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As recognized, adventure as with ease as experience very nearly lesson, amusement, as skillfully as concord can be
gotten by just checking out a ebook Unsouled Unwind 3 Neal Shusterman afterward it is not directly done, you could
tolerate even more something like this life, in the region of the world.
We have the funds for you this proper as competently as simple habit to get those all. We meet the expense of
Unsouled Unwind 3 Neal Shusterman and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way.
in the middle of them is this Unsouled Unwind 3 Neal Shusterman that can be your partner.

bekendheid als auteur van de Divergent-trilogie. Deze
enorm succesvolle serie is tevens een wereldwijde
bioscoophit geworden.
Unwholly Neal Shusterman 2020-12-03 Berkat Connor, Lev,
dan RisaÑdan pemberontakan mereka di Kamp Akumulasi
Happy JackÑorang tak lagi dapat menutup mata tentang
praktik pemisahan raga. Pemisahan raga memang dapat
membebaskan masyarakat dari remaja bermasalah sekaligus
menyediakan organ tubuh yang sangat dibutuhkan untuk
transplantasi, namun moralitas perbuatan itu
dipertanyakan. Sayangnya, pemisahan raga telah menjadi
bisnis besar, dan diminati kekuasaan politik serta
perusahaan tertentu, yang bukan hanya ingin
melanjutkannya, tapi juga memperluas pesertanya:
narapidana dan orang miskin. Cam adalah produk pemisahan
raga; dibuat dari penyatuan organ anak-anak Unwind lain.
Dia remaja yang secara teknis tak ada. Frankenstein
Futuristik, itu sebutannya. Selagi berjuang mencari
identitas dan makna dirinya, dia bertanya-tanya apakah
seseorang hasil penyatuan ulang dapat memiliki jiwa. Dan
ketika tindakan seorang pemburu hadiah sadis tak sengaja
mempererat takdir Cam dengan takdir Connor, Risa, dan
Lev, dia juga jadi mempertanyakan apa arti kemanusiaan
itu sendiri. UnWholly merupakan buku pendamping Unwind.
Menantang kita untuk mempertanyakan di mana sebenarnya
kehidupan dimulai dan di mana kehidupan berakhirÑserta
apa arti hidup sebenarnya.
Verbreken Lauren DeStefano 2013-08-28 Door een mislukte
poging van wetenschappers om een perfect menselijk ras
te creëren, worden vrouwen niet ouder dan twintig jaar
en sterven mannen op hun vijfentwintigste. Met nog een
paar jaar te gaan, komt het einde voor Rhine steeds
dichterbij. Helemaal nu ze in het ziekenhuis ligt en
Vaughn haar nog altijd achterna zit. Samen met Linden en
Cecily slaat ze op de vlucht. Nu ze weet dat haar broer
nog leeft, zet ze alles op alles om hem te vinden. Zo
hoopt ze de antwoorden te krijgen waar ze al zo lang
naar op zoek is. Verbreken is het zinderende slotdeel in
de sensationele, futuristische The Chemical Gardentrilogie.
The Toll Neal Shusterman 2019-11-05 In the highly
anticipated finale to the New York Times bestselling
trilogy, dictators, prophets, and tensions rise. In a
world that’s conquered death, will humanity finally be
torn asunder by the immortal beings it created? Citra
and Rowan have disappeared. Endura is gone. It seems
like nothing stands between Scythe Goddard and absolute
dominion over the world scythedom. With the silence of
the Thunderhead and the reverberations of the Great
Resonance still shaking the earth to its core, the
question remains: Is there anyone left who can stop him?
The answer lies in the Tone, the Toll, and the Thunder.
UnSouled Neal Shusterman 2014-10-14 After the
destruction of the Graveyard, Connor and Lev are on the
run, seeking a woman who may be the key to bringing down
unwinding forever while Cam, the rewound boy, tries to
prove his love for Risa by bringing Proactive Citizenry
to its knees.
Licht Michael Grant 2015-12-22 Lekker lezen dankzij
PrismaDyslexie-boeken Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici

De erfenis van Tesla Neal Shusterman 2020-04-01 Absurde
uitvindingen van Nikola Tesla en een pastelkleurig
genootschap Bekroond door de Vlaamse Kinder- en
Jeugdjury. De veertienjarige Nick verhuist met zijn
vader en broertje naar het huis van hun oudtante Greta.
De zolder – Nicks nieuwe slaapkamer – ligt vol oude,
nutteloze apparaten. Nick besluit eens goed op te ruimen
en een garageverkoop te organiseren. Nadat hij overal
flyers heeft verspreid en alle spullen naar buiten heeft
gesleept, begint het keihard te regenen. Ondanks het
noodweer komen er massa’s mensen opdagen. Ze lijken stuk
voor stuk door een specifiek voorwerp te worden
aangetrokken. Nick blijft verwonderd achter als bijna
alle apparaten zijn verkocht. Dan blijkt dat er iets
vreemds aan de hand is met de spullen. De ouderwetse
bandrecorder neemt op wat je liever niet zegt, de
fotocamera maakt foto’s van de toekomst en de oude accu
wekt een dode goudvis tot leven. Nick moet zorgen dat
hij alle voorwerpen terugkrijgt, voor er onomkeerbare
rampen gebeuren. Wat hij niet weet is dat een geheim
genootschap precies op hetzelfde uit is…
UnStrung Neal Shusterman 2012-07-24 How did Lev Calder
move from an unwillingly escaped Tithe to a clapper? In
this revealing short story, Neal Shusterman opens a
window on Lev’s adventures between the time he left CyFi
and showed up at the Graveyard. Pulling elements from
Neal Shusterman’s critically acclaimed Unwind and giving
hints about what is to come in the riveting sequel,
UnWholly, this short story is not to be missed.
Posthumanist Readings in Dystopian Young Adult Fiction
Jennifer Harrison 2019-04-29 This book explores the
deployment of posthumanist ideology in young adult
dystopian fiction. It applies this theory to the
presentation of social issues in select novels.
The fates divide Veronica Roth 2018-04-10 Het vervolg op
Carve the mark Van de auteur van de Divergent-serie! Het
lot bracht ze samen. Nu zal het ze verdelen. De levens
van Cyra Noavek en Akos Kereseth zijn bepaald door hun
lotsbestemmingen. Het lot van Akos is dat hij zal
sterven in dienst van de familie Noavek, maar toch is
hij verliefd geworden op Cyra. Dan eist Cyra's
doodgewaande vader Lazmet, een meedogenloze tiran, de
Shotet-troon op. Akos vreest dat zijn einde dichterbij
is dan ooit. Lazmet staat op het punt een barbaarse
oorlog te ontketenen, en Cyra en Akos willen hem koste
wat het kost tegenhouden. Ze moeten hun familie, hun
rijk en misschien zelfs elkaar verraden en bepalen waar
hun loyaliteit ligt. Over Carve the mark: 'Lezers zullen
verlangend uitkijken naar het tweede deel.' Publishers
Weekly 'Een page-turner waarvan je de afloop moet weten.
De karakter stelen je lezershart en na afloop is er een
belangrijke vraag: waar blijft deel twee?!' Hebban.nl
Over de Divergent-serie: 'Fans van De Hongerspelen
kunnen hun hart ophalen met deze bloedstollende serie.'
7Days 'Veronica Roth weet hoe ze een goed boek moet
schrijven.' Hebban.nl Lees ook de Divergent-serie van
Veronica Roth: Divergent 1 - Inwijding Divergent 2 Opstand Divergent 3 - Samensmelting Divergent 0.1 - Het
verhaal van Four Veronica Roth (1988) studeerde af in
Creatief schrijven aan de Northwestern University en
woont in de buurt van Chicago. Ze geniet internationale
unsouled-unwind-3-neal-shusterman
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minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het
lezen gemakkelijker wordt. Het zinderende slot van de
bloedstollende GONE-serie De koepel die de FAKZ al
maandenlang van de buitenwereld afsluit, lijkt zijn
langste tijd te hebben gehad. De kinderen van Perdido
Beach kunnen de buitenwereld zien, en de buitenwereld
ziet hen. Niemand weet wat er precies aan de hand is,
maar iedere beweging binnen de koepel wordt
geregistreerd door tv-camera’s. Intussen proberen Sam en
zijn mede-overlevenden nog altijd te ontkomen aan de
brute moordlust en manipulaties van de Duisternis.
Kunnen zij de FAKZ ten einde brengen en de Duisternis
verslaan? Hoop op een goede afloop lijkt dichterbij dan
ooit, maar of dat terecht is?
De geheimzinnige gang Eric Elfman 2016-09-28 De
geheimzinnige gang van Neal Shusterman & Eric Elfman Het
slot van de Accelerati-trilogie! Controle over alle
energie van de wereld: dat is wat Edison, de leider van
het Accelerati-genootschap wil. Om dat te bereiken heeft
hij nog drie ontbrekende voorwerpen nodig. Nick kan niet
anders dan Edison helpen bij zijn zoektocht naar deze
laatste onderdelen van Tesla's ultieme mega-uitvinding.
Alleen zo kan hij zijn vader en broertje beschermen.
Hulp van zijn vrienden hoeft hij niet te verwachten.
Verspreid over de wereld worstelen zij met hun eigen
mysteries: Vince zit in Schotland, Caitlin en Mitch zijn
voortdurend onderweg en waar hangt Petula eigenlijk uit?
Nick beseft dat dit zijn gevaarlijkste opdracht ooit
wordt: het gaat om Tesla's krachtigste uitvindingen
aller tijden, die samen in staat zijn om de tijd te
verpletteren en de ruimte te doen instorten... Lukt het
hem om de wereld, en daarmee zichzelf en zijn vrienden,
te redden van de ondergang? Lees de hele Acceleratitrilogie! De mysterieuze zolder Deel 2 - De
raadselachtige ruimteDeel 3 - De geheimzinnige gang
Everfound Neal Shusterman 2012-05 In the limbo that's
Everlost, Mary, Nick, Allie, and others face the
decisions that will determine whether that place and the
Earth itself will continue to exist, as well as where
their own futures lie.
Alleen voor haar Abbi Glines 2017-06-16 Allen voor haar
is het tweede deel in de Sea Breeze-reeks van
bestsellerauteur Abbi Glines Het is tropisch heet inde
kustplaats Sea Breeze. De enige afleiding van de hitte
is flirten en alles wat daaruit volgt. Playboy Cage is
eigenaar van een luxe appartement waar het een komen en
gaan is van gasten. Het merendeel van het zijn
bloedmooie meisjes met lange benen die nooit langer
blijven dat een nacht of twee. Als Cage plotseling een
nieuwe huisgenoot krijgt in de vorm van Marcus, die zijn
liefdesverdriet probeert te vergeten, verandert zijn
leven volledig. Vanaf het moment dat Marcus bij hem
woont, is er iemand te gast die hij niet kan vergeten.
Willow - Low voor vrienden - is het meisje met wie Cage
wil trouwen, dat weet hij zeker. Maar ze zijn als dag en
nacht, en Marcus begrijpt niet hoe Low het losbandige
gedrag van Cage kan uithouden. Wat ze eigenlijk nodig
heeft is een echte man, iemand die knap én verstandig
is, zoals Marcus. Maar algauw komen Cage, Marcus en Low
erachter dat een driehoeksverhouding heel snel heel
ingewikkeld kan worden.
Critical Foundations in Young Adult Literature Antero
Garcia 2013-11-19 Young Adult literature, from The
Outsiders to Harry Potter, has helped shape the cultural
landscape for adolescents perhaps more than any other
form of consumable media in the twentieth and twentyfirst century. With the rise of mega blockbuster films
based on these books in recent years, the young adult
genre is being co-opted by curious adult readers and by
Hollywood producers. However, while the genre may be
getting more readers than ever before, Young Adult
literature remains exclusionary and problematic: few
titles feature historically marginalized individuals,
the books present heteronormative perspectives, and
unsouled-unwind-3-neal-shusterman

gender stereotypes continue to persist. Taking a
critical approach, Young Adult Literature: Challenging
Genres offers educators, youth librarians, and students
a set of strategies for unpacking, challenging, and
transforming the assumptions of some of the genre's most
popular titles. Pushing the genre forward, Antero Garcia
builds on his experiences as a former high school
teacher to offer strategies for integrating Young Adult
literature in a contemporary critical pedagogy through
the use of participatory media.
Het verhaal van Four Veronica Roth 2014-11-03 Dit ebook
met de vier novelles De overstapper, De aspirant, De
zoon en De verrader geeft een uniek inkijkje in het lot
van Tobias en in de wereld van Divergent. Tobias vertelt
hoe hij in Zelfverloochening opgroeide en ‘ontsnapte’
naar Onverschrokkenheid waar hij voor het eerst
vriendschappen sloot. Hoe hij maar vier angsten kende
tijdens zijn Inwijding en de andere aspiranten ver
achter zich liet op de ranglijst. Ook laat Tobias zien
hoe hij steeds meer te weten kwam over de
onheilspellende samenwerking tussen Eruditie en
Onverschrokkenheid en hoe hij moest verbergen dat hij
Afwijkend was.
Jiwa yang Tercerabut (Unsouled) Neal Shusterman
2018-12-03 UNSOULED (Jiwa yang Tercerabut) Connor dan
Lev melarikan diri setelah kehancuran Graveyard, tempat
aman terakhir bagi para Unwind yang minggat. Namun,
untuk pertama kali, mereka bukan cuma melarikan diri
dari sesuatu. Kali ini, mereka lari menuju jawabanjawaban, dalam sosok wanita yang ingin dihapus Proactive
Citizenry dari sejarah. Jika dapat menemukannya, dan
mengetahui mengapa sosok-sosok samar di balik pemisahan
raga begitu takut pada wanita itu, mereka mungkin
menemukan kunci untuk mengakhiri proses pemisahan raga
untuk selamanya. Cam, bocah yang disatukan lagi,
menyusun rencana untuk membuyarkan organisasi yang
menciptakannya. Ia tahu bahwa kalau ia dapat membuat
Proactive Citizenry bertekuk lutut, Risa akan tahu
bagaimana perasaan Cam sesungguhnya terhadap gadis
tersebut. Dan tanpa Risa, Cam sulit mengingat bagaimana
rasanya menjadi manusia. Saat Juvenile Authority dan
pihak-pihak yang ingin membalas dendam memburu
mereka,jalan mereka akan bertemu secara eksplosif---dan
semua akan berubah.
UnDivided Neal Shusterman 2014-10-14 The fate of America
hangs in the balance in the fourth and final book in the
New York Times bestselling Unwind Dystology series by
Neal Shusterman. Cam was only the start of Proactive
Citizenry’s plans for rewound teens. The corrupt company
is planning to mass-produce rewound teen soldiers, and
to keep their profitable plans from being interrupted,
they’ve been suppressing technology that could make
unwinding completely unnecessary. When Conner, Risa, and
Lev uncover these startling secrets, enraged teens march
on Washington to demand justice and a better future. But
more trouble is brewing. Starkey’s group of storked
teens is growing more powerful and militant with each
new recruit. And if they have their way, they’ll burn
the harvest camps to the ground and put every adult in
them before a firing squad. Can the persecuted teens get
the justice they deserve without dooming America to a
divided and violent future?
Thunderhead Neal Shusterman 2019-06-04 “Intelligent and
entertaining.” —Kirkus Reviews (starred review) “Even
better than the first book.” —School Library Journal
(starred review) Rowan and Citra take opposite stances
on the morality of the Scythedom, putting them at odds,
in the chilling sequel to the Printz Honor Book Scythe
from New York Times bestseller Neal Shusterman, author
of the Unwind dystology. Humans learn from their
mistakes. I cannot. I make no mistakes. The Thunderhead
is the perfect ruler of a perfect world, but it has no
control over the scythedom. A year has passed since
Rowan had gone off grid. Since then, he has become an
urban legend, a vigilante snuffing out corrupt scythes
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in a trial by fire. His story is told in whispers across
the continent. As Scythe Anastasia, Citra gleans with
compassion and openly challenges the ideals of the “new
order.” But when her life is threatened and her methods
questioned, it becomes clear that not everyone is open
to the change. Old foes and new enemies converge, and as
corruption within the Scythedom spreads, Rowan and Citra
begin to lose hope. Will the Thunderhead intervene? Or
will it simply watch as this perfect world begins to
unravel?
Carve the mark Veronica Roth 2017-01-17 Carve the mark
van Veronica Roth Het nieuwe boek van de auteur van de
Divergent-serie! In dit fantastische
sciencefictionverhaal creëert Veronica Roth een
universum waarin iedereen een unieke gave heeft. Cyra’s
gave geeft haar pijn, maar ze kan ook anderen
onnoemelijk veel pijn doen. Haar broer Ryzek heerst als
een tiran over hun planeet, Shotet. Ryzek misbruikt
Cyra’s gave om zijn vijanden te martelen. Maar Cyra is
veel meer dan een wapen in handen van haar broer: ze is
snel, veerkrachtig en slimmer dan hij denkt. Wanneer
Akos uit het naburige rijk Thuve als gevangene in Cyra’s
wereld terechtkomt, lijkt de vijandschap tussen hun
landen en hun families onoverkomelijk. Samengebracht
door het lot moeten ze een allesbepalende keuze maken.
Over de Divergent-serie: 'Fans van De Hongerspelen
kunnen hun hart ophalen met deze bloedstollende serie.'
7Days 'Veronica Roth weet hoe ze een goed boek moet
schrijven.' Hebban.nl Lees ook de Divergent-serie van
Veronica Roth: Divergent 1 - Inwijding Divergent 2 Opstand Divergent 3 - Samensmelting Divergent 0.1 - Het
verhaal van Four Veronica Roth (1988) studeerde af in
Creatief schrijven aan de Northwestern University en
woont in de buurt van Chicago. Ze geniet internationale
bekendheid als auteur van de Divergent-trilogie. Deze
enorm succesvolle serie is tevens een wereldwijde
bioscoophit geworden.
De test Joelle Charbonneau 2013-10-08 De Test is het
eerste deel van een nieuwe serie waarop de fans van De
Hongerspelen en Inwijding al maanden wachten! `De Test
kruipt onder je huid en laat je niet meer los. De
spanning, angst en woede van Cia zijn levensecht. Toen
het boek uit was, kon ik nog maar aan één ding denken:
meer! Marieke (26 jaar) De jonge, ambitieuze Cia Vale is
tot haar vreugde een van de uitverkorenen om deel te
nemen aan De Test: een jaarlijks terugkerend evenement
waarvoor alleen de allerbeste studenten uit de koloniën
van het Verenigd Gemenebest geselecteerd worden. Zij die
slagen voor De Test hebben de wereld aan hun voeten
liggen en zullen klaargestoomd worden tot toekomstige
leiders van hun land. Vol goede moed, maar met
waarschuwingen van haar vader in haar achterhoofd,
vertrekt Cia naar de hoofdstad, waar De Test zal
plaatsvinden. Als blijkt dat de inhoud van de diverse
beproevingen niet alleen geestelijk, maar ook fysiek het
uiterste van de kandidaten vraagt, ontstaat er een
onderlinge strijd tussen de deelnemers. Cia komt al snel
tot de ontdekking dat ze op zichzelf aangewezen is, maar
door haar intuïtie te volgen en intelligentie en durf te
tonen komt ze steeds een testronde verder, terwijl haar
medekandidaten stuk voor stuk het toneel moeten
verlaten, levend of dood... Heeft Cia het in zich om ook
de allerlaatste horde te nemen? Kan ze overleven in het
speelveld van de vierde ronde: het verwoeste en
vervuilde land dat ooit Amerika was en lukt het haar om
op tijd de hoofdstad te bereiken? En kan ze de mensen
die het dichtst bij haar staan wel écht vertrouwen, of
is niets wat het lijkt?
Het verhaal van het oude kind Jenny Erpenbeck 2003 Nadat
de politie 's nachts een meisje van veertien op straat
heeft gevonden dat verder niets meer weet, wordt ze in
een kindertehuis geplaatst waar ze zich veilig voelt in
een underdog-positie.
Unwind Neal Shusterman 2009-06-02 In a future world
where those between the ages of thirteen and eighteen
unsouled-unwind-3-neal-shusterman

can have their lives "unwound" and their body parts
harvested for use by others, three teens go to extreme
lengths to survive until they turn eighteen.
Unwind Dystology - 101 Amazing Facts You Didn't Know G
Whiz
The Ultimate Unwind Collection Neal Shusterman
2016-12-13 Don’t miss a moment of the complete New York
Times bestselling Unwind dystology from Neal Shusterman,
now available as a collectible paperback boxed set.
After the Second Civil War, the Bill of Life states that
human life may not be touched from the moment of
conception until a child reaches the age of thirteen.
However, a loophole allows parents to retroactively get
rid of a teenager through a process called “unwinding.”
Three teens defy the system and run away from their
unwinding: Connor, a rebel whose parents have ordered
his unwinding; Risa, a ward of the state who is to be
unwound due to cost-cutting; and Lev, his parents’ tenth
child whose unwinding has been planned since birth as a
religious tithing. As their paths intersect and lives
hang in the balance, Connor, Risa, and Lev must work
together to survive—and they may change the fate of
America in the process. This complete boxed set includes
paperback editions of Unwind, UnWholly, UnSouled,
UnDivided, and Unbound.
De studie Joelle Charbonneau 2014-02-19 De studie is het
tweede deel van De Test-trilogie Voor fans van De
Hongerspelen en Inwijding! Malencia Vale heeft in deel 1
van De Test-trilogie de spannende en uitputtende testen
van het Verenigde Gemenebest overleefd en is nu een van
de twintig uitverkorenen die mogen studeren aan de
universiteit. Hoewel haar klasgenoten leven in een
gelukzalige roes omdat hun herinneringen aan de gruwelen
van de Test zijn gewist, knaagt aan Cia een onzekerheid
over de toekomst. Wat is er waar van het verhaal dat ze
zichzelf hoorde vertellen op de Transit Communicator?
Achterdochtig geworden, probeert Cia meer informatie te
verzamelen over de universiteit, het Test-comité en haar
medeleerlingen. Ondertussen moet ze er natuurlijk ook
voor zorgen dat ze niet opvalt in de groep. Wanneer ze
tot de ontdekking komt dat de afluister- en
spionagepraktijken niet gestopt zijn na haar toetreden
tot de universiteit, en dat de selectie voor de
verschillende studierichtingen veel weg heeft van de
Test is ze vastberaden de waarheid te ontdekken. Zelfs
als ze daarmee haar vrienden én familie mogelijk in
gevaar brengt. Langzaam vervagen haar eigen grenzen op
zoek naar de waarheid, want falen is geen optie
Lezersreacties op het eerste deel in De Test-trilogie,
De Test: `De Test kruipt onder je huid en laat je niet
meer los. De spanning, angst en woede van Cia zijn
levensecht. Toen het boek uit was, kon ik nog maar aan
één ding denken: meer! `De Test is een heerlijk wilniet-meer-stoppen-met-lezen-boek. `Fan van De
Hongerspelen? Dan is De Test zeker iets voor jou! Een
absolute mustread. `Het blijft spannend tot de laatste
bladzijde. De Test-trilogie heeft ook een eigen
Facebookpagina, www.facebook.com/detesttrilogie, en een
eigen website, www.karakteruitgevers.nl/detesttrilogie/.
Bekijk daar ook de boektrailer op YouTube!
De mysterieuze zolder Neal Shusterman 2014-09-05 Een
geniale uitvinder, bizarre gadgets en een superspannend
avontuur... Een mysterieuze zolder... In zijn nieuwe
huis vindt Nick allerlei vreemde voorwerpen op zolder.
Nietsvermoedend verkoopt hij ze tijdens een garage sale,
maar dan komt hij erachter dat er iets bijzonders met de
spullen aan de hand is. Zo is er een camera die laat
zien wat er over 24 uur gaat gebeuren, en een
bandrecorder die opneemt wat je denkt maar liever niet
zegt. Daarom gaat hij op zoek om alles weer terug te
krijgen. Al snel wordt hij op de huid gezeten door een
club duivelse natuurkundigen. Want al die speciale
apparaten zijn uitvindingen van de grote geleerde Nikola
Tesla en iedereen is uit op zijn erfenis: zijn nooit
ontdekte meesterwerk. Nick en zijn vrienden zijn in
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Hunger Games, Harry Potter en De Test-trilogie Will West
speelt een gevaarlijk spel. Maanden na het blootleggen
van de sinistere Ondergrondse Orde, blijft hij
noodgedwongen samenwerken met het brein achter de Orde niemand minder dan zijn eigen grootvader, Franklin
Greenwood. Hoewel zijn grootvader niet te vertrouwen is,
heeft Will geen andere keuze; het is de enige manier om
zijn vrienden buiten schot en op veilige afstand te
houden. Maar hoe veilig kan iemand zijn in de handen van
een gek?
Samensmelting Veronica Roth 2015-12-24 Lekker lezen
dankzij PrismaDyslexie-boeken Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici
minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het
lezen gemakkelijker wordt. Wat als je hele wereld een
leugen was? Wat als een enkele keuze alles veranderde?
Wat als liefde en loyaliteit je dingen liet doen die je
nooit verwacht had? Veronica Roth’s Divergent-trilogie
begon met Inwijding en Opstand. Het explosieve slot
Divergent 3 – Samensmelting onthult de geheimen van de
dystopische wereld.
UnBound Neal Shusterman 2016-12-13 Find out what happens
to Connor, Risa, and Lev now that they've finally
destroyed the Proactive Citizenry in this collection of
short stories set in the world of the New York Times
bestselling Unwind Dystology by Neal Shusterman. Connor
Lassiter's fight to bring down Proactive Citizenry and
find a suitable alternative to unwinding concluded in
UnDivided. Now Connor, Risa, and Lev are free to live in
a peaceful future--or are they? Neal Shusterman brings
back his beloved Unwind characters for his fans to see
what's left for those who were destined to be unwound.
Antsy does time / druk 1 Neal Shusterman 2010 Een
tienerjongen die zijn doodzieke vriend tijd van zijn
eigen leven wil geven, merkt dat er iets niet klopt als
hij bij zijn vriend thuis komt.

groot gevaar! Het is het begin van een zinderend en
meeslepend avontuur...
Kembali Utuh (Unwind Distology#4: Undivided) Neal
Shusterman 2019-04-22 Warga Proaktif, perusahaan yang
menciptakan Cam dari bagian-bagian tubuh para remaja
yang mengalami pemisahan raga, punya rencana militer
baginya. Namun, di balik rencana mengerikan itu, ada
intrik mengejutkan lain: Warga Proaktif menyimpan
teknologi yang dapat membuat proses pemisahan raga sama
sekali tidak dibutuhkan. Ketika Connor, Risa, dan Lev
membongkar rahasia mengejutkan ini, para remaja yang
marah mulai bangkit, menuntut keadilan dan masa depan
lebih baik. Tetapi, timbul lebih banyak masalah. Klub
Pungut milik Starkey makin kuat dan militan. Mereka
ingin membumihanguskan setiap kamp akumulasi dan
menghabisi semua orang dewasa di sana---menghancurkan
kemungkinan masa depan yang damai.
Door de zombiespiegel Gena Showalter 2015-04-21 *** Met
een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek
Eerste leven *** Alice dacht dat ze alles al had
meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger. Na de
laatste zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen met
haar. Spiegels komen tot leven, ze hoort stemmen die
anderen niet schijnen te horen, en ze heeft soms de
afschuwelijke neiging om iemand aan te vallen. Wat is er
toch met haar aan de hand? Cole, haar vriendje, doet ook
al zo raar. Eerst ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan
maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog
niet alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor haar
verborgen houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als ze
in de spiegel kijkt...
Een onwaarschijnlijke vijand Mark Frost 2016-12-13
'Razendspannend... moordend tempo... dit boek is een
popcorn blockbuster.' - The New York Times 'Een
verslavende mix tussen James Dashner, Pittacus Lore en
Harry Potter. Non-stop actie, een gelaagde plot en
razendsnel geschreven.' - Booklist Voor fans van The
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