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This four-book collection of the blockbuster phenomenon The Maze Runner series now features chapters from the highlyanticipated 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
Het Legioen van Vlammen is het tweede deel van Anthony Ryans trilogie Draconis Memoria. Ryan schreef eerder In de
Schaduw van de Raaf. Het Legioen van Vlammen is het tweede deel van Anthony Ryans trilogie Draconis Memoria.
Ryan schreef eerder In de Schaduw van de Raaf. Cleemond Torkreek overleefde met draken overspoelde jungles,
vijandige stammen en de pijnlijke steken van verraad, maar zijn problemen zijn nog maar net begonnen. De
legendarische Witte Draak – niet meer dan een mythe volgens sommigen – is ontwaakt uit een diepe slaap met een dorst
om de wereld van de mens eens en voor altijd in de as te leggen. Er is al een stad gevallen onder de ontzagwekkende
legioenen van de draak, en meer zullen snel volgen, tenzij Clee een geheim kan blootleggen dat diep onder het zuidelijke
ijs ligt begraven. Moet hij alleen wel eerst het hoofd zien te bieden aan een ondenkbaar gevaar, en dit keer staat niet
alleen de hoop van Clee’s eigen volk op het spel, maar het lot van de hele wereld. Maar dan moeten Clee, spionne
Lizanne en kapitein Heilmoer wel eerst het hoofd zien te bieden aan ontelbare gevaren, want dit keer staat niet alleen
hun volk, maar de hele wereld op het spel. ‘Anthony Ryan heeft de gave zijn wereld tot leven te brengen met de meest
memorabele personages, een meeslepende schrijfstijl en een ijzersterke plot.’ FantasyWereld.nl ‘Een combinatie van
fantasy, spionage en avonturenroman. Ryan weet het beste van deze drie genres te combineren.’ NBD Biblion
Het eerste deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds. Vanaf najaar 2021 te zien op Prime Video als The Wheel of Time,
met Rosamund Pike en de Nederlander Josha Stradowski in de hoofdrollen. Het Oog van de Wereld is het eerste boek
van Robert Jordans klassieke fantasycyclus Het Rad des Tijds. Een epos van maar liefst 15 boeken waarmee hij
wereldwijd een miljoenenpubliek aan zich wist te binden. Prime Video baseerde er het eerste seizoen van de tv-serie The
Wheel of Time op, met superster Rosamund Pike als Moiraine Damodred en de Nederlandse acteur Josha Stradowski
als niemand minder dan Rhand Altor. In het ooit zo vredige Emondsveld breken roerige tijden aan. Verre geruchten van
grote gebeurtenissen in de buitenwereld werpen hun donkere schaduw over het dorpje. En daar blijft het niet bij. De
komst van vreemdelingen brengt grote veranderingen mee, veranderingen die onomkeerbaar zijn en die het leven van
alle betrokkenen voorgoed overhoop zullen halen. Er moet iets gebeuren, zoveel is duidelijk. Vijf jonge Emondsvelders
vertrekken van huis en haard om de veranderingen te stoppen. Maar dan worden ze het middelpunt van een
vernietigende reeks gebeurtenissen die de wereld in heftige beroering zal brengen... ‘Het Oog van de Wereld was een
keerpunt in mijn leven. Ik las, ik genoot. En toen ging ik mijn eigen grote fantasyboeken schrijven.’ Robin Hobb, auteur
van De Boeken van de Zieners
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.
From James Dashner, the author of the New York Times bestselling Maze Runner series, comes an edge-of-your seat
adventure. The Eye of Minds is the first book in The Mortality Doctrine, a series set in a world of hyperadvanced
technology, cyberterrorists, and gaming beyond your wildest dreams . . . and your worst nightmares. To catch a hacker,
you need a hacker. For Michael and the other gamers, the VirtNet can make your wildest fantasies become real. And the
more hacking skills you have, the more fun. Who wants to play by the rules anyway? But some rules were made for a
reason. One gamer has been taking people hostage inside the VirtNet with horrific consequences. The government
needs Michael to track down the rogue gamer, but the risk is enormous and the line between game and reality could be
blurred forever . . .
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.
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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 mustread.”—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
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.
WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE
BESCHERMEN? Op een winterse avond in Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de
rol van zijn leven speelt. Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het Noord-Amerikaanse continent. De
wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later trekt Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs
de nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om Shakespeare op te voeren voor de overlevenden van de
ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe wereld wederom bedreigd.
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.
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.
'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle boekenserie worden à la Twilight en Harry Potter. [...] Als je Twilight goed vond, zul je hier zeker
ook van genieten, ongeacht je leeftijd.' - www.fanbolt.com 'Volgens MTV News zou Ik ben Nummer Vier wel eens 'de nieuwe Twilight' kunnen
worden. Dit is ook echt iets voor fans van De hongerspelen. Maar laat je niet door de Young Adult vergelijkingen weerhouden. Ik ben
Nummer Vier hield ook mij van het begin tot het einde in zijn greep.' - www.booktopia.com 'Ik kan deze recensie in 5 woorden
samenvatten:HET BESTE BOEK TER WERELD.GEEF MIJ HET VERVOLG NU.VET VET VET VET VET.' - www.kidliterate.com
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 mustread.”—Seventeen “Breathless, cinematic action.”—Publishers Weekly “Heart pounding to the very last moment.”—Kirkus Reviews
“Exclamation-worthy.”—Romantic Times
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.
From James Dashner, #1 New York Times bestselling author of the Maze Runner series, comes the complete collection of all three books in
the bestselling Mortality Doctrine series— The Eye of Minds, The Rule of Thoughts, and The Game of Lives. This edge-of-your-seat cyberadventure trilogy is the perfect gift for fans of Marie Lu and Brandon Sanderson. The VirtNet offers total mind and body immersion, and the
more hacking skills you have, the more fun it is. Why bother following the rules when it’s so easy to break them? But some rules were made
for a reason. Some technology is too dangerous to fool with. And one gamer has been doing exactly that, with murderous results. The
government knows that to catch a hacker, you need a hacker. And they’ve been watching Michael. If he accepts their challenge, Michael will
need to go off the VirtNet grid, to the back alleys and corners of the system human eyes have never seen—and it’s possible that the line
between game and reality will be blurred forever. Also look for James Dashner's Maze Runner series— The Maze Runner, The Scorch Trials,
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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 BrodieSangster! Praise for the Mortality Doctrine Series: “Dashner takes full advantage of the Matrix-esque potential for asking ‘what is real.’”
—io9.com “Set in a world taken over by virtual reality gaming, the series perfectly capture[s] Dashner’s hallmarks for inventiveness, teen
dialogue and an ability to add twists and turns like no other author.” —MTV.com “A brilliant, visceral, gamified mash-up of The Matrix and
Inception, guaranteed to thrill even the non-gaming crowd.” —Christian Science Monitor
Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt met een eenvoudig computervirus... 'Cyberstorm is het boek dat ik zelf had willen
schrijven.' Hugh Howey, auteur van Silo Het is kerstavond als New York wordt getroffen door een van de zwaarste sneeuwstormen uit de
geschiedenis. Op hetzelfde moment valt een groep anonieme hackers de energiemaatschappijen van Amerika aan en gaat alles in één keer
op zwart. Afgesloten van de buitenwereld proberen Mike Mitchell en zijn familie te overleven in hun appartementencomplex terwijl de
temperatuur naar een ijzingwekkend niveau daalt. Samen met zijn buren probeert Mike het beste van de situatie te maken, maar de sfeer
slaat al snel om als bendes van buiten horen van hun riante voedselvoorraad en noodaggregaten. Ineens is de sneeuw niet meer hun enige
vijand... 'Intrigerend en beangstigend boek over de kracht van angst. Dit boek geeft perfect weer hoe afhankelijk de wereld is geworden van
het internet.' Fantascize
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.
The perfect gift for fans of The Hunger Games and Divergent, this boxed set includes all four hardcover editions of James Dashner's #1 New
York Times bestselling series--The Maze Runner, The Scorch Trials, The Death Cure, and The Kill Order, as well as an exclusive fan poster.
The first book, The Maze Runner, 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! 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. 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 Book Sense Bestseller An Indie Next
List Selection 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
From James Dashner, author of the #1 New York Times bestselling MAZE RUNNER series, comes an original thirty-page e-short returning
fans to the fast-paced, high-tech world in the Mortality Doctrine series that includes The Eye of Minds, The Rule of Thoughts, and The Game
of Lives. Includes a sneak peek of The Fever Code, the highly anticipated conclusion to the Maze Runner series—the novel that finally reveals
how the Maze was built! Find out how Gunner Skale, the best gamer on the VirtNet, becomes a legend in this story available exclusively
online. Praise for the Bestselling MORTALITY DOCTRINE series: “Dashner takes full advantage of the Matrix-esque potential for asking
‘what is real.’” —io9.com “Set in a world taken over by virtual reality gaming, the series perfectly capture[s] Dashner’s hallmarks for
inventiveness, teen dialogue and an ability to add twists and turns like no other author.” —MTV.com “A brilliant, visceral, gamified mash-up of
The Matrix and Inception, guaranteed to thrill even the non-gaming crowd.” —Christian Science Monitor
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...
De Gardes zijn eindelijk herenigd, maar zijn ze wel uit het juiste hout gesneden om de strijd tegen de Mogadoren te winnen? John Smith,
Nummer Vier, dacht dat alles zou veranderen zodra ze elkaar hadden gevonden. Ze zouden niet langer hoeven vluchten. Ze zouden de
Mogadoren bestrijden. En ze zouden winnen. Maar hij vergiste zich. Na hun confrontatie met de Mogadoorse heerser, waarbij ze bijna
werden vernietigd, weten de Gardes dat ze compleet onvoorbereid zijn en ze kansloos zullen worden overtroefd. Nu houden ze zich schuil in
het penthouse van Negen in Chicago, waar ze zich beraden op hun volgende zet. Ze zijn sterk, maar nog niet sterk genoeg om het tegen een
heel leger op te nemen, ondanks de terugkeer van een oude bondgenoot. Om hun vijand te kunnen verslaan moeten ze hun Erfgaven
beheersen en als team leren samenwerken. Maar belangrijker nog, ze zullen de waarheid over de Ouderlingen en hun plan voor de
overlevenden van de planeet Loriën moeten zien te achterhalen. Wanneer ze van Nummer Vijf een teken krijgen, weten ze dat ze dicht bij
een hereniging zijn. Of is het een valstrik? De tijd dringt en het enige wat ze zeker weten, is dat ze Vijf moeten zien te vinden voordat het te
laat is. Deze strijd zullen ze niet verliezen. Loriën zal herrijzen. strong Zij brachten hun Leider mee Zij dachten dat ze ons konden verslaan Zij
hadden het mis Wij zijn eindelijk herenigd Wij zijn sterker dan ooit Wij zullen overwinnen
Als je ooit verliefd bent geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of Rad van Fortuin hebt gekeken, en je gevoel voor humor hebt, dan is De
wonderjaren van Billy Marvin het boek voor jou. Als je ooit verliefd bent geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of Rad van Fortuin hebt
gekeken, en je gevoel voor humor hebt, dan is De wonderjaren van Billy Marvin het boek voor jou. Het is 1987. De veertienjarige vrienden
Billy, Alf en Clark hebben maar één doel: een exemplaar bemachtigen van de nieuwe Playboy, met blootfoto's van Wheel of Fortunegastvrouw Vanna White. Ze zijn te jong om er een te kopen, dus probeert Billy via de winkeliersdochter toegang te krijgen - met
verstrekkende gevolgen... Met z'n vaart en humor is De wonderjaren van Billy Marvin een onvergetelijk, prachtig geplot verhaal over een
tijdschriftenroof, volwassen worden, computers en liefde. 'The Impossible Fortress leest als een ouderwetse Spielberg-film - een heerlijk,
grappig en ontroerend eerbetoon aan alle nerds en buitenbeentjes, gesitueerd in een magische tijd toen cassettebandjes goud waren,
telefoons een snoer hadden en Playboy voor de grootste opwinding zorgde. Dit is je volgende favoriete boek.' Seth Grahame-Smith, schrijver
van Pride and Prejudice en Zombies
Bruiloften en dates zijn goed materiaal. Dat weet Hollywood en dat wist Shakespeare ook, toen hij de komedie 'Een Midzomernachtsdroom'
schreef. Het verhaal speelt zich af in Athene, waar Hertog Theseus zijn bruiloftsplannen doorneemt met de amazonekoningin Hippolyta. Alsof
ze hun handen niet al vol hebben aan hun eigen bruiloft komt Egeus binnen met de kwestie van zijn dochter Hermia, die hij wilt laten trouwen
met de adelaar Demetrius. Maar Hermia wil alleen met haar geliefde Lysander trouwen. Theseus besluit dat Hermia mag kiezen: trouwen
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met Demetrius, intreden in het klooster, of de doodstraf. Hermia besluit met Lysander het bos in te vluchten waar de wet van Athene niet
geldt. Maar in dat diepe stille bos zijn er ook relatieproblemen: hier is het de plaaggeest Puk die vertelt dat er problemen zijn tussen
elfenkoning Oberon en elfenkoningin Titania. Oberon is jaloers en maakt ruzie met Titania. Hij wil wraak nemen met een magisch sap, dat in
de verkeerde handen eindigt. Dit brengt een kettingreactie van amoureuze verwikkelingen met zich mee voor zowel de mensen als voor de
elfen en alsof dat nog niet genoeg was, krijgen we ook nog het bruiloftsvermaak te zien van zes bouwvakkers die een theaterstuk moeten
opvoeren voor Theseus en Hippolyta‘s bruiloft. De komedie is opgebouwd uit vele lagen en is een klassieker geworden, omdat het stuk niet
alleen de eeuwig hinderlijke liefde op een geestige manier behandeld, maar ook speelt met de relatie tussen werkelijkheid en illusie. Het stuk
is ontelbare keren verfilmd, o.a. in 1935 door Max Reinhardt en William Dieterle, in 1968 door Peter Hall en in 1982 door Woody Allen.
William Shakespeare (1564-1616) wordt gezien als een van 's werelds belangrijkste auteurs. Als dramaturg schreef hij tragedies, historische
toneelstukken en komedies die 400 jaar later nog steeds worden opgevoerd. Daarnaast schreef hij gedichten, zogenaamde sonnetten.
Enkele van zijn meest beroemde en vaakst gespeelde toneelstukken zijn "Hamlet", "Macbeth", "Othello" en "Romeo en Julia". In de kern van
zijn weren plaatst Shakespeare de algemene vraag: wat is een mens? Wat maakt een menselijk wezen tot een mens? Een van de
antwoorden daarop wordt gegeven in de komedie "Een Midzomernachtsdroom".
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—fastpaced…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
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 Testtrilogie 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, kon ik nog maar aan één ding denken: meer! `De Test is een heerlijk wil-niet-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/detesttrilogie/. Bekijk daar
ook de boektrailer op YouTube!

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 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
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.
From James Dashner, author of the #1 New York Times bestselling Maze Runner series, comes the final book in the
Mortality Doctrine series, an edge-of-your-seat cyber-adventure trilogy that includes The Eye of Minds and The Rule of
Thoughts. Includes a sneak peek of The Fever Code, the highly-anticipated conclusion to the Maze Runner series—the
novel that finally reveals how the maze was built! Michael used to live to game, but the games he was playing have
become all too real. Only weeks ago, sinking into the Sleep was fun. The VirtNet combined the most cutting-edge
technology and the most sophisticated gaming for a full mind-body experience. And it was Michael’s passion. But now
every time Michael sinks, he risks his life. The games are over. The VirtNet has become a world of deadly
consequences, and Kaine grows stronger by the day. The Mortality Doctrine—Kaine’s master plan—has nearly been
realized, and little by little the line separating the virtual from the real is blurring. If Kaine succeeds, it will mean worldwide
cyber domination. And it looks like Michael and his friends are the only ones who can put the monster back in the box—if
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Michael can figure out who his friends really are. The author who brought you the #1 New York Times bestselling MAZE
RUNNER series and two #1 movies—The Maze Runner and The Scorch Trials—now brings you an electrifying cyberadventure trilogy that takes you into a world of hyperadvanced technology, cyber terrorists, and gaming beyond your
wildest dreams . . . and your worst nightmares. Praise for the MORTALITY DOCTRINE series: “Dashner takes full
advantage of the Matrix-esque potential for asking ‘what is real.’” —io9.com “Set in a world taken over by virtual reality
gaming, the series perfectly capture[s] Dashner’s hallmarks for inventiveness, teen dialogue and an ability to add twists
and turns like no other author.” —MTV.com “A brilliant, visceral, gamified mash-up of The Matrix and Inception,
guaranteed to thrill even the non-gaming crowd.” —Christian Science Monitor
‘Dat is wat je het meest betovert: Backmans humor, fantasie en vermogen om mensen en hun dagelijkse
beslommeringen warm en teder neer te zetten, gecombineerd met literair vakmanschap.’ – Verdens Gang Het bezoeken
van een open huis is meestal geen kwestie van leven of dood, maar het wordt precies dat wanneer een bankrover na
een mislukte overval een appartement binnenvalt waar op dat moment een bezichtiging plaatsvindt. Onder de
aanwezigen bevinden zich onder anderen een zevenentachtigjarige vrouw die lang genoeg heeft geleefd om niet bang te
worden als ze wordt bedreigd met een pistool, een jong stel dat op het punt staat voor het eerst een kind te krijgen maar
het over niets eens lijkt te kunnen worden, en een mysterieuze man die zich heeft opgesloten in het toilet. Tijdens deze
bezichtiging die ineens een gijzeling is geworden leren de aanwezigen elkaar steeds beter kennen en onthullen ze tegen
wil en dank verrassende waarheden over zichzelf. Ieder van hen heeft een leven met verdrietige momenten, pijnlijke
herinneringen, geheimen voor hun naasten en passies waar ze zich voor schamen. Als de gijzelaars na enige tijd worden
vrijgelaten maar de politie de gijzelnemer niet in het appartement aantreft, vormt dat het begin van een serie verwarrende
verhoren, waarin niemand lijkt te kunnen uitleggen wat er in het appartement is gebeurd. Angstige mensen is een
hilarische en tegelijkertijd aangrijpende roman over de kracht van vriendschap, vergeving en hoop – de dingen die ons
redden, zelfs in de meest angstige tijden.
Michael completed the Path. What he found at the end turned everything he’d ever known about his life completely
upside down. He thought he’d been helping VirtNet Security to track down the cyber-terrorist Kaine. He thought the
VirtNet would be safe for gamers once more. But the truth is more terrifying than he could ever have imagined. Kaine is
in fact a Tangent, a computer program that has come alive. And Kaine’s master plan is to populate the earth entirely with
human bodies harbouring Tangent minds. Unless Michael can stop him . . . From the New York Times bestselling author
of the Maze Runner series comes The Rule of Thoughts, the exciting sequel to The Eye of Minds. Fans of the Divergent
series by Veronica Roth and The Hunger Games will love the new Mortality Doctrine series.
Reality just became a virtual nightmare in book two of the bestselling Mortality Doctrine series, the next phenomenon
from the author of the Maze Runner series, James Dashner. Includes a sneak peek of The Fever Code, the highlyanticipated conclusion to the Maze Runner series—the novel that finally reveals how the maze was built! Michael thought
he understood the VirtNet, but the truth he discovered is more terrifying than anyone at VirtNet Security could have
anticipated. The cyber terrorist Kaine isn’t human. It’s a Tangent, a computer program that has become sentient. And
Michael just completed the first step in turning Kaine’s master plan, the Mortality Doctrine, into a reality. The Mortality
Doctrine will populate Earth entirely with human bodies harboring Tangent minds. The VNS would like to pretend the
world is perfectly safe, but Michael and his friends know that the takeover has already begun. And if they don’t stop
Kaine soon, it will be game over for humanity. The author who brought you the #1 New York Times bestselling MAZE
RUNNER series and two #1 movies—The Maze Runner and The Scorch Trials—now brings you an electrifying cyberadventure trilogy that takes you into a world of hyperadvanced technology, cyber terrorists, and gaming beyond your
wildest dreams . . . and your worst nightmares. Praise for the Bestselling MORTALITY DOCTRINE series: “Dashner
takes full advantage of the Matrix-esque potential for asking ‘what is real.’” —io9.com “Set in a world taken over by
virtual reality gaming, the series perfectly capture[s] Dashner’s hallmarks for inventiveness, teen dialogue and an ability
to add twists and turns like no other author.” —MTV.com “A brilliant, visceral, gamified mash-up of The Matrix and
Inception, guaranteed to thrill even the non-gaming crowd.” —Christian Science Monitor
James Dashner is the author of the New York Times bestselling Maze Runner series, The Eye of Minds (book one in the
Mortality Doctrine series), the 13th Reality series, and two books in The Infinity Ring series: A Mutiny in Time and The
Iron Empire. Dashn
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!
The Eye of Minds (The Mortality Doctrine, Book One)Delacorte Press
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 highly-anticipated
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.
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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
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 fullcolor 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, everchanging 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
Fin wordt verdacht van moord. Vanuit een Spaanse politiecel probeert hij de moed erin te houden. Valerie komt hem vast snel helpen. Hij
heeft haar tijdens het backpacken ontmoet en sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Valerie spreekt Spaans en is zijn tolk. Ze hoeft alleen maar
even tegen de agenten te zeggen dat Fin op het moment van de moord bij haar was en dan laten ze hem vrij.Maar ze komt niet opdagen. En
wat nog veel erger is: de politie gelooft Fin niet. Hij raakt steeds dieper in de problemen en zal moeten bewijzen dat hij onschuldig is. Maar
hoe? Vals Spel is net als Boy 7 een zenuwslopende pageturner zoals alleen Mirjam Mous die kan schrijven.
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...
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
‘Eerstgeboren’ van Tosca Lee is het razend spannende vervolg op ‘Bloedverwant’, het tweede deel van het tweeluik over de
afstammelingen van bloedgravin Elizabeth Báthory. Audra Ellison staat oog in oog met haar verleden. Haar geheugen is terug en ze kent het
geheim waarvoor ze zichzelf heeft willen beschermen. Audra moet op zoek naar degene die haar wil vernietigen: het is haar leven of het
zijne. ‘Een fantas’y’tische pageturner.’ – Hebban.nl over ‘Bloedverwant’
The world is virtual, but the danger is real in book one of the bestselling Mortality Doctrine series, the next phenomenon from the author of the
Maze Runner series, James Dashner. Includes a sneak peek of The Fever Code, the highly-anticipated conclusion to the Maze Runner
series—the novel that finally reveals how the maze was built! The VirtNet offers total mind and body immersion, and the more hacking skills
you have, the more fun it is. Why bother following the rules when it’s so easy to break them? But some rules were made for a reason. Some
technology is too dangerous to fool with. And one gamer has been doing exactly that, with murderous results. The government knows that to
catch a hacker, you need a hacker. And they’ve been watching Michael. If he accepts their challenge, Michael will need to go off the VirtNet
grid, to the back alleys and corners of the system human eyes have never seen—and it’s possible that the line between game and reality will
be blurred forever. The author who brought you the #1 New York Times bestselling MAZE RUNNER series and two #1 movies—The Maze
Runner and The Scorch Trials—now brings you an electrifying adventure trilogy an edge-of-your-seat adventure that takes you into a world of
hyperadvanced technology, cyber terrorists, and gaming beyond your wildest dreams . . . and your worst nightmares. Praise for the
Bestselling MORTALITY DOCTRINE series: “Dashner takes full advantage of the Matrix-esque potential for asking ‘what is real.’” —io9.com
“Set in a world taken over by virtual reality gaming, the series perfectly capture[s] Dashner’s hallmarks for inventiveness, teen dialogue and
an ability to add twists and turns like no other author.” —MTV.com “A brilliant, visceral, gamified mash-up of The Matrix and Inception,
guaranteed to thrill even the non-gaming crowd.” —Christian Science Monitor
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