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Beste lezers             
 

 

Boeken lezen is heerlijk. Je kunt in de “echte” wereld reizen, maar ook 

(ver)dwalen in andere (al dan niet bestaande) werelden. 

 

Game of Thrones is waarschijnlijk het bekendste fantasy-epos, naast The 

Lord of the Rings. 

   Er zijn echter nog veel meer series en boeken met hun eigen werelden, al 

   dan niet in verleden of toekomst. 

 

In het advies heb ik in geval van series steeds het eerste deel geplaatst.  

 

De boeken zijn ingedeeld naar volwassenen en young adult. 

 

U vindt verhalen over magie, fantasy, science fiction, dystopieën, en dark 

fantasy. 

 

 

Verhalencoach Rianne 

 

 

Als  je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor.  
Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor.  

Albert Einstein in 1947 
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Fantasy romans 
 

 

 Het verhaal van de dienstmaagd/ Atwood, 
Margaret 
 
De nabije toekomst: de Verenigde Staten zijn de Republiek 
Gilead geworden. De nieuwe maatschappij is gebaseerd op het 
boek Genesis uit het Oude Testament. De vrouw is geheel 
ondergeschikt aan de man, slechts een gebruiksvoorwerp in een 
samenleving die volgens strikte wetten verloopt. De vertelster 
behoort tot de klasse der Dienstmaagden. Ze zijn in het rood 
gekleed met een witte kap en hun taak is kinderen te baren, 
verwekt door de gezagsdrager, terwijl de echtgenote toekijkt. 
Wordt vervolgd door de “Testamenten”. 

 

 

 De rattenvanger / Barbi, Francesco 
 
De gebochelde doodgraver Ghescik weet de hand te leggen op 
een medaillon en een antiek boek van tovenaar Ar-Gular. Hij wil 
meer te weten komen over deze magische tovenaar, die in een 
toren woonde waarin al eeuwen niemand meer komt. Hier vindt 
Ghescik een diadeem. Als hij deze opzet, raakt hij in trance en 
ziet de wereld door de ogen van een monster.  
Nadat Ghescik uit zijn trance ontwaakt, beseft hij dat hij het 
monster heeft helpen ontsnappen.  
Samen met een premiejager, een reus met een spraakgebrek, 
een prostituee en natuurlijk de rattenvanger, zet Ghescik de 
klopjacht in. 
Deel 1 van de serie “Al-Gular”. 
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Fantasy romans 
 

 

 De twaalf koningen van Sharakhai / Beaulieu, 
Bradley P. 
 
De woestijnstad Sharakhai wordt geregeerd door twaalf 
onsterfelijke koningen. Niemand weet hoe ze – op een nacht – 
aan de macht zijn gekomen. Elk jaar wordt deze nacht 'gevierd' : 
Beth Zha'ir. Dan komen de 'asirim' uit het woestijnzand naar de 
stad en offeren mensen. Ooit werd de moeder van Çeda gedood 
door de koningen. Ze wil wraak nemen. Afkomstig uit de 
sloppenwijken groeit ze op samen met haar vriend Emre. Çeda 
wordt een gladiator die zich verkleedt als 'witte wolf'. Ze voert 
geheime opdrachten uit die ze krijgt van de eigenaar van de 
arena. Tijdens een van die nachten ontdekt ze een geheim ...  
Deel 1 van de serie  “Het lied van het gebroken zand”. 

 

 

 De dagen van het Hert/ Bodoc, Liliana 
 
De verschillende stammen in het Vruchtbare Land leven 
vrij vredig met elkaar. Maar onheil nadert vanuit de Oude 
Wereld in de vorm van afgezanten van de fysieke zoon van 
de Dood. De stammen moeten hun krachten bundelen en 
sluiten tijdens een vergadering een verbond om de 
vijanden tegen te kunnen houden. 
Deel 1 van de “Sage van het Grensland”.  
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Fantasy romans 
 

 

 Verwante geesten/ Bond, Gwenda 
 
Amerika, 1969: een groep studenten in Indiana raakt als 
proefpersoon betrokken bij een programma waarbij het 
leger experimenteert met verdovende middelen. 
Geleidelijk ontdekken ze dat er in het  laboratorium ook 
andere experimenten worden gedaan, zelfs met kinderen. 
De vier besluiten de kinderen te bevrijden, maar de afloop 
is anders dan ze hoopten.  

 

 

 Jarka Ruus / Brooks, Terry 
 
Twintig jaar zijn verstreken sinds Grianne Ohmsford afstand 
deed van haar leven als de gevreesde Ilse Heks en bevrijd werd 
door de magie van het Zwaard van Shannara en de vernietiging 
van haar mentor, de Morgawr. Ze heeft zich als hoge druïde 
gewijd aan vrede tussen de rassen en de verdediging van de Vier 
Landen. Toch heeft Grianne nog vijanden die streven naar haar 
ondergang en die van het rijk. Als Grianne plotseling verdwijnt 
wordt haar jonge dienaar Tagwen gedwongen haar uit handen 
van haar vijanden te redden, samen met Griannes jonge neef 
Pen Ohmsford en de machtige elf Ahren Elessedil. En dat terwijl 
de duistere machten zich wederom opmaken om de Vier Landen 
aan te vallen...  
Overzicht van de series: 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/brooks-terry/brooks.html 
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Fantasy romans 
 

 

 Het magiërsgilde / Canavan, Trudi 
 
De magiërs van Imardin doorbreken slechts eenmaal per jaar 
hun afzondering, als ze de straten van Imardin ontdoen van 
zwervers en ander ongewenst volk. Dit noemt men de Zuivering. 
Sonea is opgegroeid in de sloppenwijken haat de magiërs. Op de 
dag van de Zuivering gooit ze een steen naar het magische schild 
dat hen omringt. Tot ieders verrassing doorboort de steen het 
schild raakt ze een van hen aan het hoofd.Nooit eerder heeft 
een ongetrainde uit het gewone volk een dergelijk vermogen 
laten zien. Sonea slaat op de vlucht. De magiërs beseffen dat 
Sonea is wat ze het meeste vrezen: een ongetrainde magiër 
buiten hun bereik. Ze moeten haar vinden voordat haar magie 
losbreekt en haar vernietigt - met de stad erbij. 
Eerste deel van “de Zwarte Magiërs”. 
Wordt vervolgd door Het Tijdperk van de Vijf, en Sonea. 

 

 

 Godin bij vergissing / Cast, P.C. 
 
Nadat lerares Shannon Parker op een veiling een Keltische pot 
heeft gekocht, komt ze met haar auto in een storm terecht. Ze 
wordt door haar spiegelbeeld in een vuurbal gelokt,  en belandt 
in een andere wereld. In deze wereld blijkt ze van leven geruild 
te hebben met Rhiannon, de incarnatie van de godin Epona. 
Rhiannon staat op het punt om te trouwen met een… centaur! 
Shannon, hoewel ze paarden altijd leuk heeft gevonden, is het 
toch te gek om er met een te trouwen… Ze heeft echter geen 
keus. Tijdens uittredingen in haar slaap komt Shannon erachter 
dat de echte Rhiannon hele goede redenen had om met haar 
van wereld te ruilen...  
Deel 1 van de “Partholon”-serie. 
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Fantasy romans 
 

 

 Het boek van vuur / Clemens, James 
 
Op een allesbeslissende avond lang geleden hebben drie wijzen 
zich opgeofferd in een poging het land van Alasea van de 
ondergang te redden. 
Nu, vijf eeuwen later, erft Elena de verloren gegane krachten. 
Maar nog voordat zij beseft welke gave zij heeft gekregen, 
stuurt de Duistere Heer zijn volgelingen om haar gevangen te 
nemen en bij hem te brengen. 
Samen met haar kameraden probeert ze uit handen te blijven 
van de Duistere Heer en gaat ze de strijd met hem aan. 
Deel 1 van “Verboden & Verbannen”. 

 

 

 De boekbinder/ Collins, Bridget 
 
Als boerenzoon Emmett na een mysterieuze ziekteperiode 
weer in staat is op het land te werken, komt er een brief 
waarin hij wordt uitgenodigd om zich te melden als 
leerjongen bij een boekbindster.  
De uitnodiging is bindend :  nee is geen optie. In zijn 
leertijd bekwaamt hij zich in het decoreren van boeken. 
Vreemd genoeg zijn er weinig klanten en gaan de 
ingebonden boeken achter slot en grendel. Dit roept veel 
vragen op bij Emmett over de activiteiten van de oude 
boekbindster. Hoe gaat toch dat boekbinden precies in zijn 
werk en welke verhalen en geschiedenissen worden 
ingebonden? 
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Fantasy romans 
 

 

 Een kracht ontwaakt / Doom, Petra 
 
Mirabel helpt Overstekers, wezens uit de magische wereld 
Aeterna, die naar de aarde zijn gekomen. Hun ware aard blijft 
verborgen voor de mens, maar de faunen, pixies en sucubi 
vormen wel de bron voor sprookjes en legenden. Mirabel 
bemiddelt tussen Overstekers en lost hun problemen met 
mensen op. Als l id van het koninklijk huis van Aeterna staat ze 
hoog in aanzien; toch lijkt ze gewoon. Dan wordt ze betrokken 
bij een moordzaak. 
Debuutroman. 
Deel 1 van de “Overstekers”. 

 

 

 De geheimen van Khifa/ Doornbos, Mark 
 
De ork Cromrak en de avonturier Grash reizen naar het 
mensenrijk Khifa, waar ze de graftombe van de 
mensenkoning Nethusaleph. De graftombe zit vol met met 
vallen en magische wachters. Grash verongelukt en 
Cromrak ontsnapt ternauwernood,  met een magisch 
medaillon. Een jaar later wordt het rijk van de orks 
geteisterd door een meedogenloze ziekte. Ook Cromraks 
moeder wordt ziek. Volgens de legendes is er een 
geneesmiddel, maar de ingrediënten zijn alleen te vinden 
op gevaarlijke plekken in verboden gebieden. Samen met 
de jager Kendar, de sjamaan Varok, de sfinx Ramaoh en de 
orkin Daryliah, gaat Cromrak op zoek naar het medicijn. 
Deel 1 van “de kronieken van Cromrak”. 
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Fantasy romans 
 

 

 Nicolas en de verdwijning van de wereld/ 
Eekhout, Anne 
 
Nicolas (8) probeert grip te krijgen op het bestaan. Als een 
zwart gat met 200 kilometer per seconde richting aarde 
suist, om alles te vernietigen, verandert de wereld in een 
anarchistische bende. Terwijl de volwassenen het hoofd 
laten hangen, probeert de jongen in oplossingen te 
denken. 

 

 

 Magiër / Feist, Raymond E. 
 
Puc en Tomas, twee vrienden, werken aan het hof van 
Midkemia. Tomas wordt opgeleid als zwaardvechter en krijgt 
een gouden zwaard van een stervende draak. Puc heeft 
magische krachten en wordt opgeleid tot magiër. Prinses Carlina 
is verliefd op hem, hij op haar, maar zijn vriend Roland ook. 
Tussen Midkemia en een andere wereld, die van de 
gewelddadige Tsurani, ontstaat een opening wat leidt tot een 
invasie. Puc wordt gevangen genomen en weggevoerd naar het 
rijk van de Tsurani, waar hij het van slaaf tot magiër brengt, en 
een gezin sticht. 
(Er zijn - volgens de website van Feist - drie manieren om zijn 
boeken te lezen: publicatiedatum, chronologische volgorde en 
een alternatieve volgorde. 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/feist-raymond/feist.html) 
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Fantasy romans 
 

 

 In de schaduw van de zwarte zon/ Friedman, 
C.S. 
 
Op een allesbeslissende avond lang geleden hebben drie wijzen 
zich opgeofferd in een poging het land van Alasea van de 
ondergang te redden. 
Nu, vijf eeuwen later, erft Elena de verloren gegane krachten. 
Maar nog voor ze beseft welke gave zij heeft gekregen, stuurt de 
Duistere Heer zijn volgelingen om haar gevangen te nemen en 
bij hem te brengen. 
Samen met haar kameraden gaat ze de strijd met hem aan. 
Deel 1 van " Verboden en Verbannen”.  
 
 

 
 

 

 Legende/ Gemmell, David 
 
De vestingsstad Dros Delnoch is de enige plek waarlangs het i  
leger van de Nadir de bergen door kan trekken om het rijk van 
de Drenai binnen te vallen. En dat leger is nu in aantocht... 
Onder aanvoering van Ulric, Krijgsheer van het Noorden, 
trekken de stammen en clans van de Nadir in een woeste horde 
van een half miljoen krijgers op tegen Dros Delnoch. 
Hun enige  hoop is Druss, bijgenaamd de Bijlvechter, een 
legendarische held die velen dood wanen... 
 Deel 1 van “De kronieken van de Drenai”. 

https://www.boekbeschrijvingen.nl/gemmell-
david/gemmell.html 
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     Fantasy romans 
 

 

 De ontdekking van een koning/ Gielen, Eline 
 
Als koning Erestor Escariëtt op het rotsige eiland Trévah een 
ontdekking doet, krijgt Aélanyss de kans als eerste álfran in 
enkele millennia het Grote Woud te verlaten. Met Luzian gaat ze 
op reis. 
De vraag of de vondst een poort naar de wereld van de godheid 
Thilthran is, houdt ook de afgevaardigden van Palonië en de 
leenheren van Darsson bezig. Het spel van politieke intriges en 
geheime verbonden is begonnen. 
Deel 1 van “Het licht van de Stervende Maan”.  

 

 

 

 Het zwaard van de waarheid/ Goodkind, Terry 
 
Richard Cypher is een eenvoudige boszoeker in Westland, de 
enige natie van het oorspronkelijke, in drieën gesplitste land dat 
vrij is van magie.  
In het Middenland en vooral in D'Hara heersen de tovenaars, 
met als gevaarlijkste Darken Rahl, die de opperheerschappij 
nastreeft. Als Richard Kahlan de Belijdster uit het Middenland 
redt van de moordenaars van Rahl, verandert zijn hele leven. 
Deel 1 van “De wetten van de magie”. 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/goodkind-
terry/goodkind.html 
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Fantasy romans 

 

 

 Maîtresse van de dood/ Goodkind, Terry 
 
De duizendjarige tovenaar Nathan en de Meesteres van de 
Dood, Nicci, worden op een queeste gezonden om de 
heerschappij en wetten van opperheer Richard Rahl aan alle 
onderdanen bekend te maken. Dat lijkt hun opdracht, maar van 
een heks ontvangen ze een tweede, veel belangrijker opdracht: 
Trek naar het onbekende Oude Land en redt de wereld 
opnieuw. In een woestijnlandschap gaan ze de strijd aan met 
een tovenaar die alle leven onttrekt aan de aarde, monsters, 
een draak en zombies.  
Onafhankelijk  te lezen van de series  “de wetten van de magie“, 
waarin dezelfde personages voor komen. 

 

 

 De erfgenamen / Grimbert, Pierre 
 
118 jaar geleden verdwenen op het mysterieuze eiland Ji in één 
klap alle afgezanten van de wereld. De helft werd nooit meer 
teruggezien, de rest zweeg. Jarenlang hebben de erfgenamen 
van deze afgezanten het geheim van hun voorouders 
beschermd, maar nu worden ze één voor één uitgemoord door 
een geheime organisatie. Het laatste groepje erfgenamen moet 
nu samenwerken om erachter te komen wat er 118 jaar geleden 
op dat eiland is gebeurd. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig... 
Deel 1 van “Het geheim van Ji”. 
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Fantasy romans 

 

 

 Het Drakenpad / Hanover, Daniel 
 
In een wereld die ooit door draken werd geregeerd heersen nu 
de mensenrassen. In deze wereld raken verschillende mensen 
betrokken bij de omvangrijkste machtsstrijd ooit. 
Cithrin krijgt opdracht de schatkist van een complete natie door 
een oorlogszone heen te loodsen.  
Geder, erfgenaam van een nobel huis, is meer geïnteresseerd in 
fi losofie dan in zwaardvechten. En dan is er Wester, hij en zijn 
mannen willen deze keer ver van het slagveld blijven. 
 

 

 

 Allerzielen/ Harkness, Deborah 
 
Historica Diana Bishop ontdekt in een bibliotheek in Oxford een 
alchemisch manuscript dat betoverd is. Het boek verdwijnt 
nadat ze er enkele blikken in geworpen heeft. Samen met 
Matthew Clairmont, geneticus en vampier gaat ze op zoek naar 
het boek. Vampiers, heksen en demonen zoeken allemaal dit 
boek, dat hun ontstaansgeschiedenis kan verklaren.  
Deel 1 van “Diana Bishop”-serie. 
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Fantasy romans 
 

 

 Schaduwen boven Ulldart/ Heitz, Markus 
  
Kort voor zijn dood voorspelt een monnik dat de Donkere Tijd 
zal wederkeren en het vasteland van Ulldart met chaos en 
rampspoed zal treffen. Het volk siddert, want de eerste Donkere 
Tijd is nog niet vergeten. Tegelijk besluit de stervende heerser 
van Tarpol dat zijn zoon Lodrik (15) een losbol die maar niet wil 
deugen, in het kader van zijn 'heropvoeding' verbannen dient te 
worden naar de provincie Grauburg als gouverneur. Wat Lodrik 
niet weet, is dat voorspeld is dat hij de dreiging van de Donkere 
Tijd kan afwenden of de katalysator zal zijn... 
Deel 1 van “De donkere tijd”. 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/heitz-
markus/heitz.html#7450 

 

 

 De gevallen koning / Hennen, Bernhard 
  
Er woedt strijd tussen Draken, Hemelslangen en Devanthars met 
als centrum de Gouden Stad. Het meisje Nandalee, dat 
elfenbloed heeft, komt terecht bij de Draken. Ze wordt opgeleid, 
tegen haar zin, tot moordenares van hun tegenstanders. Ook 
Artax speelt bij de Devanthars een belangrijke rol. Hij is de 
opvolger van Aaron, nu een deel van zijn persoonlijkheid, die als 
kwelgeest optreedt. Galar de dwerg en een geheimzinnige 'Hij' 
maken ook deel uit van het verhaal.  
Deel 1 van de “Drakenelfen”. 
De cycli 'De elfen' en 'De elfenridders' gaan vooraf aan deze 
serie, die los gelezen kan worden. 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/hennen-
bernhard/hennen.html 
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Fantasy romans 
 

 

 Leerling en Meester / Hobb, Robin 
 
Het koninkrijk van de Zes Hertogdommen wordt bestuurd door 
het geslacht der Zieners. Ziener-koning Vlijm draagt de bijnaam 
'de listige', want als zijn zoon prins Chevalric een bastaardzoon 
verwekt, en afstand doet van de troon als dit bekend wordt, laat 
hij Fitz aan het hof opvoeden. Chade, Fitz’ adviseur en magiër, 
wordt zijn mentor. Vlijm voorvoelt de vermogens van Fitz. 
Misschien kan zijn bastaardkleinzoon een oplossing bedenken 
voor de moeilijkheden in het land.  
Deel 1 van “De boeken van de zieners”. 
Voor de volgorde van de series: 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/hobb-robin/hobb.html 
Robin Hobb is het pseudoniem van Megan Lindholm. 
 

 

 

 De gebroken aarde/ Jemisin, N.K. 
 
Op het continent De Stilte heerst een constante angst voor 
Vijfde Seizoenen: catastrofale uitbarstingen van de aarde. Om 
de aarde te temmen wordt gebruik gemaakt van Orogenes, 
personen die de aarde met hun wil kunnen manipuleren, maar 
ook een enorme bedreiging kunnen zijn. Daarom worden 
Orogenes ernstig onderdrukt en bestaat ook het Fulcrum, het 
zware opleidingsinstituut voor Orogenes, geleid door 
meedogenloze Guardians. 
Deel 1 van “De Gebroken Aarde-trilogie”. 

  

 

 

https://www.boekbeschrijvingen.nl/hobb-robin/hobb.html
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Fantasy romans 
 

 

 De kroon van de Tearling / Johansen, Erika 
 
Ruim twee eeuwen geleden had William Tear een droom. 
Samen met tweeduizend Britten en Amerikanen maakte hij de 
Oversteek om een nieuwe maatschappij te stichten zonder 
wetenschap en technologie: de Tearling.  
Kelsea is de dochter van de vorige koningin van de Tearling. Ze 
werd opgevoed door pleegouders in een hut in een bos. Als ze 
19 is, wordt ze door Koninklijke Garde opgehaald en naar de 
Veste gebracht. Ze wordt tot koningin gekroond. Al snel ontdekt 
ze dat haar moeder en oom een gruwelijk verdrag met de Rode 
Koningin van buurland Mortmesne hebben gesloten. Hoe kan ze 
onder het juk van de Rode Koningin vandaan blijven?  
Deel 1 van “De Koningin van de Tearling’-serie. 
 

 

 

 Het oog van de wereld / Jordan, Robert 
 
Lang geleden is een voorspelling gedaan over een eeuw die nu 
op het Rad des Tijds is weder gekomen. Alles wat was, wat is en 
wat zal zijn dreigt onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo 
staat het geschreven... Grote gebeurtenissen in de buitenwereld 
werpen hun donkere schaduw over ooit zo vredige  Emondsveld. 
De komst van vreemdelingen brengt grote veranderingen met 
zich mee, veranderingen die niet zijn terug te draaien en die 
voor altijd het leven van alle betrokkenen zullen veranderen. Vijf 
jonge Emondsvelders vertrekken van huis en haard en worden 
het middelpunt van een reeks gebeurtenissen die de wereld in 
heftige beroering zullen brengen... 
Deel 1 van “Het Rad des Tijds”. 
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Fantasy romans 
 

 

 Zilverdolk / Kerr, Katharine 
 
Vierhonderd jaar geleden vonden twee geliefden de dood door 
toedoen van een jonge edelman. Hij erkende schuld en bezwoer 
niet te rusten totdat dit kwaad zou zijn rechtgezet. Zo legde hij 
de grondslag voor de levens van Jill en allen die haar lief zijn: 
haar vader - de huurling Cullyn - de woesteling Rhodry 
Maelwaedd en de kruidenkenner Nevyn. Bijgestaan door het g 
Natuurvolk gaat Ji ll op pad om de eeuwenoude profetie waar te 
maken. 
Deel 1 van “Deverry”. 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/kerr-katharine/kerr.html 

 

 

 Ogen van de draak/ King, Stephen 
 
Delain wordt geregeerd door Roland, een koning die meer 
jaagt en drinkt, dan regeert. Feitelijk regeert de duistere 
tovenaar Flagg. Roland heeft twee zonen, Peter en 
Thomas. Al jong doorziet Peter Flaggs duistere 
bedoelingen. Flagg regelt dat de prins van vadermoord 
wordt beschuldigd, en levenslang wordt opgesloten in De 
Naald. Thomas, die weet dat Flagg de moordenaar is, 
wordt koning. Peter heeft gelukkig goede vrienden en ook 
Thomas is niet zo slecht als gedacht wordt... 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/king-
stephen/king.html 
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Fantasy romans 
 

 

 De zoon van de wolvenjager / Loevenbruck, 
Henri 
 
Bohem is de zoon van een wolvenjager: in de tijd van het 
opkomende christendom een man voor de kerk, die 'duivelse 
uitwassen' zoals wolven wil uitroeien. Maar de jonge jongen 
heeft mythische gaven, wat hem in grote problemen brengt. Hij 
blijkt een bijzondere band te hebben met wolven. Hij slaat op de 
vlucht als zijn familie wordt vermoord en hij achterna wordt 
gezeten door een geheimzinnige vijand.  
Deel 1 van “Gallica”. 
De auteur schreef eerder een trilogie met wolven in de hoofdrol, 
'Het geheim van de witte wolvin'. 

 

 

 Dochter van het Woud/ Marillier, Juliet 
 
De vesting van Zeven wordt bewaakt door zwijgende mannen in 
grijze kledij  die door de wouden sluipen en hun wapens scherp 
houden. Er zijn vijanden in de bossen: Britten en Vikingen op 
oorlogspad. Ook binnen de vesting is een vijand: Vrouwe 
Oonagh. Een zwarte tovenares, die heer Colum in haar 
bekoringen heeft verstrikt en de familie wil vernietigen. Ze 
betovert de zes zoons van heer Colum. Sorcha is de enige die de 
betovering kan verbreken. Als Sorcha wordt ontvoerd door de 
Britten komt ze voor een keuze te staan: haar plicht om de vloek 
over haar broers te verbreken, of haar verboden liefde voor de 
strijdheer die haar gevangenhoudt. 
Deel 1 van de “Trilogie van de Zeven Wateren”. 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/marillier-juliet/marillier.html 
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Fantasy romans 
 

 

 Het spel der tronen/ Martin, George R.R. 
 
Duizenden jaren geleden gebeurde iets met de 
seizoenwisselingen waardoor jaren durende zomers afwisselen 
met generaties-omspannende ijzige winters. De noordgrens van 
het koninkrijk Winterfel wordt door een enorme ijsmuur 
beschermd tegen de duistere krachten van het Spookwoud.  
In de hoofdstad in het zuiden stelt koning Ned als zijn 
rechterhand Eddard Stark aan, van het geslacht van de Starks, 
de 'Schrikwolven'. Daar zijn zowel de koninklijke familie als de 
andere regerende 'huizen' niet erg blij mee...  
https://www.boekbeschrijvingen.nl/martin-george/martin.html 

 

 

 De laatste magiër/ Maxwell, Lisa 
 
Manhattan (New York), is de plek waar veel Mageus, mensen 
met magische krachten, proberen te overleven. Zij worden op 
het eiland gevangen door een onzichtbare barrière die in stand 
wordt gehouden door de Orde, welke op de Mageus jaagt. Esta 
kan de tijd manipuleren en is daarom een getalenteerde 
dievegge. Ze krijgt opdracht om naar het jaar 1902 te reizen om 
te voorkomen dat een boek wordt vernietigd en zo de toekomst 
van de Mageus veilig te stellen. Ze infiltreert in de bende van 
Dolph, maar wie is er echt te vertrouwen?  
Deel 1 van serie “De Magiër”. 
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Fantasy romans 
 

 

 Het verraad/ McIntosh, Fiona 
 
Hoofdinquisiteur Goth heeft als taak geen enkele ontluikende 
Waarnemer tot wasdom te laten komen. Gelukkig voor Torkyn, 
ontdekt de koninklijke Geneesheer Merkhud als eerste zijn 
krachten. Maar dat betekent dat Torkyn zijn streek, zijn dorp en 
zijn geliefde Alyssa Qyn moet achterlaten. Samen met de valk 
Cloot en de droomspreker Lys gaat hij op pad, zijn 
lotsbestemming tegemoet. 
Deel 1 van “De Beproeving”. 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/mcintosh-
fiona/mcintosh.html 

 

 

 De onschuldige Magiër/ Miller, Karen 
 
De jonge visserszoon Asher besluit hij zijn geluk te beproeven in 
het verre Dorana, hoofdstad van het koninkrijk Lur, thuisland 
van prinsen, bedelaars, huurlingen en... de Doranen, de 
krijgermagiërs. Na een incident in de straten van Dorana komt 
Asher in contact met prins Gar die, uitzondering op de regel, 
geen enkel talent voor magie heeft. Gar biedt hem een baantje 
aan in de koninklijke stallen en vandaar werkt Asher zich op tot 
diens persoonlijk adviseur. Wat Asher niet weet, is dat de leden 
van een geheim elke stap die hij in Dorana doet met scherpe 
ogen volgen... 
Deel 1 van “Koningmaker Koningbreker”. 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/miller-karen/miller.html 
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Fantasy romans 
 

 

 Oragayn / Paap-Luijten, Ninja 
 
In het land Freyatan leven alle wezens vreedzaam samen, 
tegen onverdraagzaamheid treden de koningin en de 
Koninklijke Garde hard op. Een  hogepriester wordt er van 
beschuldigd dat in zijn opvanghuizen alleenstaande 
moeders en kinderen worden uithongerd en mishandeld. 
Vijf Gardeleden en een magiër ontdekken dat de 
hogepriester een staatsgreep wil plegen. Na hun 
overwinning blijkt dat hij een magische vogelvrouw aan 
zich heeft onderworpen: een Oragayn. De vogelvrouw 
smeekt hen haar te doden: het bestaan van de Oragayns 
moet geheim blijven. Maar de koningin beslist anders, en 
stuurt hen op een queeste om de vrouw thuis te brengen. 

 

 

 De vloek van de schaduw / Pehov, Alexey 
 
Eeuwenlang heeft de Naamloze zich rustig gehouden. Nu brengt 
hij in het Troosteloze Land een leger van ogers op de been. Hij 
wil optrekken naar Avendoom,  hoofdstad van het koninkrijk 
Valiostr.  
De magische Regenbooghoorn kan het gevaar keren, maar deze 
hoorn ligt in het graf van de held Grok, in de Bottenpaleizen.  
De expedities die werden gestuurd om de hoorn te halen 
hadden geen succes. Een kwam helemaal niet terug, van de 
tweede rest een krankzinnig geworden overlevende. Alle hoop is 
nu gevestigd op Harold de Schaduw, meesterdief. Samen met 
elfenprinses Miralissa en een paar Wildharten gaat hij op weg. 
Deel 1 van “De Kronieken van Siala”. 
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Fantasy romans 
 

 

 Valtada / Pouw, Garvin 
 
Wanneer twee mysterieuze vreemdelingen in haar dorp 
onderdak zoeken, is Aresta geïntrigeerd. De jongemannen, 
Shutai en Vohan, hebben echter haast; ze worden geroepen 
naar een mythisch eiland, maar worden door iets achtervolgd, 
iets duisters. Intussen doolt Yivenna, de geliefde van Vohan, 
woedend door het woud. Als ze wordt belaagd door iets 
onmenselijks wil ze hen waarschuwen. Een groot kwaad dreigt 
op Valtada.  
Deel 1 van het tweeluik 'Valtada : de kronieken van Azeria'. 

 

 

 De kleur van Toverij/ Pratchett, Terry 
 
De Schijfwereld is een platte wereld, gedragen door vier 
reuzenolifanten, die op de rug van een oerschildpad staan die 
zich traag door het universum voortbeweegt. Op deze wereld 
volgen we de avonturen van een maffe, egoïstische tovenaar. 
Ze gaan vergezeld door de Bagage (van de toerist) bestaand uit 
een levende kist met poten en tanden en een fototoestel waarin 
een kleine demon plaatjes schildert...  
De toerist introduceert de verzekeringspolis (bij het eerste 
misbruik brandt een stad af), raakt gevangen in een grot vol 
draken en zorgt dat iedereen steeds in moeilijkheden komt.  
Deel  1 van de “Schijfwereld”. 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pratchett-
terry/pratchett.html 
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Fantasy romans 
 

 

 Branna’s offer / Raaijmakers, Gaby 
 
Prinses Branna uit Lunläss wordt uitgehuwelijkt aan prins 
Memindel uit het keizerrijk Mazemundo. Met een paar 
getrouwen en haar kat Pishkeen trekt zij naar het land van 
keizer Markalmundo. Ze moet het vertrouwen van Memindel 
winnen en aan de gewoontes van dit land wennen. Er heerst 
een streng kastenstelsel, waarin de kleur van de ogen bepalend 
is voor de positie die iemand inneemt. Ook dreigt er oorlog met 
de T'Pu. De magiërs zijn niet blij met het huwelijk en sturen een 
spion, Séman, die in een moeilijke positie komt. De prins maakt 
zich klaar voor de oorlog. Maar wie heeft er nu voordeel van de 
oorlog tussen hierboven genoemde landen? Welke rol zal 
Brenna spelen? 
Deel 1 van “Branna”. 

 

 

 Sleutel tot het licht / Roberts, Nora 
 
Drie vrouwen - Malory Price (manager van een galerie), Dana 
Steele (bibliothecaris) en Zoe McCourt (kapster, alleenstaande 
moeder) - die elkaar niet kennen, krijgen een uitnodiging om 
naar een landhuis te komen bij Pleasant Valley. Daar ontvangen 
ze een opdracht: om beurten dienen ze een sleutel te zoeken. 
Deze past op een glazen kist waarin de zielen wonen van de 
dochters van een godenkoning. Als ze daar in slagen dan krijgt 
elke vrouw een miljoen dollar. Malory is de eerste.  
Deel 1 van de “Sleutel-trilogie”. 
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Fantasy romans 
 

 

 Het verborgen aardrijk / Rodrigues Pereira, 
Rose 
 
De familie Flynns erft een oude boerderij aan de rand van een 
dorp en zonder het te weten zitten ze boven op een doorgang 
naar een magisch rijk. De ontdekking van dat rijk gebeurt nadat 
Toby de elf Finkel ontmoet die hem daarover vertelt. Onder de 
aarde hebben elfen, magiërs en tovenaars zich teruggetrokken 
na de Inquisitie uit zelfbescherming. De Flynns ontdekken dat zij 
verwanten zijn van dit magisch volk dat veel gebruik maakt van 
telepathie, genaamd verbinden. Toby en zijn broers gaan op een 
queeste om een verloren elfenkoning te gaan zoeken.  
Deel 1 van “De Flynns”. 

 

 

 Zwaarden van eer / Ruckley, Brian 
 
Verschillende stammen van mensen en elven ('Kyrinin') raken 
onderling en met de ander in oorlog wanneer een groep 
godsdienstfanaten de aanval inzet. Het verhaal is hoogst 
voorspelbaar. Enkel de hoofdpersoon is iets beter uitgewerkt 
dan de standaardrollen van slechterik, love interest en 
geheimzinnige oude vrouw. 
Deel 1 van “De goddeloze wereld”. 
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Fantasy romans 
 

 

 Het vuur van de draak / Ryan, Anthony 
 
Cleemond Torkreek is een kruimeldief die ‘bloedgezegend’ 
is. Zodra hij bloed van een draak drinkt, krijgt hij speciale 
gaven. De hele maatschappij draait om het kostbare 
drakenbloed. Het bloed wordt zwakker en schaarser, en 
de IJzerschip Handelsmaatschappij raakt in de problemen. 
Er wordt een expeditie uitgestuurd die de legendarische 
witte draak moet zoeken.  
Cleemond gaat met een groep de jungle in en doet een 
verrassende ontdekking. 
Deel 1 van “Draconis Memoria”. 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/ryan-
anthony/ryan.html  
 

 

 

 The Witcher / Sapkowski, Andrzej 
 
Geralt van Riva staat bekend als de beste hekser van de wereld, 
een magiër die is opgeleid om alles wat door het kwaad is 
voortgebracht te bestrijden. Hij kreeg al op jonge leeftijd vele 
trainingen en vreselijke experimenten in Kaer Morhen. Daardoor 
is hij een mutant geworden met bovennatuurlijke krachten. Alle 
pigment is uit zijn l ichaam verdwenen, waardoor zijn haar en 
huid spierwit zijn geworden. Dit leverde hem de bijnaam de 
Witte Wolf op. Met zijn twee zwaarden en magisch medaillon 
zwerft hij rond om de mensheid te beschermen.  
Deel 1 van “The Witcher”. 

 
  

 

 



 

 

27 

 

Fantasy romans 
 

 

 Het land van middernacht/ Schaap, Peter 
 
'Droomdanser' speelt in een koude wereld waar het permanent 
nacht is. Er heerst een strijd om de macht tussen de 
verschillende volken. Als Octana, die magische krachten heeft, 
een verboden tempel bezoekt, gaat haar broer Sadaku mee om 
haar te beschermen.  Ze raken opgesloten in de tempel van een 
hogepriester tijdens een meteorietenregen. Hun vader en zijn 
broer zijn naar hen op zoek, maar verdwalen en komen terecht 
in de ijskoude zee. Daar worden de mannen gevangengenomen 
door een wrede tovenares. De moeder van Octana en Sadaku 
blijft alleen achter in het dorp... 
Dl. 1 van “Droomdanser”. 

 

 

 Gabriël / Schepel, Bianca 
  
God en Lucifer zijn overeen gekomen dat hun Zonen niet meer 
naar de aarde mogen komen, ook niet de engelen en demonen. 
De aarde werd aan de Dood overgelaten en aangezien hij een 
'gezel' nodig had, koos hij de jongeman Gabriël die mensen voor 
hem bijstaat in het uur van hun dood. Gabriël is één van zijn vier 
Ruiters en moet de overige drie zien te vinden. 
Gabriël staat een aantal vermoorde mensen bij, maar trekt de 
aandacht van de politie als hij steeds te vinden is bij de 
slachtoffers.  
Debuut. 
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Fantasy romans 
 

 

 De donkere broederschap/ Scull, Luke 
 
In de Eeuwen van Verval zijn de goden verslagen. Hun magie 
wordt door de nieuwe machthebbers gebruikt om de bevolking 
te onderdrukken. De wereld heeft behoefte aan helden, maar 
krijgt de Donkere Broederschap: een onwaarschijnlijk 
gezelschap dat probeert weerstand te bieden aan de tirannie. 
In de Stad van Torens kunnen Sasha en Davarus Cole maar met 
moeite de vrede bewaren. Er komt een nieuwe opdracht: Cole 
moet naar de Versplinterde Rijken reizen om bondgenoten te 
zoeken. 
Debuut.  
Dl. 1 van De donkere Broederschap. 
 

 

 

 Hoop en rood / Skovron, Jon 
 
  

Twee wezen  komen in opstand en proberen het keizerrijk 
te verlossen van de mystieke biospinners. Hoop is de enige 
overlevende nadat haar hele dorp is afgeslacht. Ze wordt 
opgevoed en in het geheim getraind in een klooster met 
Vinchenkrijger-monniken. Rood, zoon van een verslaafde 
kunstenares en een prostituee, wordt na de dood van zijn 
ouders geadopteerd door Sadie de Geit en getraind als 
dief en zwendelaar. Tijdens een bloedige opstand vinden 
Hoop en Rood elkaar. 
Dl. 1 van de trilogie 'Het keizerrijk der stormen'. 
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Fantasy romans 
 

 

 Het bloed van de keizer/ Staveley, Brian 
 
Als de keizer van Annoer wordt vermoord, gaan zijn drie 
kinderen de strijd aan met de schimmige die zijn dood 
veroorzaakten. Kaden, de troonopvolger, leeft al jarenlang in 
een afgelegen. Zijn zus Adare, politica en minister van Financiën, 
worstelt met degenen die haar vader vermoord zouden hebben. 
Hun broer Valyn wordt getraind door de Speerwers - een groep 
dodelijke elitekrijgers. Hij realiseert zich dat hij zijn broer moet 
waarschuwen - maar dan moet hij eerst de laatste dodelijke 
proeve van de Speerwers overleven. 
Dl 1. van “Annoer trilogie”. 

 

 

 Duivel trilogie / Stone, Adrian 
 
De trilogie bestaat uit de boeken 'Profeet van de duivel', 'Zoon 
van de duivel' en 'Ziel van de duivel'.  In  Carolia bestaan vier 
godsdiensten. Er zijn aanhangers van Vorn, Viguri, Ava en 
Cataris. De laatstgenoemde religie is verboden. Marak 
Viervinger wordt ingewijd in de leer van Ava, ofschoon hij van 
Cataris afstamt. De Cataristen, herkenbaar aan een afgesneden 
pink en rode mantel, beramen een opstand en willen de macht 
in Carolia overnemen. Valdis is hun leider.  
Samen met Tania probeert hij de noodlottige ontwikkelingen 
terug te dringen. 

 
  

 

 



 

 

30 

 

Fantasy romans 
 

 

 Er was eens iets anders/ Teller, Danielle 
 
Agnes (10) wordt als dochter van een arme keuterboer als 
wasvrouw te werk gesteld in het plaatselijke landhuis. Op haar 
veertiende krijgt ze een betere baan in het nabije klooster. Ze 
raakt ongewild zwanger en wordt weggestuurd. Ze bouwt een 
eigen leven op. Door ongelukkige omstandigheden belandt ze 
weer in het landhuis, waar ze de landheer trouwt en 
stiefmoeder wordt van zijn dochter.  
Debuut. 

 

 

 Jager / Tusscher, Kim ten 
 
De jonge jager Meagnan trekt ten strijde tegen de volgelingen 
van de Moriën, wisselaars die zich in wolven kunnen 
veranderen. Meagnan is de zoon van de Godin Margal, die 
pretendeert het ware geloof te vertegenwoordigen.  
Meagnan, die vijf vrouwen heeft, is echter gebeten door een 
wisselaar en vreest hetzelfde lot te zullen ondergaan. En welke 
rol speelt de Margalgetrouwe pontifex Kabal nu eigenlijk? 
Dl 1 van “Jager en Prooi”. 
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Fantasy romans 
 

 

 De beer en de nachtegaal / Arden, Katherine 
 

In een middeleeuws dorpje in het koude besneeuwde Noord-
Rusland, groeit Vasja, dochter van een herenboer, op met 
sprookjes van haar oude min. In het echte leven praat, en is 
Vasja bevriend, met geesten en demonen uit die verhalen. Maar 
de nieuwe dorpspriester verbiedt de inwoners te offeren aan 
heidense huisgeesten. Hoewel Vasja hen blijft verzorgen,  
verzwakken ze en beschermen ze het dorp niet meer tegen 
kwade krachten van buiten. De priester en ook de 
dorpsbewoners beschuldigen Vasja daarom van hekserij.  
Het eerste deel van een tri logie. 
De Amerikaanse schrijfster woonde enige jaren in Moskou en 
studeerde Russische literatuur.  

 

 

 De drakentroon / Williams, Tad 
 
Simon, koksjongen en tovenaarsleerling, droomt over grote 
daden en heroïsche oorlogen. Dit wordt waar als zijn wereld 
verscheurd wordt door een verschrikkelijke burgeroorlog, 
gevoed door oude haatgevoelens, eeuwige vijanden en duistere 
machten van tovenarij. In Osten Ard, een land dat eens 
bewoond werd door de elfachtige Sithi, l igt Prester John, de 
Hoge Koning, op sterven. En met zijn dood zal een sluimerend 
kwaad worden ontketend. De Stormkoning, de niet-gestorven 
vorst van de Sithi, zal zijn verloren gegane rijk met alle inzetbare 
middelen willen heroveren. 
De Drakentroon is het eerste deel van Tad Williams' vierdelige 
epos Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Vuurpreek/ Haig, Francesco 
 
Vierhonderd jaar geleden werd de wereld getroffen door een 
ontploffing die de aarde radioactief besmet achterliet. Nu 
worden er alleen nog tweelingen geboren, een meisje en een 
jongen. De een gezond en overheersend (Alfa), de ander 
misvormd, verbannen en onderdrukt (Omega). Alleen 
verbonden door pijn en dood: sterft de een, dan sterft de ander. 
Cass is niet zichtbaar misvormd: zij is een ziener. Tot haar 
dertiende groeien zij en haar tweelingbroer Zack samen op, 
maar dan wordt ook zij verbannen. Cass wordt later door haar 
hooggeplaatste broer gevangengezet, maar weet na vijf jaar te 
ontsnappen.  
Debuut. Vanaf ca. 15 jaar. 

 

 

 Hazelwoud / Albert, Melissa 
 
Alice (17) trekt met haar moeder het land door om te ontkomen 
aan oma en haar fans. Haar oma schreef 'Sprookjes uit het 
Achterland' en werd een cultfiguur. Nu is oma als kluizenaar 
verbonden aan het landgoed Hazelwoud.  
Alice probeert al ti jden een kopie van haar boek bemachtigen, 
maar dat lukt niet. 
Ze heeft als kind ooit de inhoudsopgave gezien. Eén sprookje, 
'Alice-drie-keer', fascineert haar omdat ze zelf ook Alice heet. 
Nadat haar oma is gestorven,  settelt haar moeder zich in New 
York bij een man en zijn dochter. Dan wordt haar moeder 
ontvoerd. Alice besluit  samen met Achterland-fan Ellery Finch 
naar Hazelwoud te gaan.  
Vanaf ca. 15 jaar.. 
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Fantasy young adult 
 

 

 De weg naar voorgoed / Geelen, Harrie 
 
De rattenvanger heeft alle kinderen van Hamelen, en de 
poortwachter, Lidwientje, Aernout en Bertram weggevoerd. Ze 
zijn terecht gekomen in een wereld waarin mensen niet 
bestaan. Op zoek naar de weg terug naar Hamelen ontmoeten 
zij reuzen in elk formaat, vloekende kippen en venijnige 
pompoenen. Er is een monster met een trui van oneindige wol, 
een onzichtbare hofdame van Lekkere luchtjes, en een beëdigd 
stuk Zeep dat bij Rijksveiligheid werkt. 
Komen ze nog ooit thuis? 
Deel 1 van een trilogie. 
Vanaf 15 jaar. 
 

 

 

 Muse Academy en het geheim van Helikon / 
Blade, Morgan 
 
Imogen (16) krijgt een geheimzinnige uitnodiging van Muse 
Academy om er te komen studeren. Een vliegtuigticket is 
bijgesloten: de kunstschool staat op het Griekse eiland Helikon. 
Imogen besluit te gaan, zoals ook tachtig andere tieners van 
over de hele wereld, allemaal creatievelingen.  
Met acht van hen vormt zij een hechte groep. Als de school 
wordt aangevallen door gewelddadige Sirenen, beseffen ze dat 
de Griekse mythologie hier nog springlevend is.  
Imogen en haar vrienden moeten alles op alles zetten om een 
eeuwenoude mythologische voorspelling te vervullen. De negen 
opdrachten die zij moeten volbrengen vragen om 
samenwerking, vindingrijkheid en vertrouwen; iedere opdracht 
speelt in op de angst van een van hen.  
Vanaf ca. 14 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 The Iron Sisters / Banghart, Tracy 
 
Serina is geselecteerd voor de Grace-verkiezing ter gelegenheid 
van de twintigste verjaardag van de kroonprins van Viridia. Als 
ze met haar zus Nomi aankomt in het paleis in Bellaqua, wordt 
niet Serina maar de opstandige Nomi gekozen. Serina wordt 
verbannen naar de vrouwengevangenis op het eiland 
Verwoesting. Vanaf ca. 15 jaar 

 

 

 Koud als sneeuw / Showalter, Gena 
 
Everly Morrow (16) woont samen met haar tweelingzus Hartly 
en haar moeder en stiefvader in een doodgewoon stadje. Ze 
heeft geen  idee dat ze een sprookjesprinses is, tot ze ineens 
met spiegels blijkt te kunnen praten. Everly beseft dat ze dit 
geheim moet houden, en laat haar klasgenoten in de waan dat 
haar getuur in spiegels voortkomt uit i jdelheid. Dan verneemt ze 
dat ze voorbestemd is om Sneeuwwitjes grootste vijand te 
worden, de boze koningin! Everly vertrekt naar Enchantia om 
haar plek in deze wereld te vinden. Wanneer ze verliefd wordt 
op Roth Charmaine, die Prince Charming blijkt, wordt het 
allemaal nog ingewikkelder. 
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Fantasy young adult 
 

 

 De nieuweling / Matharu, Taran 
 
Fletcher (15), een te vondeling gelegd weeskind, is werkzaam als 
leerling in een smederij. Hij heeft een zeldzame gave: hij kan 
demonen - mythische wezens die je helpen tijdens gevechten - 
oproepen. Fletcher vlucht als hij van een misdrijf wordt verdacht 
en belandt samen met zijn demon Ignatius op Vocans Academie. 
Jonge summoners worden daar opgeleid om hun talenten 
optimaal te gebruiken. Als burgerjongen is overleven in een 
omgeving van list, bedrog, magie en intriges niet gemakkelijk. 
De opleiding eindigt in een toernooi waar alleen de besten zich 
tot strijdmagiërs mogen kronen om te vechten tegen de 
oorlogszuchtige orks. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Iskari / Ciccarelli, Kristen 
 
In den beginne was de Oude eenzaam. Hij maakte twee 
metgezellen voor zichzelf. De eerste noemde hij Namsara. De 
tweede metgezel noemde hij Iskari. Waar Namsara blijdschap en 
liefde bracht, bracht Iskari dood en verderf. 
Asha is de dochter van de koning van Firgaard, maar zij is ook de 
Iskari; de meest gevreesde drakendoder van het land.  
Ze kan alleen ontsnappen aan een huwelijk met de commandant 
van haar vaders leger, als ze haar vader de kop van Kozu brengt, 
de draak die verantwoordelijk was voor de totale verwoesting 
van haar stad. 
Tijdens de jacht ontrafelt Asha een eeuwenoud geheim over het 
lot van de Iskari en de laatste Namsara. Met hulp van een vriend 
- de slavenjongen Torwin, die behoort aan de familie van haar 
verloofde - moet Asha achter de waarheid zien te komen... 
Vanaf 15 jaar. 

 
 
  

 

 



 

 

36 

 

Fantasy young adult 
 

 

 Spiegelgeest / Dijk, Cocky van 
 
Naast de 'Lege vallei', de sterftegrond van de Draken, staat de 
Drakenburcht. Elk jaar wordt er een Proeve gehouden. Hoewel 
op deze school geen meisjes zijn, doet Fenna een poging en 
slaagt. Ze blijkt uitzonderlijk sterk en wordt geselecteerd om 
Drakenzieler te worden.  
In de samenleving, waar Draken en mensen al honderden jaren 
in harmonie samenleven, slacht de Kring op gruwelijke wijze de 
ene na de andere Draak af en steelt hun zielen. Het verraad 
bereikt ook de Drakenburcht. Tijdens een gevaarlijk ritueel 
wordt Fenna in de val gelokt. Ze weet zich met haar geest vast te 
klampen aan de ziel van haar belager. Hoewel ze niet meer 
gered kan worden, kan ze nog wel van belang zijn voor de strijd. 
Maar de tegenstander blijkt veel sluwer dan gedacht... 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Sneeuw als as / Raasch, Sara 
 
Meira (16, wees) doet er alles aan om het koninkrijk Winter mee 
te heroveren. Jaren geleden werd het veroverd door Koninkrijk 
Lente, waar de wrede Angra heerst. Winterkoningin Hannah is 
hierbij gedood en haar medaillon, dat magie bevat, werd 
gestolen. De meeste Winterianen leven in gevangenschap. Maar 
de acht die in ballingschap leven, willen het medaillon terug en 
hun landgenoten bevrijden. Meira krijgt hierbij een belangrijke 
taak: ze kan niet alleen goed vechten, maar wordt ook ingezet 
als pion. Als ze zou trouwen met Theron, prins van het minder 
machtige koninkrijk Cordell, staan ze machtiger tegenover 
Lente. Maar wil ze dit wel? En wat betekenen haar dromen over 
de gestorven koningin en haar magie? 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Een rijk in verval / Koen, Sebastiaan 
 
Als het dorp waarin de broers Dorvin en Edilion wonen, wordt 
aangevallen door Borreks, proberen ze met hun ouders te 
vluchten. Hun ouders komen om, waarna de broers worden 
ondergebracht bij een oom en tante. Als hun oom opgepakt 
wordt vanwege schulden, doodt hij een wachter, waardoor zijn 
neven en zijn vrouw gevangengenomen worden. Dorvin en 
Edilion moeten nu van hun koning meedoen aan een spel op 
leven en dood.  
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Ithana / Arentsen, Dianne 
 
Op Sondar, een continent verdeeld in Aarde, Water, Wind en 
Vuur, groeit Ithana als wees op in het kamp van Farzu, dat 
omringd is door vuur. Nieuwsgierig ontsnapt ze het kamp, 
waarna er een vreemd teken op haar hand verschijnt. Ze wordt 
betrapt door Skay. Hij belooft niks te zeggen als ze hem helpt 
met zijn geheimzinnige missie. Ze gaat mee, maar heeft 
constant het gevoel dat iets haar in de gaten houdt. Gedurende 
de reis komen er steeds meer herinneringen naar boven over 
haar afschuwelijke verleden en komt ze erachter wat er op haar 
jaagt. Sondar is in gevaar, maar is zij de sleutel tot de ondergang 
of redding?Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Als doden dromen / Hartman, Mel 
 
April Charles is een half sirene, half ripper en alsof dat al niet 
lastig genoeg is probeert ze in onze wereld te leven met haar 
twee geliefden, haar beste vriend en verschillende baantjes om 
rond te komen. Ze is l iever lui dan moe en bemoeit zich het l iefst 
nergens mee. Tot ze per ongeluk in het funerarium waar ze 
werk, het l ichaam van een vermoorde undine (waternimf) tot 
leven neuriet. Al gauw blijkt dat een aantal machtige, rijke 
mensen van het bestaan van Terr, de dromenwereld, afweten 
en er geen goede bedoelingen mee hebben. April zal aan de slag 
moeten om Terr en de wezens die daar wonen, te beschermen. 
Lukt het haar deze samenzwering te ontrafelen en, kan ze haar 
duistere kant onder controle houden nu ze haar krachten moet 
gebruiken? Gelukkig heeft ze vrienden op wie ze kan 
vertrouwen. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 The darkest star / Armentrout, Jennifer L. 
 
Meira (16, wees) doet er alles aan om het koninkrijk Winter mee 
te heroveren. Jaren geleden werd het veroverd door Koninkrijk 
Lente, waar de wrede Angra heerst. Winterkoningin Hannah is 
hierbij gedood en haar medaillon, dat magie bevat, werd 
gestolen. De meeste Winterianen leven in gevangenschap. Maar 
de acht die in ballingschap leven, willen het medaillon terug en 
hun landgenoten bevrijden. Meira krijgt hierbij een belangrijke 
taak: ze kan niet alleen goed vechten, maar wordt ook ingezet 
als pion. Als ze zou trouwen met Theron, prins van het minder 
machtige koninkrijk Cordell, staan ze machtiger tegenover 
Lente. Maar wil ze dit wel? En wat betekenen haar dromen over 
de gestorven koningin en haar magie? 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 De genadigen / Owen, Margaret 
 
Fie(16) behoort tot de Kraaien, de laagste Kaste,  en is 
voorbestemd hiervan leider te worden. Kraaien hebben de plicht 
pestdoden af te voeren of pestlijders uit hun lijden te verlossen. 
Fies groep wordt naar het paleis geroepen om de dode prins 
Jasimir en zijn dode lijfwacht Tavin op te halen. Jasimir en Tavin 
blijken hun eigen dood in scène te hebben gezet om aan de 
wrede koningin te ontkomen. Fie sluit met Jasimir een deal voor 
haar volk, en gaat zo de verplichting aan Jasimir en Tavin op hun 
vlucht te helpen. Met magie weet Fie hen uit handen te houden 
van achtervolgers. Vanaf 15 jaar. 

 

 

 De wrede prins / Black, Holly 
 
Nadat Jude's ouders op gruwelijke wijze vermoord worden door 
de voormalige geliefde van haar moeder, worden zij en haar 
zusjes meegenomen naar het elvenland Elfhame. Hier vechten 
zij tegen discriminatie en bedreiging door hun menselijke 
afkomst. Vooral prins Cardan drijft fl ink de spot met Jude, wat 
het begin is van een interessante relatie. Als Jude wordt 
uitgekozen om opgeleid te worden als spion, lijkt het tij te 
keren. 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Riders / Rossi, Veronica 
 
Gideon (18) volgt een opleiding tot soldaat bij het Amerikaanse 
leger. Tijdens een parachutesprong gaat zijn scherm niet open. 
Toch overleeft Gideon de val en herstelt hij bijzonder snel. De 
mysterieuze Daryn vertelt hem dat hij Oorlog is, een van de vier 
ruiters van de Apocalyps. Achtervolgd door de Horde gaan 
Gideon en Daryn op zoek naar de drie overige ruiters.  
Gideon heeft een sterke persoonlijkheid: zijn machogedrag, 
opvliegendheid en sarcasme zorgen ervoor dat het niet snel saai 
met hem wordt. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Pupil/ Kagawa, Julie 
 
Lang geleden hebben de drakendoders van de Orde van St.-Joris 
de draken bijna uitgeroeid. Maar nu neemt hun aantal weer toe 
onder de i jzeren heerschappij van Talon. 
Ember en haar broer Dante zijn jonge draken die voor het eerst 
worden losgelaten in de mensenmaatschappij. Eén zomer lang 
mogen ze als gewone tieners van hun (relatieve) vrijheid 
genieten vóór Talon beslist over hun toekomst. Ze vermaken 
zich uitstekend met vrienden aan het strand, maar vooral de 
opstandige Ember wordt in de gaten gehouden. Een van haar 
nieuwe vrienden is Garret, van wie ze zeer menselijke kriebels in 
haar buik krijgt. Wat ze niet weet, is dat Garret is opgevoed met 
maar één doel: hij moet draken die zich verborgen houden 
tussen de mensen opsporen en vernietigen... 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Stad van beenderen/ Clare, Cassandra 
 
Clary (15) is in een club getuige van een moord. Drie 
getatoeëerde jongeren met vreemde wapens vermoorden 
een andere jongen. Het vreemde is dat de vermoorde 
jongen in het niets verdwijnt en dat zij de enige is die de 
drie geheimzinnige jongeren kan zien.  
De jongeren zijn net zo verbaasd als Clary . Ze vertellen 
haar dat ze schaduwjagers zijn: het is hun taak om 
demonen op aarde te vermoorden en mensen te 
beschermen.  
Dan verdwijnt Clary’s moeder en wordt zijzelf bijna 
vermoord door een demon. Samen met Jace, een van de 
schaduwjagers, ontdekt ze de waarheid over haar 
verleden en een verschrikkelijk gevaar dat de aarde en de 
wereld van de Schaduwjagers bedreigt. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Rebel in de woestijn / Hamilton, Alwyn 
 
Amani wil naar Izman, een stad in de woestijn. Ze kan beter 
omgaan met pistolen dan menige jongen. Vermomd doet ze 
mee aan een schietwedstrijd. Als ontdekt wordt dat ze een 
meisje is, moet ze vluchten. Samen met Jin vertrekt ze op een 
reis vol magie en gevaar. Gaandeweg ontdekt Amani dat ze een 
belangrijk geheim in zich draagt... 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Vechten voor de waarheid / Baldacci, David 
 
Wat zou ji j doen als je ontdekte dat alles waar je ooit in 
geloofde niet waar was?  
Vega Jane woont in een armoedig dorp, omringd door 
moeras. Wie dat moeras ingaat, kan het niet navertellen. 
Tot een goede vriend van Jane in het moeras verdwijnt. Hij 
laat een kaart voor Vega achter van een andere wereld, 
een wereld vol onbekende wezens. Een wereld waarin 
Vega wellicht een beter leven wacht dan dat van een 
Finisher in de Fabriek. Ze gaat op zoek naar de waarheid - 
over de haar nu bekende wereld, haar familie en zichzelf. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Op de grens / Andrews, Ilona 
 
Rose woont met haar broertjes George en Jack in de Grens, de 
dunne reep land die de scheidslijn vormt tussen onze Broze 
wereld, waarin magie niet bestaat, en het Zonderling, een 
wereld waarin magie juist alles bepaalt. Ze reist- net als de 
meeste buren - elke dag naar haar werk in het Broze. Zwart 
betaald, want als Grenzer heeft ze wel magie maar geen 
papieren.  
Dan worden Rose en de andere Grenzers geconfronteerd met 
naar magie hongerende monsters vanuit het Zonderling. En 
vindt ze op een dag de belachelijk arrogante graaf Declan 
Camarine voor haar huis. Al snel blijkt dat Declans aanwezigheid 
niet helemaal toevallig samenvalt met de monsterlijke invasie.  
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Ik ben nummer vier / Lore, Pittacus 
 
John Smith (15) is afkomstig van de planeet Loriën. Hij is een van 
de negen Loriërs met Erfgaven die gevlucht zijn naar de Aarde, 
omdat de Mogadoren al het leven op Loriën hebben 
weggevaagd.  
Drie van de negen Loriërs zijn al vermoord door de Mogadoren, 
John is nummer vier. Dit heeft tot gevog dat John en Henri 
constant verhuizen. In Ohio wordt John verliefd op Sarah en 
vindt zijn eerste vriend ooit: Sam. Zijn Erfgaven ontwikkelen 
zich, zoals vuurbestendigheid. De Mogadoren zitten hen op de 
hielen en John moet vechten voor zijn leven en de mensen die 
hem lief zijn.  
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Koninginnen / Blake, Kendare 
 
In Fennbirn is een drieling (6) van elkaar gescheiden. Elke zus zal 
in een ander deel van het land worden opgeleid tot koningin. Na 
hun zestiende verjaardag begint de strijd om de troon en slechts 
één kan overleven.  
Katharine - fragiel en onzeker – groeit op bij de regerende partij 
van gifmengers. Ze kunnen vergif innemen zonder te sterven, 
maar Katharines gave is zwak.  
Arsinoe - wild en ontembaar - groeit op tussen de naturalisten, 
die de natuur manipuleren. Maar Arsinoe’s gave komt niet op en 
de naturalisten kijken op haar neer.  
Mirabella groeit op tussen de elementalisten en is als enige 
sterk met haar macht over de elementen.  
Wie zal winnen? 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 De Paladijnse voorspelling / Frost, Mark 
 
Will West heeft van zijn ouders altijd gehoord dat zijn cijfers 
gemiddeld moeten zijn en dat hij ti jdens de gymlessen niet mag 
opvallen. Dan maakt hij een foutje en haalt per ongeluk het 
hoogste cijfer op een landelijk examen.  
Hij wordt gerekruteerd voor een exclusieve en mysterieuze 
particuliere school.  
Tegelijkertijd krijgt Will in de gaten dat hij gevolgd wordt door 
mannen met donkere hoeden in zwarte auto's . Ze blijken een 
ernstige bedreiging voor zijn familie te vormen. Will heeft geen 
andere keus dan te vluchten naar het Centrum, waar hij leert 
omgaan met zijn verborgen talenten. En fysieke en mentale 
prestaties trainen die voor een gewone sterveling niet mogelijk 
zijn. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 De opdracht / Frey, James 
 
Op twaalf verschillende plekken op de wereld vindt een 
meteorietinslag plaats: Endgame is begonnen.  
Twaalf Spelers, tussen de 13 en 20 jaar, zijn vertegenwoordigers 
van  twaalf geheime bloedlijnen. Ze spelen voor de overleving 
van hun bloedlijn. De bloedlijnen van de verliezers zullen 
sterven.  
De Spelers zijn door jarenlange training geroutineerde 
moordenaars en puzzelaars. De meesten zijn meedogenloos, 
berekenend, sterk en behendig.  
Je kunt als lezer zelf online meespelen met Endgame 
(ontwikkeld door Google's Niantic Labs). 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 De alchemist / Scott, Michael 
 
De tweeling Josh en Sophie (15) raakt verzeild in een magische 
strijd tussen goed en kwaad als ze getuige zijn van een 
krachtmeting tussen de onsterfelijke alchemist Nicolas Flamel 
en zijn aartsvijand John Dee. Ze ontsnappen met een deel van 
de oeroude Codex: een boek dat de wereld kan vernietigen. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Ontworteld/ Novik, Naomi 
 
Agnieszka woont met haar familie in een dorpje in de vallei vlak 
bij het magische Woud waar niemand ooit onbeschadigd uit 
komt. De bevolking wordt beschermd door een slecht 
gehumeurde tovenaar - Draak - maar een zeventienjarig meisje 
moet hem daarvoor steeds tien lange jaren dienen. Dit keer valt 
zijn keuze op Agnieszka. Ondanks haar moeizame relatie met de 
onsterfelijke Draak ontstaat er een vriendschap tussen hen. De 
twee bundelen hun toverkracht tegen het kwaad in het Woud 
dat dorpen opslokt, mensen ontvoert en verandert in willoze, 
lege omhulsels onder de dikke schors van gigantische 
hartbomen. 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Geestesoog / Dashner, James 
 
Gamer en hacker Michael brengt meer tijd door in de virtuele 
wereld (VirtNet) dan in de werkelijke wereld. Toezichthouders 
van VirtNet ontdekken een speler (Kaine), die andere spelers 
gijzelt binnen die virtuele wereld en hen hersendood laat 
terugkeren in de echte wereld. Omdat hackers het beste kunnen 
worden opgespoord door andere hackers, wordt Michael 
gevraagd om cyberterrorist Kaine, het gevaarlijkste personage 
dat er in de virtuele wereld te bedenken valt, op te sporen en te 
verslaan. Michael neemt de uitdaging aan. Hij wordt bijgestaan 
door twee virtuele vrienden. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Water en vuur / Scott, Victoria 
 
Op een dag wordt Tella (16) uitgenodigd om mee te doen aan de 
Zwavelloop. De prijs is een medicijn voor één persoon. Tella’s 
broer is doodziek.  
Tijdens de race met honderden deelnemers, krijgt Tella hulp van 
haar Pandora, een door een schepper gecreëerd wezen met 
bijzondere gaven. Ze sluit bondgenootschappen met 
mededeelnemers. Maar iedereen wil winnen, dus wie is te 
vertrouwen? Als ze dan ook nog verliefd wordt op Guy... 
Vanaf 14 jaar. 
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DVD-video 
 

 

 Miss Peregrines home for peculiar children  
 

Jake (16) woont in Florida en hoorde als klein jongetje van zijn 
opa altijd verhalen over diens jeugd in een weeshuis in Wales 
met kinderen die heel bijzondere gaven hadden, zoals zweven of 
vuur maken met hun handen.  
Wanneer opa een gruwelijke dood sterft, gaat Jake op zoek naar 
het kindertehuis. Via een gat in de tijd komt hij terecht bij Miss 
Peregrine en haar vreemde kinderen. Hij wordt verliefd op 
Emma, maar alle bewoners van het huis worden bedreigd door 
dodelijke monsters. 
Gebaseerd op de young adult-roman* van Ransom Riggs. 

 

 

 The 10th Kingdom  
 
Een serveerster in New York komt via een toverspiegel in 
contact met een wereld vol trollen en bizarre wezens.  
Miniserie. 
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DVD-video 
 

 

 The Shannara Chronicles  
 

Elvenprinses Amberle, half-mens/ half-elf Wil en de dief Eretria 
gaan op pad om de de wereld te redden van demonen die uit 
hun jarenlange gevangenschap vrijkomen. 
Inmiddels 3 seizoenen. 

 

 

 Warcraft: the beginning  
 
Draenor, het land van de gevaarlijke en gewelddadige Orks is 
vernietigd, daarom maken ze een portaal naar het koninkrijk 
Azeroth, waar mensen wonen. Er breekt een grote oorlog uit, 
waarbij de mens Anduin Lothar en de Ork Duraton tegenover 
elkaar komen te staan. 
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DVD-video 
 

 

 Game of thrones 
 
In het middeleeuwse rijk Westeros waarin jarenlange zomers 
afwisselen met even lange ijskoude winters vechten zeven 
families om de macht. De noordgrens van het rijk wordt door 
een enorme ijsmuur beschermd tegen duistere krachten. In de 
hoofdstad in het zuiden stelt koning Ned als zijn rechterhand 
ridder Eddard Stark aan, van het oude trouwe geslacht van de 
Starks. 
Gebaseerd op de boekenserie van George R.R. Martin 
(uitgebracht als 'Een lied van vuur en ijs'). 

 

 

 De kronieken van Narnia  
 
Peter, Susan, Edmund en Lucy die halverwege de Tweede 
Wereldoorlog verhuizen naar het platteland. In hun 
nieuwe huis ontdekken ze een oude klerenkast die 
toegang biedt tot het magische land Narnia. Hier beleven 
ze wonderbaarlijke avonturen in een wereld vol koningen, 
heksen, draken en monsters. 
Gebaseerd op de boeken van C.S. Lewis. 
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DVD-video 
 

 

 Percy Jackson & the lightning thief 
 
New York.  Percy Jackson blijkt een halfgod te zijn: zijn moeder is 
een mens, zijn vader de zeegod Poseidon. 
Als de bliksemschicht van oppergod Zeus wordt gestolen, dreigt 
er een oorlog uit te breken tussen de goden. Percy moet samen 
met zijn vrienden het wapen opsporen om zo de ondergang van 
de wereld te voorkomen.  
Het verhaal is gebaseerd op de boeken van Rick Riordan. 

 

 

 Hogfather 
 
Suzan, de halfmenselijke dochter van de Dood, is op vakantie in 
de Schijfwereld waar ze gouvernante is van twee jonge 
kinderen. De kinderen kijken uit naar de Hogfather die tijdens 
het midwinterfeest cadeautjes komt brengen, alleen aan 
kinderen die in hem geloven. Maar de Hogfather is ontvoerd 
door de Accountants, de bewakers van de logica die er alles aan 
doen om de mensen weer het pad van de logica te laten 
bewandelen. Met de hulp van de Dood start Suzan een 
fantastische reddingsoperatie want als het geloof in de 
Hogfather verdwijnt, komt de zon niet meer op.  

  

 

 



 

 

51 

 

DVD-video 
 

 

 I am number four 
 
John Smith (15) is een van de negen vluchtelingen van de 
planeet Lorien, die op aarde een schuilplaats hebben gevonden. 
Buitenaardse wezens proberen hen een voor een te doden. John 
is nummer vier op hun lijst.  
Gebaseerd op het boek* van Pittacus Lore. 
 
 
 
 

 

 

 Snow White and the Huntsman 
 
Sneeuwwitje ontsnapt aan haar kwaadaardige stiefmoeder en 
vlucht in een donker en betoverd bos. Daar krijgt ze hulp van de 
dwergen. Haar stiefmoeder stuurt een jager op haar af om haar 
te vermoorden maar de jager wordt haar beschermheer en 
samen trekken zij ten strijde om het rijk te heroveren. 
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DVD-video 
 

 

 The Hobbit 
 
Het rustige leventje van hobbit Bilbo, de oom van de latere 
Frodo, wordt verstoord met de komst van tovenaar Gandalf en 
dertien dwergen die terug willen naar hun rijk rond de Eenzame 
Berg waar ze wreed werden verdreven door een draak.  
Bilbo gaat mee en stort zich in een avontuur met trollen, elfen 
en monsters. 
Verfilming van het boek van J.R.R. Tolkien, getiteld ‘The Hobbit: 
or There and back again', dat hij in 1937 schreef voor kinderen, 
de voorloper van 'The lord of the rings'.  
 

 

 

 The fellowship of the ring 
(deel 1 van The Lord of the Rings) 
 
Als de hobbit Frodo in het bezit komt van een bijzondere 
ring moet hij een lange tocht maken om de ring te kunnen 
vernietigen, zodat hij niet in handen valt van Sauron die 
met deze ring iedereen tot slaaf kan maken. 
Gebaseerd op de boeken van J.R.R. Tolkien. 

 
  

 

 



 

 

53 

 

DVD-video 
 

 

 Harry Potter and the philosopher’s  stone 
 
Harry Potter woont bij zijn oom en tante, en dikke neef Dirk. 
Op zijn dertiende verjaardag komt er een brief voor hem binnen 
van Hogwarts, de toverschool. Maar zijn oom en tante doen er 
alles aan dat hij daar niet naar toegaat. 
Perkamentus en zijn vrienden sporen Harry op, nemen hem mee 
naar Hogwarts waar hij aan een magische opleiding begint. 
En misschien moet hij het wel opnemen tegen de meest 
gevreesde magiër Voldemort. 

 

 

 The Golden Compass 
 
In een wereld die l i jkt op die van ons, maar er met zijn 
fantastische, magische en sprookjesachtige elementen ook 
in vele opzichten van verschilt speelt dit verhaal.  
Lyra (12) is opgegroeid op de universteitscampus van 
Oxford zonder haar ware identiteit te kennen. Als zij op 
onderzoek uitgaat na de verdwijning van haar vriendje 
Roger, ontdekt ze het vreselijke lot dat kinderen treft die 
in haar naaste omgeving op geheimzinnige wijze 
verdwijnen. Tijdens haar speurtocht, die leidt naar de 
poolstreek in het hoge Noorden, leert zij gebruik te maken 
van de alethiometer. Dit is een soort kompas waarvan de 
dunne wijzer van symbool naar symbool springt, waardoor 
zij de loop van gebeurtenissen kan 'lezen'.  
Gebaseerd op de boeken van Philip Pullman. 
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