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atermoccasins zijn levensgevaarlijke slangen; als je
erdoor gebeten wordt kun je doodgaan. Maar ik
geloofde niet dat er honderden zaten zoals Eddie zei,
en trouwens, mijn kunstaas was niet iets wat slangen aantrok.
Maar wel visduivels, en hopelijk ook flinke.
Dus ik gooide de lijn uit en ging op mijn gemak zitten wachten,
over ditjes en datjes babbelend met de anderen.
Eddie vertelde dat mevrouw Boucher die nacht een meisje had
gekregen, maar de baby had zes vingers aan haar linkerhandje en
dat was een teken van ongeluk. Ik ken niemand die zoveel onzin
geloofde als Eddie Krekel.
Julie zei dat ze bijna een reuzenschildpad had gevangen, en het
had weinig gescheeld of hij had met één hap haar voet afgebeten.
Als een ander meisje zoiets zou vertellen zou ik denken dat het
allemaal verzinsels waren, maar ik kende Julie en als zij het zegt, is
het waar.
Op dat moment rukte er iets aan mijn hengel en viel ik bijna uit
de kano. Ik kon me nog net op tijd vastgrijpen.
‘Ik heb beet!’ riep ik. ‘En het moet wel een monster zijn, zo hard
als het trekt!’
Eddie stond op om me te helpen, maar ik zei dat hij moest blijven
zitten, het ontbrak er nog maar aan dat hij de kano zou laten
omslaan en we allemaal in het water zouden belanden. Het kon
immers best zijn dat er echt watermoccasins zaten.
Ik ging wijdbeens staan, klemde de hengel stevig vast en begon te
trekken, voorbereid op een lang gevecht. Het was vast een enorme
visduivel, zeker weten. De grootste visduivel die ooit was gezien
aan deze kant van de bayou.
Maar ik vergiste me. Het aas kwam bij de eerste ruk al aan de
oppervlakte en aan de haak zat helemaal geen vis, maar een blik vol
gaten, helemaal onder de modder.
‘Pff! Het is gewoon een oud blik waar tomatensoep in heeft
gezeten, gooi maar weg,’ zei Eddie.
‘Sukkel,’ zei Julie. ‘Dat blik kan ons nog van pas komen, we kunnen
er een lantaarn van maken voor de Hut.’
‘Dan kunnen we hier ook ’s nachts naartoe komen,’ stelde ik voor.
‘Maar ’s nachts zitten hier aardmannetjes,’ piepte Eddie.
‘Niet waar,’ zei Joju.
‘Jawel,’ vervolgde Eddie. ‘Ze dwalen door het moeras als blauwe
vlammetjes op het water.’
Die twee hadden bijna ruzie gekregen, maar de kleine Petit liet
een gekreun horen, stak zijn hand uit en pakte als eerste het blik
vast. Het rammelde.
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‘Geef hier, laat eens zien,’ zei ik.
Ik pakte het blik uit zijn hand en keerde de inhoud om op de
bodem van de kano.
Er kwam een heleboel water en modder uit. En drie munten.
Munten van één dollar, die als vuurtjes glinsterden in de zonnestralen.
‘Drie dollar!’ riep Eddie en hij boog zich voorover om ze te pakken.
Ik gaf hem een stomp tegen zijn schouder, waardoor hij bijna in
het water viel. ‘Ho, ho,’ zei ik waarschuwend. ‘Ik heb ze opgevist,
dus ze zijn van mij.’
‘Maar het is mijn hengel.’
‘Ja, maar het is mijn vislijn.’
‘En de kano is van ons allemaal,’ kwam Julie tussenbeide. ‘En als
Petit en ik er niet waren geweest, hadden jullie dat blikje met de
munten allang weggegooid.’
We keken er weer naar, ze schitterden zo dat het pijn deed aan
je ogen.
‘We kunnen er ieder één houden...’ zei Eddie.
‘Maar het zijn drie munten en wij zijn met vier,’ zei ik. ‘Ook al
zijn Petit en Julie dan broer en zus.’
‘Met een dollar kun je iets moois kopen,’ zei Julie. ‘Maar drie
dollar bij elkaar is een echte schat. Ik vind dat we samen moeten
beslissen wat we ermee gaan doen!’
‘Ik wed dat meneer Travert ons voor drie dollar de halve winkel
verkoopt,’ mompelde Eddie. ‘Ik wil me volproppen met toffees tot
ik ontplof.’
‘Of we kunnen naar meneer Fabron gaan om een biggetje te
kopen,’ opperde ik. ‘Dan houden we het hier in de Hut en brengen
we het elke dag wat kliekjes om te eten. Als het dan groot is verkopen
we het, en met het geld kopen we weer drie of vier biggetjes. Zo
zetten we een fokkerij op en over vijf jaar zijn we rijk.’
‘Maar vijf jaar is wel heel lang,’ zei Eddie. ‘En stel dat het biggetje
ziek wordt en doodgaat?’
‘Ik ben heel goed met dieren,’ protesteerde ik. ‘Daarom ga ik
altijd bij Fabron helpen als ze iemand nodig hebben...’
‘Maar dat wil nog niet zeggen...’
Terwijl wij stonden te bekvechten, stond Julie zwijgend naar de
munten te kijken. Ineens glimlachte ze, pakte de munten op en
klemde ze alle drie in haar vuist.
‘Ik heb een beter idee!’ riep ze.
‘Wat dan?’ vroeg ik.
‘De Catalogus,’ zei ze. ‘We kunnen ook iets uitzoeken uit de
Catalogus.’
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Te Trois, Eddie, Petit en Julie zijn totaal verschillend, maar
ook de beste vrienden. Wat ze gemeenschappelijk hebben,
is een catalogus van een postorderbedrijf, drie dollar om te
besteden én heel veel zin om de wereld te ontdekken.
Wanneer ze in plaats van de revolver die ze hebben besteld
een oud, kapot horloge ontvangen, hoeven ze er geen twee
keer over na te denken; ze gaan op weg naar Chicago om
het te ruilen. Ze reizen met een goederentrein, en met een
stoomboot over de Mississippi, krijgen te maken met een
lijk in drijfzand, professionele oplichters en valsspelers,
corrupte politieagenten, slechteriken die goed lijken en
goede mensen die dat helemaal niet zijn... om nog maar te
zwijgen van een onopgeloste misdaad en een heleboel geld!

Davide Morosinotto (1980) is journalist, vertaler van computerspellen, schrijver
van sciencefiction en jeugdboeken. In 2007 won hij de Mondadori Junior Award en
publiceerde hij zijn eerste boek. Sindsdien heeft hij er al meer dan dertig geschreven.
Manon Smits (1967) en Pieter van der Drift (1965) leerden elkaar kennen tijdens
hun studie Italiaans in Nijmegen. Het was liefde op het eerste gezicht. Na hun
studies trokken ze naar Rome om daar de taal echt goed te leren spreken. Een half
jaar later kwamen ze terug en gingen ze samenwonen en -werken. Ze vinden boeken
vertalen nog steeds het leukste werk dat er is!
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Bravelands - De Regelbrekers - proloog

A

an de oostelijke horizon was een dunne gouden gloed
te zien: het eerste daglicht dat over de savanne viel
en de verspreide acacia’s op de grasvlakte onthulde.
Weer een mooie dag, dacht Babbel de ossenpikker, opnieuw
een heerlijk ontbijt. Hij rekte zich uit, streek de veren onder
een van zijn vleugels glad en pikte een vette teek uit de huid
van de neushoorn waarop hij reed.
De neushoorn was een prater. Hij was al sinds lang voor de
zon opgekomen was met zijn kuddematen aan het bekvechten.
Babbel begreep geen woord van hun vreemde, grondachtige taal,
maar het gesprek klonk belangrijk, opgewonden en zelfs een beetje
agressief.
Babbel hief zijn kop en knipperde. ‘Snater?’
‘Wacht even,’ klonk een gedempte stem. Alleen Snaters staart
was zichtbaar; de rest van zijn lijf zat diep in het wapperende oor
van de neushoorn. Zijn staart bewoog heen en weer en toen sprong
Snater tevoorschijn, terwijl hij de parasiet opslokte waarnaar hij
had gegraven. ‘Wat is er?’
‘Ik vroeg me alleen af waar je was,’ antwoordde Babbel. ‘Zit er
nog iets lekkers in dat oor? Waarover denk jij dat de neushoorns
het hebben?’
‘Geen idee. Ik spreek hun taal net zo min als jij.’ Snater streek
neer op de brede nek van de neushoorn. ‘Ik denk dat ik de laatste
teek had, maar je vindt misschien nog wel iets in zijn andere oor.’
Babbel sprong hem voorbij, de kop van de neushoorn op.
‘Stopten ze maar eens met dat hoornzwaaien en kopschudden,’
klaagde hij. ‘Het is allesbehalve rustgevend. Of makkelijk.’
‘Het is lastig, maar je weet wat de oude Prater zegt,’ zei Snater
tegen hem. Hij porde onder een flap lederachtige huid. ‘Maak je
geen zorgen, er zijn meer insecten morgen.’
‘Kon Prater maar eens even met deze neushoorns babbelen,’
zuchtte Babbel. ‘Ze lijken erg opgewonden over iets. Neushoorns
zouden best wat van ons ossenpikkers kunnen leren.’
‘Inderdaad… O!’ Snater tuurde omhoog toen de roep van een
grijze kraanvogel boven hen echode.
De vogel zweefde met uitgestrekte, zwart-witte vleugels door
de lucht en krijste in doordringend Hemelspraak: ‘Grote Zwerm!
Grote Zwerm!’ Hij kromde zijn kop en keek naar de twee vrienden
onder hem. ‘Grote Zwerm!’
Terwijl de ossenpikkers vol ontzag opkeken, cirkelde en flapperde
de kraanvogel verder in de richting van de zonsopgang. In de verte
hoorden ze hem dezelfde woorden steeds weer herhalen tegen andere
vogels op de grond en in de bomen.
‘Grote Zwerm!’ tjilpte Babbel verrukt.
Snater knipperde met zijn ronde gele ogen. ‘Ik ben nog nooit
opgeroepen voor een Grote Zwerm. Wat spannend!’
‘Ik ook niet,’ zei Babbel. ‘Ik hoor er al over sinds ik uit mijn ei
gekropen ben, maar ik ben er nog nooit naartoe geweest.’
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‘Kom op dan!’ Snaters snavel schoot als een pijl naar een laatste
insect en toen vloog hij weg.
Babbel fladderde hem achterna. De zon kwam nu boven de
horizon uit, als een oogverblindende halve cirkel van goud. De
hemel had een ijsblauwe kleur en vulde zich met vogels. Kraaien
vertrokken krassend van hun kadaverfestijn, reigers stegen op in
een massa van witte vleugels en een zwerm blauwe spreeuwen
schoot uit een meidoorn. Een stel felgroen-gele bijeneters vloog
langs Babbel, waarbij ze bijna zijn vleugel raakten.
‘Hé, kijk uit waar je vliegt!’ tjilpte hij, maar Babbel was te
opgewonden om kwaad te zijn. De lucht zag inmiddels zwart van
de vogels en er tekenden zich nog meer af tegen de gloed van de
opkomende zon.
‘Ik vraag me af waarom er een Grote Zwerm bijeengeroepen
wordt!’ riep Snater.
Een schaduw van iets dat boven hen vloog, schoot over hen
heen. Het was een grote gier die daar cirkelde. De bijeengekomen
vogels stegen op en fladderden om haar heen. Hun geschreeuw
verstomde tot een verwachtingsvol gekwetter. Een zwerm gieren
vloog met uitgestrekte vleugels in het kielzog van de enorme vogel.
‘Is dat Windvlieger niet?’ fluisterde Babbel. ‘De oude gier die
altijd met Oppermoeder praat?’
‘Ik denk het.’ Snater klapwiekte en bekeek haar vol ontzag.
De stilte werd doorbroken door Windvliegers harde, spookachtige
kreet.
‘Ik breng vreselijk nieuws, vogels van Bravelands.
Oppermoeder is dood.’
Gekrijs en angstig getjilp vulde de lucht. Kraaien krasten
geschrokken en het treurige geschreeuw van kraanvogels
vermengde zich met het ongelovige getjirp van spreeuwen.
‘Nee!’ riep Snater, die naast Babbel vloog. ‘Dat is verschrikkelijk!’
Babbel was verbijsterd. ‘Geen wonder dat de neushoorns van
streek waren. Ze wisten het vast al!’
‘Volg mij.’ Door Windvliegers bevel verstomde het kabaal opnieuw.
Geen enkele vogel protesteerde; ze schoten door de lucht en
fladderden in een ruwe formatie achter de gier aan. Als één enorme
zwerm vlogen ze over de savanne. De zon flikkerde en schitterde op
de honderden vleugels. De kleurenzee verblindde Babbel.
Was de Grote Zwerm maar om een andere reden bijeengeroepen,
dacht hij.
Hij zag al waar Windvlieger hen naartoe bracht; voor en onder
hen twinkelde en glinsterde een zilveren meer in het ochtendlicht.
Het was niet de rustige, blije drinkplaats die het had moeten zijn.
Kuddes graseters liepen door elkaar en verdrongen zich op de
oevers, klaaglijk balkend en blatend. Toen de vogels lager gingen
vliegen, zag Babbel een grote vlek op het water: een enorm kadaver
lag half ondergedompeld in het meer.
Oppermoeder.
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e ondergaande zon wierp langgerekte schaduwen over
de kloof. Een kille bries rimpelde het oppervlak van de
rivier en deed de laatste verschrompelde blaadjes door
de lucht dwarrelen. Er was geen ander geluid hoorbaar dan het
geruis van het water dat uit een zwart gat tussen de hoop keien
opwelde. Het vloeide een ronde poel in, voordat het slingerend
wegstroomde, de duisternis tussen de rotswanden in.
Bovenaan de kloof, afgetekend tegen de hemel, verscheen een
donkergestreepte kater. Hij nam even de tijd om de lucht te proeven.
De stervende zon wierp bloedrood licht over zijn pels en over zijn
schouder, waar een stuk vacht was weggescheurd. Na een paar
hartslagen wenkte de kater met zijn staart en zocht zich voorzichtig
een weg over het smalle spoor dat zigzaggend over de rotswand
omlaag liep. Zeven andere katten volgden hem: een witte poes
strompelde onbeholpen op drie poten voort; haar vierde poot, een
massa bloederige vacht, hield ze tegen haar borst aangedrukt. Een
zwarte kater met lange poten kroop zenuwachtig de kloofwand af,
een van zijn ogen gesloten en plakkerig van het bloed. Een jonge
rode kater met twee gescheurde oren volgde hinkend het spoor
omlaag.
Terwijl de acht krijgers moeizaam afdaalden richting de waterkant, kwamen er vier katten uit een grot iets verderop in de kloof
tevoorschijn. De eerste was een jonge, bruingestreepte kater die
snel over de rotsblokken omlaag sprong, richting de voet van de
hoop keien. Terwijl hij wachtte tot de krijgers gearriveerd waren,
klauwde hij ongerust door het zand. De andere drie katten waren
oudsten die op beverige poten achter hem aan strompelden.
‘En, Spinnenster?’ kraste een van hen toen de aanvoerder de
voet van de kloofwand bereikte. De snuit van de oudste was grijs
van ouderdom. Onder zijn dunne, zwarte pels waren al zijn ribben
zichtbaar. ‘Hoe is het gegaan? Hebben jullie gewonnen?’
De donkergestreepte kater wachtte een ogenblik voordat hij naar
voren trippelde en het oor van de oudste aanraakte met zijn neus.
‘Wat denk je, Nachtpels?’ prevelde hij. Spinnenster richtte zich tot
de jonge bruingestreepte kater. ‘Varenhart, ik hoop dat je genoeg
kruiden in voorraad hebt.’
Voordat de medicijnkat kon antwoorden, drong de zwarte kater
zich naast zijn Clanleider, zijn bovenlip minachtend opgekruld.
‘Natuurlijk hebben we niet gewonnen. Deze strijd was al verloren
voordat we eraan begonnen.’
Een roodgestreepte vrouwtjeskat, die de achterhoede had gevormd
van het groepje gewonde katten, kwam met grote sprongen aanrennen en keek de zwarte kater nijdig aan. ‘Zeg dat niet,
Zwaluwvlucht! We moesten wel vechten. De HemelClan heeft nog
steeds zijn trots!’

De witte poes reageerde, triest met haar kop schuddend, in zijn
plaats. ‘Trots op wat, Honingblad? We kunnen niet in ons voedsel
voorzien omdat de ratten alle prooi hebben weggejaagd. Er worden
al manen geen nieuwe kittens geboren. De enige ceremonies die we
nog houden, zijn voor Clangenoten, om ze naar hun voorouders te
sturen.’
De rode poes draaide met een ruk haar kop om, haar groene
ogen samengeknepen tot spleetjes. ‘Luister, Vorstklauw ...’
De jonge krijger met de gescheurde oren viel hen in de rede:
‘Gaan we een wake houden voor Zonvacht en Sneeuwvacht?’ Zijn
stem beefde van verdriet.
‘Zeker’, knikte Spinnenster de jonge kater toe. ‘Hun geesten zijn
nu vrij om zich tussen de sterren te bewegen.’
‘Wat?’ Een grijsgestreepte oudste kwam wankelend overeind.
‘Zonvacht en Sneeuwvacht zijn dood? Waar zijn hun lichamen?
Voordat we hen begraven moeten we zeker een wake voor hen
houden.’
‘Eikstap, we moesten hen achterlaten’, spuugde Zwaluwvlucht
met een zwiep van zijn staart. ‘We moesten rennen voor ons leven
en konden onze gevallen Clangenoten niet dragen.’ Met gebogen
kop wendde hij zich af, alsof hij het niet verdroeg om de anderen
nog langer aan te kijken.
Vorstklauw trippelde naar voren, ging kalm naast hem zitten
en duwde haar neus in de samengeklitte schoudervacht van de
zwarte kater. ‘Zwaluwvlucht, we konden niets meer voor hen doen.
Niemand kan ons iets verwijten.’
‘Ze heeft gelijk’, mauwde Varenhart bedaard. ‘Onze Clangenoten
jagen nu met de SterrenClan. Ze zullen het begrijpen.’
Spinnenster knikte, zijn ogen donker van pijn om het verlies.
‘Maar als jullie hen mee terug hadden gebracht, hadden we hen
tenminste kunnen begraven!’ protesteerde Eikstap. ‘Wat is er eervol
aan om hen achter te laten, om hun lichaam door de ratten te laten
opvreten? Zonvacht en Sneeuwvacht zouden nooit kraaienvoer
mogen worden!’
Iedere stap was een krachtsinspanning, maar Eikstap strompelde
het spoor op dat naar de bovenrand van de kloof leidde. Voordat
de oudste, door verdriet overmand, zich een paar voslengtes had
kunnen verplaatsen, versperde Spinnenster hem de weg.
‘We hebben vannacht al genoeg Clangenoten verloren’, mauwde
hij. ‘Laten we bidden voor hun geesten terwijl die zich bij de
SterrenClan voegen.’
Zwaluwvlucht spitste zijn oren en draaide zich om naar zijn
Clanleider. ‘De SterrenClan? Denk jij serieus dat ze over ons
waken?’ Zijn snorharen trilden van verachting. ‘Als ze ook maar
iets om ons gaven, hadden ze de ratten nooit laten komen.’
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- Eerder

verschenen
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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?
WarriorC ats Box Serie I
6 paperbacks in een 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.
WarriorC ats Box Serie II
6 paperbacks in een 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

WarriorC ats Supereditie
Vuursters missie
Dubbeldik los verhaal
Hardcover
978 90 5924 264 7 • € 19,95

WarriorC ats Supereditie
Blauwsters Voorspelling
Dubbeldik los verhaal
Hardcover
978 90 5924 450 4 • € 19,95

WarriorC ats Schetsboek
Leer je favoriete krijgskatten
tekenen
Hardcover
978 90 5924 333 0 • € 12,95

WarriorC ats 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 978 90 5924 601 0 • € 12,95

LANGE SCHADUWEN
Hardcover 978 90 5924 263 0 • € 16,95
Paperback 978 90 5924 602 7 • € 12,95

ZONSOPGANG
Hardcover 978 90 5924 288 3 • € 16,95
Paperback verwacht voorjaar 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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B e s t e lov e r z i c h t
HET MYSTERIEUZE HORLOGE VAN WALKER & DAWN
HET MYSTERIEUZE HORLOGE
VAN WALKER & DAW N

Hardcover 978 90 5924 600 3 • € 16,95

introductieprijs op de aanbieding: € 14,95

BR AVELANDS - SERIE 1
DE OUTSIDER

Hardcover 978 90 5924 507 5 • € 16,95

Bravelands Box (inc. boeken, mok, posters, kaarten...) 978 90 5924 511 2 • € 95,00

DE REGELBREKERS

Hardcover 978 90 5924 547 1 • € 16,95

aanbiedingsactie 6 boeken 'De Regelbrekers' + promotiemateriaal • € 95,00

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

WARRIORCATS - SERIE I

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 978 90 5924 557 0 • € 12,95

ECLIPS

Hardcover 978 90 5924 204 3 • € 16,95

Paperback 978 90 5924 601 0 • € 12,95

LANGE SCHADUWEN

Hardcover 978 90 5924 263 0 • € 16,95

Paperback 978 90 5924 602 7 • € 12,95

ZONSOPGANG

Hardcover 978 90 5924 288 3 • € 16,95

Paperback verwacht voorjaar 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

SPOOR VAN DE MA AN

Hardcover 978 90 5924 598 3 • € 16,95

WARRIORCATS - SUPEREDITIES

WarriorCats
Shopper

VUURSTERS MISSIE

Hardcover 978 90 5924 264 7 • € 19,95

BLAUWSTERS VOORSPELLING

Hardcover 978 90 5924 450 4 • € 19,95

Pakket van 10

DE TERUGKEER VAN DE HEMELCLAN

Hardcover 978 90 5924 450 4 • € 19,95

978 90 5924 501 3

WARRIORCATS - NOVELLES
WOLKSTERS REIS

Paperback 978 90 5924 591 4 • € 5,95

WOLKSTERS REIS (5 BOEKEN)

Paperback 978 90 5924 619 5 • € 25,00

WARRIORCATS - DOEBOEKEN
WARRIORCATS SCHETSBOEK

Hardcover 978 90 5924 333 0 • € 12,95

WARRIORCATS DAGBOEK

Hardcover 978 90 5924 446 7 • € 12,95

€ 12,50 (inkoopprijs)
€ 2,95/stuk (adviesverkoopprijs)

9 789059 245013

VERKOOP
BELGIË
Stijn Baeckens
T +32 475 29 78 86
stijn.baeckens@baeckensbooks.be
Karl Daeseleire
T +32 476 26 87 40
karl@booxxe.be
Baeckens Books nv
Frederik de Merodestraat 18
2800 MECHELEN
T +32 15 71 56 53
bestellingen@baeckensbooks.be
BTW BE 0867.020.840
Uitlevering België:
Distrimedia NV - Tielt
www.warriorcats.be
www.baeckensbooks.com

VERKOOP
NEDERLAND
Fantoom Nederland
Passeerdersgracht 34-38 sous
1016 XH Amsterdam
T +31 020 52 89 390
info@uitgeverijfantoom.nl
Vertegenwoordiging boekhandel:
Loes Randazzo
+31 065 13 46 162
loes.randazzo@wxs.nl
www.fantoom.nl

