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Τηε Χοµπλετε Ριφτωαρ Σαγα Τριλογψ
Μαγιχιαν Σιλϖερτηορν Α ∆αρκνεσσ Ατ
Σετηανον
Ασ ρεχογνιζεδ, αδϖεντυρε ασ ωιτη εασε ασ εξπεριενχε
νεαρλψ λεσσον, αµυσεµεντ, ασ σκιλλφυλλψ ασ αρρανγεµεντ
χαν βε γοττεν βψ ϕυστ χηεχκινγ ουτ α εβοοκ τηε χοµπλετε
ριφτωαρ σαγα τριλογψ µαγιχιαν σιλϖερτηορν α δαρκνεσσ ατ
σετηανον αλονγ ωιτη ιτ ισ νοτ διρεχτλψ δονε, ψου χουλδ
ρεχειϖε εϖεν µορε σοµετηινγ λικε τηισ λιφε, ρεγαρδινγ τηε
ωορλδ.
Ωε οφφερ ψου τηισ προπερ ασ ωιτηουτ διφφιχυλτψ ασ εασψ
εξαγγερατιον το αχθυιρε τηοσε αλλ. Ωε αλλοω τηε χοµπλετε
ριφτωαρ σαγα τριλογψ µαγιχιαν σιλϖερτηορν α δαρκνεσσ ατ
σετηανον ανδ νυµερουσ βοοκσ χολλεχτιονσ φροµ φιχτιονσ
το σχιεντιφιχ ρεσεαρχη ιν ανψ ωαψ. αµονγ τηεµ ισ τηισ τηε
χοµπλετε ριφτωαρ σαγα τριλογψ µαγιχιαν σιλϖερτηορν α
δαρκνεσσ ατ σετηανον τηατ χαν βε ψουρ παρτνερ.
Τηε Χοµπλετε Ριφτωαρ Σαγα Τριλογψ
Ραψµονδ Ε. Γονζαλεσ ΙΙΙ ωασ βορν ιν 1945 ιν Λοσ Ανγελεσ
ανδ ωασ ραισεδ ιν Σουτηερν Χαλιφορνια.Ωηεν ηισ µοτηερ
ρεµαρριεδ, ηε τοοκ τηε συρναµε οφ ηισ αδοπτιϖε
στεπφατηερ, Φελιξ Ε. Φειστ. Ηε γραδυατεδ ωιτη α Β.Α. ιν
Χοµµυνιχατιον Αρτσ ωιτη Ηονορσ ιν 1977 φροµ τηε
Υνιϖερσιτψ οφ Χαλιφορνια ατ Σαν ∆ιεγο.∆υρινγ τηατ ψεαρ
Φειστ ηαδ σοµε ιδεασ φορ α νοϖελ αβουτ α βοψ ωηο ωουλδ
βε α µαγιχιαν.
Ραψµονδ Ε. Φειστ − Ωικιπεδια
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Φολλοωινγ φροµ οτηερ βυνδλεσ ιν τηε Ριφτωαρ Σαγα βψ
Ραψµονδ Ε. Φειστ οϖερ τηε λαστ φεω µοντησ, γετ ψουρ
ηανδσ ον τηε χοµπλετε Χονχλαϖε οφ Σηαδοωσ φορ ϕυστ
∃3.99! Ρετυρν το α ωορλδ οφ µαγιχ ανδ αδϖεντυρε φροµ βεστ
σελλινγ αυτηορ Ραψµονδ Ε. Φειστ. Τηε βυνδλε ινχλυδεσ:
Ταλον οφ τηε Σιλϖερ Ηαωκ (1), Κινγ οφ Φοξεσ (2), Εξιλεσ
Ρετυρν(3).
[εΒοοκ] Χοµπλετε Χονχλαϖε οφ Σηαδοωσ Τριλογψ: Ταλον οφ
Τηε ...
Βετραψαλ ατ Κρονδορ ισ αν ΜΣ−∆ΟΣ−βασεδ ρολε−πλαψινγ
ϖιδεο γαµε δεϖελοπεδ βψ ∆ψναµιξ ανδ ρελεασεδ βψ Σιερρα
Ον−Λινε ιν τηε συµµερ οφ 1993. Βετραψαλ ατ Κρονδορ τακεσ
πλαχε λαργελψ ιν Μιδκεµια, τηε φαντασψ ωορλδ δεϖελοπεδ
βψ Ραψµονδ Ε. Φειστ ιν ηισ Ριφτωαρ νοϖελσ. Τηε γαµε ισ
δεσιγνεδ το ρεσεµβλε α βοοκ, σεπαρατεδ ιντο χηαπτερσ ανδ
ναρρατεδ ιν τηε τηιρδ−περσον ωιτη α θυιχκ−σαϖε βοοκµαρκ
φεατυρε.
Βετραψαλ ατ Κρονδορ − Ωικιπεδια
εξπιρεδ [εΒοοκ] Χοµπλετε Χονχλαϖε οφ Σηαδοωσ Τριλογψ:
Ταλον οφ Τηε Σιλϖερ Ηαωκ, Κινγ οφ Φοξεσ, Εξιλεσ Ρετυρν
∃3.99 ≅ Αµαζον ΑΥ εσπχοοκιε ον 02/02/2021 − 15:04
αµαζον.χοµ.αυ Φολλοωινγ φροµ οτηερ βυνδλεσ ιν τηε
Ριφτωαρ Σαγα βψ Ραψµονδ Ε. Φειστ οϖερ τηε λαστ φεω
µοντησ, γετ ψουρ ηανδσ ον τηε χοµπλετε Χονχλαϖε οφ
Σηαδοωσ φορ ϕυστ ∃3.99!
Βοοκσ & Μαγαζινεσ: ∆εαλσ ανδ Χουπονσ − ΟζΒαργαιν
Ιτ∋σ γρατιφψινγ το σεε Υρσυλα ΛεΓυιν∋σ Ωιζαρδ οφ
Εαρτησεα τριλογψ ρεχειϖινγ τηε ρεχογνιτιον ιτ δεσερϖεσ,
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βυτ τωο γλαρινγ οµισσιονσ αρε Μαρψ Στεωαρτ∋σ συπερβ
Μερλψν Τριλογψ (Τηε Χρψσταλ Χαϖε, Τηε Ηολλοω Ηιλλσ
ανδ Τηε Λαστ Ενχηαντµεντ) ανδ Ραψµονδ Ε Φειστ∋σ
Ριφτωαρ σαγα.
Τοπ 100 Φαντασψ Βοοκσ − Φαντασψ Βοοκ Ρεϖιεω
Ιλ Σιγνορε δεγλι Ανελλι (τιτολο οριγιναλε ιν ινγλεσε: Τηε
Λορδ οφ τηε Ρινγσ)  υν ροµανζο ηιγη φαντασψ επιχο σχριττο
δα ϑ. Ρ. Ρ. Τολκιεν ε αµβιεντατο αλλα φινε δελλα Τερζα Ερα
δελλ∋ιµµαγιναρια Τερρα δι Μεζζο.Σχριττο α πι ριπρεσε τρα
ιλ 1937 ε ιλ 1949, φυ πυββλιχατο ιν τρε ϖολυµι τρα ιλ 1954 ε
ιλ 1955.Τραδοττο ιν τρεντοττο λινγυε, χον δεχινε δι ριεδιζιονι
χιασχυνα, ρεστα υνα δελλε πι ...
Ιλ Σιγνορε δεγλι Ανελλι − Ωικιπεδια
Τηε Φιρστ Λαω τριλογψ βψ ϑοε Αβερχροµβιε (πσ. α φολλοω−
υπ τριλογψ ιν τηατ σεριεσ ισ δροππινγ ιν 2019!) σετσ α
πρεττψ ηιγη βαρ φορ µοδερν επιχ φαντασψ. ... Τηε Ριφτωαρ
Σαγα βψ Ραψµονδ Φειστ, Τηε Βελγαριαδ βψ ∆αϖιδ Εδδινγσ,
Τηε Σωορδ οφ Σηανναρα βψ Τερρψ Βροοκσ, ... Σηελϖεσ:
φαντασψ, σεριεσ−χοµπλετε, σεριεσ−ι−φινισηεδ, φαϖοριτεσ,
φαϖοριτε−σεριεσ ...
Τηε ∆ραγονβονε Χηαιρ βψ Ταδ Ωιλλιαµσ − Γοοδρεαδσ
3. Εψε οφ τηε Βεηολδερ (1990). Α ∀βεηολδερ∀ ισ α χλασσιχ
∆υνγεονσ & ∆ραγονσ µονστερ χοµποσεδ οφ α δισγυστινγ
ηεαπ οφ φλεση ανδ φλοατινγ τενταχλε εψεσ. Ιτ ισ αλσο τηε
ανταγονιστ οφ Εψε οφ τηε Βεηολδερα χλασσιχ τηατ µαδε
ιτσ δεβυτ ον τηε ΠΧ, ωηιχη ωασ στιλλ α λοω−προφιλε γαµινγ
πλατφορµ ιν 1990.. Ιτ∋σ α χλασσιχ γριδ−βασεδ δυνγεον
χραωλ, βασεδ ον 2νδ Εδιτιον ∆&∆ ρυλεσ, ιν ωηιχη τηε λορδσ
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οφ ...
Τοπ 30 Βεστ ΧΡΠΓσ Εϖερ − ΛεϖελΣκιπ − ςιδεο Γαµεσ
Ωε ωουλδ λικε το σηοω ψου α δεσχριπτιον ηερε βυτ τηε σιτε
ωοντ αλλοω υσ.
ΥπλοαδΓΙΓ
Α σπεχιφιχ συβτροπε οφ Βλοοδ Κνιγητ, τηε Προυδ Ωαρριορ
Ραχε Γυψ σεεκσ βαττλε ανδ βλοοδσηεδ βεχαυσε ηισ χυλτυρε
τεαχηεσ τηατ δοινγ σο ισ τηε γρεατεστ σουρχε οφ περσοναλ
ηονορ ανδ γλορψ.Τηισ Προυδ Ωαρριορ Ραχε ωιλλ οφτεν βε
βασεδ ον ονε οφ σεϖεραλ ρεαλ ωορλδ χυλτυρεσ ωηο αρε
περχειϖεδ το ηαϖε αχτεδ τηισ ωαψ, συχη ασ τηε Σαµυραι,
Σπαρτανσ, ςικινγσ, ανδ Μονγολσ.
Προυδ Ωαρριορ Ραχε − Τς Τροπεσ
Τηε Βλοοµινγ Μοον Χηρονιχλεσ, ασ ιτσ αλτερνατε ναµε, Τηε
99 Ωορλδσ Σαγα, συγγεστσ, φεατυρεσ µανψ διφφερεντ
αλτερνατε ωορλδσ ρεϖολϖινγ αρουνδ α σινγλε χορε ωορλδ
(τηε ωορλδ ασ δεπιχτεδ ιν Μψ Λιττλε Πονψ: Φριενδσηιπ Ισ
Μαγιχ). Τηε φυρτηερ αωαψ α ωορλδ ισ φροµ τηε χορε, τηε
γρεατερ τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηατ ωορλδ ανδ τηε Τς
σηοω.
Τηε Μυλτιϖερσε − Τς Τροπεσ
Μιχηελε Ηανε Μψ σον σταρτεδ ρεαδινγ τηισ ϕυστ αφτερ ηε
τυρνεδ 8 ανδ ηε φινισηεδ αλλ οφ τηεµ (ανδ τηε Βροτηερβανδ
Χηρονιχλεσ ανδ τηε Εαρλψ Ψεαρσ πρεθυελ) ιν αβουτ 2µορε
Μψ σον σταρτεδ ρεαδινγ τηισ ϕυστ αφτερ ηε τυρνεδ 8 ανδ ηε
φινισηεδ αλλ οφ τηεµ (ανδ τηε Βροτηερβανδ Χηρονιχλεσ ανδ
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τηε Εαρλψ Ψεαρσ πρεθυελ) ιν αβουτ 2 µοντησ. Ηε φινισηεδ
αλλ οφ τηε Ηαρρψ Ποττερ βοοκσ λαστ ψεαρ ατ 7, σο ιφ ...
Τηε Ρυινσ οφ Γορλαν (Ρανγερ∋σ Αππρεντιχε, #1) βψ ϑοην
Φλαναγαν
Λιϖρεσ Π∆Φ. 3,892 λικεσ • 12 ταλκινγ αβουτ τηισ. Λιϖρεσ
Π∆Φ τελεχηαργερ γρατυιτ
Χοπψριγητ χοδε : 7β1αε805129δ7β514ε9353ε198026φ1ε
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