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18/02/2019

Gaia trilogie 03 Hart van smaragd - Miranda Peters
Hester heeft het moeilijk met het feit dat ze verraden is. Ze moet leren
vertrouwen op haar vrienden, het verleden loslaten en zich richten op de taak die
voor hen ligt. Die taak brengt hen naar Rhodos, het eiland waar het ooit allemaal
begonnen is. Ze is vastbesloten om haar tegenstanders uit de weg te ruimen om
haar vrienden en familie te beschermen. Maar gaandeweg komt ze erachter dat
de dingen wederom niet zijn zoals ze lijken. Ze beseft dat ze allemaal pionnen zijn
in een spel dat twintig jaar geleden al begonnen is en dat hun levens hierna nooit
meer hetzelfde zullen zijn. Voor Hester en haar vrienden begint een race tegen
de klok als blijkt dat het verraad groter is dan ze ooit hadden kunnen denken.

ISBN: 9789492585318 - Prijs 17,95€ - Paperback
Mortal Engines 03 Infernal devices - Philip Reeve
Anchorage heeft rust gevonden aan de grenzen van het Dode Continent, en de
inwoners van de stad leiden al zestien jaar lang een ongestoord en vredig leven.
Onder hen ook Tom en Hester, die met hun vijftienjarige dochter Wren een
volgens haar vreselijk saai leven hebben opgebouwd. Maar er dreigen
problemen: de Straatjongens zijn terug en Wren, die zich verveelt en snakt naar
avontuur, adoreert ze. Ze hoeft geen twee keer na te denken als zich een kans
voordoet om weg te gaan. Daarvoor moet ze echter wel het mysterieuze Blikken
Boek stelen, en dat heeft grote gevolgen…

ISBN: 9789000363230 - Prijs: 15,00€ - Paperback
Black Panther 01 Wie is de Black Panther - Jesse J. Holland
De Afrikaanse natie van Wakanda stond tien eeuwen lang bekend als een
onoverwinnelijk land vol onvoorstelbare technologische uitvindingen. T'Challa, de
laatste in een lijn van krijgerkoningen, is de Black Panther, begiftigd met
buitengewone snelheid en kracht, en een pak dat is gemaakt van de
onverwoestbare metaalsoort waarmee zijn land groot is geworden: Vibranium.
Buitenstaanders zijn nu van plan om de rijkdommen van Wakanda te plunderen,
inclusief de voorraad van het zeldzame metaal. Aan het hoofd van deze brute
aanslag staat Klaw, een huurmoordenaar met het bloed van T'Challa's vader aan
zijn handen. Klaw heeft een leger van superkrachtige huurlingen bij zich, allen
vastbesloten om dood en verderf te zaaien in het ongerepte land.

ISBN: 9789024583805 - Prijs: 12,50€ - Paperback
Draconis Memoria 03 Keizerrijk van as - Anthony Ryan
Het leger van de witte draak heeft een bloederig spoor door de wereld
getrokken, steden en dorpen daarbij in de as leggend. Duizenden onschuldige
mensen zijn gestorven onder deze genadeloze aanslag, en er zullen er snel nog
meer volgen. Alleen ex-crimineel Cleemond Torkreek en meesterspionne Lizanne
Letriet – samen met het zootje ongeregeld dat ze bondgenoten noemen – staan
tussen de furie van de witte draak en het einde van de wereld. Maar om de
toekomst te redden, moeten ze eerst het verleden in duiken en een eeuwenoud
mysterie oplossen dat misschien wel het tij eens en voor altijd kan doen keren.

ISBN: 9789024583492 - Prijs: 29,99€ - Paperback
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27/02/2019

13/03/2019

26/03/2019

Hack - Mirjam Mous
In de Bange Jaren stond de Derde Wereldoorlog op het punt van uitbreken en de
aarde dreigde intussen ten onder te gaan aan het veranderende klimaat.
Economische groei was het enige dat telde. Gelukkig ontstond er een
tegenbeweging. Steeds meer mensen begonnen op eigen houtje duurzame
projecten te ontwikkelen en maakten zich hard voor een betere wereld: sinds de
Grote Ommekeer gaat het weer beter met de aarde. Het resultaat is een ideale
wereld, volgens de vijf nieuwe leiders. Maar als je je niet aan hun regels houdt...

ISBN: 9789000366293 - Prijs: 19,99€ - Hardcover
De Dysasters - P.C. & Kristin Cast
Foster Stewart heeft altijd geweten dat ze anders is. Praten met planten en het
beheersen van wolkenformaties zijn geen dingen waar de meeste
zeventienjarigen mee bezig zijn. Het leven van football-ster Tate Taylor is perfect.
Hij heeft nooit nagedacht over zijn 'extra' vaardigheden. Welke quarterback zou
geen nachtzicht willen?
Maar in de nacht van hun eerste ontmoeting brengt een dodelijke tornado hen
bij elkaar en worden hun ware vermogens – de kracht om de elementen te
beheersen – gewekt. Dan blijkt Fosters wetenschapper-vader, Dr. Rick Stewart,
hen te willen gebruiken voor zijn eigen snode plannen. Foster en Tate zullen Dr.
Stewart moeten stoppen voordat hij hun leven en de rest van de wereld
vernietigt.
ISBN: 9789000363254 - Prijs: 18,99€ - Paperback - Geïllustreerd
Kronieken van Nicci 02 Sluier van de eeuwigheid - Terry Goodkind
De ontzagwekkende tovenares Nicci en haar metgezellen – de magieloze
tovenaar Nathan en de jeugdige Bannon – hebben een nieuw avontuur te
volbrengen. Nadat ze de meedogenloze Norukai-slavenrovers uit de Rendabaai
hebben verjaagd, is het nu tijd om Nathans magische krachten te herstellen.
Geleid door de mysterieuze profetie van de heks Rood, trekt het trio naar het
zuiden van Kol Adair, naar de door de tijd gesluierde stad Ildakar. De groteske
voortekenen die ze op het pad naar Nathans redding tegenkomen voorspellen
echter weinig goeds. De Norukai-hoofden op pieken, een genetisch
gemodificeerd monster, en een versteend leger van een half miljoen soldaten,
zijn nog slechts voorproefjes van de verschrikkingen die hun te wachten staan in
de Sluier van de Eeuwigheid.
ISBN: 9789024582754 - Prijs: 24,99€ - Hardcover
Donkere nacht - S.K. Vaugh
Door een verschrikkelijk ongeluk strandt astronaute May Knox als enige
overlevende in een onbruikbaar ruimteschip. Als ze niet snel wordt gered, gaat ze
dood. Dan blijkt dat May toch niet alleen is: er verbergt zich een saboteur in de
machinekamer. Hij vertelt haar de waarheid over de missie en onthult dat ze deel
uitmaakt van een gruwelijk complot. May heeft geen seconde te verliezen: ze
moet de aarde bereiken voor het te laat is. En er is maar één persoon die haar
daarbij kan helpen: Stephen, een getalenteerd NASA-wetenschapper – en Mays
ex-man.

ISBN: 9789022584521 - Prijs: 19,99€ - Paperback
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1/04/2019

10/04/2019

15/04/2019

Civil War - Stuart Moore
Iron Man en Captain America: twee kernleden van de Avengers, ’s werelds
grootste superheldenteam. Wanneer een tragisch gevecht een gigantisch gat
slaat in de stad Stamford en honderden burgers om het leven komen, eist de
Amerikaanse overheid dat alle superhelden hun maskers afdoen en zich laten
registreren. Voor Tony Stark – Iron Man – is dit een onfortuinlijke, maar
noodzakelijke stap. Maar voor Captain America betekent het een ondraaglijke
aanslag op de burgerlijke vrijheden. En zo begint de Civil War, de burgeroorlog.

ISBN: 9789024583829 - Prijs: 12,50€ - Paperback
Three Dark Crowns 02 Duistere troon - Kendare Blake
Drie zusjes en één troon – de strijd om de macht is begonnen...
Wie van de koninklijke zusjes zal als overwinnaar uit de bus komen en de troon
mogen bestijgen?
Katharine, eens de zwakste van de drieling, voelt zich sterker dan ooit tevoren.
Arsinoe heeft de waarheid over haar krachten ontdekt en beseft dat haar geheim
weleens in haar voordeel zou kunnen werken. En Mirabella, altijd de sterkste en
de gedoodverfde koningin, raakt in groot gevaar.
In het boeiende vervolg op Koninginnen is er niets en niemand die de zusjes
tegenhoudt op weg naar de troon, behalve zijzelf.

ISBN: 9789402702835 - Prijs: 17,99€ - Paperback
Gebroken aarde 02 De Obeliskpoort - N.K. Jemisin
Het laatste Seizoen is van start gegaan, en de mensheid vervaagt langzaam in de
lange, donkere nachten en de dikker wordende asregens. Essun – voorheen
Damaya, voorheen Syenite, nu wreker – heeft een schuilplaats gevonden. Maar
haar dochter is nog steeds vermist. In plaats daarvan is er Alabaster Tienring –
gek, wereldvernietiger, verlosser – met een verzoek dat alleen Essun kan
inwilligen. Een verzoek dat het lot van de Stilte voor goed kan bezegelen.
Het verhaal gaat verder met een verdwenen dochter, gevonden door de vijand,
en in krachten groeiende. Een dochter wiens keuzes de wereld kunnen breken.
Het gaat verder met de machtige obelisken, immer aanwezig, zwevend boven het
aardoppervlak als zwijgende kolossen, en een eeuwenoud mysterie dat eindelijk
samenkomt.

ISBN: 9789024580453 - Prijs: 24,99€ - Paperback
De Ziener 02 Zwartziel
De Wolven liggen samen met Rilporiaanse soldaten dood op het slagveld,
uitgemoord door de Mireces en hun fanatieke leger. De sluier die eens de Rode
Goden op afstand hield is aan flarden gescheurd, en de plannen van de Duistere
Vrouwe om de wereld te veroveren komen in vervulling. Waar de goden lopen,
wordt bloed over de aarde vergoten. Alles wat nog tussen het Mireces-leger en
de complete overgave van het Koninkrijk van Rilpor staat, zijn de muur van de
hoofdstad, Rilporin, en de mannen en vrouwen die daarbinnen worden belegerd.
Maar hoop op een goed einde kan opbloeien op de onwaarschijnlijkste plekken:
in het hart van een ex-slaaf, in de gedachten van een soldaat met de ogen van
een vos, en in de handen van een generaal die voorbestemd is om koning te
worden.
ISBN: 9789024583560 - Prijs: 24,99€ - Paperback

25/04/2019

7/05/2019

14/05/2019

15/05/2019

De executie - Daniëlle Bakhuizen
Kandidaders, zijn jullie er klaar voor? De stemmen zijn geteld en dus gaan we nu
over tot de eerste executie.'
Ik begeef het.
In mijn hoofd word ik gek en gil ik alles bij elkaar.
Colette Zwart steekt haar rechterhand in de lucht en telt af. 'Kandidaders, in vijf…
vier… drie… twee… één…'
Het is 2048. Wanneer de zestienjarige Charlotte van der Wal een misdaad begaat,
heeft dat grote gevolgen. Sinds de doodstraf weer is ingevoerd, worden jongeren
in enorme kooien boven een onpeilbare diepte in een live tv-show
terechtgesteld. Ze zijn hun leven niet zeker, want voor het uur voorbij is zullen bij
vier kandidaders de bodems onder hun kooien worden weg geklapt. Breng nu je
stem uit!
ISBN: 9789000365975 - Prijs: 16,99€ - Paperback
Echo - Thomas Olde Heuvelt
Nick Grevers en zijn klimmaatje Augustin worden aangetrokken door de Maudit,
een afgelegen berg in de Zwitserse Alpen. Documentatie over de berg is schaars,
het is er ongewoon stil, en als ze de vallei betreden bekruipt ze het
onheilspellende gevoel dat ze niet alleen zijn.
Niet veel later is Augustin dood en ontwaakt Nick uit een coma. Hij is verminkt en
heeft zijn gezicht in het verband. Een moeizame revalidatie wacht, maar algauw
beseft Nick dat het niet alleen het trauma van het ongeluk is dat hem
achtervolgt. Er is iets in hem gewekt...

ISBN: 9789024567942 - Prijs: 21,99€ - Paperback
Star Wars Aftermath 03 Val van het Keizerrijk - Chuck Wendig
Terwijl de laatste krachtmeting tussen de Nieuwe Republiek en het Keizerrijk van
start gaat, richten alle ogen zich op de eens geïsoleerde planeet Jakku. De Slag
om Endor heeft het Keizerrijk uit elkaar doen knallen en haar overgebleven
troepen door het heelal verspreid. Maar de maanden na de succesvolle Opstand
zijn niet gemakkelijk geweest voor de net opgerichte Nieuwe Republiek. Na een
verwoestende aanslag door de laatsten van het Keizerlijke leger, wordt de
nieuwe democratie nu gedwongen om in hun jacht op hun verborgen vijand tot
het uiterste te gaan. Grootadmiraal Rae Sloane is het eerste doelwit, de
meestgezochte oorlogsmisdadiger van het Keizerrijk, dankzij haar rol in de
dodelijke hinderlaag.

ISBN: 9789024582853 - Prijs: 17,50€ - Paperback
Mortal Engines 04 A darkling plain - Philip Reeve
Londen is een radioactieve ruïne. Maar Tom en Wren ontdekken dat de oude
tractiestad een fantastisch geheim verbergt dat een einde kan maken aan de
oorlog. Wanneer ze hun leven wagen in de donkere onderbuik van de stad, raakt
hun tijd op. Ver weg en helemaal alleen komt Hester ondertussen oog in oog te
staan met een vijand die de wapens en de wil bezit om de hele mensheid te
vernietigen.

ISBN: 9789000363568 - Prijs: 19,99€ - Paperback

20/05/2019

21/05/2019

29/05/2019

Lied van het gebroken zand 03 Een sluier van speren - Bradley P. Beaulieu
Sinds de Nacht van Ontelbare Zwaarden, een bloedige strijd die de heersers van
Sharakhai amper wisten te overleven, jagen de koningen op de rebellen van de
Maanloze Horde. Velen zijn gedwongen de stad te ontvluchten, onder wie ook
Çeda, die erachter is gekomen dat de Feestkoning een leger aan het verzamelen
is om de heerschappij van de andere koningen te betwisten. Als Çeda de
overgebleven leden van de Maanloze Horde vindt, nu bekend als de dertiende
stam, heeft ze niet veel vertrouwen in hun overlevingskansen. Ze broedt op een
plan om terug te keren naar Sharakhai en de asirim te bevrijden, de krachtige,
onsterfelijke slaven van de koningen.

ISBN: 9789024583515 - Prijs: 29,99€ - Paperback
Zonderling - Laini Taylor
De droom kiest de dromer, niet andersom. Lazlo Strange, oorlogswees en junior
bibliothecaris, vreest dat zijn droom slecht gekozen heeft. Al sinds zijn vijfde is hij
geobsedeerd door de mythische verloren stad Weep, maar het vergt meer moed
dan Lazlo in zich heeft om de halve wereld over te steken en naar de stad op zoek
te gaan. Dan doet zich een prachtige kans voor: een held genaamd de Godslayer
en een groep legendarische krijgers heeft zijn hulp nodig bij het oplossen van een
mysterieus probleem. Lazlo moet deze kans grijpen of zijn droom voor altijd
verliezen. Waardoor werd Weep tweehonderd jaar geleden gescheiden van de
rest van de wereld? En wie is de blauwe godin uit Lazlo’s dromen? Hoe kon hij
over haar dromen voordat hij wist dat ze bestond? En als alle goden dood zijn,
waarom lijkt zij dan zo echt?
ISBN: 9789000365463 - Prijs: 19,99€ - Paperback
Contender 01 De uitverkorene - Taran Matharu
Door de geschiedenis heen zijn er steeds mensen verdwenen, zonder enige
verklaring. Twee tieners staan op het punt te ontdekken waarom. Cade, een
onbegrepen jeugddelinquent uit de 21e eeuw, en Harriet, een inbreker uit het
victoriaanse tijdperk. Van het ene op het andere moment worden ze vanuit hun
eigen tijd en leven getransporteerd naar een andere wereld. Het rijk waarin ze
belanden wordt bewoond door wezens uit het verleden: prehistorische dieren en
monsterlijke beesten. Cade en Harriet moeten deelnemen aan een oneindig en
bruut toernooi, dat georganiseerd wordt door het almachtige Pantheon. Maar
wie zijn die mysterieuze opperheren en wat voor lugubere spellen hebben ze
voor hen in petto? Ze moeten zich klaarmaken voor de strijd, want vluchten is
geen optie…
ISBN: 9789000365753 - Prijs: 12,99€ - Hardcover

