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Het Examen Charbonneau 2015 Malencia
(17, ik-figuur) weet inmiddels uit
ervaring dat ze niemand kan
vertrouwen, maar neemt toch het
risico en formeert een groep die haar
moet bijstaan in haar strijd tegen de
regering. Vanaf ca. 15 jaar.
Giorno della rivelazione -The Testing
#3 Joelle Charbonneau 2020-04-18 Lei
vuole a tutti i costi cambiare il
Sistema e mettere fine al Test. In un
futuro devastato e brutale, la
Federazione unita è ormai sull'orlo
di una guerra civile. La resistenza
dei ribelli complotta contro un
governo che regna con crudeltà e
astuzia. La brillante studentessa Cia
Vale si allea tra le fila della
Resistenza, ma non può farcela da
sola. Adesso ha finalmente la
possibilità di combattere e di fare
tutto quello per cui è stata
addestrata: ma chi la seguirà? Tra
infinite prove da superare e inganni,
Cia dovrà rischiare la vita di coloro
che ama e scommettere sulla lealtà
dei suoi compagni di classe. La posta
in gioco è altissima: un futuro

dominato dalla paura o dalla
speranza.Intanto dsi avvicina il
giorno tanto atteso, l'ultima vera
prova: la laurea. Dopo La prova e La
ricerca ecco il terzo e ultimo
attesissimo capitolo della trilogia
The testing di Joelle Charbonneau.
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
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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-jekeelverhaal. 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
Het vuur in mij Erin Stewart
2019-10-18 Het vuur in mij is een
prachtverhaal over een meisje dat
alles verliest tijdens een brand. Een
intens, maar humorvol verhaal,
geschreven door Erin Stewart.
Huisbrand In een vreselijke huisbrand
heeft Ava alles verloren: haar
ouders, haar beste vriendin, haar
thuis en zelfs haar gezicht. Hoe kan
Ava nu nog een normaal leven leiden?
Wie wil er bevriend zijn met een
monster? Ze had niet gerekend op
Piper, een meisje op haar nieuwe
school dat ook een brand overleefde.

Met haar sarcastische, botte humor
krijgt zij Ava langzaam weer uit haar
cocon. Maar zelfs de stoere Piper is
niet zo onaantastbaar als ze lijkt iedereen heeft littekens, maar ze
zijn niet allemaal even makkelijk te
zien. Erin Stewart Het vuur in mij is
zo'n zeldzaam intens verhaal dat je
hardop laat lachen én tot tranen toe
roert. Een prachtverhaal dat
binnenkomt als een mokerslag. Het is
het debuut van de Amerikaanse Erin
Stewart. De vertaalrechten zijn nog
voor verschijnen verkocht aan 16
landen.
Tweede steen links Darynda Jones
2013-03-19 De stoere, sexy Charley
Davidson is een privédetective met
een bijzondere gave: ze kan doden
zien. Daarom wordt ze regelmatig
ingeschakeld om moorden op te lossen.
Als Charley en haar beste vriendin
Cookie een vermiste vrouw gaan
opsporen, blijkt alles ingewikkelder
dan het in eerste instantie leek.
Ondertussen wordt haar vriendje Reyes
geplaagd door demonen die maar één
ding willen: contact met Charley.
Lukt het Charley om de vermiste vrouw
terug te vinden en haar geliefden te
beschermen tegen het Kwaad? Darynda
Jones won met haar debuut Eerste
steen rechts de Golden Heart® voor de
Beste Paranormale Roman. `De perfecte
balans tussen humor en suspense.
Publishers Weekly `Als je niet kunt
kiezen tussen de genres thriller,
chicklit en fantasy dan is dit jouw
boek. Viva
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
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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.
Het programma Suzanne Young
2015-02-20 ‘Voor de lezer die houdt
van een dystopie à la The Hunger
Games van Suzanne Collins, is Het
Programma van Suzanne Young misschien
wel de beste tip.’ – NRC Handelsblad
‘Met dit krachtige psychologische
drama springt Young tussen alle
andere young adults uit.’ – BCCB In
de wereld van Sloane is het uiten van
echte gevoelens verboden, depressie
onder jongeren is een epidemie en de
enige oplossing is het Programma...
Sloane denkt wel twee keer na voordat
ze in het openbaar begint te huilen.
Sinds zelfdoding is uitgegroeid tot
een internationale epidemie, zou een
huilbui haar in het Programma kunnen
doen belanden, de enige bewezen
behandelingsmethode. Ze heeft al een
broer verloren, dus Sloane weet zeker
dat haar ouders er alles aan zullen
doen om haar in leven te houden. Ze
weet ook dat iedereen die het
Programma heeft gevolgd terugkeert
met een schone lei: hun depressies
zijn verleden tijd, maar hetzelfde
geldt voor hun herinneringen. Omdat
ze zowel thuis als op school constant
onder toezicht staat, zorgt Sloane
dat ze zo min mogelijk opvalt en
verbergt ze haar gevoelens zo goed
mogelijk. De enige bij wie Sloane
zichzelf kan zijn, is James. Hij
heeft beloofd om ervoor te zorgen dat
ze geen van beiden in het Programma
terechtkomen en Sloane weet dat de
liefde tussen hen sterk genoeg is om
allerlei tegenslagen te weerstaan.
Maar ondanks de beloftes die ze
elkaar maken, wordt het steeds
moeilijker om de waarheid te
verbergen. Ze worden alle twee steeds

zwakker, depressie ligt op de loer.
En het Programma zit hun op de
hielen... ‘Een boek om te verslinden:
razendsnel geschreven, origineel
uitgangspunt en een sexy
liefdesverhaal.’ – Booklist ‘Een
aangrijpend verhaal voor fans van
dystopische liefdesverhalen.’ –
Kirkus Reviews
Ik besta niet Cristin Terrill
2013-09-05 Cristin Terrill, Ik besta
niet Het leven lacht de zestienjarige
Marina toe: ze is populair, heeft
veel vrienden en haar beste vriend is
haar buurjongen James, een
wonderkind. Em heeft niets. Zij zit
vast in een gevangenis met een
keihard regime. Marina en Em hebben
een belangrijk ding gemeen: ze zijn
een en dezelfde persoon. Em leeft
vier jaar in de toekomst, en als ze
niets doet dan zal Marina een
gruwelijk leven tegemoet gaan. Er is
maar één manier om dat te voorkomen:
ze moet terug in de tijd om haar
beste vriend James, op wie ze stiekem
verliefd is, te vermoorden. Cristin
Terrill is een young adultschrijfster. Ze studeerde
theaterwetenschap, met als
specialisatie Shakespeare. Naast het
schrijven geeft Terrill ook workshops
in creative writing in haar
woonplaats Washington, D.C. Ik besta
niet is haar debuut. De filmrechten
zijn verkocht aan Gold Circle
Entertainment. www.cristinterrill.com
`Het meest verslavende boek dat ik
dit jaar heb gelezen.' Becca
Fitzpatrick `Zet je telefoon uit.
Trek de stekker uit je computer. En
zeg tegen iedereen dat je niet thuis
bent. Dit boek wil je namelijk in één
ruk uitlezen! Spanning, romantiek en
een bijna onmogelijke opdracht: wat
wil je nog meer?' Mel Wallis de Vries
Soms voor altijd Abbi Glines
2018-10-24 Eva en Cage wonen samen in
Sea Breeze. Alabama.Op een dag krijgt
Cage een honkbalstudiebeurs
aangeboden. Maar er zit een addertje
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onder het gras... De beurs is
namelijk voor een universiteit in een
staatver weg. Als ze op het punt
staan samen uit Sea Breeze te
vertrekken, hoort Eva dat haar vader
doodziek is. Ze besluit bij hem op de
boerderij te blijven. Kan de relatie
tussen Eva en Cage standhouden nu ze
zo ver van elkaar vandaan zijn, in
totaal verschillende werelden? Of
zetten ze hun liefde op het spel door
hun eigen onzekerheden en de bagage
uit hun verleden?
Darlah Johan Harstad 2019-06-29 nasa
organiseert een wereldwijde loterij:
drie jongeren mogen een week, 172
uur, naar de maan. De gelukkige
winnaars zijn Midori uit Tokio,
Antoine uit Frankrijk en Mia uit
Noorwegen. Terwijl deze drie zich
opmaken voor de ruimtereis, raakt in
een bejaardentehuis in Miami een oude
man in paniek. Door zijn jarenlange
post op een geheime luchtmachtbasis
weet hij dat een nieuwe maanreis het
einde van alles kan betekenen. Uit
alle macht probeert hij de wereld te
waarschuwen, maar het aftellen is al
begonnen. Johan Harstad schreef deze
beklemmende pageturner als hommage
aan films als Alien, Invasion of the
Body Snatchers en Solaris. Het
resultaat is een loeispannende roman
met een onvergetelijk einde.
Nodig Joelle Charbonneau 2016-01-21
Noodzakelijk? Onontbeerlijk? Vereist?
Essentieel? Geboden? Onmisbaar? Wat
heb je nodig? Realiseer je wel...
niets is voor niets... Er is een
groot verschil tussen iets graag
willen en iets echt nodig hebben...
Er is een social medium, nieuw en
hip, je kunt je erbij aansluiten. Je
hoeft maar één vraag te beantwoorden:
Wat heb je NODIG? Iedereen doet het.
Dus waarom zou jij het niet doen? Eén
voor één sluiten de tieners in
Nottawa, Wisconsin, zich aan bij het
nieuwste en hipste sociale medium,
NODIG. Om toegang te krijgen moeten
ze een op het oog eenvoudige vraag

beantwoorden: wat heb je nodig? Een
nieuwe iPhone? Een backstagekaartje
voor een concert? In ruil voor een
schijnbaar simpele taak, zal NODIG
het verzoek inwilligen. Iedereen doet
het. Dus waarom zou jij het niet
doen? Kaylee Dunham weet wat ze nodig
heeft - een nier voor haar zieke
broer. Ze gelooft niet dat een
sociaal netwerk zou kunnen helpen,
maar ze heeft niks te verliezen.
Laatste leugen Mary Kubica 2018-05-22
Het is de slechte man, papa. De
slechte man zit achter ons aan!'
Clara’s wereld stort in wanneer haar
echtgenoot Nick en hun vierjarige
dochtertje Maisie betrokken raken bij
een botsing. Maisie overleeft het
gelukkig, maar Nick overlijdt.
Wanneer Maisie nachtmerries krijgt
over een enge man en een zwarte auto
begint Clara te vermoeden dat iemand
het op Nick voorzien had. Volgens de
politie is ze getraumatiseerd door
het verlies, maar Clara kan haar
gevoelens niet negeren en gaat zelf
op onderzoek uit. Ze raakt er steeds
meer van overtuigd dat Nicks dood
niet zomaar een ongeluk was, en laat
zich door niets en niemand
tegenhouden om achter de waarheid te
komen. Maar soms kun je maar beter
niet alles willen weten...
Wereld zonder hemel Veronica Rossi
2012-03-28 In haar futuristische
debuutroman heeft Veronica Rossi de
mensheid in twee kampen verdeeld. Of
je woont in een koepel en leidt een
zo goed als compleet virtueel leven,
of je woont buiten de koepel en bent
overgeleverd aan de wetten van de
natuur.Aria weet dat haar
overlevingskansen in de woestenij –
oftewel de Winkel des Doods –
minimaal zijn nu ze is verstoten van
haar thuis; de hermetisch afgesloten
stad Reverie. Als ze al niet in
handen valt van rondzwervende
kannibalen, dan raakt ze
waarschijnlijk wel gewond tijdens een
van de zeer agressieve elektrische
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stormen die over de vlakte jagen en
waarvan alleen de vrijgekomen lucht
al dodelijk kan zijn. Wanneer ze de
vlaktebewoner Perry tegenkomt, lijkt
hij haar enige hoop om in leven te
blijven. Ze besluiten samen op te
trekken en luiden op die manier een
nieuw tijdperk in voor iedereen die
leeft in de wereld zonder hemel.
The Testing 3: Graduation Day Joelle
Charbonneau 2014-06-04 The gripping
final instalment of this best-selling
futuristic trilogy, perfect for fans
of The Hunger Games. The United
Commonwealth teeters on the brink of
all-out civil war. Testing survivor
Cia Vale knows that she alone can
lead the rebellion against the
government, but to do so she must
risk the lives of those she loves,
and gamble on the loyalty of her
lethal classmates. In the
electrifying conclusion to this
bestselling trilogy, Cia must use all
she's learned to fight for a future
that's free from fear, and the stakes
are higher than ever... Ready or not,
it's Graduation Day.
Fright Night Maren Stoffels
2018-10-03 Spannende jeugdroman over
oog in oog staan met je grootste
angst. Wat is je grootste angst? Ik
weet het antwoord nu. Een groepje
vrienden geeft zich op voor een
fright night: ze brengen de nacht
door in een bos, waar ze worden
geconfronteerd met hun grootste
angsten. Wat gebeurt er als die
angsten veel te dichtbij komen? Vijf
jongeren gaan het bos in. Een van hen
zal de nacht niet overleven. En een
van hen is de moordenaar.
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!
De behandeling Suzanne Young
2015-06-24 Met achterin exclusief
bonusverhaal! De Behandeling is het
tweede deel in de indrukwekkende en
aangrijpende The Program-serie. In
deel 1, Het Programma, moest Sloane
er alles aan doen om uit handen van
het Programma te blijven. Maar niet
alleen zij, ook James, met wie ze op
de vlucht is, wordt steeds zwakker en
depressie ligt op de loer. In dit
ijzingwekkende vervolg lees je of het
ze lukt om aan de leugens en geheimen
te ontkomen... Hoe stop je een
epidemie? Sloane en James zijn op de
vlucht na ternauwernood te zijn
ontsnapt aan de zelfmoordepidemie en
ook aan het Programma. Ze bevinden
zich zeker niet buiten de
gevarenzone. Ze hebben allebei enorme
gaten in hun geheugen en hoewel
Sloane en James elkaar terug hebben
weten te vinden, is het Programma nog
niet bereid ze op te geven. Ze voegen
zich bij een op de vlucht geslagen
groep rebellen en zullen moeten zien
uit te vinden wie ze kunnen

graduation-day-the-testing-3-joelle-charbonneau

5/11

Downloaded from thelilabooks.com on
September 25, 2022 by guest

vertrouwen, en hoe ze het Programma
uit kunnen schakelen. Maar ondanks
het feit dat ze al een heel eind op
weg zijn, zijn er nog heel veel
dingen die ze zich niet kunnen
herinneren. De sleutel naar hun
verleden is de Behandeling – een pil
die vergeten herinneringen terug kan
halen, zij het tegen een heel hoge
prijs. En er is maar één dosis.
Suzanne Young is New York Timesbestsellerauteur van Het Programma.
Suzanne komt oorspronkelijk uit
Utica, New York, maar is naar Arizona
verhuisd om aan de vrieskou te
ontsnappen. Ze is schrijfster en
docent Engels, maar niet per se in
die volgorde. Je kunt haar ontmoeten
op Facebook of volgen op Twitter:
@suzanne_young. De Behandeling is het
tweede deel van The Program-serie.
Deel drie, De Remedie, verschijnt in
oktober 2015. Over Het Programma :
'Een aangrijpend verhaal voor fans
van dystopische liefdesverhalen.' Kirkus Reviews 'Een boek om te
verslinden: razendsnel geschreven,
origineel uitgangspunt en een sexy
liefdesverhaal.' - Booklist 'Youngs
boek is onverbiddelijk emotioneel en
duister.' - Publishers Weekly 'Een
pakkend, spannend, goed geschreven
verhaal.' - Noordhollands Dagblad
'Het Programma zal je doen huiveren,
verwarren, glimlachen van ultiem
geluk en huilen. Een magische
combinatie.' - Hebban.nl
Verbreken Lauren DeStefano 2013-08-28
Door een mislukte poging van
wetenschappers om een perfect
menselijk ras te creëren, worden
vrouwen niet ouder dan twintig jaar
en sterven mannen op hun
vijfentwintigste. Met nog een paar
jaar te gaan, komt het einde voor
Rhine steeds dichterbij. Helemaal nu
ze in het ziekenhuis ligt en Vaughn
haar nog altijd achterna zit. Samen
met Linden en Cecily slaat ze op de
vlucht. Nu ze weet dat haar broer nog
leeft, zet ze alles op alles om hem

te vinden. Zo hoopt ze de antwoorden
te krijgen waar ze al zo lang naar op
zoek is. Verbreken is het zinderende
slotdeel in de sensationele,
futuristische The Chemical Gardentrilogie.
The Testing Joelle Charbonneau
2013-06-04 It’s graduation day for
sixteen-year-old Malencia Vale, and
the entire Five Lakes Colony (the
former Great Lakes) is celebrating.
All Cia can think about—hope for—is
whether she’ll be chosen for The
Testing, a United Commonwealth
program that selects the best and
brightest new graduates to become
possible leaders of the slowly
revitalizing post-war civilization.
When Cia is chosen, her father
finally tells her about his own
nightmarish half-memories of The
Testing. Armed with his dire warnings
(“Cia, trust no one”), she bravely
heads off to Tosu City, far away from
friends and family, perhaps forever.
Danger, romance—and sheer
terror—await.
Door de zombiespiegel Gena Showalter
2015-04-21 *** Met een gratis
voorproefje van Gena Showalters
nieuwe boek Eerste leven *** Alice
dacht dat ze alles al had meegemaakt,
maar helaas... het kan nog erger. Na
de laatste zombie-aanval gebeuren er
vreemde dingen met haar. Spiegels
komen tot leven, ze hoort stemmen die
anderen niet schijnen te horen, en ze
heeft soms de afschuwelijke neiging
om iemand aan te vallen. Wat is er
toch met haar aan de hand? Cole, haar
vriendje, doet ook al zo raar. Eerst
ontwijkt hij haar de hele tijd, en
dan maakt hij het volkomen onverwacht
uit. En dat is nog niet alles. Het
lijkt wel alsof hij iets voor haar
verborgen houdt. Maar Alice wordt pas
echt bang als ze in de spiegel
kijkt...
The Testing 3: Graduation Day Joelle
Charbonneau 2014-07-01 The United
Commonwealth wants to eliminate the
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rebel alliance fighting to destroy
The Testing for good. Cia is ready to
lead the charge, but will her lethal
classmates follow her into battle?"
Wit is het nieuwe zwart Jennifer
Close 2012-01-09 Isabella, Mary en
Lauren worden bruidsmeisje op Kristi
s trouwdag. En ja, ze zijn heel blij
voor haar. Maar hun eigen leven, met
alle bijbehorende ups en downs, gaat
intussen ook gewoon door. Isabella is
zeer succesvol maar diepongelukkig in
haar werk. Mary is verliefd op iemand
die waarschijnlijk nooit zo veel van
een vrouw zal houden als van zijn
moeder. En Lauren, serveerster in een
eetcafé, voelt zich aangetrokken tot
de foutste man ooit. Met blind dates,
drankovergoten uitstapjes en een
eindeloze reeks bruiloften en
vrijgezellenfeestjes trekt Wit is het
nieuwe zwart je diep in deze
vriendenkring. De hoge pieken en
diepe dalen van het moderne leven
zijn perfect verwoord.
Superhelden.nl Marcel van Driel
2012-11-14 Overal op de wereld spelen
kinderen Superhelden.nl, maar niemand
weet dat de beste spelers op het
eiland Pala worden opgeleid tot
superspion. Iris is zo'n spion, maar
voordat ze op missie mag moet ze één
laatste test doen. Een test die haar
bijna het leven kost. Wanneer ze met
Alex en Fiber naar Colorado wordt
gestuurd om een satellietsysteem te
kapen, gaat Iris twijfelen of ze wel
voor de goede zaak vecht. Wat wil hun
leider Mr. Oz precies bereiken? En
wie kan ze werkelijk vertrouwen?
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.
Tijdbom Joelle Charbonneau 2018-12-05
Een exlosieve, bloedstollende YAthriller van de auteur van De Testtrilogie en Nodig Diana, Frankie,
Tad, Z. en Rashid verschillen als dag
en nacht. Maar deze verschillen doen
er niets meer toe, nu ze na een
bomexplosie ingesloten zitten in hun
school. Als ze er via de radio achter
komen dat de aanslagpleger zich
mogelijk nog steeds in het
schoolgebouw bevindt, zien ze zich
ondanks hun verschillen gedwongen
samen te werken in een poging het er
levend vanaf te brengen. Het fragiele
bondgenootschap komt onder zware druk
te staan en dreigt te verpulveren als
de twijfel en het wantrouwen de
overhand lijken te nemen. Wie zegt
dat één van hen niet de aanslagpleger
zou kunnen zijn?
Op een mooie zomerdag Mary Higgins
Clark 2018-04-07 Zan Moreland,
succesvol binnenhuisarchitecte,
beleeft de nachtmerrie van iedere
moeder: op klaarlichte dag wordt haar
zoontje in Central Park uit de
kinderwagen gestolen. Vijf jaar later
duiken er opeens foto's op die laten
zien dat Zan haar kind zélf uit de
wagen tilt... Iedereen lijkt haar te
verdenken. Dan ontdekt ze dat iemand
haar identiteit probeert te stelen.
Staat Zan er helemaal alleen voor? En
leeft haar zoontje nog?
De test Joelle Charbonneau 2013-10-08
De Test is het eerste deel van een
nieuwe serie waarop de fans van De
Hongerspelen en Inwijding al maanden
wachten! `De Test kruipt onder je
huid en laat je niet meer los. De
spanning, angst en woede van Cia zijn
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levensecht. Toen het boek uit was,
kon ik nog maar aan één ding denken:
meer! Marieke (26 jaar) De jonge,
ambitieuze Cia Vale is tot haar
vreugde een van de uitverkorenen om
deel te nemen aan De Test: een
jaarlijks terugkerend evenement
waarvoor alleen de allerbeste
studenten uit de koloniën van het
Verenigd Gemenebest geselecteerd
worden. Zij die slagen voor De Test
hebben de wereld aan hun voeten
liggen en zullen klaargestoomd worden
tot toekomstige leiders van hun land.
Vol goede moed, maar met
waarschuwingen van haar vader in haar
achterhoofd, vertrekt Cia naar de
hoofdstad, waar De Test zal
plaatsvinden. Als blijkt dat de
inhoud van de diverse beproevingen
niet alleen geestelijk, maar ook
fysiek het uiterste van de kandidaten
vraagt, ontstaat er een onderlinge
strijd tussen de deelnemers. Cia komt
al snel tot de ontdekking dat ze op
zichzelf aangewezen is, maar door
haar intuïtie te volgen en
intelligentie en durf te tonen komt
ze steeds een testronde verder,
terwijl haar medekandidaten stuk voor
stuk het toneel moeten verlaten,
levend of dood... Heeft Cia het in
zich om ook de allerlaatste horde te
nemen? Kan ze overleven in het
speelveld van de vierde ronde: het
verwoeste en vervuilde land dat ooit
Amerika was en lukt het haar om op
tijd de hoofdstad te bereiken? En kan
ze de mensen die het dichtst bij haar
staan wel écht vertrouwen, of is
niets wat het lijkt?
The Testing Trilogy Joelle
Charbonneau 2014-10-21 Sixteen-yearold Malencia (Cia) Vale rebels
against her government's grueling and
deadly testing process, a fight that
puts her and her loved ones in
danger.
De hongerige golven Carrie Ryan
2011-10-15 Gabry leidt een rustig en
veilig leven in het dorp aan zee. Om

het dorp staat een hek. Buiten het
hek wonen de Ontheiligden in het Woud
van Klauwen en Tanden. Het dorp met
de vuurtoren is haar thuis, haar
wereld en alles wat ze nodig heeft.
Gabry¿s moeder dacht dat ze haar
geheimen achter had gelaten in het
Woud van Tanden en Klauwen, maar
geheimen blijven niet begraven. Zo
veilig is het leven niet¿ het hek kan
niet alles tegenhouden. Carry Ryan is
geboren en getogen in Greenville,
South Carolina. Ze werkte als
advocate voordat ze zich fulltime
ging bezighouden met het schrijven
van jeugdboeken. Ze woont samen met
haar man, twee dikke katten en een
hond in Charlotte, North Carolina.
Aan het hof van Eden Joelle
Charbonneau 2017-08-19 Een tweeling
met een geheim Een koning zonder
erfgenaam. Een strijd op leven en
dood. De tweeling Carys en Andreus
was nooit voorbestemd om het
koninkrijk Eden te regeren. Hun vader
was in de kracht van zijn leven en
hun oudste broer was zijn gedroomde
opvolger; jong, sterk en
onoverwinnelijk. De toekomst van het
koninkrijk leek veilig. Maar de
toekomst kan misleidend zijn. Als de
koning en kroonprins van Eden worden
gedood op de terugweg van hun
veldtocht, en de moordenaars niet
langer oeroude vijanden zijn, maar
uit hun eigen midden lijken te komen,
heeft Eden dringend behoefte aan een
nieuwe monarch. Doordat Carys en
Andreus een tweeling zijn en niet
duidelijk is wie van hen als eerste
is geboren en dus het recht op de
troon kan opeisen, is de
opvolgingslijn niet langer duidelijk.
Als de Raad van Ouderen zijn kans
grijpt om de macht over Eden in
handen te krijgen, zit er voor Carys
en Andreus maar een ding op: ze
moeten de strijd om de troon aangaan
- tegen elkaar. De winnaar van de
serie duels zal waardig over het
koninkrijk Eden mogen regeren. De ban
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tussen de broer en zus is altijd warm
en hecht geweest. Niet in de laatste
plaats vanwege het verschrikkelijke
geheim waaronder Andreus gebukt gaat
en dat voor de rest van het hof
verhuld moet blijven. Jarenlang waren
ze elkaars trouwste bondgenoot, maar
nu staan ze ineens lijnrecht
tegenover elkaar en weten ze niet wie
ze in hun ooit zo veilige omgeving
nog kunnen vertrouwen. Met hun land
en hun hart verdeeld, zullen Carys en
Andreus ontdekken hoe ver de ander
zal gaan om de kroon voor zicht te
winnen. Hoe lang zal het duren
voordat achterdocht de overhand
krijgt en de dorst naar macht tot het
ultieme verraad leidt?
Eindeloze nacht Veronica Rossi
2013-03-25 Een verhaal waarvan de
filmrechten al voor publicatie van
het boek zijn verkocht, waarvan in
rap tempo in meer dan 25 landen een
vertaling verschijnt, dat boven aan
de eindejaarslijstjes prijkt en
waarvan de recensies eindigen met het
reikhalzend uitkijken naar het
volgende deel. Dat was Een wereld
zonder hemel, waarvan nu het vervolg
De eindeloze nacht verschijnt. Perry
en Aria proberen allebei hun plaats
te vinden in de Getijen, maar Perry
worstelt met zijn verplichtingen en
Aria's aanwezigheid wekt nog steeds
veel wantrouwen. Aria en Raas
besluiten de Getijen te verlaten en
naar de Hoorns te gaan, op zoek naar
kennis over het Stille Blauw en in de
hoop Liv, Perry's zus en Raas' grote
liefde, te vinden. Aria moet
razendsnel als de beste leren vechten
om te overleven en worstelt daarnaast
met haar gevoelens van trouw, aan
beide kampen. Als ze ondanks alles
haar weg weer vindt naar de Getijen,
blijkt het leven haar nog een klap
toe te dienen: in haar afwezigheid
heeft Perry een innige band gekregen
met Kirra en lijkt er geen plaats
meer te zijn voor Aria...
Het stille blauw Veronica Rossi

2014-10-06 Perry en Aria hebben voor
hun liefde gevochten en hebben de
zware tests van hun leiderschap
doorstaan. Nu zijn ze klaar om een
laatste poging te ondernemen om de
twee kampen samen te brengen in een
nieuwe wereld.Het stille blauw is het
verpletterende derde en laatste deel
in de Wereld zonder hemel-trilogie.
De eerste twee delen waren in de
Verenigde Staten en Engeland een
enorm succes en stonden daar
wekenlang hoog in de
bestsellerlijsten. De lezersreacties
op de aankondiging van het derde deel
waren overweldigend. Nu De
hongerspelen en de Divergent-serie
zo’n groot succes zijn, blijft de
verfilming van Een wereld zonder
hemel door Warner Bros niet lang uit.
Graduation Day Joelle Charbonneau
2017-08 "The United Commonwealth
wants to eliminate the rebel alliance
fighting to destroy The Testing for
good. Cia is ready to lead the
charge, but will her lethal
classmates follow her into battle?"-Graduation Day Joelle Charbonneau
2014 In book three of The Testing
series, the United Commonwealth wants
to eliminate the rebel alliance
fighting to destroy The Testing for
good, and though Cia is ready to lead
the charge, will her lethal
classmates follow her into battle?
75,000 first printing.
Geen slechte daad Heather Chavez
2020-03-18 Op weg naar huis is Cassie
's nachts getuige van een gruwelijke
aanval. Een man slaat een vrouw in
elkaar. Cassie besluit het
alarmnummer te bellen, maar dan doet
ze precies waarvoor de meldkamer haar
had gewaarschuwd: ze stapt uit de
auto. Direct raakt ze betrokken bij
het gevecht. Ze loopt een paar blauwe
plekken op, maar wat vooral indruk
maakt is het dreigement van de
aanvaller: hij laat Cassie alleen
leven als zij zijn slachtoffer laat
sterven. Terwijl Cassie toch besluit
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om de vrouw te helpen, gaat de man er
met haar auto vandoor. Hij weet nu
hoe ze heet, waar ze woont en dat ze
kinderen heeft. De politie adviseert
Cassie om voorzichtig te zijn. Maar
de volgende dag verdwijnt haar man
met hun 6-jarige dochter. Heeft het
voorval van de vorige avond iets met
de verdwijning te maken? Of is er
iets anders aan de hand?
De studie Joelle Charbonneau
2014-02-19 De studie is het tweede
deel van De Test-trilogie Voor fans
van De Hongerspelen en Inwijding!
Malencia Vale heeft in deel 1 van De
Test-trilogie de spannende en
uitputtende testen van het Verenigde
Gemenebest overleefd en is nu een van
de twintig uitverkorenen die mogen
studeren aan de universiteit. Hoewel
haar klasgenoten leven in een
gelukzalige roes omdat hun
herinneringen aan de gruwelen van de
Test zijn gewist, knaagt aan Cia een
onzekerheid over de toekomst. Wat is
er waar van het verhaal dat ze
zichzelf hoorde vertellen op de
Transit Communicator? Achterdochtig
geworden, probeert Cia meer
informatie te verzamelen over de
universiteit, het Test-comité en haar
medeleerlingen. Ondertussen moet ze
er natuurlijk ook voor zorgen dat ze
niet opvalt in de groep. Wanneer ze
tot de ontdekking komt dat de
afluister- en spionagepraktijken niet
gestopt zijn na haar toetreden tot de
universiteit, en dat de selectie voor
de verschillende studierichtingen
veel weg heeft van de Test is ze
vastberaden de waarheid te ontdekken.
Zelfs als ze daarmee haar vrienden én
familie mogelijk in gevaar brengt.
Langzaam vervagen haar eigen grenzen
op zoek naar de waarheid, want falen
is geen optie Lezersreacties op het
eerste deel in De Test-trilogie, De
Test: `De Test kruipt onder je huid
en laat je niet meer los. De
spanning, angst en woede van Cia zijn
levensecht. Toen het boek uit was,
graduation-day-the-testing-3-joelle-charbonneau

kon ik nog maar aan één ding denken:
meer! `De Test is een heerlijk wilniet-meer-stoppen-met-lezen-boek.
`Fan van De Hongerspelen? Dan is De
Test zeker iets voor jou! Een
absolute mustread. `Het blijft
spannend tot de laatste bladzijde. De
Test-trilogie heeft ook een eigen
Facebookpagina,
www.facebook.com/detesttrilogie, en
een eigen website,
www.karakteruitgevers.nl/detesttrilog
ie/. Bekijk daar ook de boektrailer
op YouTube!
Het zwarte goud Leila Meacham
2017-03-22 Leila Meacham neemt je in
'Het zwarte goud' mee naar het
zinderende zuiden van de VS. In het
Texas van 1900 hebben de koeien en
grote veehouders het nog voor het
zeggen, maar de eerste olie stroomt
al uit de grond en de hele
samenleving staat op het punt van een
grote verandering. In deze
tumultueuze wereld moeten Samantha
Gordon, een welgestelde erfgename van
een van de grootste veebaronnen, en
Nathan Holloway, een op het oog
onopvallende boerenknecht, hun weg
vinden. Deze twee jonge mensen moeten
het web van geheimen, liefde en
verraad dat hen verbindt ontwarren
als ze ooit hun eigen pad willen
kiezen. Met haar debuutroman 'Rozen',
die 'het 'Gejaagd door de wind' voor
de 21ste eeuw' werd genoemd,
veroverde Leila Meacham de harten van
vele lezers. Naast 'Rozen' schreef ze
ook 'Korenblauw' en 'Somerset'. 'Het
zwarte goud raakt je. Het geeft je
een beeld van Texas zoals je het nog
niet kende. Meachams heerlijk
leesbare schrijfstijl trekt je mee
haar wereld in. Dit boek vraagt om
een glas wijn bij de hand en een
avond helemaal voor jezelf.'
BookReporter
Bo Olivier Dunrea 2014-04-14 Bo’ is
kartonboekje uit de serie ‘Gonnie en
vriendjes’ voor peuters over... Bo!
Bo is een gansje dat de hele dag door
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aan het eten is. Ze lust alles – van
de graantjes voor de kippen tot het
voer van de geit. En zelfs
bellenblaaszeep! Maar daarvan boert
Bo bellen op. Gelukkig weet een
vriendje hoe ze daar vanaf kan komen
en dan kan Bo weer lekker dooreten.
De hele ‘Gonnie’-serie is
verkrijgbaar in een prachtige,
stevige en frisse uitvoering van
karton, die perfect bij Oliver
Dunrea’s geliefde, schattige
illustraties. De kartonboekjes voor
baby’s en peuters zijn een prachtig
kraamgeschenk, en ook leuk om keer op
keer voor te lezen! Lees ook de
andere elf boekjes uit de serie,
zoals ‘Gonnie’, ‘Gonnie en Gijsje,
‘Bo’, ‘Kees’ en nog veel meer!
De mysterieuze zolder Neal Shusterman
2014-09-05 Een geniale uitvinder,
bizarre gadgets en een superspannend
avontuur... Een mysterieuze zolder...
In zijn nieuwe huis vindt Nick
allerlei vreemde voorwerpen op
zolder. Nietsvermoedend verkoopt hij
ze tijdens een garage sale, maar dan
komt hij erachter dat er iets
bijzonders met de spullen aan de hand
is. Zo is er een camera die laat zien
wat er over 24 uur gaat gebeuren, en
een bandrecorder die opneemt wat je
denkt maar liever niet zegt. Daarom
gaat hij op zoek om alles weer terug
te krijgen. Al snel wordt hij op de
huid gezeten door een club duivelse
natuurkundigen. Want al die speciale
apparaten zijn uitvindingen van de
grote geleerde Nikola Tesla en
iedereen is uit op zijn erfenis: zijn
nooit ontdekte meesterwerk. Nick en
zijn vrienden zijn in groot gevaar!
Het is het begin van een zinderend en
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meeslepend avontuur...
De duivelsdief Lisa Maxwell
2019-09-04 Voor fans van Veronica
Roth en de film Fantastic Beasts and
Where to Find Them Het betoverende
vervolg op De laatste magiër Magie is
bijna uitgestorven. De laatsten die
nog magische krachten bezitten, leven
in de schaduwen en verbergen wat ze
zijn. Onder hen bevindt zich Esta,
een geoefende dief met een aangeboren
talent om de tijd te manipuleren. Zij
moet al haar krachten aanwenden om
magie voor de ondergang te behoeden.
Esta’s ouders zijn vermoord. Haar
leven is gestolen. En alles wat ze
over magie wist, bleek een leugen. Ze
dacht dat het Boek der Mysteriën de
sleutel zou zijn om uit de greep van
de Orde te ontsnappen, maar het
gevaar op de bladzijden bleek groter
dan ze ooit kon vermoeden. Nu moeten
Esta en Harte vier elementaire stenen
vinden om de geschiedenis te kunnen
herschrijven en de verschrikkelijke
kracht van het boek te beteugelen.
Pers en boekverkopers ‘Spannend,
uitdagend, romantisch en buitengewoon
origineel.’ **** Hebban.nl ‘Een
aanrader voor elke liefhebber van
fantasie en tijdreizen. Het verhaal
zit steengoed in elkaar en de
personages spatten van de pagina’s.’
***** Chicklit.nl ‘Tijdreizen (mooi
gedaan!) en New York, boeiende
personages en vlot geschreven. Een
heerlijke serie!’ Mabel van Zijl,
Boekhandel Veenendaal, Amersfoort
‘Dit is er echt eentje waar je per
ongeluk honderd bladzijden meer in
leest dan je van plan was. Het is
geweldig, en een echte aanrader!’
Odette Knappers, Westerhof Boek &
Kantoor
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