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Cyberbrein James Dashner 2016-02-19 Michael dacht dat als hij zou helpen om cyberterrorist Kaine op te sporen, VirtNet weer veilig zou zijn voor gamers. Niets bleek minder waar.
De waarheid is vreselijker dan hij ooit had kunnen denken. Kaine blijkt een Tangent, een tot leven gekomen computercode. Kaine heeft een manier gevonden om Tangenten in de
hersenen van mensen te plaatsen en de controle over te laten nemen. Hij wil alle mensen op aarde vervangen door Tangenten. Michael lijkt de enige te zijn die hem kan stoppen...
De labyrintrenner-files James Dashner 2015-07-10 In De labyrintrenner-files vind je allerlei extra informatie over WICKED, de Laarders en de Vuring. Lees meer over het eerste
gesprek van Thomas met Teresa, wat Minho heeft doorgemaakt in Fase III, het verleden van Wok, en meer. Voor echte fans van De labyrintrenner.
Boy 7 Mirjam Mous 2018-11-14 Mirjam Mous 20 jaar schrijver én 100.000 exemplaren van Boy 7 verkocht! Dubbel feest! Dit jaar vieren we dat Mirjam Mous al twintig jaar schrijver
is. En dat er sinds de eerste druk maar liefst 100.000 exemplaren van haar thriller Boy 7 zijn verkocht! Genoeg reden voor een jubileumeditie van deze bestseller, met daarin een
exclusief nawoord van Mirjam Mous! 'De boeken van Mirjam Mous zijn heel geschikt om te lezen voor de lijst! Boy 7 is favoriet in de onderbouw.' NOS (18-01-2018) 'Boy 7 is een
toonbeeld van vakmanschap.' NRC Handelsblad 'Een ijzersterke thriller vol cliffhangers. Met filmische beelden schreef Mous een thriller van internationale allure.' Kidsweek
Woeker Kenneth Oppel 2021-03-20 Een razend spannende serie voor lezers van 12 jaar en ouder. Het begint met regen. En dan, uit het niets, komen er overal planten op. Hun
gitzwarte en onverwoestbare stengels groeien ontzettend snel. Akkers, huizen en straten raken overwoekerd, overal op aarde. Giftige pollen worden door de lucht verspreid.
Gigantische bloemen slokken mensen en dieren op. Drie tieners blijken immuun te zijn voor deze angstaanjagende planten. Anaya, Petra en Seth. Wat hebben zij met elkaar te maken?
Wat is hun geheim? Ze moeten gauw op zoek naar antwoorden op deze vragen... want de invasie is begonnen. 'Razend spannend. Oppel haalt zijn voet geen moment van het
gaspedaal.' - The New York Times
The Fever Code (Maze Runner, Book Five; Prequel) James Dashner 2016-09-27 All your questions are answered in the fifth book in James Dashner’s #1 New York Times bestselling
Maze Runner series. The story that fans all over the world have been waiting for — the story of how Thomas and WICKED built the Maze — is finally here. You do not want to miss it.
Once there was a world’s end. The forests burned, the lakes and rivers dried up, and the oceans swelled. Then came a plague, and fever spread across the globe. Families died,
violence reigned, and man killed man. Next came WICKED, who were looking for an answer. And then they found the perfect boy. The boy’s name was Thomas, and Thomas built a
maze. Now there are secrets. There are lies. And there are loyalties history could never have foreseen. This is the story of that boy, Thomas, and how he built a maze that only he
could tear down. All will be revealed. A prequel to the worldwide Maze Runner phenomenon, The Fever Code is the book that holds all the answers. How did WICKED find the
Gladers? Who are Group B? And what side are Thomas and Teresa really on? Lies will be exposed. Secrets will be uncovered. Loyalties will be proven. Fans will never see the truth
coming. Before there was the Maze, there was The Fever Code. Don’t miss The Maze Runner, Maze Runner: The Scorch Trials, and Maze Runner: The Death Cure all now major
motion pictures from Twentieth Century Fox, starring Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Rosa Salazar, Giancarlo Esposito, and Aidan Gillen. And look for
James Dashner’s new bestselling series the Mortality Doctrine: The Eye of Minds, The Rule of Thoughts, and The Game of Lives. Praise for the Maze Runner series: A #1 New York
Times Bestselling Series A USA Today Bestseller A Kirkus Reviews Best Teen Book of the Year An ALA-YASLA Best Fiction for Young Adults Book An ALA-YALSA Quick Pick "[A]
mysterious survival saga that passionate fans describe as a fusion of Lord of the Flies, The Hunger Games, and Lost."—EW “Wonderful action writing—fast-paced…but smart and well
observed.”—Newsday “[A] nail-biting must-read.”—Seventeen “Breathless, cinematic action.”—Publishers Weekly “Heart pounding to the very last moment.”—Kirkus Reviews
“Exclamation-worthy.”—Romantic Times "Take a deep breath before you start any James Dashner book."—Deseret News
Inside the Maze Runner: The Guide to the Glade Random House 2014-08-05 The first book in James Dashner’s #1 New York Times bestselling Maze Runner series is now a major
motion picture featuring the star of MTV's Teen Wolf, Dylan O’Brien; Kaya Scodelario; Aml Ameen; Will Poulter; and Thomas Brodie-Sangster and the second book, The Scorch Trials,
is soon to be a movie, hitting theaters September 18, 2015! Inside the Maze Runner: The Guide to the Glade is perfect for fans of The Hunger Games and Divergent. Explore the Glade
and uncover the secrets to the Maze in the ultimate Maze Runner movie companion book. This action-packed volume features nearly 100 thrilling full-color photographs, up-close
profiles of the Gladers, and details about the Glade, the Maze, and more! A must-have for fans of the Maze Runner series, who’ll want to learn all they can about The Maze Runner
movie. Praise for the Maze Runner series: "[A] mysterious survival saga that passionate fans describe as a fusion of Lord of the Flies, The Hunger Games, and Lost."—EW “Wonderful
action writing—fast-paced…but smart and well observed.”—Newsday “[A] nail-biting must-read.”—Seventeen “Breathless, cinematic action.” —Publishers Weekly “Heart-pounding to
the very last moment.” —Kirkus Reviews “Exclamation-worthy.” —Romantic Times [STAR] “James Dashner’s illuminating prequel [The Kill Order] will thrill fans of this Maze Runner
[series] and prove just as exciting for readers new to the series.”—Shelf Awareness, Starred
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.
The Maze Runner Series James Dashner 2016-09-27 The perfect gift for fans of "The Hunger Games" and "Divergent," this boxed set includes all five hardcover editions of James
Dashner's #1 "New York Times" bestselling series--"The Maze Runner," "The Scorch Trials," "The Death Cure," "The Kill Order," and "The Fever Code." The first and second books,
"The Maze Runner" and "The Scorch Trials," are now major motion pictures featuring the star of MTV's "Teen Wolf," Dylan O'Brien; Kaya Scodelario; Aml Ameen; Will Poulter; and
Thomas Brodie-Sangster! Also look for James Dashner's newest bestselling series The Mortality Doctrine: " The Eye of Minds," "The Rule of Thoughts," and "The Game of Lives." "If
you ain't scared, you ain't human. " When Thomas wakes up in the lift, the only thing he can remember is his name. He's surrounded by strangers--boys whose memories are also
gone. "Nice to meet ya, shank. Welcome to the Glade." Outside the towering stone walls that surround the Glade is a limitless, ever-changing maze. It's the only way out--and no one's
ever made it through alive. "Everything is going to change." Then a girl arrives. The first girl ever. And the message she delivers is terrifying. Remember. Survive. Run. Praise for the
Maze Runner series: A #1 "New York Times" Bestselling Series A "USA Today" Bestseller A "Kirkus Reviews" Best Teen Book of the Year An ALA-YASLA Best Fiction for Young Adults
Book An ALA-YALSA Quick Pick "[A] mysterious survival saga that passionate fans describe as a fusion of "Lord of the Flies," "The Hunger Games," and "Lost."" EW.com Wonderful
action writing fast-paced but smart and well observed. "Newsday" [A] nail-biting must-read. Seventeen.com Breathless, cinematic action. "Publishers Weekly" Heart pounding to the
very last moment. "Kirkus Reviews" Exclamation-worthy. "Romantic Times""
The Maze Runner Series Complete Collection (Maze Runner) James Dashner 2016-09-27 A must-have gift for every collection—from the die-hard Maze Runner fan to the YA book
lover just coming to the series to the binge reader who’s catching up before The Death Cure movie hits theaters in 2018! This boxed set has all of the books in the #1 New York Times
bestselling Maze Runner series: The Maze Runner, The Scorch Trials, The Death Cure, The Kill Order, and The Fever Code. When Thomas wakes up in the lift, the only thing he can
remember is his name. He's welcomed to his new home, the Glade, by strangers—boys whose memories are also gone. Outside the towering stone walls that surround the Glade is a
limitless, ever-changing maze. It's the only way out—and no one's ever made it through alive. Join Thomas and the Gladers in all five books in the Maze Runner series as they uncover
the secrets of the maze; discover WICKED, the shadowy organization who put them there; and fight to survive in a new and dangerous world. Enter the World of the Maze Runner
series and never stop running. The first and second books, The Maze Runner and The Scorch Trials, are now major motion pictures, with the third—The Death Cure—coming to
theaters in 2018, and feature the star of MTV's Teen Wolf, Dylan O'Brien; Kaya Scodelario; Aml Ameen; Will Poulter; and Thomas Brodie-Sangster! Also look for James Dashner's
newest bestselling series—The Mortality Doctrine: The Eye of Minds, The Rule of Thoughts, and The Game of Lives. Praise for the Maze Runner series: A #1 New York Times
Bestselling Series A USA Today Bestseller A Kirkus Reviews Best Teen Book of the Year An ALA-YASLA Best Fiction for Young Adults Book An ALA-YALSA Quick Pick "[A] mysterious
survival saga that passionate fans describe as a fusion of Lord of the Flies, The Hunger Games, and Lost."—EW “Wonderful action writing—fast-paced…but smart and well
observed.”—Newsday “[A] nail-biting must-read.”—Seventeen “Breathless, cinematic action.”—Publishers Weekly “Heart pounding to the very last moment.”—Kirkus Reviews
“Exclamation-worthy.”—Romantic Times
The Maze Runner Movie Tie-In Edition (Maze Runner, Book One) James Dashner 2014-08-05 The first book in the blockbuster phenomenon The Maze Runner series now features
chapters from the highly-anticipated series conclusion, The Fever Code, the book that finally reveals the story of how the maze was built! This special movie tie-in edition includes an
eight-page full-color insert with photos from the film. The Maze Runner and Maze Runner: The Scorch Trials are now major motion pictures featuring the star of MTV's Teen Wolf,
Dylan O’Brien; Kaya Scodelario; Aml Ameen; Will Poulter; and Thomas Brodie-Sangster. The third movie, Maze Runner: The Death Cure, will hit screens in 2018. When Thomas wakes
up in the lift, the only thing he can remember is his name. He’s surrounded by strangers—boys whose memories are also gone. Outside the towering stone walls that surround them is
a limitless, ever-changing maze. It’s the only way out—and no one’s ever made it through alive. Then a girl arrives. The first girl ever. And the message she delivers is terrifying:
Remember. Survive. Run. Also look for James Dashner’s edge-of-your-seat MORTALITY DOCTRINE series! Praise for the Maze Runner series: A #1 New York Times Bestselling Series
A USA Today Bestseller A Kirkus Reviews Best Teen Book of the Year An ALA-YASLA Best Fiction for Young Adults Book An ALA-YALSA Quick Pick "[A] mysterious survival saga that
passionate fans describe as a fusion of Lord of the Flies, The Hunger Games, and Lost."—EW “Wonderful action writing—fast-paced…but smart and well observed.”—Newsday “[A]
nail-biting must-read.”—Seventeen “Breathless, cinematic action.”—Publishers Weekly “Heart pounding to the very last moment.”—Kirkus Reviews “Exclamation-worthy.”—Romantic
Times “James Dashner’s illuminating prequel [The Kill Order] will thrill fans of this Maze Runner [series] and prove just as exciting for readers new to the series.”—Shelf Awareness,
Starred "Take a deep breath before you start any James Dashner book."-Deseret News
De moordopdracht James Dashner 2015-06-16 Vóór het bestaan van WICKED, voordat de Laar was gebouwd en voordat Thomas in het labyrint terechtkwam, werd de aarde
geteisterd door zonnevlammen. Mark en Trina wisten die te overleven. Dat bleek een peulenschil bij wat nog zou volgen. Een onheilspellend virus raast over de aardbol. Het muteert
en het ziet ernaar uit dat de mensheid volledig zal worden weggevaagd. Mark en Trina zijn er echter van overtuigd dat er een mogelijkheid moet bestaan om niet ten onder te gaan.

Ze zijn vastbesloten om te overleven. Maar in deze bijna vergane wereld heeft alles zijn prijs, en ben je voor sommigen dood meer waard dan levend.
Inwijding Veronica Roth 2012-03-14 Futuristisch Chicago. De wereld van de zestienjarige Tris is opgedeeld in vijf facties: Oprechtheid, Zelfverloochening, Onverschrokkenheid,
Vriendschap en Eruditie. Ieder jaar moeten alle zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven willen horen. Voor Beatrice betekent dit dat ze een keus moet maken
tussen haar familie en haar ware identiteit. Haar beslissing verrast iedereen, vooral haarzelf. Deze spannende youngadult-serie van Veronica Roth wordt verfilmd! Vanaf maart 2014
is Divergent te zien in de bioscoop.
The Maze Runner James Dashner 2013-12-05 When the doors of the lift crank open, the only thing Thomas remembers is his first name. But he's not alone. He's surrounded by boys
who welcome him to the Glade - a walled encampment at the centre of a bizarre and terrible stone maze. Like Thomas, the Gladers don't know why or how they came to be there - or
what's happened to the world outside. All they know is that every morning when the walls slide back, they will risk everything - even the Grievers, half-machine, half-animal horror
that patrol its corridors, to try and find out.
The Maze Runner: Enhanced Movie Tie-in Edition James Dashner 2014-09-19 The book that began the #1 New York Times bestselling Maze Runner series is now a major motion
picture, as well as its sequel, The Scorch Trials, from Twentieth Century Fox! Read The Maze Runner like never before with this enhanced movie tie-in edition. This special edition
includes: · Clips from the movie. · Individual character introductions. · Behind-the-scenes interviews with the cast, featuring the star of MTV’s Teen Wolf, Dylan O’Brien, as Thomas;
Kaya Scodelario as Teresa; Aml Ameen as Alby; Will Poulter as Gally; and Thomas Brodie-Sangster as Newt. · A walk-and-talk tour of the set with author James Dashner and director
Wes Ball. · An interview with James Dashner · A full-color insert featuring thrilling photos from the film. · The movie trailer, never-before-seen footage, and more! Nice to meet ya,
shank. Welcome to the Glade. Outside the towering stone walls that surround the Glade is a limitless, ever-changing maze. It’s the only way out—and no one’s ever made it through
alive. Everything is going to change. Then a girl arrives. The first girl ever. And the message she delivers is terrifying. Remember. Survive. Run. Praise for the Maze Runner series: A
#1 New York Times Bestselling Series A USA Today Bestseller A Kirkus Reviews Best Teen Book of the Year An ALA-YASLA Best Fiction for Young Adults Book An ALA-YALSA Quick
Pick "[A] mysterious survival saga that passionate fans describe as a fusion of Lord of the Flies, The Hunger Games, and Lost."—EW.com “Wonderful action writing—fast-paced…but
smart and well observed.”—Newsday “[A] nail-biting must-read.”—Seventeen.com “Breathless, cinematic action.”—Publishers Weekly “Heart pounding to the very last
moment.”—Kirkus Reviews “Exclamation-worthy.”—Romantic Times [STAR] “James Dashner’s illuminating prequel [The Kill Order] will thrill fans of this Maze Runner [series] and
prove just as exciting for readers new to the series.”—Shelf Awareness, Starred "Take a deep breath before you start any James Dashner book."-Deseret News
The Maze Runner Series Complete Collection (Maze Runner) James Dashner 2014-04-01 This four-book collection of the blockbuster phenomenon The Maze Runner series now
features chapters from the highly-anticipated series conclusion, The Fever Code, the book that finally reveals the story of how the maze was built! When Thomas wakes up in the lift,
the only thing he can remember is his name. He’s surrounded by strangers—boys whose memories are also gone. Outside the towering stone walls that surround them is a limitless,
ever-changing maze. It’s the only way out—and no one’s ever made it through alive. Then a girl arrives. The first girl ever. And the message she delivers is terrifying. Remember.
Survive. Run. The Maze Runner and Maze Runner: The Scorch Trials are now major motion pictures featuring the star of MTV's Teen Wolf, Dylan O’Brien; Kaya Scodelario; Aml
Ameen; Will Poulter; and Thomas Brodie-Sangster. The third movie, Maze Runner: The Death Cure, will hit screens in 2018. Also look for James Dashner’s edge-of-your-seat
MORTALITY DOCTRINE series! Praise for the Maze Runner series: A #1 New York Times Bestselling Series A USA Today Bestseller A Kirkus Reviews Best Teen Book of the Year An
ALA-YASLA Best Fiction for Young Adults Book An ALA-YALSA Quick Pick "[A] mysterious survival saga that passionate fans describe as a fusion of Lord of the Flies, The Hunger
Games, and Lost."—EW.com “Wonderful action writing—fast-paced…but smart and well observed.”—Newsday “[A] nail-biting must-read.”—Seventeen.com “Breathless, cinematic
action.”—Publishers Weekly “Heart pounding to the very last moment.”—Kirkus Reviews “Exclamation-worthy.”—Romantic Times “James Dashner’s illuminating prequel [The Kill
Order] will thrill fans of this Maze Runner [series] and prove just as exciting for readers new to the series.”—Shelf Awareness, Starred "Take a deep breath before you start any James
Dashner book."-Deseret News
The Maze Runner Files (Maze Runner) James Dashner 2013-08-13 Over fifty pages of classified files from the world of the #1 New York Times bestselling Maze Runner series, perfect
for fans of The Hunger Games and Divergent. The first book, The Maze Runner, and its sequel, The Scorch Trials, are now major motion pictures featuring the star of MTV's Teen
Wolf, Dylan O’Brien; Kaya Scodelario; Aml Ameen; Will Poulter; and Thomas Brodie-Sangster! Also look for James Dashner’s newest novels, The Eye of Minds and The Rule of
Thoughts, the first two books in the Mortality Doctrine series. Praise for the Maze Runner series: A #1 New York Times Bestselling Series A USA Today Bestseller A Kirkus Reviews
Best Teen Book of the Year An ALA-YASLA Best Fiction for Young Adults Book An ALA-YALSA Quick Pick "[A] mysterious survival saga that passionate fans describe as a fusion of
Lord of the Flies, The Hunger Games, and Lost."—EW.com “Wonderful action writing—fast-paced…but smart and well observed.”—Newsday “[A] nail-biting mustread.”—Seventeen.com “Breathless, cinematic action.”—Publishers Weekly “Heart pounding to the very last moment.”—Kirkus Reviews “Exclamation-worthy.”—Romantic Times
[STAR] “James Dashner’s illuminating prequel [The Kill Order] will thrill fans of this Maze Runner [series] and prove just as exciting for readers new to the series.”—Shelf Awareness,
Starred "Take a deep breath before you start any James Dashner book."-Deseret News
The Maze Runner James Dashner 2015 "With exclusive bonus content"--Front cover.
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.
De schroeiproeven James Dashner 2014-11-18 Thomas, Teresa en de andere overlevenden van het labyrint zijn ontsnapt. Maar zijn hun beproevingen nu echt voorbij? Kunnen ze nog
terugkeren naar hun oude levens, waarvan ze zich niets meer herinneren? Zijn hun redders te vertrouwen? Teresa wordt van de groep gescheiden. Om haar terug te vinden staat
Thomas en de anderen een aantal zware opgaven te wachten.
Die Auserwählten - Im Labyrinth James Dashner 2013-04-25 Band 1, ... im Labyrinth: Er heisst Thomas. An mehr kann er sich nicht erinnern. Und er ist an einem seltsamen Ort
gelandet - einer Lichtung, umgeben von einem riesigen Labyrinth, in dem mörderische Kreaturen lauern. Gemeinsam mit fünfzig anderen Jungen sucht Thomas den Weg in die
Freiheit. Doch dafür bleibt ihnen nicht viel Zeit... (Quelle: Buchdeckel verso).
De muur John Lanchester 2019-02-08 Het schrikbeeld van Engeland: het land wordt langs de kustlijn omringd door een enorme muur. Waar eens golven op stranden sloegen bevindt
zich nu een massieve, duizenden kilometers lange betonnen grens. Dag en nacht patrouilleren er mensen op de muur, jonge mannen en vrouwen met geweren en het bevel alle
vreemdelingen buiten te houden. Voor de achttienjarige Joseph Kavanagh is het de dagelijkse realiteit. Twee jaar van zijn leven moet hij, net als ieder ander, zijn plicht als verdediger
vervullen. Iedere vluchteling die probeert binnen te dringen moet hij met geweld buitenhouden. Wie faalt wacht de dood, of wordt zelf naar zee verbannen. De muur is een
angstaanjagende en zeer realistische roman over migratie en klimaatverandering, overleven in barre tijden, de kloof tussen jong en oud, maar ook over het menselijke vermogen tot
empathie en liefde tijdens fundamentele onzekerheid. De muur beschrijft een wereld die onmiskenbaar de onze is, zij het onherstelbaar beschadigd. John Lanchester (1962) is een
Britse journalist en romanschrijver. Met zijn debuut The Debt to Pleasure, won hij de Whitbread Book Award. Zijn laatste roman, Kapitaal, werd verfilmd als BBC-serie. Lanchester
schrijft onder meer voor Granta, The Observer en The Guardian. Over Kapitaal: 'Een aangrijpend verhaal over het Londense leven, een pre-crash portret van hebzucht, angst en geld.
Lanchester hanteert de verschillende verhaallijnen met enorme vaardigheid. Door de rijke kern van humor een genot om te lezen.' The Times 'Dit is een intelligent en vermakelijk
verslag van onze smoezelige, onzekere, gefragmenteerde Londense samenleving waarin shoppen bijna dezelfde status heeft gekregen als religie. Lees het.' The Guardian 'Boordevol
inzicht, menselijk mededogen en smaak. In alle opzichten een kapitale prestatie.' The Sunday Times
The Kill Order (Maze Runner, Book Four; Origin) James Dashner 2012-08-14 The fourth book in the blockbuster phenomenon MAZE RUNNER SERIES now features chapters
from The Fever Code, the highly-anticipated conclusion to the series—the novel that finally reveals how the maze was built! Before WICKED was formed, before the Glade was built,
before Thomas entered the Maze, sun flares hit the earth, killing most of the population. Mark and Trina were there when it happened. They survived. But now a virus is spreading. A
virus that fills humans with murderous rage. They’re convinced that there’s a way to save those who are left—if they can stay alive. Because in this new, devastated world, every life
has a price. And to some you’re worth more dead than alive. The Maze Runner and Maze Runner: The Scorch Trials are now major motion pictures featuring the star of MTV's Teen
Wolf, Dylan O’Brien; Kaya Scodelario; Aml Ameen; Will Poulter; and Thomas Brodie-Sangster. The third movie, Maze Runner: The Death Cure, will hit screens in 2018. Also look for
James Dashner’s edge-of-your-seat MORTALITY DOCTRINE series! Praise for the Maze Runner series: A #1 New York Times Bestselling Series A USA Today Bestseller A Kirkus
Reviews Best Teen Book of the Year An ALA-YASLA Best Fiction for Young Adults Book An ALA-YALSA Quick Pick "[A] mysterious survival saga that passionate fans describe as a
fusion of Lord of the Flies, The Hunger Games, and Lost."—EW.com “Wonderful action writing—fast-paced…but smart and well observed.”—Newsday “[A] nail-biting mustread.”—Seventeen.com “Breathless, cinematic action.”—Publishers Weekly “Heart pounding to the very last moment.”—Kirkus Reviews “Exclamation-worthy.”—Romantic Times
“James Dashner’s illuminating prequel [The Kill Order] will thrill fans of this Maze Runner [series] and prove just as exciting for readers new to the series.”—Shelf Awareness, Starred
"Take a deep breath before you start any James Dashner book."-Deseret News
De doodskuur James Dashner 2015-03-02 WICKED heeft alles afgepakt van Thomas. Zijn identiteit, zijn geheugen en nu ook zijn enige vrienden: die uit de Laar. Maar het einde is
nabij. Alle beproevingen zitten erop, na nog een allerlaatste test. Maar zal iemand die overleven? Wat WICKED niet beseft is dat de herinneringen van Thomas veel verder teruggaan
dan de organisatie vermoedt. En daarom weet Thomas dat hij geen woord moet geloven van wat ze zeggen. Thomas ontsnapte uit het Labyrint. Hij overleefde de Schroei. En hij zal
alles op alles zetten om zijn vrienden te redden. Maar het is de waarheid zelf die echt een einde aan alles zal maken. De tijd voor leugens is voorbij. De doodskuur is het einde van de
Labyrintrenner-trilogie. Begin 2018 gaat de verfilming in première.
Geestesoog James Dashner 2016-02-19 Voor Michael en zijn medegamers kan het VirtNet je stoutste dromen doen uitkomen. Hoe beter je kunt hacken, hoe leuker het wordt. Waarom
zou je de regels volgen als je door te hacken alles wat je wilt binnen handbereik hebt? Sommige regels blijken er echter niet voor niks te zijn: iemand houdt gamers in het VirtNet
gegijzeld, met afgrijselijke gevolgen. De overheid vraagt Michael de losgeslagen gamer op te sporen. Dat blijkt een levensgevaarlijke opdracht. De grens tussen spel en realiteit zou
weleens voorgoed kunnen verdwijnen... Geestesoog is het spannende eerste deel van de nieuwe serie van James Dashner: THE MORTALITY DOCTRINE.
Fake trip Margje Woodrow 2020-06-30 Een vierdaagse schooltrip naar Barcelona. Er gebeurt een afschuwelijk ongeluk. Details worden verspreid op social media en geheimen komen
bloot te liggen. Maar wat is echt en wat is fake news? Fake trip is een actuele en bloedstollende jeugdthriller van Margje Woodrow, voor fans van Mel Wallis de Vries en Cis Meijer.
Voor stoere jongens en meiden vanaf 13 jaar. Met politie niet betreden-elastiek. Fake it till you make it... Een vierdaagse schooltrip naar Barcelona. Iedereen hoopt te chillen op het
strand en wil stiekem het nachtleven verkennen. Helaas staan er verplichte excursies op het programma. Dan gebeurt er een afschuwelijk ongeluk in de Sagrada Familia. Gruwelijke
details worden verspreid via social media. In een duizelingwekkend tempo komen geheimen bloot te liggen. Maar wat is echt en wat is fake news? Kunnen Demi en Billy deze ramp
stoppen? Of volgen er meer slachtoffers?
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
Stil Thomas Raab 2016-06-03 Karl Heidemann is een baby met een overgevoelig gehoor. Het zachtste gefluister hoort hij hard, dagelijkse geluiden zijn onverdraaglijk. Slechts één
ding verschaft hem rust en dat is de totale afzondering van de buitenwereld. En zo groeit hij ook op. Dat dat catastrofale gevolgen heeft wordt duidelijk als hij als jongen zijn eigen
idee van rechtvaardigheid en verlossing botviert op de dorpsbewoners; een bloedig spoor laat hij achter. Maar nooit vindt hij waar hij naar verlangt: liefde. Totdat hij op een schat
stuit, een schat van vlees en bloed die alles verandert.
De hongerspelen ; Vlammen ; Spotgaai Suzanne Collins 2013-09-28 Lees alle drie de delen van De Hongerspelen-trilogie achter elkaar met dit 3-in-1 e-book voor extra veel
leesplezier! In De Hongerspelen gaat Panem, het land dat ooit bekendstond als Noord-Amerika, gebeukt onder het keiharde regime van het Capitool. Als Katniss' zusje wordt ingeloot
voor de jaarlijkse Hongerspelen, waarin 24 jongeren strijden op leven en dood, neemt Katniss haar plek in. Hoe ver zal ze gaan om te overleven? In Vlammen, het tweede deel, komen
liefde, politiek, opstand en intrige samen in de grootste en gevaarlijkste arena ooit. Spotgaai is het bloedstollende slot van de trilogie. In haar Hungergames-boeken verweeft Suzanne
Collins actie, avontuur, mythologie, sciencefiction, romantiek, filosofie en reality-tv met elkaar. Als basis voor deze opmerkelijke verhalen dienden niet alleen de vroegere Romeinse
gladiatorenspellen, maar ook de mythe van Theseus en Minotaur.
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.
The Scorch Trials Movie Tie-in Edition (Maze Runner, Book Two) James Dashner 2015-08-04 Book two in the blockbuster Maze Runner series that spawned a movie franchise and
ushered in a worldwide phenomenon! This special movie tie-in edition includes an eight-page full-color insert with photos from the film. And don’t miss The Fever Code, the highlyanticipated series conclusion that finally reveals the story of how the maze was built! Thomas was sure that escape from the Maze would mean freedom for him and the Gladers. But
WICKED isn’t done yet. Phase Two has just begun. The Scorch. The Gladers have two weeks to cross through the Scorch—the most burned-out section of the world. And WICKED has
made sure to adjust the variables and stack the odds against them. There are others now. Their survival depends on the Gladers’ destruction—and they’re determined to survive.
Friendships will be tested. Loyalties will be broken. All bets are off. The Maze Runner and Maze Runner: The Scorch Trials are now major motion pictures featuring the star of MTV's
Teen Wolf, Dylan O’Brien; Kaya Scodelario; Aml Ameen; Will Poulter; and Thomas Brodie-Sangster. The third movie, Maze Runner: The Death Cure, will hit screens in 2018. Also look
for James Dashner’s edge-of-your-seat MORTALITY DOCTRINE series! Praise for the Maze Runner series: A #1 New York Times Bestselling Series A USA Today Bestseller A Kirkus
Reviews Best Teen Book of the Year An ALA-YASLA Best Fiction for Young Adults Book An ALA-YALSA Quick Pick “[A] mysterious survival saga that passionate fans describe as a
fusion of Lord of the Flies, The Hunger Games, and Lost.” —EW “Wonderful action writing—fast-paced…but smart and well observed.” —Newsday “[A] nail-biting must-read.”
—Seventeen “Breathless, cinematic action.” —Publishers Weekly “Heart pounding to the very last moment.” —Kirkus Reviews “Exclamation-worthy.” —Romantic Times “James
Dashner’s illuminating prequel [The Kill Order] will thrill fans of this Maze Runner [series] and prove just as exciting for readers new to the series.” —Shelf Awareness, Starred “Take
a deep breath before you start any James Dashner book.” —Deseret News
Nerve Jeanne Ryan 2016-09-28 Nerve van Jeanne Ryan Filmeditie van intrigrerende thriller Vey meldt zich aan om mee te spelen in NERVE, een spel dat online live wordt
uitgezonden. Alles draait bij NERVE om durven en je grenzen verleggen. De spelmakers blijken Vey goed te kennen. Ze wordt verleid met prijzen die van haar ThisIsMe-pagina zijn
gehaald en ze wordt gekoppeld aan dé perfecte jongen, de woest aantrekkelijke Ian. In het begin is het spel geweldig: Vey en Ian krijgen veel fans die hen aanmoedigen om steeds
riskantere uitdagingen aan te gaan, waarbij steeds meer te winnen valt. Maar dan krijgt het spel een dramatische wending, en het is alles of niets voor Vey. Razendspannende YA die
onder je huid gaat zitten Nerve is verfilmd, acteurs Dave Franco en Emma Roberts spelen de hoofdrollen
The Maze Runner Peter Spier 2015-07 Simplified Chinese edition of The Maze Runner series by James Dashner. Book 1 in the blockbuster Maze Runner series. In Simplified Chinese.
Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Eerlijk duurt het langst Karen McManus 2020-02-04 Terug naar Bayview High met succesauteur Karen McManus Mis jij About That ook zo? Ik wel. Laten we een nieuw spel spelen.
Stuur mij je keuze: Truth or Dare. Eerlijk duurt het langst neemt de lezer mee terug naar Bayview High, een jaar na de dood van Simon Kelleher, de oprichter van de roddelapp About
That. Tot nu toe heeft niemand de honger naar roddels zo goed kunnen stillen als hij dat kon, maar dat verandert wanneer iemand op school begint met een spelletje Truth or Dare.
De leerlingen ontvangen een bericht van een anonieme afzender, en ze móéten kiezen. Als je kiest voor de waarheid wordt je diepste geheim onthuld; een opdracht kan gevaarlijk en
zelfs dodelijk zijn. Simon mag dan gestorven zijn, iemand houdt zijn naam in ere – en gaat daarvoor over lijken. In Eerlijk duurt het langst komen fans van Een van ons liegt erachter
hoe het nu met de Vier van Bayview gaat en ontmoeten ze nieuwe personages die ervoor zullen zorgen dat ze het boek niet meer kunnen wegleggen. Over Een van ons liegt: 'Een van
ons liegt weet de aandacht van de lezer tot de laatste pagina vast te houden. Ik kan niet wachten om meer van deze schrijver te lezen.' Chicklit.nl 'Dit is geen gewone whodunit…
verrassend en relevant.' USA Today 'Onverwachte wendingen, een razend tempo en intrigerende personages zorgen samen voor een spannende thriller, die je in een ruk uit zult
lezen.' The Guardian
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.
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
Survivalgame James Dashner 2016-02-23 Gamen was Michael zijn lust en zijn leven. Een paar weken geleden nog deed hij niets liever dan in VirtNet rondlopen. Nu riskeert hij met
elke inlog zijn leven. Het is al lang geen spelletje meer. VirtNet is een dodelijke omgeving geworden en Kaine wordt elke dag sterker. Kaine’s plan – de Sterfelijkheidsdoctrine – is
bijna uitgevoerd en de grens tussen de echte wereld en de virtuele wereld vervaagt meer en meer. De hele wereld loopt gevaar zolang Kaine nog rondloopt. Om hem tegen te houden
heeft Michael zijn vrienden hard nodig. Maar eerst zal hij erachter moeten komen wie van zijn vrienden echt te vertrouwen is...
The Maze Runner Trilogy James Dashner 2014-08-07 The first three books in the pulse-pounding Maze Runner series! When the doors of the lift crank open, the only thing Thomas
remembers is his first name. But he's not alone. He's surrounded by boys who welcome him to the Glade - a walled encampment at the centre of a bizarre and terrible stone maze. But
the maze is just the beginning ...
The Death Cure (Maze Runner, Book Three) James Dashner 2011-10-11 Don’t miss book three in the #1 New York Times bestselling Maze Runner series, now a major motion
picture starring Dylan O’Brien! WICKED has taken everything from Thomas: his life, his memories, and now his only friends—the Gladers. But it’s finally over. The trials are complete,
after one final test. What WICKED doesn’t know is that Thomas remembers far more than they think. And it’s enough to prove that he can’t believe a word of what they say. Thomas
beat the Maze. He survived the Scorch. He’ll risk anything to save his friends. But the truth might be what ends it all. The time for lies is over. The first two books, The Maze Runner
and The Scorch Trials, are also #1 worldwide blockbuster movies featuring the star of MTV's Teen Wolf, Dylan O'Brien; Kaya Scodelario; Aml Ameen; Will Poulter; and Thomas BrodieSangster! Also look for The Fever Code, the much-buzzed-about series conclusion that finally reveals the story of how the maze was built, and James Dashner's other bestselling
series, the Mortality Doctrine: The Eye of Minds, The Rule of Thoughts, and The Game of Lives. Praise for James Dashner and the Maze Runner series: A #1 New York Times
Bestselling Series A USA Today Bestseller A Kirkus Reviews Best Teen Book of the Year An ALA-YASLA Best Fiction for Young Adults Book An ALA-YALSA Quick Pick “[A] mysterious
survival saga that passionate fans describe as a fusion of Lord of the Flies, The Hunger Games, and Lost.” —EW “Wonderful action writing—fast-paced . . . but smart and well
observed.” —Newsday “[A] nail-biting must-read.” —Seventeen “Breathless, cinematic action.” —Publishers Weekly “Heart-pounding to the very last moment.” —Kirkus Reviews
“Exclamation-worthy.” —Romantic Times “Take a deep breath before you start any James Dashner book.” —Deseret News
Zielen Stephenie Meyer 2013-03-07 Een van de meest opmerkelijke liefdesverhalen ooit De wereld is binnengevallen door een onopgemerkte vijand die het lichaam van mensen
gebruikt en de ziel eruit verwijdert. Alleen Melanie Stryder weigert haar lichaam te verlaten. Wandelaar, die Melanies lichaam heeft overgenomen, komt erachter dat de geest van de
vorige bewoonster van haar nieuwe lichaam nog steeds aanwezig is. Ze kan zich niet verzetten tegen de herinneringen van haar lichaam en verlangt naar een man die ze nooit heeft
ontmoet. Noodgedwongen worden Melanie en Wandelaar bondgenoten en gaan ze op zoek naar de man van wie ze allebei houden.
The Scorch Trials (Maze Runner) [1 DVD, Min 131, Rating M] Dylan O'Brien 2015 Based on The Maze Runner series by James Dashner. After having escaped the Maze, the Gladers
now face a new set of challenges on the open roads of a desolate landscape filled with unimaginable obstacles.
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