Ks1 Sats Paper English 2009 Crocodile
Recognizing the exaggeration ways to acquire this ebook Ks1 Sats Paper English 2009 Crocodile is
additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. acquire the Ks1 Sats Paper
English 2009 Crocodile join that we present here and check out the link.
You could purchase lead Ks1 Sats Paper English 2009 Crocodile or get it as soon as feasible. You could
speedily download this Ks1 Sats Paper English 2009 Crocodile after getting deal. So, gone you require the
books swiftly, you can straight acquire it. Its correspondingly very easy and appropriately fats, isnt it? You
have to favor to in this circulate
stiefzus. Maar als prins Kai in haar leven verschijnt,
bevindt ze zich plots in het midden van een
intergalactische strijd. Verscheurd door de keuze
tussen plicht en vrijheid, loyaliteit en verraad, moet
Cinder eerst de geheimen uit haar verleden achterhalen
om de toekomst van haar wereld te kunnen beschermen.
De verschrikkelijke meneer Gom heeft een plan Andy
Stanton 2017-10-16 Meneer Gom is een enorme
luiwammes die niet van opruimen houdt. Zijn huis is een
puinhoop maar zijn tuin ziet er keurig uit. Tot hond John
er een bende van maakt. Meneer Gom wordt

De lunar chronicles. Cinder Marissa Meyer
2013-04-17 Mensen en andro den leven samen in de
grauwe straten van Nieuw Peking. Een dodelijke plaag
houdt lelijk huis onder de bevolking. Vanuit de ruimte
kijken de meedogenloze maanmensen toe, hun kans
afwachtend. Niemand weet dat het lot van de aarde
afhangt van
n meisje Cinder, een getalenteerde
monteur, is een cyborg. Ze is een tweederangsburger met
een mysterieus verleden, beschimpt door haar
stiefmoeder en beschuldigd van de ziekte van haar
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verschrikkelijk boos. Vanaf ca. 8 jaar.
Het maan-mysterie Stuart Gibbs 2016-05-17
Onweerstaanbaar vervolg op De maan-zaak Op de
maanbasis waar Dash en zijn ouders nog steeds
verblijven, kun je je niet verstoppen. Het complete
bouwwerk is tenslotte niet veel groter dan een
voetbalveld. En terwijl de mysterieuze dood van een
van de voornaamste wetenschappers op de basis nog
steeds niet is opgelost, is Nina Stack, de nieuwe
commandant, opeens verdwenen. Dash is pas twaalf
jaar oud is en nu al de beste detective van de hele
maan. Maar deze vreemde verdwijning geeft zelfs Dash
kopzorgen – ook omdat hij toevallig een alien heeft
ontmoet, wat absoluut geheim moet blijven. Wanneer
het voortbestaan van de mensheid op het spel komt te
staan, wordt de druk op Dash onnoemelijk groot. Kan
hij het mysterie van de verdwenen commandant
oplossen?
Orion en het donker / druk 1 Emma Yarlett
2015-09-18
De maan-zaak Stuart Gibbs 2015-06-09 Reis mee naar
de maan! Futuristische whodunit voor jongens en
meisjes vanaf 10 jaar De maan-zaak is een spannend
verhaal voor humor en bijzondere gadgets en is in
2017 bekroond door de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury in
de categorie 12-14 jaar. Het is het jaar 2041 en er
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wonen mensen op de maan. Nou ja, op een maanbasis. De
twaalfjarige Dash is een van hen. Het klinkt geweldig,
maar de verslagen die Dash verplicht naar de aarde
moet sturen, staan vol leugens. Want je mag helemaal
niet naar buiten, het eten is er ver-schrik-ke-lijk, en de
wc’s zijn echt een drama. Tot dag 188 is het leven dus
eigenlijk oersaai op de maan, maar dan wordt dr. Holtz
dood gevonden buiten de basis. De bevelhebber van de
basis denkt direct aan een ongeluk. Maar Dash gelooft
dat niet en gaat stiekem zelf op onderzoek uit, waarbij
hij zaken ontdekt waar hij misschien beter niet vanaf
had kunnen weten… Lees ook het spannende vervolg:
Het maan-mysterie.
De kat die er niet was Lilian Jackson Braun 1994
Tijdens een reis die een Amerikaanse journalist met enkele
dorpsgenoten naar Schotland maakt, gebeuren zeer
vreemde dingen.
Engelen, een bedreigde soort Malcolm Godwin 2004
David ontdekt de wereld Anne Holm 1986 Zonder dat
hij het doel van zijn tocht kent, maakt een jongen die
altijd in een kamp heeft geleefd een lange en moeilijke reis
dwars door Europa.
Klas op stelten Matt Stanton 2019-07-16 Voor
fans van Het leven van een loser en Niek de Groot! Max
krijgt altijd, en dan ook echt ltijd, overal de schuld
van. Dus ook wanneer er iemand – ieuw! – in het
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opslaghok heeft gepoept, en dat heeft Max dus cht
niet gedaan! Om te bewijzen dat hij heus wel wat kan,
doet hij mee aan de verkiezingen voor
klassenvertegenwoordiger. Als dat maar goed gaat!
Die eeuwige Egyptenaren / druk 1 Terry Deary
2013-06-28 Informatie over allerlei zaken uit de
geschiedenis van het oude Egypte. Met zwart-witte
tekeningen. Vanaf ca. 12 jaar.
Paleis van de lach John Berkeley 2011-09-05 Tycho
Woensdag is wees en woont in een ton. Hij is nog nooit
naar het circus geweest, maar als het circus Osuro in
de stad Reusel aankomt, weet hij wel dat dit geen
norm
l circus is. Het circus arriveert in het geheim en
in het holst van de nacht. Vanuit zijn ton op een
heuvel ziet Tycho hoe de tenten worden opgezet en het
circusterrein langzaam maar zeker gevuld raakt.
Slaapdronken ontmoet Tycho een enorme tijger en de
volgende morgen besluit hij dat hij m
r wil weten
over dat geheimzinnige circus en de tijger. Zo begint een
fantastisch avontuur, waarin Tycho met zijn kleine
vriendin Mini op zoek gaat naar het paleis van de lach,
waar de Grote Cortado een kwaadaardig plan in
uitvoering brengt.
Keverjongen M.G. Leonard 2016-03-02 De vader van
Darkus is spoorloos verdwenen. Hij is voor het laatst
gezien in een afgesloten zaal van het natuurhistorisch
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museum waar hij werkt. De politie staat voor een
raadsel en weet niet waar ze hem moeten zoeken. Darkus
gaat zelf op onderzoek uit en ontdekt dat zijn vader
een gevaarlijke tegenstander had. Een vijand waar
Darkus in z’n eentje nooit tegen op kan. Maar
onverwacht krijgt hij hulp, eerst van een enorme kever,
en dan van honderden andere insecten die vliegend,
kruipend, prikkend en bijtend op spectaculaire manier de
strijd aangaan. Keverjongen is het eerste deel van een
spannende serie vol humor, echte vriendschap en
superslimme insecten. Voor de fans van Roald Dahl en
heel veel andere lezers.
De drakenoppasser Josh Lacey 2016-03-15
Supergrappig drakenboek voor 7+ Lieve oom Morton,
pak nu onmiddellijk een vliegtuig en kom terug! Uw
draak heeft Jemima opgegeten. Emily houdt (eh... hield)
zielsveel van dat konijn! Maar ik moet nu ophouden, ik
ruik een brandlucht... Eddie Het klonk zo simpel: Eddie
zou een weekje op het ietwat ongewone huisdier van zijn
oom Morton passen, terwijl die op vakantie is. Maar al
gauw is de koelkast leeg, staan de gordijnen in de fik en
rent de postbode hun huis voorbij… Wanneer Eddie
langzaamaan wat meer drakenoppaservaring heeft
opgedaan, blijkt draak Ziggy opeens verdwenen. Eddie
vindt hem terug in een kast. Heeft hij soms iets te
verbergen? Wat is toch het geheim dat oom Mortons
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draak met zich meedraagt? uiten!
Hoe de olifant een lange slurf kreeg Rudyard Kipling
1989 Een kleine, nieuwsgierige olifant wordt zo hard
door een krokodil in het water getrokken, dat hij een
hele lange neus krijgt. Prentenboek met
waterverfschilderingen in pastel. Voorlezen vanaf ca.
4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
De eerste honderd woorden / druk 7 Heather Amery
2009-05 Aanwijsprentenboek met cartoonachtige
illustraties in kleur over zaken uit de directe omgeving
van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
Sjostakovitsj Krzysztof Meyer 1996 Biografie van de
Russische componist (1906-1975).
Knuffel Shirley Hughes 1995 Wanneer een kleine jongen
zijn speelgoedhond Knuffel verliest, heeft zijn zusje een
heel goed idee om hem terug te krijgen. Prentenboek met
fantasievolle kleurenillustraties voor kleuters
vanaf ca. 4 jaar.
Ik ben nummer vier / druk 1 Pittacus Lore (pseud. van
James Frey.) 2012-10-23 John Smith (15) is een van
negen vluchtelingen van de planeet Lori n, die op aarde
een schuilplaats hebben gevonden. Buitenaardse wezens
proberen hen een voor een te doden. John is nummer vier
op hun lijst. Vanaf ca. 15 jaar.
De prinses in de papieren zak 1995 Sprookjesachtig
verhaal over een prinses die een draak op een slimme
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manier voor de gek houdt en zo haar vriendje kan
bevrijden. Vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar,
bruikbaar in alfabetiseringsprojecten.
Sjakie en de chocoladefabriek Roald Dahl
2016-01-26 De klassieker Sjakie en de
chocoladefabriek is een bestseller van
kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige
tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake.
Sjakie en de chocoladefabriek werd al twee keer
verfilmd, onder meer door Tim Burton, met Johnny Depp
in de rol van Willie Wonka. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet n op je e-reader lezen. Dit e-book
is geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. Als Sjakie een Gouden
Toegangskaart vindt in een reep chocola, gaat zijn
diepste wens in vervulling: hij krijgt een rondleiding
door de geheimzinnige chocoladefabriek van meneer
Willie Wonka, de ongelofelijkste, geweldigste en
verbazingwekkendste chocoladefabrikant ooit. En wie
zou niet willen rondwandelen op de plek waar ze
opstijglimonade met prik, holle-kiezen-vullende
karamels, aardbeiensap-waterpistolen of aflikbaar
behang voor kinderkamers maken? Maar in de fabriek
schuilen ook grote gevaren. Bijvoorbeeld voor Caspar
Slok, die door een rivier van hete chocolade wordt
meegesleurd... ‘Roald Dahl is de beste
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kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Victor Jan Valentijn Vis Mem Fox 1992 Victor houdt
heel veel van juf Fina uit het bejaardentehuis en als zij
haar geheugen kwijt is, gaat hij dat voor haar zoeken.
Prentenboek met sfeervolle illustraties in bonte
kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
De laatste wilde dieren Piers Torday 2015-09-30 De
12-jarige Kester woont in een wereld waarin alle
dieren zijn uitgeroeid. Denkt hij. Dan ontmoet hij een
groepje pratende duiven en een bazige kakkerlak (‘De
Generaal’). Ze hebben zijn hulp dringend nodig: er leven
nog wel een paar dieren, maar ze zijn ziek. Samen met een
edelhert, een enthousiast wolfje, een hooghartige kat,
een dansende dwergmuis en het meisje Polly vertrekt
Kester op een gevaarlijke missie. Het wordt een race
tegen de klok, want ze worden achternagezeten door
de wraakzuchtige Kapitein Skuldiss, die alle dieren
voorgoed wil uitroeien... ‘Van dit soort series wil je
graag dat ze n grappig n spannend n ontroerend
zijn, en De laatste wilde dieren is dat allemaal.’ Edward van de Vendel
De ring van aarde Chris Bradford 2013-08-26 Jack
Fletcher is terug! Na drie halsbrekende avonturen die
hem als samoerai gevormd hebben, is Jack ouder en
wijzer. Maar of dat genoeg zal zijn om te
overleven?Jack moet vluchten voor zijn leven. Hij kan
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alleen nog maar op zijn eigen zwaard vertrouwen en
dat zwaard heeft hij hard nodig tegen de machten die
hem van alle kanten bedreigen. Op de hielen gezeten door
de samoerai hoopt Jack Nagasaki te bereiken, maar in
plaats daarvan loopt hij in een hinderlaag en wordt hij
gevangengenomen. Zijn ontvoerders nemen hem mee naar
een afgelegen bergdorp, dat blijkt te worden geregeerd
door ninja s. Jacks enige zorg is nu nog wie hem het
eerst zal vermoorden, de samoerai of de ninja s.
Greta en de reuzen Zo Tucker 2020-01-15 Greta
woont in een prachtig bos dat wordt wordt bedreigd
door reuzen. Toen de reuzen het bos ontdekten, kapten
ze bomen zodat ze huizen konden bouwen. Daarna hakten
ze nog meer bomen om en bouwden ze nog grotere huizen.
Die huizen vormden dorpen, de dorpen groeiden uit tot
steden en nu is er bijna geen bos meer over. De dieren in
het bos roepen Greta's hulp in. Gelukkig heeft ze een
idee...
De Viezodroog Stephen Cosgrove 1978
De juwelendief M.G. Leonard 2020-06-16 Alex moet
op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de
Hooglanden-expres ontdekt hij een verstekeling. Weet
zij iets van de kostbare juwelen die overal verdwijnen?
Of is er meer aan de hand? De juwelendief is het eerste
deel in de whodunitserie Dader op het spoor van Sam
Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van onder meer
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Keverjongen. Voor treinfanaten en detectives vanaf 9
jaar. Met illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft
echt zijn oom niet nodig als oppas, maar toch moet hij
met de reisjournalist mee op de laatste reis van
stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook het Britse
koningshuis is van de partij. Dan ontdekt Alex een
verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken met de
kostbare juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de
hand? Geen van de volwassenen lijkt op het goede
spoor te zitten, en dus is het aan Alex om de waarheid
boven tafel te krijgen.
Ieorg Idur Roald Dahl 2016-02-17 'IEORG IDUR' won
in 1991 de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. Een
fantastisch kinderboek volledig in kleur van
bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen
van bekroond illustrator Quentin Blake. 'Esio Trot'
werd verfilmd met in de hoofdrollen Dustin Hoffman en
Judi Dench. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet
n op je e-reader lezen. Op je smartphone of tablet zie je
bovendien alle illustraties in kleur. Dit e-book is
geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. Vanaf zijn balkon kan meneer Hoppe
precies op het balkon van zijn onderbuurvrouw kijken.
Al jaren is hij stiekem verliefd op mevrouw Zilver, maar
hij is te verlegen om haar aan te spreken. In gedachten
verzint hij de grootste heldendaden om indruk op haar
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te maken. Kon hij haar maar bevrijden uit handen van een
bende gewapende boeven... Op een dag hoort hij mevrouw
Zilver zeggen dat haar schildpad maar niet wil groeien.
Meneer Hoppe grijpt zijn kans en verzint voor haar een
indrukwekkende toverspreuk. In eerste instantie werkt
de truc, maar dan loopt het volledig uit de hand... Deze
editie van 'IEORG IDUR' is volledig in kleur
ge llustreerd door Quentin Blake. ‘Roald Dahl is de
beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Mevrouwtje tweeling Roger Hargreaves 2013-09-04
Mevrouwtje Tweeling en Mevrouwtje Tweeling zijn een
tweeling. Ze doen alles in twee n. Maar dat is niet
alles. Het hele dorp bestaat uit tweelingen!
Mevrouwtje Tweeling is het elfde deeltje van de
Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
De giraffe, de peli en ik Roald Dahl 2016-01-26 De
Giraffe, de Peli en Ik is een fantastisch kinderboek van
bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen
van bekroond illustrator Quentin Blake. In een oude,
vervallen snoepwinkel ontdekt Billy een wel heel
bijzonder trio: een pelikaan, een giraffe en een bruine aap.
Aap zingt voor iedereen in de buurt: ‘Wij staan met
elkaar, dag en nacht voor u klaar. De Giraffe, de Peli
en Ik.’ De dieren hebben een ladderloos
glazenwassersbedrijf. Als ze samen met Billy een heel
bijzondere opdracht krijgen, blijkt dat de vrienden nog
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v
l meer kunnen dan alleen ramen lappen. ‘Roald Dahl
blijft onverminderd populair.’ – de Volkskrant
De kakelbonte kameleon / druk 7 Eric Carle 2004 Een
kameleon wil steeds op een ander dier lijken, totdat hij
ontdekt dat het toch het plezierigste is om een gewone
kameleon te zijn. Hardkartonnen prentenboek in kleur;
uitsparingen in de marge geven de behandelde kleuren
en/of dieren aan. Vanaf ca. 3 jaar.
Claudine van Florian Charles Antoine Guillaume
Pigault-Le-Brun 1801
De Avond Voor Kerstmis Clement Clarke Moore 2006
De ouders van zes slapende kinderen zijn getuige van het
bezoek dat de kerstman aan hun huis brengt.
Prentenboek met fraaie illustraties in kleur en tekst op
rijm. Vanaf ca. 4 jaar
De labyrintrenner James Dashner 2014-09-11 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
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lot te ontrafelen.
Rich People Problems Kevin Kwan 2020-01-23 Het
derde en laatste deel van de hilarische Crazy Rich
Asians-trilogie Voor de fans van Lauren Weisberger
en Sophie Kinsella ‘Kwan weet hoe je een guilty
pleasure schrijft. Dit boek is buitensporig, overvloedig
en absoluut verrukkelijk.’ The New York Times Als
Rachel Chu, docent economie aan de Universiteit van
New York, haar collega Nicholas Young ontmoet,
ziet ze in eerste instantie niets in hem. Rachel is zelf een
ABC – een American-born Chinese – en heeft geen
interesse in een relatie met een Aziatische man. Maar
deze charmante geschiedenisprofessor blijkt toch wel
erg goed bij haar te passen... Als Nicholas Young
hoort dat zijn oma op sterven ligt, haast hij zich naar
haar toe. Maar hij is niet de enige. Van over de hele
wereld trekken leden van de Shang-Young-clan naar
Singapore. Binnen de kortste keren verandert de
familievilla in een web van intriges en onderhuidse
spanningen. Want hoewel iedereen beweert te zijn
gekomen om hun matriarch de laatste eer te bewijzen,
weet Nick wel beter: de jacht op het familiefortuin is
geopend! De pers over Crazy Rich Asians ‘Een
ongelooflijk geestig debuut over drie superrijke Chinese
families. Een fantastische roman.’ Hebban.nl ‘Fris,
levendig en hilarisch. Een culturele mijlpaal.’ The Wall
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Street Journal ‘Een grappige, extravagante en
spectaculaire komedie.’ The Guardian
De heksenkring Cate Tiernan 2012-09-18 Ik weet dat
ik geen gewone tiener ben. Ik ben een heks. Een heks naar
het bloed. Mijn ouders zijn mijn ouders niet. Mijn zuster
en ik zijn niet hetzelfde. Zelfs in de Coven heb ik te veel
macht. Ik ben te anders, ik hoor er niet bij. Ik ben alleen,
maar ik heb Cal nog.De zestienjarige Morgan is niet wie
ze dacht dat ze was. Maar wie is ze dan wel?
Jinxed Amy McCulloch 2019-01-15 Een schattig
hondje of een prachtige vlinder? Welk robot-huisdier
zou jij kiezen? Vergeet je smartphone en ren naar de
Moncha-store voor de nieuwste baku! Laceys grote
droom is om later bij het bedrijf te gaan werken dat de
baku heeft uitgevonden, een robot-huisdier waarmee je
honderd keer zoveel kunt doen als met een smartphone.
Daarvoor moet ze dan wel eerst naar Profectus, een
eliteschool waar alles draait om high tech. Wanneer
ze wordt afgewezen omdat ze zich geen mooie dure baku
kan veroorloven, valt haar droom in duigen. Alles
verandert wanneer ze de kapotte resten vindt van een
wel heel coole level 3-baku. Ze weet het ding te fixen,
en dan staat er ineens een adembenemend mooie kat voor
haar, die ze Jinx noemt. Tot haar grote blijdschap
wordt ze met Jinxed alsnog aangenomen op Profectus.
Maar dan beginnen haar vreemde dingen op te vallen.
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Wat is er aan de hand met haar baku? En vooral:
waarom is Carter, de jongen die haar altijd loopt te
pesten, er zo in ge nteresseerd?
Er was eens een kasteel Piers Torday 2017-11-04 Er
was eens een kasteel is het nieuwe boek van Piers
Torday, auteur van de Laatste wilde dieren-trilogie
en winnaar van de Guardian Fiction Children’s Prize. Een
magisch winters sprookje. Er was eens een kasteel is
het nieuwe boek van Piers Torday, auteur van de
Laatste wilde dieren-trilogie en winnaar van de
Guardian Fiction Children’s Prize. Kerstavond. Mouse
Mallory rijdt met zijn familie door een besneeuwd
landschap, op weg naar zijn grootouders. Maar ze
komen er nooit aan. De auto slipt en Mouse wordt uit
de auto geslingerd. Hij wordt wakker in een magisch
landschap met een praatziek schaap en een nogal bazige
paard als gezelschap. Mouse onderneemt een
wonderlijke reis door een wereld vol monsters,
gevaarlijke ridders en mysterieuze tovenaars. Terwijl
hij op zoek is naar een kasteel dat er misschien niet is,
realiseert hij zich dat dit misschien wel de belangrijkste
reis van zijn leven is... ‘Piers Torday bewijst opnieuw
dat hij een van de beste kinderboekenauteurs van dit
moment is.’ The Guardian
Creatief denken en brainstormen J. Geoffrey Rawlinson
1982
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Een rimpel in de tijd Madeleine L'Engle 2018-03-08 A
Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine
L’Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze
fantasyklassieker verschijnt tegelijk met de grote
Disney-film (met o.a. Reese Witherspoon, Chris Pine en
Oprah Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek
te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen
verdwijnt de vader van Meg plotseling. Samen met haar
broertje Charles Wallace en hun vriend Calvin reist ze
door tijd en ruimte naar een verre planeet om hem te
zoeken. Onderweg krijgt het drietal te maken met de
Machten van de Duisternis en moet Meg haar broertje
redden uit handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om
hun vader te vinden? Deze fantasyklassieker heeft
decennialang vele generaties weten te inspireren en is
nog steeds geliefd bij kinderen en hun ouders over de hele
wereld. ‘Dit was mijn favoriete kinderboek. Niet alleen
had ik een echte band opgebouwd met de denkbeeldige
personages, maar door dit boek zag ik de magie van het
verhalen vertellen en de kracht van het geschreven
woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code
en Oorsprong
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De vijfde golf Rick Yancey 2013-09-10 Soms denk ik
dat ik de laatste mens op aarde ben. Dat betekent dat
ik de enige mens in het universum ben. Dat is onzin, ik weet
het. Ze kunnen niet iedereen gedood hebben nog niet. De
eerste golf: de wereld wordt gehuld in duisternis De
tweede golf: als je geluk hebt weet je te ontsnappen De
derde golf: als je pech hebt overleef je De vierde golf: er
geldt nog maar
n regel vertrouw niemand Nu de
vijfde golf eraan komt, is Cassie op de vlucht voor
Hen, de wezens die er menselijk uitzien maar het niet zijn.
Zij die het land doorkruisen om eenieder te vermoorden
die ze tegenkomen. Cassie gelooft dat er maar
n
manier is om te overleven: door alleen te blijven. Maar
dan ontmoet ze Evan Walker, de verleidelijke en
mysterieuze vreemdeling die haar enige hoop is om haar
vijfjarige broertje te helpen bevrijden. En haar enige hoop
om zelf te overleven. Maar Cassie moet kiezen tussen
vertrouwen en wanhoop, tussen verzet of overgave.
Tussen leven... en dood. De vijfde golf, dat al maanden
op de Amerikaanse bestsellerlijsten staat, is een
meeslepend, aangrijpend en episch verhaal over verlies,
ondenkbare dilemma's en moed. #5degolf
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