Chambers 1864
The Witcher - De laatste wens (filmeditie) Andrzej Sapkowski 2020-10-12 Dit is de eerste
verzameling verhalen van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé
inspiratiebron voor de rol van Henry Cavill uit de Netflix-hitserie The Witcher. De Laatste
Wens is het eerste boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen van hekser Geralt. Een
collectie korte verhalen vol magie en monsters. Geralt valt behoorlijk op, met zijn witte
haar en doordringende ogen, zijn cynische houding en totale gebrek aan respect voor
autoriteit... Maar hij is veel meer dan zijn indrukwekkende uiterlijk doet vermoeden. Geralt
is een hekser, een man met magische krachten die van hem een briljante vechter en een
genadeloze huurmoordenaar maken. Zijn doelwitten? Verachtelijke monsters die het land
terroriseren. Als beschermer van de onschuldigen ontmoet Geralt incestueuze koningen met
ondode dochters, wraakzuchtige geesten, schreeuwende harpijen, vampiers met relatieproblemen
en wanhopige demonen. Velen zijn kwaadaardig, sommigen zelfs verdorven, maar het
belangrijkste is dat de meesten niet zijn wie ze lijken...
Cyclopoedia of English Literature Robert Chambers 1854
Cyclopaedia Of English Literature Robert Chambers 1859
Het oog van de wereld Robert Jordan 2014-01-01 In dit eerste deel van Robert Jordans Het Rad
des Tijds-cyclus – nu met compleet nieuwe proloog Raven – dreigt alles wat was, wat is en wat
zal zijn verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... Het Rad des Tijds is onbetwist de
meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt
Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is
voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat
zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... In het
ooit zo vredige dorpje Emondsveld breken roerige tijden aan. Grote gebeurtenissen in de
buitenwereld, eerder slechts verre geruchten, werpen hun donkere schaduw over Emondsveld. En
daar blijft het niet bij. De komst van onbekende vreemdelingen brengt grote veranderingen met
zich mee, veranderingen die niet zijn terug te draaien en die voorgoed het leven van alle
betrokkenen zullen veranderen. Er moet iets gebeuren, zoveel is duidelijk. Het gevolg is dat
vijf jonge Emondsvelders van huis en haard vertrekken en zo het middelpunt worden van een
vernietigende reeks gebeurtenissen die de wereld in heftige beroering zullen brengen.
`Verbeelding en vertelkunst evenaren inmiddels die van Tolkien.' Publishers Weekly
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