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Het verblindende landschap leek zich eindeloos uit te strekken. 
Zelfs Windvlieger, de gier die hoog boven de savanne cirkelde, kon 
met moeite zien waar de grenzen van Bravelands lagen.

Ze kneep haar oude ogen samen, liet haar blik over de grote zee 
van geel gras gaan en vestigde hem uiteindelijk op het punt waar de 
eindeloze blauwe lucht een glinsterende lichtstraal raakte. De punt 
van haar vleugel trilde even en ze nam een bocht, om zo door de hete 
lucht in een brede, elegante spiraal naar beneden te vliegen. 

Haar zwerm volgde haar terwijl de vogels elkaar toeriepen met 
scherpe keelklanken. Windvlieger was stil en bestudeerde de savanne. 
Ver onder haar trokken kuddes dieren als mieren over het land in de 
pootsporen van de vorige generaties. Een diepe snee in het land gaf 
aan waar de modderige rivier kabbelde; een kudde gnoes galoppeerde 
van de ene naar de andere oever. 

Een donkere vlek in het landschap trok Windvliegers aandacht – 
een dier dat niet bij de anderen hoorde en niet bewoog. Ze ging lager 
vliegen en stuurde haar route klapwiekend bij.

‘Kijk daar, mijn zwerm. Kijk.’
De anderen volgden haar in spiraalvormige cirkels naar beneden. 

‘Opdat Windvliegers ogen altijd zo scherp zullen zijn,’ riep Zwart-
vleugel. ‘Ze is er weer in geslaagd vers vlees voor ons te vinden!’ De 
anderen schreeuwden goedkeurend. 

 Het was wat Windvlieger had gehoopt: het karkas van een gazelle. 
De oude en vermoeide geest van de gazelle was al verdwenen, haar 
ogen stonden leeg en doods. Het dier lag half verborgen tussen oker-
kleurige stenen, nauwelijks zichtbaar voor vleugelloze aaseters. De  
gazelle had haar tijd en haar leven gehad, maar nu zou ze de gieren 
voeden – net zoals zij, op hun beurt, op een dag de magen van vlees- en 
aaseters zouden vullen. Alles was zoals het hoorde, dacht Windvlieger. 

‘We moeten het vlees controleren, broers en zussen,’ riep ze. 
‘Daarna kunnen we rustig eten.’ 

Windvlieger hief haar hoofd op en vloog met een scherpe bocht 
naar het land. Achter haar klapwiekten en krijsten de andere gieren. 
Haar klauwen raakten de zanderige grond en ze hopte met een paar 
sprongen dichter bij de gazelle. Met een snelle blik op de vogels links 
en rechts van haar, knikte Windvlieger even kort.

‘Een slechte dood zal blijven hangen bij de gevallenen.’
‘Opdat de Grote Geest altijd een goede dood schenkt,’ viel de rest 

van de zwerm in.
Ze wachtten en keken naar Windvlieger voor het eindoordeel. 

Die sloot haar ogen.
‘De prooi is schoon,’ zei ze uiteindelijk. ‘Eet, mijn zwerm.’
De gieren scheurden dunne stroken vlees van de flank van het 

karkas, en schrokten die snel naar binnen.

*

Toen het karkas helemaal was opgepeuzeld en de beenderen waren 
ontdaan van de laatste restjes vlees, deed Windvlieger een stap ach-
teruit. Ze sloeg met haar vleugels en lanceerde zichzelf weer de lucht in. 

Het voelde goed om weer de lucht in te gaan en hoger en hoger te 
vliegen in de heerlijke blauwe lucht, wetende dat haar zwerm goed 
had gegeten en weer een dag had overleefd.

Toen ze hoog genoeg was om een brede warme luchtstroom te 
voelen, liet Windvlieger zich meevoeren. Ze keek nog eenmaal naar 
beneden. Van de glinsterende horizon tot aan de donkere, dicht- 
begroeide wouden overzag ze het land. Voor haar lag een bos van 
platte acacia’s. Aan de rand, net binnen de schaduw, zag ze goudgele 
vormen bewegen tegen de droge aarde.

Leeuwen, dacht ze, die liggen te rusten op het warmste moment 
van de dag. 

‘Ze zullen nog niet jagen,’ zei Zwartvleugel, die haar blik volgde.
‘Nee, niet voor de schemering,’ antwoordde Windvlieger.
Dan hebben zij hun feestmaal. En dan volgen wij.
Windvlieger had gemengde gevoelens over de grote troepen van 

Bravelands. Leeuwen betekenden voedsel, onbezoedeld en rijkelijk; 
net zoals de andere schepsels van het land volgden ze De Regels – ze 
mochten alleen doden om te overleven. Maar hun arrogantie vervulde 
haar met afkeer: ze behoorden tot de weinige schepsels die Opper-
moeder, de leidster van alle dieren, niet volgden en haar wijsheid niet 
respecteerden. 

Twee welpjes waren vol energie aan het ravotten en buitelden 
over elkaar heen, zelfs in de hitte van de hoge witte zon. Terwijl haar  
schaduw over de kleinste van de twee viel, keek hij naar boven. Zijn 
gouden ogen keken recht in de hare en hij opende zijn kleine muil. 

Ze was nog steeds hoog boven hem, maar het gegrom vulde de 
lucht rondom haar. Ze kon het zelf bijna niet geloven, maar Windvlieger 
merkte dat haar vleugels trilden: ze was even uit koers gebracht.

‘Windvlieger?’ vroeg Zwartvleugel bezorgd.
Windvlieger keek om en besefte dat niemand anders van haar 

zwerm de impact van het gegrom had gevoeld. 
Nee. Dat was niet de stem van die kleine leeuw. Onmogelijk. 
‘Niets aan de poot,’ antwoordde ze kort. 
Deels kwaad, deels nieuwsgierig legde ze haar vleugels weer goed 

en probeerde ze opnieuw de juiste balans te vinden. Geen leeuwengebrul 
kon zo hoog reiken, zeker niet dat van een welp. Hier was meer gaande.

Windvlieger vloog verder en zocht opnieuw naar de leeuwen-
welp. Hij stond er nog altijd, vastberaden en uitdagend, zijn blik 
naar boven gericht. Uiteindelijk begon zijn staart triomfantelijk te  
zwiepen en draaide hij zich om. De andere welp volgde hem terwijl 
hij terug naar zijn troep sprong.

Verzonken in gedachten trok Windvlieger nu naar het oosten. 
Wat ze net had gezien was een teken, daar was ze zeker van, maar ze 
kon niet bedenken wat de boodschap kon zijn. Een welp met een brul 
die de lucht liet trillen! Dit moest een visioen zijn, een voorteken.

Ze stuurde haar zwerm hoger en verder de helderblauwe lucht in, 
tot de kleine leeuwentroep en zelfs de enorme kuddes van de savanne 
verdwenen in de prachtige uitgestrektheid van Bravelands.
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Erin HuntEr, het team achter de succesvolle WarriorCats, heeft zich 
laten inspireren door de Afrikaanse savanne om de magische dieren- 
wereld van Bravelands te creëren. 

Erin Hunter 
vertaald door Saskia Martens

Jarenlang leefden de wilde dieren op de Afrikaanse 
vlakte volgens één regel: alleen moorden om te over-
leven. Maar verraad steekt de kop op in de meest 
onverwachte omstandigheden, en sommige dieren zijn 
bereid héél ver te gaan in hun zoektocht naar macht. 
Wanneer een verschrikkelijke list de vrede bedreigt, 
moeten drie jonge dieren – een leeuw, een olifant en 
een baviaan – de krachten bundelen in een episch 
gevecht tegen het kwaad. De kwetsbare balans tussen 
jagers, aaseters, roofdieren en prooi rust in de poten 
van deze onverwachte helden. Allen hebben ze iets te 
winnen – en alles te verliezen.

EEN LEEUW
Verbannen uit zijn troep.

EEN OLIFANT
Kan de beenderen van de doden lezen.

EEN BAVIAAN
Rebellerend tegen zijn lotsbestemming.

9 789059 245075

€ 16,95
130 x 206 mm

384 blz. hardcover 
zwart-wit

isbn 978 90 5924 507 5
vanaf 10 jaar 

nur 283-284
verschijnt maart 2018 Thema’s: savanne, wildernis, dieren, mythische krachten, fantasy

Bravelands 
Serie I - Deel 1
De Outsider 

• Door de bestseller-  
auteurs van WarriorCats

• Cover met goudfolie  
en spotvernis

• Groots fantasy-epos

• Recensie-exemplaar 
beschikbaar

De nieuwe successerie van de 
auteurs van WarriorCats
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6 boeken 
Bravelands - De Outsider

20 stuks van  
2 verschillende kaarten

20 stuks  
boekenleggers

+ +

+

Speciaal voor de boekhandel hebben we iets 
bedacht om de lancering van Bravelands nog 
aantrekkelijker te maken: de Bravelands Boek-
handel Box! Hierin vindt u naast zes boeken 
ook allerlei leuke extra’s voor in uw winkel en 
om naar hartenlust uit te delen aan de klant. 
Bovendien kunt u in deze box ook een  
persoonlijk cadeautje vinden: een prachtige 
Bravelands-mok én heerlijk pittige Afrikaanse  
koffie.

De Bravelands Boekhandel box
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9 789059 245112

€ 95
6 boeken in één doos + 

Promotiemateriaal
isbn 978 90 5924 511 2

vanaf 10 jaar 
nur 283-284

verschijnt maart 2018

6 Bravelands buttons

een kleine poster  
voor in de etalage

een verwenpakket met  
Afrikaanse koffie en een 

prachtige Bravelands-mok 

+

+

+

=

De Bravelands Boekhandel box
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Erin Hunter 
vertaald door Pauline Akkerhuis

Het zullen er drie zijn,
drie katten van je eigen bloed …
Deze drie zullen de macht
van de sterren bewaren.

Leeuwpoot, Hulstpoot en Gaaipoot, de kleinkinderen 
van Vuurster, zijn eindelijk leerlingen. Hun nieuwe 
status brengt niet alleen spannende avonturen met 
zich mee, maar ook gevaar. Leeuwpoot vindt een 
vriendin en doet een ontdekking, maar moet beide 
geheim houden. Gaaipoot krijgt iets te zien waarvan 
zijn Clan, ten koste van de andere Clans, zou kunnen 
profiteren. En Hulstpoot weet iets wat een strijd zou  
kunnen voorkomen, als ze de rest van haar Clan 
maar kon overtuigen. Een voorspelling hangt hen 
boven het hoofd, onheilspellende krachten dreigen 
de drie jonge katten te verscheuren, en elk van hen 
ontdekt duisternis: in het verleden, in de Clans … 
en in zichzelf.

9 789059 245099

€ 12,95
130 x 206 mm

400 blz. Paperback 
zwart-wit

isbn 978 90 5924 509 9
vanaf 10 jaar 

nur 283-284
verschijnt februari 2018

• Handig formaat om 
mee te nemen

• Voor de verzamelaars

• Ideaal als cadeautje

Thema’s: katten, wildernis, opgroeien, fantasy

WarriorCats 
Serie III - Deel 2
Paperback
Duistere rivier

Nu ook in  
   paperback!

WarriorCats
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• Deel 2 van de nieuwe 
serie Teken van de 
sterren

• Recensie-exemplaar 
beschikbaar

Erin Hunter 
vertaald door Pauline Akkerhuis

Na de gaai met de scherpe ogen en de brullende leeuw 
zal vrede komen op de zachte vleugel van de duif.

Duifpoot heeft inmiddels begrepen dat zij de derde 
kat is die de macht van de sterren in poten zal 
houden. Zij, Gaaiveder en Leeuwvlam moeten nu 
samen de betekenis van de oude voorspelling zien 
te ontrafelen. Maar de donkere schaduwen die al 
ettelijke manen op de Clan azen, liggen nog steeds 
op de loer, net voorbij het woud. In een droom leert 
Lindepoot, die niet snapt wat haar zus bezielt, een 
mysterieuze kat kennen …

9 789059 245082

€ 16,95
130 x 206 mm

416 blz. hardcover 
zwart-wit

isbn 978 90 5924 508 2
vanaf 10 jaar 

nur 283-284
verschijnt april 2018 Thema’s: wildernis, mysterie, mythische krachten, fantasy

WarriorCats 
Serie IV - Deel 2
Echo in de verte 

 Nieuwste deel in 
de succesvolle serie!Nu ook in  

   paperback!

WarriorCats
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 -  EErdEr vErscHEnEn - 

WARRIORCATS BOX SERIE II  
6 paperbacks in een duurzame slipcase
978 90 5924 125 1 •  € 59,95
Losse verkoopwaarde € 77,70

WARRIORCATS BOX SERIE I
6 paperbacks in een duurzame slipcase
978 90 5924 441 2 • € 59,95
Losse verkoopwaarde € 77,70

Ver van de mensen, diep verborgen in het woud, 
leven sinds oeroude tijden de ongetemde en wilde 
WarriorCats.
Vuurpoot, die nog niet zo lang geleden een poesiepoes 
was, geniet volop van het avontuurlijke leven in het 
woud. Aan de zijde van de DonderClan leert hij 
jagen en zijn instincten gebruiken. Hij leert naar het 
woud te luisteren en zijn vijanden te ruiken. Maar dat 
leven stelt hem ook op de proef, want er is onderlinge 
concurrentie en voedsel is schaars. Blauwster, de leider 
van de DonderClan, twijfelt of het de Clan wel  
zal lukken tot aan nieuwblad te overleven.  
En dan verneemt Vuurpoot de voorspelling:  
Alleen vuur kan de Clan redden!  
Maar wat betekent die voorspelling?

De vier Clans uit het bos leven al enkele manen 
in vrede samen, maar een noodlottig voorval 
brengt daar verandering in. Vreemde, mysterieuze 
boodschappen van hun voorouders voorspellen 
verschrikkelijke gebeurtenissen en dreigend gevaar. 
Alles wijst erop dat het lot van de katten in de 
poten ligt van de jonge krijger Braamklauw. Maar 
waarom zou de zoon van de gemene kat Tijgerster tot 
held gekozen zijn? En waarom worden ook andere 
katten vermeld in de voorspelling? Het enige wat 
Braamklauw weet is dat de kracht en de moed van de 
sterkste krijgers nodig zijn, zeker nu de strijd om het 
voortbestaan van de Clans begint. 

WarriorCats - Serie 1

WarriorCats - Serie 2
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WARRIORCATS SUPEREDITIE
VUURSTERS MISSIE
Dubbeldik apart verhaal
Hardcover 
978 90 5924 264 7 • € 19,95

WARRIORCATS SCHETSBOEK
Leer je favoriete krijgskatten  
tekenen
Hardcover 
978 90 5924 333 0 • € 12,95

WARRIORCATS SUPEREDITIE
BLAUWSTERS VOORSPELLING
Dubbeldik apart verhaal
Hardcover 
978 90 5924 450 4 • € 19,95

WARRIORCATS DAGBOEK
Dagboek voor je diepste  
kattengeheimen
Hardcover 
978 90 5924 446 7 • € 12,95

 -  EErdEr vErscHEnEn - 
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DE WILDERNIS IN
Hardcover  978 90 7834 517 6 • € 16,95
Paperback 978 90 5924 063 6 • € 12,95
E-book 978 90 5924 510 5 • € 9,95

VOOR DE STORM
Hardcover  978 90 7834 531 2 • € 16,95
Paperback 978 90 5924 068 1  • € 12,95

WATER EN VUUR
Hardcover  978 90 7834 519 0 • € 16,95
Paperback 978 90 5924 065 0 • € 12,95

GEVAAR!
Hardcover  978 90 7834 547 3  • € 16,95
Paperback  978 90 5924 060 5 • € 12,95

GEHEIMEN
Hardcover  978 90 7834 527 5 • € 16,95
Paperback  978 90 5924 034 6  • € 12,95

VUURPROEF
Hardcover  978 90 7834 554 1 • € 16,95
Paperback  978 90 5924 067 4 • € 12,95

WarriorCats - Serie I
Ook als 
E-book 

beschikbaar

 -  EErdEr vErscHEnEn - 



MIDDERNACHT
Hardcover   978 90 5924 069 8 • € 16,95
Paperback 978 90 5924 422 1 • € 12,95

STERRENLICHT
Hardcover  978 90 5924 035 3 • € 16,95
Paperback 978 90 5924 215 9 • € 12,95

MAANNACHT
Hardcover  978 90 5924 072 8 • € 16,95
Paperback  978 90 5924 137 4 • € 12,95

SCHEMERING
Hardcover  978 90 5924 066 7 • € 16,95
Paperback  978 90 5924 265 4 • € 12,95

DAGERAAD
Hardcover  978 90 5924 074 2 • € 16,95
Paperback  978 90 5924 189 3 • € 12,95

ZONSONDERGANG
Hardcover  978 90 5924 092 6 • € 16,95
Paperback  978 90 5924 305 7 • € 12,95

WarriorCats - Serie II
de Nieuwe Profetie

 -  EErdEr vErscHEnEn - 

11



12

HET TWEEDE GEZICHT
Hardcover  978 90 5924 421 4 • € 16,95
Paperback 978 90 5924 472 6 • € 12,95

ECLIPS
Hardcover  978 90 5924 204 3 • € 16,95
Paperback  verwacht najaar 2018 • € 12,95

DUISTERE RIVIER
Hardcover  978 90 5924 448 1 • € 16,95
Paperback 978 90 5924 509 9 • € 12,95

LANGE SCHADUWEN
Hardcover  978 90 5924 263 0 • € 16,95
Paperback  verwacht zomer 2019 • € 12,95

VERBANNEN
Hardcover  978 90 5924 168 8 • € 16,95
Paperback  verwacht zomer 2018 • € 12,95

ZONSOPGANG
Hardcover  978 90 5924 288 3 • € 16,95
Paperback  verwacht najaar 2019 • € 12,95

WarriorCats - Serie III
de Macht van Drie

 -  EErdEr vErscHEnEn - 
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WarriorCats - Serie IV
Teken van de sterren

DE VIERDE LEERLING
978 90 5924 471 9 • € 16,95
Hardcover

SPOOR VAN DE MAAN
Verwacht najaar 2018
Hardcover • € 16,95

ECHO IN DE VERTE
978 90 5924 508 2 • € 16,95
Hardcover

DE VERMISTE KRIJGER
Verwacht voorjaar 2019
Hardcover • € 16,95

STEMMEN VAN DE NACHT
Verwacht zomer 2018
Hardcover • € 16,95

DE LAATSTE HOOP
Verwacht zomer 2019
Hardcover • € 16,95

 -  EErdEr vErscHEnEn/nog tE vErscHijnEn - 
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WarriorCats Shopper
Of je nu wil shoppen in stijl of de wijde natuur in 
wil trekken (om échte WarriorCats te spotten), het 
kàn, dankzij deze WarriorCats Shopper. 

De tas, in hoogwaardig propyleen, is zeer geschikt 
om je favoriete WarriorCats-boek in te vervoeren, 
maar je mobiel en je portemonnee kun je er ook 
perfect in kwijt!

Pakket van 50  

978 90 5924 498 6

€ 2,95/stuk (adviesprijs)

Pakket van 10 

978 90 5924 501 3

€ 2,95/stuk (adviesprijs)

9 789059 245013 9 789059 244986

DE WILDERNIS IN
Hardcover  978 90 7834 517 6 • € 16,95
Paperback 978 90 5924 063 6 • € 12,95
E-book 978 90 5924 510 5 • € 9,95

WarriorCats 
Serie 1 - Boek 1 - De wildernis in 
Vanaf nu beschikbaar als E-book

Al eeuwenlang delen vier wilde kattenclans het woud, volgens de regels  
die door hun voorouders zijn vastgesteld. Maar de DonderClan verkeert  
in groot gevaar als de SchaduwClan zich niet langer aan die regels houdt 
 en probeert heer en meester van het hele woud te worden. Dappere 
krijgskatten sterven, soms onder vreemde omstandigheden... 
Dan verschijnt er ineens een doodgewone huiskat op het toneel.  
Hij heet Rufus en zijn komst markeert het begin van een nieuw  
tijdperk voor de clans.



Besteloverzicht

BRAVELANDS - SERIE I

DE OUTSIDER Hardcover  978 90 5924 507 5 • € 16,95 Bravelands Box 978 90 5924 511 2 • € 95,00

WARRIORCATS - SERIE I

DE WILDERNIS IN Hardcover  978 90 7834 517 6 • € 16,95 Paperback  978 90 5924 063 6 • € 12,95 

 E-book          978 90 5924 510 5 • € 9,95

WATER EN VUUR Hardcover  978 90 7834 519 0 • € 16,95 Paperback  978 90 5924 065 0 • € 12,95

GEHEIMEN Hardcover  978 90 7834 527 5 • € 16,95 Paperback  978 90 5924 034 6 • € 12,95

VOOR DE STORM Hardcover  978 90 7834 531 2 • € 16,95 Paperback  978 90 5924 068 1 • € 12,95

GEVAAR! Hardcover  978 90 7834 547 3  • € 16,95 Paperback  978 90 5924 060 5 • € 12,95

VUURPROEF Hardcover  978 90 7834 554 1 • € 16,95 Paperback  978 90 5924 067 4 • € 12,95

BOX SERIE I  6 x Paperback 978 90 5924 441 2 • € 59,95

WARRIORCATS - SERIE II - DE NIEUWE PROFETIE

MIDDERNACHT Hardcover  978 90 5924 069 8 • € 16,95 Paperback  978 90 5924 422 1 • € 12,95

MAANNACHT Hardcover  978 90 5924 072 8 • € 16,95 Paperback  978 90 5924 137 4 • € 12,95

DAGERAAD Hardcover  978 90 5924 074 2 • € 16,95 Paperback  978 90 5924 189 3 • € 12,95

STERRENLICHT Hardcover  978 90 5924 035 3 • € 16,95 Paperback  978 90 5924 215 9 • € 12,95

SCHEMERING Hardcover  978 90 5924 066 7 • € 16,95 Paperback  978 90 5924 265 4 • € 12,95

ZONSONDERGANG Hardcover  978 90 5924 092 6 • € 16,95 Paperback  978 90 5924 305 7 • € 12,95

BOX SERIE II  6 x Paperback 978 90 5924 125 1 • € 59,95

WARRIORCATS - SERIE III - DE MACHT VAN DRIE

HET TWEEDE GEZICHT Hardcover  978 90 5924 421 4 • € 16,95 Paperback  978 90 5924 472 6 • € 12,95

DUISTERE RIVIER Hardcover  978 90 5924 448 1 • € 16,95 Paperback 978 90 5924 509 9 • € 12,95

VERBANNEN Hardcover  978 90 5924 168 8 • € 16,95 Paperback verwacht zomer 2018 • € 12,95

ECLIPS Hardcover  978 90 5924 204 3 • € 16,95 Paperback verwacht najaar 2018 • € 12,95

LANGE SCHADUWEN Hardcover  978 90 5924 263 0 • € 16,95 Paperback verwacht zomer 2019 • € 12,95

ZONSOPGANG Hardcover  978 90 5924 288 3 • € 16,95 Paperback verwacht najaar 2019 • € 12,95

WARRIORCATS - SERIE VI -  
TEKEN VAN DE STERREN

DE VIERDE LEERLING 

Hardcover  978 90 5924 471 9 • € 16,95 

ECHO IN DE VERTE 

Hardcover  978 90 5924 508 2  • € 16,95

WARRIORCATS - SUPEREDITIES

VUURSTERS MISSIE 

Hardcover  978 90 5924 264 7 • € 19,95 

BLAUWSTERS VOORSPELLING 

Hardcover  978 90 5924 450 4 • € 19,95

 

WARRIORCATS - DOEBOEKEN

WARRIORCATS SCHETSBOEK 

Hardcover  978 90 5924 333 0 • € 12,95 

WARRIORCATS DAGBOEK 

Hardcover  978 90 5924 446 7 • € 12,95

WARRIORCATS - NON-BOOKS

WARRIORCATS SHOPPER 

Pakket van 10  978 90 5924 501 3 • € 2,95/stuk (adviesprijs)

Pakket van 50  978 90 5924 498 6 • € 2,95/stuk (adviesprijs)
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