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BradyGamesʼ World of Warcraft: Wrath of the Lich King Official Strategy Guide includes the following: Complete coverage of each race, with strengths, weaknesses, and more. WEAPONS: Discover the awesome battery of weapons and armor, with detailed equipment lists NORTHREND EXPLORED: In-depth information on quests, bosses, and treasures NEW DUNGEONS: Instances and Raid roles explained plus locations and strategy COMPLETE CRAFTING COVERAGE: Every recipe for every crafting profession Platform:
PC Genre: Role-Playing Game
Wrath of the Lich KingBradyGames
Wrath of the Lich King
Ontdek de mythen die ons leven hebben vormgegeven opnieuw en kies je eigen heldenreis Joseph Campbell laat ons in dit boek kennismaken met de held met de duizend gezichten. Een held gaat op pad, wordt op de proef gesteld, vervult uitdagende opdrachten en keert terug naar huis om zijn overwinningen te vieren. In veel films, boeken en series zie je deze archetypische elementen terug, maar ook in ons eigen leven. Campbell biedt inspiratie, levenslessen en inzichten in normen en waarden
uit de mythen, religies en culturen van over de hele wereld. Zo inspireert hij al generaties lang mensen om de mythen die ons leven hebben vormgegeven opnieuw te ontdekken en onze eigen heldenreis te kiezen. Een inspiratiebron voor schrijvers, kunstenaars en filosofen en 'de bijbel van Hollywood'. Een klassieker in een prachtige nieuwe jas!
‘De geesten van Hill House’, Shirley Jacksons bekendste roman en een icoon in het horrorgenre, weerspiegelt de kracht van angst op een huiveringwekkende manier. Eleanor Vance, een jonge, getroebleerde vrouw, overnacht in het gezelschap van drie anderen in Hill House, waarvan men zegt dat er paranormale gebeurtenissen plaatsvinden. Langzamerhand krijgt het huis grip op de vier personages, met verregaande consequentie. Jacksons romans worden gekarakteriseerd door een realistische
toonzetting met occulte en horrorachtige elementen. ‘De geesten van Hill House’ is door Netflix verfilmd.
De geesten van Hill house
De grote koning
Laatste deel van de sagen over de hulpvarkenshoedere Taran, waarin alle avonturen en beproevingen tot een goed einde komen.
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
De held met de duizend gezichten
Het oog van de wereld
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