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BESCHRIJVING VAN HET BOEK AIYA'S STRIJD
Aiya groeit op bij vrijheidsstrijders, die hun land van het juk van grootheer
Vicor willen bevrijden. Wanneer Aiya ziet hoe haar geliefde op gruwelijke
wijze door Vicors soldaten wordt afgeslacht, zweert ze wraak.Als de rebellen
horen van plannen voor een magische aanval waarmee de grootheer hen
voorgoed wil vernietigen, besluiten ze Aiya als spion naar het hol van de
leeuw te sturen. Aiya grijpt die gevaarlijke missie met beide handen aan. Zo
kan ze niet alleen de aanvalsplannen onderscheppen, maar hoopt ze ook
dicht genoeg bij de Vicors te komen om haar geliefde te wreken. Vermomd
als edelvrouwe weet zij het kasteel binnen te dringen. Tijdens haar
zoektocht naar de aanvalsplannen doet ze echter een verbijsterende
ontdekking, die haar voor een onmogelijke keuze stelt. Zal Aiya in staat zijn
te kiezen of zal haar wraaklust voor haar beslissen?In een bestaan vol
intrige en bedrog, waar elke keuze een dodelijke prijs heeft, is Aiya's Strijd
nog maar net begonnen. Jolien Tonnon schept een wereld waarin de
grenzen tussen goed en kwaad langzaam maar zeker vervagen. Aiya's Strijd
is een roman over mensen die hun leven door het lot laten bepalen, en zij
die het in eigen hand nemen.
AIYA'S STRIJD - JOLIEN TONNON | FANTASYWERELD
Aiya is opgegroeid bij de rebellen die het land van de grootheer Vicor willen
bevrijden. Wanneer deze horen dat de grootheer plannen heeft voor een
magische aanval op. Geplaatst 21 augustus 2017 Aiya's strijd Auteur is
Jolien Tonnon Beschrijving bij het boek Paperback, 391 pagina's
Uitgegeven: maart 2014 door. Aiya's strijd. Aiya groeit op bij
vrijheidsstrijders, die hun land van het juk van grootheer Vicor willen
bevrijden. Wanneer Aiya ziet hoe haar geliefde op gruwelijke. Ik heb Aiya's
Strijd gelezen. Erg goed boek! Maar wat je vraag over haar leeftijd betreft:
lees pagina 19. Daar staat haar leeftijd: bijna 17. ? Voer je e-mailadres in om
je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe
berichten. Get this from a library! Aiya's strijd. [Jolien Tonnon; Cocky van
Dijk] -- Vrijheidsstrijdster Aiya mengt zich undercover in de familie van de
overheerser Vicor, maar. Berichten over Aiya's Strijd geschreven door
marjoheijkoop
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AIYA'S STRIJD - JOLIEN TONNON | BLOGS VAN MARJO
Dit boek lag laatst in de bibliotheek en de kaft en titel trokken meteen mijn
aandacht. Dus ik nam hem mee en ben gaan lezen. Algemene informatie
Titel: 'Aiya's. Aiyas strijd van Jolien Tonnon (Zilverbron) Verraad van Femke
de Vos (Celtica) HEBBAN FANTASY BUITENLAND (PUBLIEKSPRIJS) De
labyrintrenner van James Dashner. Jolien Tonnon werd tweede met Aiyas
strijd. Gefeliciteerd! Natuurlijk was dit allemaal niet mogelijk geweest zonder
de steun van de lezers! Ontzettend bedankt allemaal!!! The latest Tweets
from Jolien Tonnon (@JolienTonnon). Auteur van Aiya's Strijd Search the
history of over 339 billion web pages on the Internet.
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