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Samenvatting Ooit waren ze slechts kinderen op de vreemde planeet die Aarde heet.
Deze tweede bundel van De kleine kronieken van Loriën bevat de
verhalen achter de omgekomen leden van de Garde.

Details Eén strijd. Twee doodsvijanden. Drie legenden. 

Lees nu voor het eerst hoe de strijd tussen de Mogadoren en de Loriërs
ontbrandde.

De legenden – De kleine kronieken van Loriën is een bundeling van drie
verhalen bomvol spanning en actie, als extraatje bij de razendpopulaire serie
‘De Loriën-kronieken’.

In Op zoek naar Sam volgen we Adam, een afvallige Mogadoor die in zijn
zoektocht naar verlossing probeert zowel Sam Goode als diens vader Malcolm
te redden.

De laatste dagen van Loriën verhaalt hoe de strijd tussen de Loriërs en de
Mogadoren ooit begon, toen de Mogadoren de ooit zo vredige planeet Loriën
totaal onverwacht aanvielen.

Zij die vergeten zijn is het bloedspannende vervolg op Adams verhaal,
waarin hij een geheim onthult dat het tij voor de Garde zal keren…

De legenden verschijnt op 4 oktober.

Titel: De legenden | Auteur: Pittacus Lore | Omvang: 232 pag. | Prijs: €14,99 |
ɪsʙɴ: 978-94-005-0687-9 | Verschijnt: 4 oktober 2016 | Ook leverbaar als e-
book | ɪsʙɴ: 978-90-449-7460-7 | Prijs: € 9,99

Relevante links Boekgegevens

Citaten De boeken van Pittacus Lore zijn ronduit verbazend, openhartig en
superspannend. 
— Coolesuggesties.nl

A.W. Bruna Fictie
Bezoekadres 
Johannes Vermeerstraat 24 
1071 DR Amsterdam 

Postadres 
Postbus 51077 
1007 EB Amsterdam 

0031 20 2181600

Contactpersonen

Saskia Hausel
Saskia.hausel@awbruna.nl 
020-2181621 
06-21209234

hausel

Annabel Cnossen
annabel.cnossen@awbruna.nl 
020-2181605 
06-21209450

AnnabelCnossen

“

https://twitter.com/AnnabelCnossen
mailto:annabel.cnossen@awbruna.nl
https://twitter.com/hausel
mailto:Saskia.hausel@awbruna.nl
https://issuu.com/awbruna/docs/najaarsaanbieding_2016_awb/17
http://pers.awbruna.nl/
http://pers.awbruna.nl/134392-de-legenden-van-pittacus-lore-het-ware-verhaal


Afbeeldingen

Over A.W. Bruna Fictie

A.W. Bruna Uitgevers is een van de grootste algemene boekenuitgeverijen
van Nederland. Sterke titels voor een breed publiek. Auteurs die door A.W.
Bruna Fictie worden uitgegeven zijn onder meer John Grisham, David
Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer en Jens
Lapidus.

Klik hier voor de laatste aanbiedingsbrochures.
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