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en jongen en een meisje stonden naast elkaar in een veld vol wilde bloemen onder een oeroude eik.
De lucht was dreigend en het onweer gromde als een wild beest.
‘Ben je er klaar voor?’ vroeg de jongen zenuwachtig.
Het meisje stak haar kin naar voren en haar stroblonde haar viel als een waterval op haar rug. ‘Ik ben er
altijd klaar voor geweest.’
Ze drukten hun handen tegen de knoestige stam. De boom begon te sidderen en de takken strekten zich uit,
alsof de eik zichzelf wakker schudde. Heel even was het stil, en toen knalde er boven hen een hard gekraak door
de lucht. Een striemende bliksemschicht schoot uit de wolken en spleet de boom doormidden. Vlammen golfden
langs de schors, klommen over de takken en verzwolgen de bladeren in een oogverblindende gouden gloed.
‘Betty?’ vroeg de jongen onzeker. ‘Moeten we niet…’
‘Sst!’ siste het meisje. ‘Hij gaat iets zeggen.’
De boom begon te fluisteren. Het klonk veel harder dan de jongen had verwacht; het geknetter en gesis van
het vuur veranderde langzaam in woorden. ‘Wie niet ssssspreekt zal luissssteren.’
Het meisje stelde haar vraag. Terwijl de boom nadacht, trommelde ze ongedurig met haar vingers op de verkoolde
schors. De lucht werd drukkend en een sluier van nevel krulde om de plukken blond haar rond haar gezicht.
De boom zei niets meer tegen het meisje.
In plaats daarvan richtte hij zijn aandacht op de jongen en klom in zijn hoofd. De jongen viel kronkelend en
spartelend op de grond terwijl er in de donkerste hoekjes van zijn geest een visioen opdoemde.
Hij stond op de rand van een landtong, met samengepakte wolken in zijn uitgestrekte handen, omringd door
de wind. De zee stroomde door zijn aderen en liet zoutkristallen achter in zijn hart.
Hij wist dat hij voor altijd veranderd was.
Betty had zich vergist.
Het eiland had hem gekozen.
Hij probeerde met zijn ogen te knipperen om wakker te worden, maar de boom hield zijn geest nog steviger
in zijn greep. Een nieuw visioen drong zich op. Iets waar hij niet om had gevraagd.
‘Kijk,’ siste de boom. ‘Let goed op.’
Er verscheen een jongen voor hem. Hij was iets jonger dan hij, maar hij had dezelfde neus en dezelfde ogen.
In zijn ene hand hield hij een smaragd zo groen als het eilandgras. In zijn andere hand hield hij een kromme
staf die naar de zee wees. Ze stonden een eindje bij elkaar vandaan en keken naar de raven die de lucht vulden
met veren, maar zagen ze niet echt. De grond spleet open onder hun voeten en er kroop een schaduw over het
eiland die hen in duisternis hulde.
De jongen werd wakker. Hij was terug in het veld vol wilde bloemen, waar het nu goot van de regen.
‘Betty,’ zei hij, en er viel een druppel recht in zijn mond. ‘Je gelooft nooit wat ik heb gezien.’
Het meisje stond over hem heen gebogen en haar samengeknepen ogen gloeiden als kooltjes.
Ze gaf hem een schop tussen zijn ribben. ‘Wat je hebt gestólen, zul je bedoelen!’
‘Niet doen!’ Ze gaf hem nog een schop en hij rolde weg. ‘Ik moet je iets vertellen. Wil je dat
alsjeblieft niet meer doen? Au! Luister dan toch! Ik zag raven, Betty. Volgens mij…’
Het meisje luisterde niet. Ze beende weg, door de bloemen en het natte gras, met haar neus naar
de huilende hemel gericht.
De jongen wilde haar terugroepen om te vertellen dat dit niet alleen om haar draaide, dat dit
groter was dan hen allebei, maar ze was al in rook opgegaan en liet alleen een lichte rimpeling achter.
De jongen probeerde zijn angst weg te slikken. Ergens diep in de aarde kwam de duisternis weer
omhoog, een duisternis die erger was dan alles wat de wereld ooit had meegemaakt.
En die ze niet meer konden tegenhouden.
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The best recent fiction for children.
Readers will hand over their disbelief gladly.
The Guardian
			
		

Stormwachter
De kaarsenmaker
van Arranmore
Catherine Doyle

vertaald door Maria Postema
Als Fionn Boyle het eiland Arranmore op stapt,
komt het onder zijn voeten tot leven…
Eens per generatie kiest het eiland Arranmore een
nieuwe Stormwachter om de magische krachten
van het eiland in toom te houden en te beschermen
tegen vijanden. Binnenkort zal Fionns opa, een
geheimzinnige, zonderlinge oude man, zijn taken
neerleggen. De tijd voor een nieuwe Stormwachter is
gekomen.

€ 17,99

130 x 206 mm
352 blz. hardcover
zwart-wit
isbn 978 90 5924 583 9
vanaf 10 jaar
nur 283-284
verschijnt 20 mei 2019

9 789059 245839

•

Prachtig middle grade
debuut van jonge auteur

•

Mooi promotiemateriaal

•

Winacties, blogtours ...

Maar diep onder de grond heeft er iemand op Fionn
gewacht. Terwijl de strijd om het Wachterschap
losbarst, ontwaakt er een duistere vorm van magie
die een oeroude oorlog nieuw leven wil inblazen.

The Storm Keeper’s Island will blow you away. Magical
in every way… Wise, warm and wonderful.
- Eoin Colfer, auteur van de Artemis Fowl reeks
Thema’s: magie, mythische krachten, avontuur, humor
Catherine Doyle groeide op in het westen van Ierland. Haar liefde voor het geschreven
woord begon bij Ierse mythes en legendes, en al van kindsbeen af koesterde ze de ambitie
om ooit zelf te schrijven. Voor The Storm Keeper’s Island haalde ze haar inspiratie uit het
bestaande eiland Arranmore, waar haar grootouders opgroeiden, en uit de avonturen van
haar zeemansvoorouders.
Auteur en vertaler Maria Postema (1981) is haar hele leven al in de ban van boeken en
verhalen. Na haar studies Engels en Film- en Televisiewetenschappen werd ze in korte tijd
één van de bekendste YA-vertalers van de Lage Landen. Ze vertaalde meer dan vijftig
jongerenromans, waaronder de hitseries Twilight, The Hunger Games, Gone en Divergent.
Ze schreef samen met Maarten Bruns de jeugdroman Dertiendagh.
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PROMOTIEPAKKET
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(€ 89,95 ipv. € 107,94)

Een eiland

- Promotiemateriaal -
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Coverbeeld uit
‘Stormwachter
- De kaarsen

maker van Arranm
ore’

Bravelands - Bloed en botten - proloog

D

e stroming van de lucht zwol aan onder Windvliegers
brede, zwarte vleugels, en blies haar uit evenwicht.
Ze kneep haar ogen dicht in de striemende regen
en draaide de punten van haar vleugels opwaarts om een bocht te
maken in de woedende chaos van de wind.
‘We moeten een beschutte plek zoeken,’ riep Zwartvleugel naast
haar. Bliksem flitste op in een witte schicht en de lange, puntige klauwen schoten omlaag naar de savanne, ver onder de zwerm gieren.
‘Dat gaat niet!’ kraste Windvlieger. ‘We moeten de zwaluwen op
tijd bereiken!’
Weer liet bliksem de hemel oplichten. Windvlieger had geen idee
of Zwartvleugel haar wel had verstaan door het gebrul van de donder
en de regen. Hoe de zwaluwen tegen de storm vochten, wist ze
niet; het was voor haar eigen zwerm al zwaar genoeg met hun grote,
krachtige vleugels. Maar daar waren de kleine vogels al, niet ver
voor hen, met een vliegroute naar het noorden. Ze worstelden om
in V-formatie te blijven vliegen, maar hun leider vocht dapper door
tegen het geweld van de storm.
‘Vlugvleugel!’ krijste Windvlieger. ‘Vlugvleugel, wacht!’
Zijn korte vleugelslagen verraadden een aarzeling, en vervolgens
steeg hij op en vloog hij haar tegemoet. Zijn glanzende ogen stonden
stug en vastberaden.
‘Waar zou ik op moeten wachten?’ tjilpte hij. ‘Laat ons met rust,
Windvlieger!’
‘De Grote Geest is teruggekeerd, Vlugvleugel! Ik beloof het!’ riep
Windvlieger. De grote en de kleine vogel vlogen druk om elkaar heen
en de regen teisterde hen allebei. ‘Je moet Bravelands niet verlaten!’
‘De Grote Geest heeft óns verlaten,’ antwoordde de leider van de
zwaluwen. ‘Waarom zouden we nog blijven? De Noordlanden zijn
weer kalm en zacht. We verlangen ernaar. De zomer vliegt noordwaarts, Windvlieger, en wij vliegen mee!’
Een tweede zwaluw doorbrak de formatie en kwam om hen
heen cirkelen. ‘Dit is geen plek voor ons!’ tjilpte ze. ‘De Grote Geest
brengt ons normaal nooit zulke stormen in dit seizoen, dus moet
de Grote Geest wel zijn verdwenen! In de Noordlanden is de zon
vriendelijk. Daar kunnen we onze kuikens in vrede opvoeden.’
‘Jullie zijn nomaden, dat weet ik,’ kraste Windvlieger. ‘Maar jullie
hebben altijd gewacht op een teken van Oppermoeder.’ Terwijl
de zwaluwen omlaagdoken om hun plek in de formatie weer in te
nemen en tegen de storm te blijven zwoegen, paste ze haar koers
aan, zodat ze naast heen meevloog. ‘Dit jaar was vreemd en vreselijk,
maar Bravelands is nog steeds Bravelands.’
‘Ja, Oppermoeder heeft ons altijd gezegd wanneer de trek moest
beginnen,’ antwoordde Vlugvleugel. ‘Maar deze nieuwe Oppervader?
Die heeft helemaal niets gezegd.’
‘Hij heeft ons geen enkel teken gegeven,’ viel een andere zwaluw
hem bij. ‘Dus vertrekken we nu het nog kan. Dit is geen plek voor
ons.’
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‘En wie weet of we ooit nog terugkeren,’ voegde Vlugvleugel er
verbitterd aan toe. ‘Kijk eens goed naar deze storm, Windvlieger!
Wil je echt beweren dat het evenwicht is hersteld? Waarom zouden
we de Grote Geest niet opgeven? Hij heeft ons opgegeven!’
De punt van haar vleugel trilde terwijl Windvlieger bleef zweven
en vervolgens een bocht nam, om in een neerwaartse spiraal omlaag
te duiken. De wind trok aan haar veren, de regendruppels prikten
in haar ogen, maar onder haar zag ze een eenzame, door de bliksem
verwoeste boom. Nog veel erger dan het onnatuurlijke weer was de
enorme golf van verdriet en verslagenheid die haar overspoelde.
We moeten in elk geval rusten. Daar had Zwartvleugel wel gelijk in.
Ze hoorde zijn krassende stem vlak achter haar toen de zwerm
haar door het razende onweer omlaag volgde. ‘Je hebt gedaan wat je
kon, Windvlieger.’
‘Is dat zo?’ Ze voelde zich wanhopig en buitengewoon machteloos.
‘Ik heb ze alsnog niet kunnen tegenhouden. Vlugvleugel en zijn
zwerm zullen vertrekken. Ik heb de Grote Geest teleurgesteld.’
De gespleten stam van de Bliksemboom glinsterde zwart van
de regen en zijn drie kromme splinters klauwden naar de hemel.
Opeens verlangde ze ernaar de boom onder haar klauwen te voelen,
om zich vast te grijpen aan de takken, haar hoofd in te trekken
tot op haar schouders en haar vermoeide spieren te laten rusten.
Windvlieger strekte haar vleugels en kantelde ze om haar vlucht af
te remmen.
Op dat moment barstte de hemel uiteen in een felle, withete
schittering. Elke wolk en elk grassprietje werd heel even in zilver
afgetekend.
De klap wierp Windvlieger naar achteren. De vleugel van een
andere gier raakte haar, en eventjes verkeerde de zwerm in een grote
chaos; iedereen klapwiekte in paniek en hun stemmen vormden een
wanklinkende kakofonie van gekrijs en gekras. Zodra Windvlieger
weer recht vloog, drong de onmiskenbare geur van brandlucht haar
neusgaten binnen. Zwarte rook en felle as vermengden zich met de
regen. De Bliksemboom was in vonken en vlammen uiteengespat.
Het vuur was dichtbij genoeg om mijn vleugels te verschroeien.
En mijn zwerm…
‘Naar de grond!’ Haar kreet klonk hees van angst.
Een voor een daalden de gieren neer op de aarde. Ze klapten hun
vleugels dicht en vouwden ze in, namen rennend kleine sprongetjes
om klauwvast te krijgen op de doorweekte grond en de gladde stenen. Windvlieger realiseerde zich dat ze zwaar ademde.
De regen stroomde van hun verschroeide veren toen de gieren
dicht tegen elkaar schuifelden en keken naar de brandende
Bliksemboom.
‘Het is een voorteken,’ fluisterde Zwartvleugel.
‘Ja,’ kraste Windvlieger. Een onheilspellend gevoel sloeg haar om
het hart toen ze de vlammen zag oplaaien. ‘Ja, Zwartvleugel. Er staat
ons een groot gevaar te wachten.’
‘Opnieuw,’ mompelde hij en hij sloot zijn ogen.

De nieuwe successerie van de
auteur van WarriorCats

Bravelands
Serie 1 - Deel 3
Bloed en botten
Erin Hunter

vertaald door Sandra Hessels

Een olifant die beschikt over een belangrijke gave.
Een leeuw die een gevaarlijke weg heeft gekozen.
Een baviaan die gebukt gaat onder een groot geheim.
Het kwaad is opgestaan: de dieren van de savanne
worden geleid door een moordenaar. Terwijl olifant
Sky haar kudde aanvoert en op zoek gaat naar de rechtmatige leider van Bravelands, ziet baviaan Doorn zich
gedwongen zijn oude troep te verlaten. De leeuw Fier
was ooit hun vriend, maar een tiran brengt hem op een
dwaalspoor.
Het broze evenwicht van Bravelands kan elk moment
versplinteren – tenzij roofdieren, prooien en aaseters de
poten ineenslaan…
€ 17,99

130 x 206 mm
400 blz. hardcover
zwart-wit
isbn 978 90 5924 588 4
vanaf 10 jaar
nur 283-284
verschijnt 1 april 2019

•

Van succesauteur
Erin Hunter

•

Nieuw deel in de nieuwe
reeks

•

Mooi promotiemateriaal
op aanvraag

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

9 789059 245884

Bravelands 1 – De Outsider
€ 17,99*
ISBN 978 90 5924 507 5

Bravelands 2 – De Regelbrekers
€ 17,99*
ISBN 978 90 5924 547 1
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WarriorCats
Mini avontuur
Wolksters Reis
Erin Hunter

vertaald door Ans van der Graaff
Wolkster, leider van de HemelClan, waakt aan
de rand van het bos al vele seizoenen over zijn
Clangenoten. Maar de tweebenen dringen het
territorium van de HemelClan binnen en de
HemelClan loopt gevaar te worden verdreven.
Wolkster ziet zich gedwongen de andere Clans
om hulp te vragen, maar zijn die wel bereid de
Hemelclan te helpen?

•

Een nieuwe reeks met
spin-off verhalen

•

Met zilverfolie op de
cover

•

Prequel op serie I

€ 5,95

125 x 178 mm
112 blz. paperback
zwart-wit
isbn 978 90 5924 591 4
vanaf 10 jaar
nur 283-284
reeds beschikbaar

In deze novelle uit de wereld van Erin Hunters
wereldwijde bestseller-serie WarriorCats lees je het
niet eerder vertelde verhaal van het vertrek van de
HemelClan uit het bos, lang voor de gebeurtenissen
van serie I.
Thema’s: wildernis, mysterie, mythische krachten, fantasy

9 789059 245914
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WarriorCats Dagboek
€ 13,99
ISBN 978 90 5924 446 7

WarriorCats Schetsboek
€ 13,99
ISBN 978 90 5924 333 0

Het einde van de sterren nadert.
Drie moeten er vier worden om tegen
de eeuwigdurende duisternis te strijden.

WarriorCats
Serie IV - Deel 5
De vermiste krijger
Erin Hunter

vertaald door Pauline Akkerhuis
Na de gaai met de scherpe ogen en de brullende leeuw
zal vrede komen ...

€ 17,99

130 x 206 mm
416 blz. hardcover
zwart-wit
isbn 978 90 5924 639 3
vanaf 10 jaar
nur 283-284
verschijnt 2 april 2019

•

Nieuwste deel in de
reeks

•

Voor de verzamelaars

•

Leuk om cadeau te
doen

De kloof tussen de vier Clans is haast onoverbrugbaar.
Terwijl de geesten van het Duistere Woud sterker
worden, wordt Lindepoels rol als spion met de dag
gevaarlijker. Verlamd door angst, wordt Duifvleugel
gekweld door nachtmerries over de bergen. Alsof dit
alles nog niet genoeg is, duikt er een vreemdeling op
die de spanning nog verder opdrijft. De krijgskatten
zijn gedwongen te kiezen aan wie ze hun vertrouwen
geven – voor het te laat is.

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

9 789059 246393
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Oude geheimen kunnen niet
voor eeuwig begraven blijven.

WarriorCats
Serie III - Deel 6
Zonsopgang
Erin Hunter

vertaald door Pauline Akkerhuis
Gaaiveder is vastbesloten te ontdekken wie zijn echte
ouders zijn. Maar om de waarheid te achterhalen
zal hij zich door een woud van leugens moeten
worstelen. Hulstloof wreekt zich, in haar wanhoop,
op iemand die ze altijd bewonderd heeft. Leeuwvlam
is getuige van gruwelijke gebeurtenissen die heel zijn
wereld op zijn kop zullen zetten. In het hart van een
strenge bladkaal keren Clangenoten zich tegen elkaar,
loert er gevaar achter vertrouwde gezichten en verliest
de Clan, misschien voor altijd, nog een krijger.

€ 13,99

130 x 206 mm
400 blz. Paperback
zwart-wit
isbn 978 90 5924 638 6
vanaf 10 jaar
nur 283-284
verschijnt 5 februari 2019

9 789059 246386
Zolang de voorraad strekt
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•

Van succesauteur Erin
Hunter

•

Voor de verzamelaars

•

Handig formaat

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

•

Prachtig cadeau

•

Mooie prijs

•

Uren leesplezier

WarriorCats - Serie III
Het zullen er drie zijn, drie katten van je eigen bloed...
Deze drie zullen de macht van de sterren bewaren.
€ 59,95

6 paperbacks in een slipcase
Losse verkoopwaarde € 83,94

zwart-wit
isbn 978 90 5924 641 6
vanaf 10 jaar
nur 283-284
verschijnt 29 maart 2019

Voor drie jonge kittens is de tijd gekomen om tot leerling benoemd te worden. Drie
kleinkinderen van de grote leider, Vuurster, met buitengewone talenten en krachten.
Donkere geheimen overschaduwen echter de Clan en een nieuwe profetie voorspelt grote
problemen. De krijgscode komt in gevaar en de samenwerking en krachten van de jonge
katten zullen tot het uiterste op de proef worden gesteld, opdat de Clan kan overleven.

9 789059 246416
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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?
WarriorC ats Box Serie I
6 paperbacks in een slipcase
978 90 5924 441 2 • € 59,95
Losse verkoopwaarde € 83,94

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 € 83,94
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- Eerder
te lezen
na serie I

verschenen
te lezen na
Vuursters
missie

WarriorC ats Supereditie
Vuursters missie
Dubbeldik los verhaal
Hardcover
978 90 5924 264 7 • € 22,50*

WarriorC ats Supereditie
De terugkeer van de Hemelclan
Dubbeldik los verhaal
Hardcover
978 90 5924 599 0 • € 22,50*

WarriorC ats Schetsboek
Leer je favoriete krijgskatten tekenen
Hardcover
978 90 5924 333 0 • € 13,99*

WarriorC ats Dagboek
Dagboek voor je diepste geheimen
Hardcover
978 90 5924 446 7 • € 13,99*

te lezen
na serie II

WarriorC ats Supereditie
Blauwsters Voorspelling
Dubbeldik los verhaal
Hardcover
978 90 5924 450 4 • € 22,50*
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- Eerder

verschenen

-

WarriorCats - Serie I
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DE WILDERNIS IN
Hardcover 978 90 7834 517 6 • € 17,99*

WATER EN VUUR
Hardcover 978 90 7834 519 0 • € 17,99*

GEHEIMEN
Hardcover 978 90 7834 527 5 • € 17,99*

VOOR DE STORM
Hardcover 978 90 7834 531 2 • € 17,99*

GEVAAR!
Hardcover 978 90 7834 547 3 • € 17,99*

VUURPROEF
Hardcover 978 90 7834 554 1 • € 17,99*

- Eerder

verschenen

-

WarriorCats - Serie II
de Nieuwe Profetie

MIDDERNACHT
Hardcover 978 90 5924 069 8 • € 17,99*

MAANNACHT
Hardcover 978 90 5924 072 8 • € 17,99*

DAGERAAD
Hardcover 978 90 5924 074 2 • € 17,99*

STERRENLICHT
Hardcover 978 90 5924 035 3 • € 17,99*

SCHEMERING
Hardcover 978 90 5924 066 7 • € 17,99*

ZONSONDERGANG
Hardcover 978 90 5924 092 6 • € 17,99*
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- Eerder

verschenen

-

WarriorCats - Serie III
de Macht van Drie
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HET TWEEDE GEZICHT
Hardcover 978 90 5924 421 4 • € 17,99*

DUISTERE RIVIER
Hardcover 978 90 5924 448 1 • € 17,99*

VERBANNEN
Hardcover 978 90 5924 168 8 • € 17,99*

ECLIPS
Hardcover 978 90 5924 204 3 • € 17,99*

LANGE SCHADUWEN
Hardcover 978 90 5924 263 0 • € 17,99*

ZONSOPGANG
Hardcover 978 90 5924 288 3 • € 17,99*

- Eerder

verschenen

/ V e rwac h t -

WarriorCats - Serie IV
Teken van de sterren

DE VIERDE LEERLING
Hardcover 978 90 5924 471 9 • € 17,99*

ECHO IN DE VERTE
Hardcover 978 90 5924 508 2 • € 17,99*

STEMMEN VAN DE NACHT
Hardcover 978 90 5924 556 3 • € 17,99*

SPOOR VAN DE MAAN

DE VERMISTE KRIJGER

Hardcover 978 90 5924 598 3 • € 17,99*

Hardcover 978 90 5924 639 3 • € 17,99

DE LAATSTE HOOP
Verwacht zomer 2019
Hardcover • € 17,99
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- Eerder

verschenen

-

Het mysterieuze horloge
van Walker & Dawn
Davide Morosinotto

vertaald door Manon Smits en Pieter van der Drift
1904, Louisiana.
Te Trois, Eddie, Petit en Julie zijn totaal verschillend,
maar ook de beste vrienden. Wanneer ze op een
dag drie dollar vinden, bestellen ze uit de populaire
catalogus van Walker & Dawn een revolver.
In de plaats daarvan krijgen ze echter een oud,
kapot horloge toegestuurd. Ze besluiten het te gaan
ruilen, en zo begint een spannende roadtrip...

€ 16,95

130 x 206 mm
480 blz. hardcover
zwart-wit
isbn 978 90 5924 600 3
vanaf 10 jaar
nur 283

9 789059 246003

De Bravelands Boekhandelbox

=

De Bravelands
Boekhandelsbox

6 boeken
Bravelands - De Outsider

+

20 stuks van
2 verschillende kaarten

+

20 stuks
boekenleggers

van
makers
van de

DE BRAVELANDS BOX

€ 95

(normale prijs = € 107,94)
6 boeken in één doos +
promotiemateriaal
isbn 978 90 5924 511 2
vanaf 10 jaar
nur 283-284

oom.nl
www.fant
s.be
kensbook
www.baec

6 Bravelands
buttons
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+

een tweezijdig bedrukte
poster om in de etalage te hangen

+

een verwenpakket met Afrikaanse koffie
en een prachtige mok van Bravelands.

9 789059 245112

B e s t e lov e r z i c h t
MIDDLEGR ADE NOVELS
STORMWACHTER
DE K A ARSENMAKER VAN ARR ANMORE

Hardcover 978 90 5924 583 9 • € 17,99

HET MYSTERIEUZE HORLOGE
VAN WALKER & DAW N

Hardcover 978 90 5924 600 3 • € 16,95

BR AVELANDS - SERIE 1
DE OUTSIDER

Hardcover 978 90 5924 507 5 • € 17,99*

DE REGELBREKERS

Hardcover 978 90 5924 547 1 • € 17,99*

BLOED EN BOTTEN

Hardcover 978 90 5924 588 4 • € 17,99

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

WARRIORCATS
DE SERIES

WARRIORCATS
BOEKEN BUITEN DE SERIES

WARRIORCATS - SERIE I

WARRIORCATS - SUPEREDITIES

DE WILDERNIS IN

Hardcover 978 90 7834 517 6 • € 17,99*

VUURSTERS MISSIE

Hardcover 978 90 5924 264 7 • € 22,50*

WATER EN VUUR

Hardcover 978 90 7834 519 0 • € 17,99*

BLAUWSTERS VOORSPELLING

Hardcover 978 90 5924 450 4 • € 22,50*

GEHEIMEN

Hardcover 978 90 7834 527 5 • € 17,99*

DE TERUGKEER VAN DE HEMELCLAN

Hardcover 978 90 5924 599 0 • € 22,50*

VOOR DE STORM

Hardcover 978 90 7834 531 2 • € 17,99*

GEVAAR!

Hardcover 978 90 7834 547 3 • € 17,99*

VUURPROEF

Hardcover 978 90 7834 554 1 • € 17,99*

BOX SERIE I

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

WARRIORCATS - SERIE II - DE NIEUWE PROFETIE

WARRIORCATS - NOVELLES
WOLKSTERS REIS

Paperback 978 90 5924 591 4 • € 5,95

WARRIORCATS - FANDOM

Hardcover 978 90 5924 069 8 • € 17,99*

WARRIORCATS SCHETSBOEK

Hardcover 978 90 5924 333 0 • € 13,99*

MAANNACHT

Hardcover 978 90 5924 072 8 • € 17,99*

WARRIORCATS DAGBOEK

Hardcover 978 90 5924 446 7 • € 13,99*

DAGERAAD

Hardcover 978 90 5924 074 2 • € 17,99*

STERRENLICHT

Hardcover 978 90 5924 035 3 • € 17,99*

SCHEMERING

Hardcover 978 90 5924 066 7 • € 17,99*

ZONSONDERGANG

Hardcover 978 90 5924 092 6 • € 17,99*

MIDDERNACHT

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 • € 17,99*

DUISTERE RIVIER

Hardcover 978 90 5924 448 1 • € 17,99*

VERBANNEN

Hardcover 978 90 5924 168 8 • € 17,99*

ECLIPS

Hardcover 978 90 5924 204 3 • € 17,99*

LANGE SCHADUWEN

Hardcover 978 90 5924 263 0 • € 17,99*

ZONSOPGANG

Hardcover 978 90 5924 288 3 • € 17,99*

BOX SERIE III

6 x Paperback 978 90 5924 641 6 • € 59,95

WARRIORCATS - SERIE IV - TEKEN VAN DE STERREN
DE VIERDE LEERLING

Hardcover 978 90 5924 471 9 • € 17,99*

ECHO IN DE VERTE

Hardcover 978 90 5924 508 2 • € 17,99*

STEMMEN VAN DE NACHT

Hardcover 978 90 5924 556 3 • € 17,99*

SPOOR VAN DE MA AN

Hardcover 978 90 5924 598 3 • € 17,99*

DE VERMISTE KRIJGER

Hardcover 978 90 5924 639 3 • € 17,99

WarriorCats
Shopper
Pakket van 10
978 90 5924 501 3
€ 12,50 (inkoopprijs)
€ 2,95/stuk (adviesverkoopprijs)

9 789059 245013

*prijswijzigingen van deze titels gaan in vanaf 01/01/2019
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VERKOOP
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Stijn Baeckens
T +32 475 29 78 86
stijn.baeckens@baeckensbooks.be
Karl Daeseleire
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Baeckens Books nv
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2800 MECHELEN
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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
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