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De laatste ster Rick Yancey 2016-07-12 We zijn hier en dan zijn we weer weg.
Dat was al zo voordat ze kwamen. Dat is altijd zo geweest. De Anderen
hebben de dood niet uitgevonden, ze hebben hem alleen geperfectioneerd. Ze
hebben de dood een gezicht gegeven, om hem ons vervolgens in het gezicht
te wrijven, want zij wisten dat dat de enige manier was om ons te vermorzelen.
De dood eindigt niet op een continent of in een oceaan, niet bij een berg of op
een vlakte, in een jungle of een woestijn. Hij eindigt waar hij begon, waar hij
van meet af aan was: op het slagveld van het laatste, nog kloppende
mensenhart. In het laatste deel van deze epische reeks, waarin het lot van de
planeet wordt bezegeld, neemt meesterverteller Rick Yancey ons mee langs
triomf, verlies en onverminderde actie.
Kaapse bibliotekaris 2014 Issues for Nov. 1957- include section: Accessions.
Aanwinste, Sept. 1957De prins & De lijfwacht Kiera Cass 2015-03-13 Het succes van de Selectionserie gaat door! In De selectie moest America Singer haar geheime liefde
opgeven en haar thuis verlaten om een felle strijd aan te gaan voor een kroon

die ze niet wil. Maar ook prins Maxon had een andere liefde voordat de
Selectie begon. Het verhaal van De prins opent de week voor de Selectie
begint en volgt Maxon tot aan de eerste dag van de competitie. Aspen Leger,
opgevoed in een van de laagste kastes, heeft nooit durven dromen dat hij ooit
in het paleis zou wonen als lid van de koninklijke wacht. Nu is hij daar en komt
hij zijn vroegere liefde America tegen die deelneemt aan de Selectie. Het
verhaal van De lijfwacht geeft lezers een kijkje in het leven van Aspen binnen
de paleismuren en de waarheid over de wereld van de koninklijke lijfwacht die
America nooit zal weten.
Mijn lange weg naar huis Saroo Brierley 2015-07-01 Lion is de
indrukwekkende verfilming van Mijn lange weg naar huis, met Nicole Kidman,
Dev Patel (Slumdog Millionaire) en Rooney Mara in de hoofdrollen Op een
klein station in India is de vijfjarige Saroo zijn broer kwijtgeraakt. Hij klimt in
een treinstel om hem te zoeken, maar raakt per ongeluk opgesloten en komt
helemaal alleen aan de andere kant van India in Calcutta terecht. Zonder zijn
familie en zonder te weten uit welk dorpje hij komt, zwerft hij wekenlang door
de straten van de grote stad tot hij wordt opgenomen door een weeshuis. Ook
daar weten ze zijn familie niet op te sporen en uiteindelijk wordt Saroo

geadopteerd door een Australisch echtpaar bij wie hij gelukkig opgroeit. Als hij
bijna dertig is, en de technologie zo veel verder is dan toen, gaat Saroo met
behulp van Google Earth op zoek naar het station waar hij al die jaren geleden
zijn familie kwijtraakte. Elke avond bekijkt hij urenlang de spoorlijnen die naar
Calcutta leiden, tot hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen. Hij
vertrekt naar India om te kijken of hij zijn familie weer terug kan vinden... De
pers over Mijn lange weg naar huis ‘Lees dit aangrijpende verhaal. Met zijn
levendige herinneringen beheerst Saroo de kunst van het vertellen.’ The
Weekly Review ‘Ik kon dit boek niet wegleggen. Saroos zoektocht, evenals de
veerkracht van de mens, zal je laten huilen van vreugde.’ **** Manly Daily ‘Een
feelgoodboek over een zeer bijzondere reis.’ Sun-Herald
Geheimen van het Wilde Woud Tonke Dragt 2020-07-01 Er is geen plek waar
je zo snel kunt verdwalen als in het Wilde Woud, het spannende en
mysterieuze vervolg op het door Netflix verfilmde De brief voor de koning van
Tonke Dragt. Een jonge ridder. Een betoverd woud. Een levensgevaarlijke
zoektocht. 'Er is geen plek waar je zo snel kunt verdwalen als in het Wilde
Woud...' Een van de ridders van de koning is vermist. Tiuri krijgt de gevaarlijke
opdracht hem te vinden. Samen met zijn vriend Piak vertrekt hij naar het Wilde

Woud. Over het Wilde Woud worden vreemde verhalen verteld: van ruwe
rovers en bosgeesten, van doodlopende dwaalwegen en ruïnes, en van
mysterieuze mannen in het Groen... 'Een echte klassieker' - The Sunday
Times 'Dit boek verdient lezers van alle leeftijden' - Sunday Express
'Betoverend avontuur voor jong en oud' - Metro '... bevat alle essentiële
ingrediënten van een tijdloos avontuur: een echte held, vriendschap, liefde,
moed, loyaliteit, ridderlijkheid... en laaghartige schurkenstreken' - Lancashire
Evening Post
Divergent, de trilogie en het verhaal van Four Veronica Roth 2014-12-11 De
drie delen van Veronica Roths wereldwijde bestsellertrilogie Divergent én het
collector’s item Divergent #0.1 Het verhaal van Four in één e-book! Inwijding
Futuristisch Chicago. De wereld van de zestienjarige Beatrice Prior is
opgedeeld in vijf facties. Elke factie staat voor een bepaalde waarde. Ieder
jaar moeten alle zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven
willen horen. De beslissing van Beatrice verrast iedereen, vooral haarzelf.
Opstand Na de gruwelijke gebeurtenissen tijdens haar Inwijdingsdag, vlucht
Tris weg uit Onverschrokkenheid. Er woedt een oorlog tussen de facties.
Binnen het hoofdkwartier van Eruditie vinden gevaarlijke ontwikkelingen

plaats. In de andere facties heerst verdeeldheid tussen zij die willen vechten
en zij die de vrede willen bewaren. Terwijl ze strijdt tegen Eruditie, neemt Tris
grote risico’s om haar dierbaren te redden. Samensmelting Het explosieve slot
van de Divergent-trilogie onthult de geheimen van de dystopische wereld.
Divergent #0.1 Het verhaal van Four Dit bijzondere collector’s item met de vier
novelles De overstapper, De aspirant, De zoon en De verrader én drie
exclusieve scènes geeft een uniek kijkje in het lot van Tobias en in de wereld
van Divergent.
Het verhaal van Four Veronica Roth 2014-11-03 Dit ebook met de vier
novelles De overstapper, De aspirant, De zoon en De verrader geeft een uniek
inkijkje in het lot van Tobias en in de wereld van Divergent. Tobias vertelt hoe
hij in Zelfverloochening opgroeide en ‘ontsnapte’ naar Onverschrokkenheid
waar hij voor het eerst vriendschappen sloot. Hoe hij maar vier angsten kende
tijdens zijn Inwijding en de andere aspiranten ver achter zich liet op de
ranglijst. Ook laat Tobias zien hoe hij steeds meer te weten kwam over de
onheilspellende samenwerking tussen Eruditie en Onverschrokkenheid en hoe
hij moest verbergen dat hij Afwijkend was.
Verlaten Michael Grant 2013-06-12 Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie

bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig
aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. Wat doe je als alle volwassenen spoorloos verdwenen
zijn? Het ene moment stond de leraar nog over de Burgeroorlog te praten. En
het volgende moment was hij weg. Leraar aanwezig. Leraar weg. Geen `poef.
Geen lichtflits. Geen knal. Tijdens een doodgewone schooldag ziet de
veertienjarige Sam tot zijn verbijstering zijn leraar pal voor zijn ogen
verdwijnen. Zomaar ineens weg! Algauw blijkt dat iedereen die ouder is dan
vijftien jaar op hetzelfde moment is verdwenen. Bovendien is er een
ondoordringbare barrière rond de stad opgetrokken, waardoor internet,
televisie en mobieltjes geen enkel signaal meer ontvangen. Een enorme chaos
breekt uit. Er zijn geen artsen en politieagenten meer. En wie zorgt er voor de
achtergebleven babys? Net buiten de stad neemt Caine de leiding over zijn
internaat en daarna ook over het stadje. In het begin weet hij enige orde te
scheppen, maar gaandeweg voert hij met een aantal volgelingen een waar
schrikbewind. Hoewel Sam helemaal geen leidende rol wíl, besluit hij ten slotte
toch dat hij de kwaadaardige Caine en zijn terreurbende moet tegenhouden.

En dat kan alleen als hij Caine uitschakelt. Maar intussen komt de dag dat hij
zelf vijftien jaar zal worden steeds dichterbij
Echt eten Pascale Naessens 2020-08-29 Echt Eten. Maak jezelf sterker,
gezonder en gelukkiger. Deze titel geeft de visie op voeding van Pascale
Naessens weer en vat meteen samen hoe krachtig voeding is voor ons leven
en welzijn. Met 75 eenvoudige lowcarbgerechten maakt Pascale Naessens dit
statement helemaal waar. Lekker en gezond eten klaarmaken is leuk en
simpel. Wie op deze manier kookt, neemt zijn lot in eigen handen om zichzelf
en zijn of haar familieleden sterk en gezond te maken. Het boek staat ook
boordevol lifestyle-ideeën, tips voor mooi en romantisch tafelen en bruikbare
informatie over voeding en gezondheid. Na het recente boek Ketokuur, waarin
Pascale Naessens het ketogeen dieet onder de loep nam, is de auteur er weer
met een nieuw boek. Het staat boordevol gerechten volgens haar bekende,
typische en favoriete methode: gematigd low carb met heel veel verse en pure
ingrediënten. En, lekker meegenomen: het boek bevat veel heerlijke gezonde
desserts.
Ik ben nummer Vier - op leven en dood Pittacus Lore 2017-04-25 De
Mogadoren hebben de Aarde veroverd. Hun ruimteslagschepen werpen een

schaduw over onze dichtstbevolkte steden en geen land ter wereld durft de
strijd aan te gaan. De enigen die de Mogadoren nog in de weg staan zijn de
Gardes, maar zonder een eigen leger kunnen die de strijd niet winnen. Nu
vormen de Gardes een team met de Amerikaanse krijgsmacht, maar dat is
misschien niet genoeg. Ze hebben versterking nodig en die hebben ze
gevonden: tot hun verbazing blijken jongeren van over de hele wereld, zoals
John Smiths boezemvriend Sam, Erfgaven te hebben ontwikkeld. En dus
moeten John en de zijnen de Mogadoren voor zijn, want anders zullen die
deze jongeren inzetten voor hun eigen, sinistere plan. Maar na alles wat de
Mogadoren John hebben afgenomen – zijn thuis, zijn familie, zijn vrienden en
zijn grote liefde – rijst de vraag of hij nog meer mensenlevens in gevaar moet
brengen. Niet alleen heeft hij niets meer te verliezen, hij heeft bovendien
ontdekt dat hem een nieuwe, ongelooflijke Erfgave geschonken is waarmee hij
zichzelf kan transformeren tot het ultieme wapen. ZIJ jaagden op ons ZIJ
komen nu achter jou aan ZIJ weten hoe sterk we samen zijn WIJ kunnen deze
planeet redden WIJ strijden, op leven en dood WIJ hebben jouw hulp nodig Zij
begonnen deze strijd. Wij beslissen hem.
De viruscode James Dashner 2016-09-27 De Laarders zijn terug! Eerst

kwamen de zonnevlammen die de aarde vernietigden. Toen kwam de Vuring,
een muterend virus dat een groot deel van de mensheid uitroeide. Toen kwam
WICKED, op zoek naar een oplossing. En die vonden ze in één uitverkoren
jongen. Zijn naam was Thomas. Thomas bouwde een labyrint. Er zijn
geheimen. Er zijn leugens. Dit is het verhaal van Thomas, en hoe hij een
labyrint bouwde dat alleen hij weer zou kunnen afbreken.
De labyrintrenner James Dashner 2014-09-11 Nadat zijn geheugen is gewist,
wordt Thomas wakker in een grote open ruimte met gigantische muren
eromheen. De jongens die er al wonen hebben geen idee wat ze er doen of
waar ze vandaan komen. Als Thomas beseft dat ze gevangen zitten in een
labyrint, sluit hij zich aan bij de Renners. Overdag proberen de Renners een
uitgang te vinden, maar ’s nachts is het levensgevaarlijk buiten de muren en
wacht onherroepelijk de dood. Thomas zet alles op het spel om uit het labyrint
te ontsnappen, en om het ijzingwekkende geheim dat schuil gaat achter hun
lot te ontrafelen.
Samensmelting Veronica Roth 2015-12-24 Lekker lezen dankzij
PrismaDyslexie-boeken Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat

dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er
minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Wat als
je hele wereld een leugen was? Wat als een enkele keuze alles veranderde?
Wat als liefde en loyaliteit je dingen liet doen die je nooit verwacht had?
Veronica Roth’s Divergent-trilogie begon met Inwijding en Opstand. Het
explosieve slot Divergent 3 – Samensmelting onthult de geheimen van de
dystopische wereld.
Bekentenis van een moordverdachte James Patterson 2014-08-07 Na de
nacht van de moord op Malcolm en Maud Angel weet hun dochter Tandy drie
dingen zeker: 1. Zij was de laatste persoon die haar ouders nog in leven heeft
gezien 2. De verdenking van de moord rust op Tandy en haar drie broers en
zussen 3. Ze kan niemand vertrouwen misschien zichzelf niet eens Tandy
gaat op onderzoek uit om de onschuld van de familie te bewijzen. Opeens
krijgt ze steeds terugkerende flashbacks. De herinneringen verklaren een
aantal vreemde familiegeheimen, maar het graven in het verleden van haar
ouders brengt ook veel gevaren met zich mee. Want wie weet welke leugens
de Angels hun kinderen nog meer hebben verteld? James Patterson is de
succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter wereld, met wereldwijd meer dan

75 miljoen verkochte boeken. Hij is de schrijver van de populaire
thrillerreeksen Alex Cross en The Womens Murder Club en de YA-serie Heks
& Tovenaar.
Carve the mark Veronica Roth 2017-01-17 Carve the mark van Veronica Roth
Het nieuwe boek van de auteur van de Divergent-serie! In dit fantastische
sciencefictionverhaal creëert Veronica Roth een universum waarin iedereen
een unieke gave heeft. Cyra’s gave geeft haar pijn, maar ze kan ook anderen
onnoemelijk veel pijn doen. Haar broer Ryzek heerst als een tiran over hun
planeet, Shotet. Ryzek misbruikt Cyra’s gave om zijn vijanden te martelen.
Maar Cyra is veel meer dan een wapen in handen van haar broer: ze is snel,
veerkrachtig en slimmer dan hij denkt. Wanneer Akos uit het naburige rijk
Thuve als gevangene in Cyra’s wereld terechtkomt, lijkt de vijandschap tussen
hun landen en hun families onoverkomelijk. Samengebracht door het lot
moeten ze een allesbepalende keuze maken. Over de Divergent-serie: 'Fans
van De Hongerspelen kunnen hun hart ophalen met deze bloedstollende
serie.' 7Days 'Veronica Roth weet hoe ze een goed boek moet schrijven.'
Hebban.nl Lees ook de Divergent-serie van Veronica Roth: Divergent 1 Inwijding Divergent 2 - Opstand Divergent 3 - Samensmelting Divergent 0.1 -

Het verhaal van Four Veronica Roth (1988) studeerde af in Creatief schrijven
aan de Northwestern University en woont in de buurt van Chicago. Ze geniet
internationale bekendheid als auteur van de Divergent-trilogie. Deze enorm
succesvolle serie is tevens een wereldwijde bioscoophit geworden.
Veronica Roth Heather Moore Niver 2014-12-15 Veronica Roth published her
first book at the age of twenty-one and had the pleasure of seeing it quickly
become a best-seller. Her dystopian trilogy about Tris Prior has made Roth a
favorite with fans around the world. It inspired a series of hit movies and
helped feed the current appetite for YA novels with strong female protagonists
and tense, exciting plots. Readers will learn about Roth’s childhood and
college years, how she got published, and where she gets some of the ideas
for her novels. A treat for her many fans!
IJs als vuur Sara Raasch 2017-06-13 Sinds Winter is bevrijd van de
kwaadaardige koning Angra, en Meira koningin is geworden staat ze voor
nieuwe problemen en grote dilemma's. Om haar schuld in te lossen bij de
koning van Cordell, moet ze de mijnen van Winter opnieuw ontsluiten. Daarbij
stuit ze op de verloren gegane kloof van magie. Ze beseft meteen dat deze
ontdekking niet alleen Winter maar zelfs de hele wereld in gevaar kan

brengen. Het liefst wil ze dat de geheimen van de kloof verborgen blijven,
maar dat lijkt onmogelijk met een tegenstander die maar op één ding uit is:
macht...
De vijfde golf Rick Yancey 2013-09-10 Soms denk ik dat ik de laatste mens op
aarde ben. Dat betekent dat ik de enige mens in het universum ben. Dat is
onzin, ik weet het. Ze kunnen niet iedereen gedood hebben nog niet. De
eerste golf: de wereld wordt gehuld in duisternis De tweede golf: als je geluk
hebt weet je te ontsnappen De derde golf: als je pech hebt overleef je De
vierde golf: er geldt nog maar één regel vertrouw niemand Nu de vijfde golf
eraan komt, is Cassie op de vlucht voor Hen, de wezens die er menselijk
uitzien maar het niet zijn. Zij die het land doorkruisen om eenieder te
vermoorden die ze tegenkomen. Cassie gelooft dat er maar één manier is om
te overleven: door alleen te blijven. Maar dan ontmoet ze Evan Walker, de
verleidelijke en mysterieuze vreemdeling die haar enige hoop is om haar
vijfjarige broertje te helpen bevrijden. En haar enige hoop om zelf te overleven.
Maar Cassie moet kiezen tussen vertrouwen en wanhoop, tussen verzet of
overgave. Tussen leven... en dood. De vijfde golf, dat al maanden op de
Amerikaanse bestsellerlijsten staat, is een meeslepend, aangrijpend en episch

verhaal over verlies, ondenkbare dilemma's en moed. #5degolf
Hylas en het oog van de valk Michelle Paver 2014-10-15 Hylas wist niet wat hij
zag. Tijdens de winter had hij veel gruwelijke dingen meegemaakt, maar dit
was met niets te vergelijken. De Zee had alles vernietigd: hutten, boten,
bomen, dieren, mensen. Het was akelig stil op het strand. Waar hij ook keek
lagen rottende hopen aangespoelde resten. Een vuilgrijze golf likte aan zijn
laarzen, en hij ademde de verstikkende stank van de dood in. Het was bijna
onmogelijk dat Pirra en Heibel het hadden overleefd. Het is 3500 jaar geleden
in een land aan de Middellandse Zee. Hylas is ontsnapt aan de duistere
mijnen van Thalakrea en is aangekomen op het strand van Keftioe, dat door
de Grote Golf is verwoest. Zijn zusje heeft hij nog steeds niet gevonden en
sinds hij Pirra en de leeuwenwelp Heibel op een schip naar Keftioe heeft
gezet, willen ze niets meer met hem te maken hebben. Maar Hylas is
vastberaden om hen te vinden. Intussen groeit de dreiging van de zwarte
krijgers, de Kraaien. Meer dan ooit wordt de moed van Hylas op de proef
gesteld. Hylas en het oog van de valk is het derde boek in een
adembenemende avonturenserie van Michelle Paver, die zich afspeelt in het
Bronzen Tijdperk: een tijd van stamhoofden, strijdwagens en oude magie.

VAN DE AUTEUR VAN Torak en Wolf
De aflossing Kami Garcia 2013-10-01 Is de dood het einde... of alleen het
begin? Ethan, die nooit had gedacht in Gatlin het meisje van zijn dromen te
vinden en niet kon verzinnen dat hij ooit zo graag terug zou willen naar het
saaie stadje, moet nu hemel en aarde bewegen om terug te gaan naar de plek
die hem zo dierbaar is. In Gatlin probeert Lena er alles aan te doen om Ethans
terugkeer mogelijk te maken, ook al moet ze hiervoor oude vijanden
vertrouwen en het leven van anderen op het spel zetten. Ver van elkaar
proberen Ethan en Lena opnieuw samen hun lot te herschrijven. De aflossing
is het zinderende slot van deze must-read paranormal romance. Ethan en
Lena zijn de nieuwe Bella en Edward.
De IJzerstrijder Julie Kagawa 2016-03-08 De IJzerprins heeft ons allemaal
verraden... Hij heeft me vermoord. Maar toen werd ik wakker... Mijn naam is
Ethan Chase, en ik was er bijna geweest nadat mijn neef Keirran zijn zwaard
in mijn buik stak. Wonderbaarlijk genoeg heb ik het overleefd, maar blijkbaar
heb ik heel wat gemist terwijl ik bewusteloos was. De onzichtbare sluier, die de
mensenwereld van de wereld van de fae scheidt, is heel even weggetrokken.
Hoewel de mensen maar een glimp van Nimmernimmer hebben opgevangen,

brak de pleuris uit! En met alle emoties die dat opriep, kon de Vergeten
Koningin haar krachten terugkrijgen. Shit happens... Nu leidt Keirran het leger
van Vergeten fae in een opstand tegen de oude rijken van Zomer en Winter. Ik
haat die magische rotwereld, maar hier kan ik mijn neef dus echt niet mee weg
laten komen! Wat voor regels ik er ook voor moet overtreden, ik zál hem
tegenhouden! Zelfs als dat betekent dat ik moet gaan samenwerken met mijn
oude vijanden, de fae... 'Je leest eigenlijk geen boek, maar je maakt het zelf
mee!' - Young-Adults.nl 'Kagawa houdt altijd de vaart in haar verbeeldingsrijke
wereld. Fans zullen meer dan tevreden zijn over dit laatste deel.' - Booklist
Ik jaag op killers Barry Lyga 2013-02-25 Stel je voor: een prachtige, zonnige
dag en adembenemend natuurschoon Jammer alleen van dat lijk.Jasper Dent,
die liever Jazz wordt genoemd, is een leuke, aardige jongen. Charmant zelfs,
zouden sommigen zeggen. Maar hij is ook de enige zoon van de beruchtste
seriemoordenaar ter wereld, een vader die de `quality time met zijn zoon soms
wel erg letterlijk nam. Jazz heeft plaatsen delict gezien op een manier waar
politieagenten een moord voor zouden doen: door de ogen van de dader.Jazz
vader zit al jaren achter de tralies, maar toch duiken er ineens overal lijken op.
Alweer. Om te bewijzen dat moord echt niet in zijn genen zit besluit Jazz de

politie te helpen met zijn unieke kennis van zaken. Maar is hij wel zo anders
dan zijn vader ?`Heerlijk gruwelijk. Jazz angsten en twijfels maken dit tot een
diamant van een boek. Publishers Weekly
Kleurenblind Trevor Noah 2017-02-21 Trevor Noahs bijzondere
levensverhaal - van een arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika tot
geliefde comedian en presentator van The Daily Show - begon met een
misdaad: zijn geboorte. Hij werd, hoewel gemengde relaties verboden waren,
geboren als zoon van een blanke Europese vader en een zwarte Xhosamoeder, die voor de buitenwereld moest doen alsof ze zijn nanny was in de
weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn briljante, excentrieke
moeder speelde een hoofdrol in zijn leven: ze was komisch en diepgelovig (ze
gingen zes dagen per week naar de kerk en op zondag zelfs drie keer), en
hielp Trevor op zijn hobbelige weg naar wereldfaam. Trevors belevenissen zijn
afwisselend bizar, gevoelig en hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten als er
geen geld was, hoe hij uit een auto werd geslingerd tijdens een poging tot
kidnapping, en over tienerverliefdheden in een door huidskleur geobsedeerde
maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk portret van een jongen
die opgroeit in een snel veranderende wereld, gewapend met een scherp

gevoel voor humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
Wildcard Marie Lu 2018-10-01 Het vervolg op de internationale bestseller
Warcross De Warcross-kampioenschappen kostten Emika Chen bijna haar
leven. Nu ze de waarheid achter Hideo’s nieuwe NeuroLink-algoritme kent,
kan ze de enige persoon waar ze altijd tegenop heeft gekeken en waarvan ze
altijd heeft gedacht dat hij aan haar kant stond, niet langer meer vertrouwen.
Vastbesloten om een einde te maken aan Hideo’s wrede plannen, werkt
Emika samen met de Phoenix Riders. Ze ontdekt ook dat Hideo niet haar
enige probleem is: iemand heeft een prijs op haar hoofd gezet, en Zero is haar
enige kans om in leven te blijven. Maar al snel blijkt dat Zero niet is wie hij lijkt,
en zijn bescherming komt haar duur te staan. Emika zit gevangen in een web
van verraad en de toekomst van de vrije wil staat op het spel. Hoe ver zal
Emika gaan om de man van wie ze houdt neer te halen? Over Warcross:
'Marie Lu's Warcross is anders dan alles wat ik ooit gelezen heb: knap, slim en
romantisch, maar ook vol kleur, actie en snelheid. Ik vloog door dit boek heen,
het is gewoon fantastisch!' Sabaa Tahir, auteur van Vuur en as 'Een sterke en
originele YA-fantasyroman. Warcross is een perfecte balans tussen een goede
worldbuilding, een sterk hoofdpersonage, spanning, romantiek en heel veel

vaart.' Hebban.nl
The fates divide Veronica Roth 2018-04-10 Het vervolg op Carve the mark
Van de auteur van de Divergent-serie! Het lot bracht ze samen. Nu zal het ze
verdelen. De levens van Cyra Noavek en Akos Kereseth zijn bepaald door hun
lotsbestemmingen. Het lot van Akos is dat hij zal sterven in dienst van de
familie Noavek, maar toch is hij verliefd geworden op Cyra. Dan eist Cyra's
doodgewaande vader Lazmet, een meedogenloze tiran, de Shotet-troon op.
Akos vreest dat zijn einde dichterbij is dan ooit. Lazmet staat op het punt een
barbaarse oorlog te ontketenen, en Cyra en Akos willen hem koste wat het
kost tegenhouden. Ze moeten hun familie, hun rijk en misschien zelfs elkaar
verraden en bepalen waar hun loyaliteit ligt. Over Carve the mark: 'Lezers
zullen verlangend uitkijken naar het tweede deel.' Publishers Weekly 'Een
page-turner waarvan je de afloop moet weten. De karakter stelen je lezershart
en na afloop is er een belangrijke vraag: waar blijft deel twee?!' Hebban.nl
Over de Divergent-serie: 'Fans van De Hongerspelen kunnen hun hart
ophalen met deze bloedstollende serie.' 7Days 'Veronica Roth weet hoe ze
een goed boek moet schrijven.' Hebban.nl Lees ook de Divergent-serie van
Veronica Roth: Divergent 1 - Inwijding Divergent 2 - Opstand Divergent 3 -

Samensmelting Divergent 0.1 - Het verhaal van Four Veronica Roth (1988)
studeerde af in Creatief schrijven aan de Northwestern University en woont in
de buurt van Chicago. Ze geniet internationale bekendheid als auteur van de
Divergent-trilogie. Deze enorm succesvolle serie is tevens een wereldwijde
bioscoophit geworden.
Gouden Zoon Pierce Brown 2017-03-22 Gouden Zoon is het tweede deel van
de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op Rood.
Gouden Zoon is het tweede deel van de Mars Trilogie van bestsellerauteur
Pierce Brown. En het vervolg op Rood, de meedogenloos spannende sensatie
die doet denken aan De Hongerspelen van Suzanne Collins en Enders Game
van Orson Scott Card. Als Rode groeide Darrow op in de mijnen diep onder de
oppervlakte van Mars, waar hij elke dag slopend werk deed om aan een
toekomst te bouwen voor zijn nakomelingen. Maar de Gemeenschap waarvoor
hij zo trouw werkte was gebouwd op leugens. Darrows mensen zijn verraden
door hun eigen meesters, de Gouden – en hun enige weg naar vrijheid is een
revolutie. En dus offerde Darrow zichzelf op in naam van het grote goed voor
wie Eo, zijn ware liefde en inspiratie, haar eigen leven gaf. Hij werd een
Gouden, en infiltreerde in hun bevoorrechte rijk om het van binnenuit te

vernietigen. Als een lam tussen de wolven vindt Darrow vriendschap, respect
en zelfs liefde – maar ook de toorn van machtige tegenstanders. Om een
oorlog te voeren én te winnen die het lot van de complete mensheid kan
veranderen, moet Darrow verraders confronteren, zijn honger naar wraak
onderdrukken – en streven naar een hoopvolle wederopleving in plaats van
een gewelddadige opstand. Hoewel de reis vooruit vol gevaar en misleiding is,
moet Darrow ervoor kiezen Eo’s principes van liefde en gerechtigheid te
volgen om zijn volk te kunnen bevrijden. Hij moet voor iets hogers leven. 'Ga
naar huis Katniss! Er is een nieuwe ster aan de hemel verschenen!’ Monique
Manshanden van boekhandel Plukker ‘Dit is een veel beter vervolg, sterker
nog: een van die zeldzame boeken die alles van zijn voorganger verbetert... In
een woord, Gouden Zoon is: opwindend.’ Tor.com ‘Pierce Brown is een
wonderkind. Hoe goed het eerste boek van de Mars Trilogie ook is, Gouden
Zoon is nog beter. Een wilde rit vol spanning, intrige, en serieuze, ruige
gevechten. Ik wil meer! ’ Christopher Golden, auteur van Tinnen soldaten en
Sneeuwblind
Reboot Amy Tintera 2016-06-15 De zeventienjarige Wren Connolly werd vijf
jaar geleden neergeschoten. Na 178 minuten kwam ze weer tot leven – als

Reboot. Reboots zijn ongekend sterk, snel en onkwetsbaar, maar hoe langer
ze dood zijn geweest hoe minder menselijk ze terugkeren. Wren is met haar
178 minuten de dodelijkste Reboot die er is. Callum Tweeëntwintig
daarentegen is nog praktisch menselijk. Wren moet hem opleiden tot soldaat,
maar Callum is langzaam, stelt te veel vragen en heeft altijd een glimlach op
zijn gezicht. De training verloopt moeizaam, maar Callum maakt iets in haar
los. Als ze in zijn buurt is, voelt ze zich menselijker dan ooit. Wren heeft nog
nooit een bevel genegeerd, maar wanneer ze het bevel krijgt om Callum te
elimineren besluit ze alles op alles te zetten om hem te redden. Lissa Price,
auteur van Starters - Een bottenbrekende heldin vecht voor haar leven, haar
liefde en voor wat er nog over is van haar mensel?kheid in deze frisse k?k op
een wereld waarin alles mis is gegaan. Veronica Rossi, auteur van Een wereld
zonder hemel - Vol vaart en aangr?pend… Ik heb dit boek verslonden!
Uitverkoren Veronica Roth 2020-06-15 Het eerste boek voor volwassenen van
Veronica Roth, wereldwijde bestsellerauteur van de Divergent-serie Ergens
vlak bij Chicago drong op een duistere dag het kwaad de wereld binnen en
bracht chaos en verwoesting. Vijf schijnbaar doodgewone tieners – Sloane,
Matt, Ines, Albie en Esther – werden opgeroepen zich te melden. Eén van hen

zou ‘de uitverkorene’ zijn die de wereld kon redden. En waar of niet, het
werkte: het kwaad werd verslagen en de aarde was veilig. Tot nu. Tien jaar
later is de wereld de tragedie bijna vergeten. Maar Sloane niet. Zij wordt nog
elke dag achtervolgd door haar verleden: letterlijk, door de paparazzi die haar
maar niet met rust laten, en figuurlijk, door het kwaad dat haar nog altijd
nachtmerries bezorgt. Op het tienjarig jubileum van hun overwinning slaat het
noodlot opnieuw toe: een van de vijf overlijdt. En als de overige vier zich
verzamelen voor de begrafenis, op de plek waar het tien jaar geleden allemaal
begon, doen ze een huiveringwekkende ontdekking die alles op losse
schroeven zet.
Onthuld Kristin Cast 2014-12-17 Drastisch veranderd na haar val op het einde
van Verborgen, is Neferet nu gevaarlijker dan ooit en haar zoektocht naar
wraak zal grote schade aanrichten aan iedereen, ook aan Zoey en haar
vrienden. Chaos breekt los in Tulsa en het Huis van de Nacht wordt
beschuldigd. Kan Zoey Neferet op tijd stoppen voor haar woede escaleert tot
een oorlog? Of zal iemand anders moeten ingrijpen?
Duizend hoog Katharine McGee 2016-11-16 In 2118 is New York de stad van
innovatie en dromen. Iedereen wil iets, en iedereen heeft iets te verliezen.

Maar dan springt een meisje van een duizend-verdiepingen-tellende toren in
Manhattans Upper East Side. Haar dood brengt een schandaal aan het licht
dat zowel de elite op de bovenste verdieping als de gewone bewoners van de
laagste verdiepingen aangaat. In deze wereld wordt 'wie hoog klimt kan laag
vallen' wel heel letterlijk...
Legend Marie Lu 2012-05-09 Legend speelt zich af in het Los Angeles van
2130, dat ondergelopen is na een overstroming. De 15-jarige June, telg uit de
elite van de Republiek, is een wonderkind. Ze is gehoorzaam en loyaal en
wordt dan ook klaargestoomd voor een van de belangrijkste functies in de
militaire rangorde van haar land. De eveneens 15-jarige Day, geboren in een
sloppenwijk, is de meest gezochte crimineel van de Republiek. Normaal
gesproken zouden hun wegen zich nooit kruisen, maar dat gebeurt wel als de
broer van June, een belangrijke militair, wordt vermoord en Day de
hoofdverdachte is. De overheid opent de jacht op hem. Een ultiem kat-enmuisspel tussen June en Day gaat van start: zij wil haar broers dood wreken,
terwijl hij probeert uit handen van de overheid te blijven en intussen ook nog
zijn familie wil redden van een mysterieuze epidemie. Maar dan komt June
erachter dat de overheid iets met haar broers dood te maken heeft en er alles

aan doet om dat verborgen te houden.
De wraak van Zeven Pittacus Lore 2015-05-06 We dachten dat het ergste
voorbij was. Na tien jaar waren we eindelijk herenigd en ontdekten we de
waarheid over ons verleden. We trainden en werden elke dag sterker. We
waren zelfs gelukkig... Maar we hadden nooit gedacht dat de Mogadoren een
van onze eigen Gardes tegen ons op zou zetten. En nu is Acht dood. Ik zou
alles doen om hem weer terug te brengen, maar dat is onmogelijk. Mijn hele
leven ben ik al voor de Mogadoren op de vlucht – ze hebben alles van me
afgenomen. Maar dat houdt nu op. De strijd gaat door, en ik zal niet rusten
voor ik ze allemaal vernietigd heb. En ik heb eindelijk de kracht om terug te
vechten. Ze pakten Nummer Een in Maleisië Nummer Twee in Engeland
Nummer Drie in Kenia en Nummer Acht in Florida. Ze doodden hen alle vier.
Ik ben Nummer Zeven en ik zal hun levens wreken. #wraakvanzeven
Four: A Divergent Collection Veronica Roth 2015-07-02 Readers first
encountered Tobias Eaton as "Four" in Divergent. His voice is an integral part
of Allegiant. Readers will find more of this charismatic character's backstory
told from his own perspective in Four: A Divergent Collection. When read
together, these long narrative pieces illuminate the defining moments in Tobias

Eaton's life. The first three pieces in this volume - "The Transfer," "The
Initiate," and "The Son" - follow Tobias's transfer from Abnegation to
Dauntless, his Dauntless initiation, and the first clues that a foul plan is
brewing in the leadership of two factions. The fourth story, "The Traitor," runs
parallel with the events of Divergent, giving readers a glimpse into the
decisions of loyalty - and love - that Tobias makes in the weeks after he meets
Tris Prior. Exclusive scenes included!
Nacht van de draak Julie Kagawa 2020-04-07 Boze krachten hebben het lot
van de wereld in handen...Eens in de duizend jaar, wanneer een nieuw
tijdperk aanbreekt, krijgt degene die op dat moment eigenaar is van een
geheimzinnige perkamentrol een geweldige kans. Hij of zij kan de grote Kamidraak aanroepen en een wens doen. Dat moment is bijna daar, en boze
krachten zijn eropuit om de rol in handen te krijgen.Yumeko heeft het laatste
stuk van de drakenrol opgegeven om haar vrienden te redden. Nu moeten zij
en haar reisgenoten zo snel mogelijk naar de woeste kust van Iwagoto om de
Meester der Demonen tegen te houden, voordat hij de kans krijgt de grote
Kami-draak aan te roepen. Want hij zal een wens doen die de hele wereld in
het verderf zal storten...Het wordt een race tegen de klok in het

adembenemend spannende slot van de Schaduw van de vos-serie.
De make-over Tessa Bailey 2020-06-15 Een komisch, sexy en romantisch
verhaal over een jong stel met herkenbare kleine en grotere ergernissen
Georgies familie heeft een goedlopend renovatiebedrijf, maar ze denkt er niet
over om daar te gaan werken. Liever organiseert zij verjaardagsfeestjes en
maakt ze anderen aan het lachen. En... ze is vastbesloten om geen grijze
muis meer te zijn. Stap een: een nieuwe look bedenken voor het bedrijf (een
minder suffe website misschien?) Stap twee: een heel nieuwe garderobe
samenstellen (en leggings zijn ook gewoon broeken) Stap drie: snel mezelf
onder handen nemen (doen mensen nog aan ontharen?) Stap vier: de markt
op! (en stop met die verliefdheid op Travis Ford!) Maar je hele leven een makeover geven, betekent ook de waarheid onder ogen zien: Georgie heeft in
eeuwen geen date meer gehad. En wie is er nu beter geschikt om haar imago
op te vijzelen dan de plaatselijke sportheld en favoriet van de roddelbladen?
Tijd voor actie!
Het schaduwjaar Kim Liggett 2019-09-17 Een beklemmende, duistere,
angstaanjagende roman en een absolute pageturner. De verfilming van
Genadejaar is in de maak, met Elizabeth Banks (Pitch Perfect, Charlie's

Angels remake en The Hunger Games) als regisseur. Niemand praat over het
genadejaar. Het is verboden. Meisjes krijgen hun hele leven te horen dat ze de
kracht hebben om mannen te verleiden en andere vrouwen gek te maken van
jaloezie. Men gelooft dat de huid van jonge vrouwen een krachtig extract
afstoot. Daarom worden ze voordat ze zestien jaar worden verbannen naar de
wildernis, zodat ze gezuiverd en klaar voor het huwelijk kunnen terugkeren.
Maar niet iedereen zal het overleven. Tierney James droomt van een beter
leven: een samenleving die geen vrienden en vrouwen tegen elkaar opzet.
Maar als haar eigen genadejaar dichterbij komt, realiseert ze zich al snel dat
de extreme leefomstandigheden daar niet haar grootste probleem zullen zijn.
Het zijn ook niet de stropers die zich in het bos schuilhouden; mannen die
wachten op hun kans om een van de meisjes te vermoorden en zo hun fortuin
te maken op de zwarte markt. De grootste bedreiging voor de
genadejaarmeisjes zijn ze zelf. 'Liggetts bloedstollende boek toont op
schitterende wijze de hoge kosten van een vrouwonvriendelijke wereld die de
macht van vrouwen ontkent en doet dit met een hart-in-je-keelverhaal. Ik kon
niet stoppen met lezen.' Libba Bray, auteur van The Diviners 'Genadejaar is
een opmerkelijk en actueel verhaal over de banden tussen vrouwen, en de

moed die nodig is om een samenleving te trotseren die uit is op de vernietiging
van vrouwelijke kracht. Iedereen zou dit boek moeten lezen.' Sabaa Tahir,
auteur van Vuur en As 'Genadejaar is een boek voor elke vrouw die ooit het
gevoel heeft gehad dat niemand haar hoorde. Een boek voor iedereen die zich
ooit klein of minder heeft gevoeld. […] Slim, lyrisch en zo belangrijk. Ik wil dat
iedereen dit boek leest!' Jasmine Warga, auteur van Mijn hart en andere
zwarte gaten
Allegiant Veronica Roth 2016-02-22 De filmeditie bij de bioscoophit Allegiant
(Samensmelting) Allegiant is het explosieve slot van de Divergent-trilogie. Wat
als je hele wereld een leugen was? Wat als een enkele keuze alles
veranderde? Wat als liefde en loyaliteit je dingen liet doen die je nooit
verwacht had? • Het spannende vervolg op Divergent en Insurgent • De film
Allegiant draait vanaf maart 2016 in de bioscoop
Four: A Divergent Story Collection Veronica Roth 2014-02-11 More Four! Fans
of the Divergent series by #1 New York Times bestselling author Veronica
Roth will be thrilled by Four: A Divergent Story Collection, four short stories
plus the knife-throwing scene from Divergent, all told from Four's perspective.
Each brief piece—"The Transfer," "The Initiate," "The Son," "The Traitor," and

"Free Four"—explores the world of the Divergent series through the eyes of
the mysterious but charismatic Tobias Eaton, revealing previously unknown
facets of his personality, backstory, and relationships.
Verlost Kristin Cast 2015-08-10 Het verpletterende slot van de successerie
Het huis van de Nacht In dit twaalfde en laatste deel van de serie bereikt de
actie haar hoogtepunt en is de inzet hoger dan ooit. Neferet is eindelijk onthuld
en de wereld is in groot gevaar. Geen enkele vampier is sterk genoeg om haar
tegen te houden. Alleen Zoey heeft de macht om haar te verslaan, maar ze
kan haar krachten niet gebruiken. Wie zal deze epische strijd tussen Licht en
Donker winnen?
De overstap Veronica Roth 2013-10-16 Voor alle fans van de internationale
bestsellerserie Divergent van Veronica Roth! De overstap is het eerste korte
verhaal in een serie van vier, verteld vanuit Fours perspectief. Zie de wereld
van Divergent door de ogen van de mysterieuze, charismatische Tobias
Eaton. Hierbij ontdek je nieuwe feiten over zijn leven, zijn personality en zijn
relaties.

four-the-traitor-divergent-04-veronica-roth

Downloaded from duurzame-architect.com on September 26, 2022 by
guest

