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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.
Alyson Noël, De Onsterfelijken 6 - Lotusbloem Ever en Damen hebben al eeuwenlang bittere rivalen, jaloerse vrienden en hun grootste angsten overwonnen, allemaal in de hoop ooit samen te kunnen zijn,
voor altijd. In Lotusbloem is hun gezamenlijke lot eindelijk binnen handbereik. Worden Ever en Damen voorgoed verenigd of wreed uit elkaar gedreven? In dit laatste deel lees je de ontknoping van De
Onsterfelijken... `Vanaf hoofdstuk één in Evermore was ik verslaafd.' Maartje OP DE-ONSTERFELIJKEN-HYVES.NL `Als je eenmaal over Ever en Damen hebt gelezen, kun je niet meer stoppen!!'
TEENSREADTOO.COM Alyson Noël woont in Laguna Beach, Californië. Haar serie De Onsterfelijken, over Ever en Damen, wordt in 33 landen vertaald en de filmrechten van de reeks zijn voor miljoenen
dollars verkocht.
‘De rechten van de mens’: ze worden vaak aangehaald in de politiek, in de media, in debatten en discussies. Maar wat houden ze precies in? In 2018 is het zeventig jaar geleden dat De Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In dit boek lees je niet alleen die verklaring maar ook de erop gebaseerde Internationale
Verklaring voor de Rechten van het Kind uit 1989. Beiden worden voorzien van een bondige geschiedenis en een analyse van hun betekenis in de huidige tijd. Een onmisbaar en handzaam boekje voor
iedereen die de internationale politiek beter wil begrijpen.
Als een jongen gedwongen wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst te nemen in het Britse leger, besluit zijn 15-jarige broer met hem mee te gaan zonder de gevolgen te kunnen overzien.
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