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STEMMEN VAN DE NACHT - PROLOOG
Flarden wolken trokken voorbij de sterren aan de nachtzwarte hemel. Takken zwiepten wild heen en weer en bladeren
vielen als regendruppels over de beschaduwde open plek. De
wind brulde door de ondiepe kuil, terwijl het struikgewas
eromheen ritselde en ruiste alsof er wolven doorheen liepen.
In het midden van de open plek trok een oude vrouwtjeskat haar schouders op tegen de razende wind. Sterrenlicht
fonkelde op haar samengeklitte grijze vacht. Ze legde haar
oren plat tegen haar kop toen twee kattengestalten de helling
afdaalden om zich bij haar te voegen.
‘Geeltand.’ Een poes met een witte vacht sprak als eerste.
‘We zochten je.’
‘Leeuwenhart heeft het me verteld.’ Geeltand tilde haar
kin op. De regen spetterde op haar snuit toen de medicijnkat
haar vroegere mentor bekeek. ‘Wat is er, Salieveder?’
‘We hebben gepraat’, antwoordde Salieveder scherp.
‘De hele SterrenClan heeft gepraat’, mauwde haar veelkleurige metgezellin.
Geeltand keek haar recht in de ogen. ‘Denk je dat ik dat
niet weet, Varenschaduw?’
Varenschaduw snoof. ‘Iedereen vindt dat je het had moeten
stoppen.’
‘Het gevecht tussen de DonderClan en de
SchaduwClan?’ Geeltand zwiepte met haar staart. ‘Denk je
echt dat ik zoveel macht heb?’
Salieveder leunde voorover. ‘Je had de DonderClan een
boodschap kunnen sturen.’
Vederschaduw stapte dichterbij. ‘Als je dat gedaan had,
was Kastanjevacht misschien niet gestorven’, mauwde ze
klauwenscherp. Ze kneep haar ogen samen. ‘Ik moet haar zo
gaan ophalen.’
Geeltand liet haar schouders hangen. ‘Ze was oud’, murmelde ze. ‘Misschien is ze wel blij om zich bij ons te voegen
en eindelijk van de pijn in haar poten af te zijn.’
Salieveder zwiepte met haar witte staart. ‘Geen enkele
krijger wenst te sterven. En al helemaal niet in een gevecht
dat nooit gevoerd had moeten worden.’
Varenschaduw krulde haar lip. ‘Jij wist waar de katten van
het Duistere Woud mee bezig waren. Het was nergens voor
nodig dat Vuurster Zwartster om die waardeloze strook gras
bevocht. Wilde jij soms dat er katten omkwamen?’
De wind wervelde door de holte, rukte aan oren en staarten,
toen bovenaan de helling Blauwsters stem weerklonk.

‘Genoeg!’
De DonderClanleider schreed omlaag. Ze knikte eerst
Salieveder en vervolgens Varenschaduw toe. ‘Het is te
betreuren dat dit gevecht heeft plaatsgevonden, maar het
was een les die we moesten leren.’
Salieveder keek haar in de ogen. ‘Een les in wat?’
Met haar poten stevig op de grond geplant stond
Blauwster tussen het wuivende gras. ‘We weten nu wie we
tegenover ons hebben. De katten van het Duistere Woud
kunnen het lot van de Clans veranderen. Zonder hun toedoen
had deze strijd nooit plaatsgevonden.’
Geeltand huiverde. ‘Toen ik Brokkelster in het Duistere
Woud zag, had ik meteen moeten begrijpen dat de Clans een
hoop leed te wachten stond.’
Salieveder draaide zich met een ruk om naar haar vroegere
leerling. ‘En wiens schuld is het dat hij daar is? Dat hij bestaat?’
Salieveders ogen schitterden. ‘Jij hebt de krijgscode geschonden
en hem ter wereld gebracht. Wat had je dan verwacht?’
Geeltand kromp ineen, maar zei niets.
‘Het heeft geen zin om elkaar de schuld te geven.’
Blauwster liep rakelings langs haar heen, waarbij ze met haar
staart over de samengeklitte vacht van de oude poes streek.
‘We hebben allemaal fouten gemaakt toen we jong waren.’
Varenschaduw trok kwaad met haar snorharen. ‘Niet
iedereen schendt de krijgscode!’
Blauwster knipperde zelfs niet met haar ogen. ‘Van je
fouten leer je het meest’, mauwde ze onverstoorbaar. ‘En van
dit gevecht kunnen we leren. We moeten oude wraakgevoelens
opzijzetten. De Clans moeten hun krachten bundelen.’
Geeltand schudde haar kop. ‘Brokkelster heeft me al veel
zwaarder gestraft dan ik verdiende’, mompelde ze. ‘En nu
probeert hij me opnieuw te straffen door de Clans waar ik
ooit deel van uitmaakte, te vernietigen.’
‘Dit gaat niet over jou!’ beet Salieveder haar toe.
‘Wat zich nu afspeelt in het Duistere Woud treft ons
allemaal. We moeten voorkomen dat het de SchaduwClan
nog meer schade toebrengt!’
Er steeg een grauw op uit Blauwsters keel. ‘Niet alleen de
SchaduwClan! Vuurster heeft ook een leven verloren!’
Er flitste een bliksemschicht. De katten doken ineen, hun
vacht recht overeind, en keken knipperend omhoog. Terwijl
in de verte de donder rommelde, verschenen er schaduwen
van katten bovenaan de helling...

WarriorCats
De opvolger van
Echo in de verte

WarriorCats
Serie IV - Deel 3
Stemmen van de nacht
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.

•

Deel 3 van serie IV
Teken van de sterren

•

Recensie-exemplaar
beschikbaar

Gaaiveder en Leeuwvlam zijn vastbesloten te
ontdekken waarom de DonderClan nu echt de
rampzalige strijd tegen de SchaduwClan heeft
gevoerd. Duifpoot moet intussen een schokkend feit
onder ogen zien, en beseft dat het kwaad soms maar
een muislengte verwijderd is. Terwijl de spanningen
tussen de vier Clans oplopen, springt één kat in de
bres voor de goede zaak ‒ maar tegen welke prijs?

€ 16,95

130 x 206 mm
416 blz. hardcover
zwart-wit
isbn 978 90 5924 556 3
vanaf 10 jaar
nur 283-284
verschijnt juni 2018

Thema’s: wildernis, mysterie, mythische krachten, fantasy

9 789059 245563
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WarriorCats
Nu ook in
paperback!

WarriorCats
Serie III - Deel 3
Verbannen
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.

€ 12,95

130 x 206 mm
400 blz. Paperback
zwart-wit
isbn 978 90 5924 557 0
vanaf 10 jaar
nur 283-284
verschijnt mei 2018

9 789059 245570
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•

Handig formaat om
mee te nemen

•

Ideaal als cadeautje

Alleen Gaaipoot weet van de geheimzinnige
voorspelling die hem, Hulstpoot en Leeuwpoot
boven het hoofd hangt. Hij denkt dat hij de sleutel
tot de profetie in het verleden moet zoeken,
bij de katten die in zijn dromen rondwaren.
Vuursters kleinkinderen willen om verschillende
redenen naar de Stam der Waterstromen in de
bergen trekken, maar wanneer ze een manier vinden
om daar ook echt te komen, ontdekken ze meer dan
ze ooit voor mogelijk hadden gehouden …

Thema’s: katten, wildernis, opgroeien, fantasy

VERBANNEN - PROLOOG
‘Prooidieven! Dit is ons territorium!’ Een grijze kater
spuugde de woorden uit. Zijn nekharen stonden overeind
en zijn lippen waren opgekruld in een grauw. Hij liet zijn
blik over de groep katten glijden. Ze zaten op het steile pad
onder hem, ineengedoken, met ontblote nagels en heldere,
hongerige ogen. Uit de bek van een vrouwtjeskat bungelde
het lijf van een konijn: ‘Ons territorium en onze prooi.’
Een zilverkleurige cyperse kater keek hem brutaal aan.
‘Als dit jullie gebied is, waarom zijn er dan geen grensmarkeringen? Alle prooi hier is van alle katten.’
‘Dat is niet waar. En dat weet je heel goed!’ Een oude poes
had zich, zwiepend met haar staart, naast de grijze kater
opgesteld: ‘En nu wegwezen!’ Tussen haar tanden mompelde
ze: ‘Piek, we kunnen nooit tegen ze op. Je weet wat er vorige
keer is gebeurd.’
‘Ik weet het, Nacht, maar wat moeten we anders?’
Een enorme bruingestreepte kater aan Pieks andere zijde
drong zich woest blazend naar voren. ‘Nog één stap en we
villen jullie levend!’ grauwde hij.
Piek tikte hem met het puntje van zijn staart op zijn
schouder. ‘Rustig, Klauw’, waarschuwde hij. ‘Laten we
proberen hier zonder vachtscheuren uit te komen.’
Meer katten verdrongen zich achter de zilveren kater.
‘Smal.’ Met een knik van zijn oren riep Piek een kleine
cyperse kater bij zich. ‘Ga naar de grot, snel. Waarschuw de
anderen dat de indringers terug zijn.’
‘Maar …’ Het stond Smal duidelijk tegen zijn vrienden
achter te laten terwijl ze al in de minderheid waren.
‘Nu!’ snauwde Piek.
Smal draaide zich om en schoot het pad op.
De zon ging onder. Rotsen wierpen lange schaduwen over
de ruwe grond, rood gevlekt als bloed. Op het zachte geruis
van neervallend water na was het stil totdat hoog in de lucht
een havik krijste.
‘Tot daar en niet verder’, mauwde Piek. ‘Maak rechtsomkeert en zoek een andere plek om te jagen!’
‘Want anders …?’ vroeg de zilveren kater spottend.
‘Daag me niet uit’, siste Piek.
Pieks patrouille rukte verder op tot ze naast hem stond
om zo het pad te blokkeren. Maar de indringers verspreidden

zich en klauterden op de keien aan weerszijden van het pad.
Piek dook ineen en spande zijn spieren aan. Hij zou vechten
als het moest, wat er ook gebeurd was de vorige keer.
‘Stop!’
Een bruingestreepte kater baande zich een weg door Pieks
patrouille. Met opgeheven kop stelde hij zich tegenover de
indringers op. Zijn snuit was grijs van ouderdom, maar zijn
spieren waren nog sterk en stevig.
‘Ik ben Steenspreker, de Stamheler van de Stam der
Waterstromen’, verklaarde hij. Zijn krakende stem weerkaatste tegen de rotsen. ‘Dit is ons territorium en jullie zijn
hier niet welkom.’
‘Alleen katten die ook in staat zijn het te verdedigen,
hebben een territorium’, antwoordde de zilver met zwart
gestreepte kater.
‘Weet je nog hoe we jullie verjoegen, voor de tijd van het
bevroren water?’ grauwde Steenspreker. ‘Datzelfde zullen we
nu weer doen als jullie niet snel verdwijnen.’
De indringer vernauwde zijn ogen tot spleetjes.
‘Verjoegen? Dat is niet het goede woord.’
‘Wij kozen ervoor om weg te gaan’, voegde een bruin-witte
poes toe vanaf haar positie op een kei. ‘We vonden een betere
plek om bladkaal door te brengen, een met meer prooi.’
‘En nu kiezen we ervoor om terug te komen.’ De cyperse
kater zwiepte met zijn staart. ‘We laten ons echt niet tegenhouden door een stelletje broodmagere vlooienkatten.’
Hij krabde de rots met zijn klauwen.
‘De Stam der Waterstromen heeft altijd in deze bergen
gewoond’, mauwde Steenspreker. ‘Wij …’
Zijn woorden gingen verloren in een woeste kreet toen
de bruin-witte poes zichzelf van de kei lanceerde en haar
klauwen in de schouders van Nacht boorde. De gestreepte
indringer uitte een afschrikwekkende kreet en stortte zich
op Piek. Terwijl Piek en zijn tegenstander keer op keer
klauwend over de grond rolden, vulde de lucht zich met het
gekrijs van vechtende katten.
Hoog boven hen keek de Stam der Eeuwige Jacht
machteloos toe.
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- Eerder

verschenen

-

WarriorCats - Serie I
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. Hij wordt opgenomen door de DonderClan en
hij leert er 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 dit?
WARRIORCATS BOX SERIE I
6 paperbacks in een duurzame slipcase
978 90 5924 441 2 • € 59,95
Losse verkoopwaarde € 77,70

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

Te lezen na
Serie I

verschenen

-

Te lezen na
Serie II

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

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

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

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

verschenen

-

WarriorCats - Serie I
Ook als
E-book
beschikbaar
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Ook als
E-book
beschikbaar

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
E-book 978 90 5924 558 7 • € 9,95

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

- Eerder

verschenen

-

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
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- Eerder

verschenen

/ V e rwac h t -

WarriorCats - Serie III
de Macht van Drie
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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 978 90 5924 557 0 • € 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

- Eerder

verschenen

/ V e rwac h t -

WarriorCats - Serie IV
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

STEMMEN VAN DE NACHT
Hardcover 978 90 5924 556 3 • € 16,95

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

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

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

verschenen

-

Bravelands - Serie I
Bravelands - Serie I - Deel 1
De Outsider
Erin Hunter
Jarenlang leefden de wilde dieren op de Afrikaanse vlakte volgens één
regel: alleen moorden om te overleven. 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.

DE OUTSIDER
Hardcover 978 90 5924 507 5 • € 16,95

WarriorCats Shopper
Of je nu wil shoppen in stijl of de wijde natuur in
wil trekken (om échte WarriorCats te spotten), het
kán allemaal, met 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 10
978 90 5924 501 3
€ 12,50 (inkoopprijs)
€ 2,95/stuk (adviesverkoopprijs)
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9 789059 245013

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
E-book

WATER EN VUUR

978 90 5924 510 5 • € 9,95

Hardcover 978 90 7834 519 0 • € 16,95
E-book

Paperback 978 90 5924 063 6 • € 12,95
Paperback 978 90 5924 065 0 • € 12,95

978 90 5924 558 7 • € 9,95

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

BOX SERIE I		

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

BOX SERIE II		

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 978 90 5924 557 0 • € 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 IV - 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

STEMMEN VAN DE NACHT

Hardcover 978 90 5924 556 3 • € 16,95

BOEKEN BUITEN DE SERIES
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
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