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Samenvatting Vega groeit op in de veronderstelling dat niemand haar woonplaats
Bitterbos kan verlaten. Buiten het dorp ligt namelijk het Moeras, een
levensgevaarlijke wildernis. Maar alles blijkt gelogen: ze ontdekt een
geheim dat haar hele wereld op zijn kop zet. Met haar beste vriend
Delph trotseert ze het duistere Moeras vol met bloeddorstige wezens
en duistere magie. Om te overleven zal ze een prijs moeten betalen die
zelfs voor haar misschien te hoog is… DE WAKER is het langverwachte
tweede deel van Baldacci's Vega Jane-serie, het vervolg op DE
VOLTOOIING.

Details Vrijheid begint met overleven.

Vega Jane had altijd te horen gekregen dat niemand Bitterbos, waar zij is
opgegroeid, kon verlaten. Haar was verteld dat daarbuiten niets te vinden was,
behalve het Moeras: een levensgevaarlijke wildernis waar de dood altijd en
overal op de loer lag. En Vega geloofde dit ook, totdat ze op een nacht op een
geheim stuitte dat haar hele wereld op zijn kop zette: alles was gelogen…

Nu is er nog maar één ding dat Vega Jane scheidt van de vrijheid: het Moeras.
Om te ontsnappen uit Bitterbos moet Vega met haar beste vriend Delph een
weg zien te vinden door een afschrikwekkend gebied vol bloeddorstige wezens
en duistere magie. Maar het Moeras is erger dan ze ooit had kunnen
bevroeden. Het Moeras gooit alles in de strijd om Vega tegen te houden. Om
haar wil te breken. Om haar te doden. En Vega zal, om te overleven, een prijs
moeten betalen die zelfs voor haar misschien te hoog is…

Samenwerking Uitgeverij Leopold:

We geven ook deze Baldacci, net als De voltooiing, uit in samenwerking met
onze collega’s van Uitgeverij Leopold. Zij geven De Waker uit in 2 aparte
delen specifiek gericht op de YA-lezers, voor elk € 12,50 (CAP € 9,99): deel 1
in juni 2016, deel 2 in februari 2017.

Quotes uit de pers over De voltooiing:

‘De personages zijn interessant en zeker tegen de tweede helft van het boek
word je erin gezogen en wil je meer en meer weten.’ – Reviews & Roses 

‘Een ingenieus verhaal.’ – Drukinkt

‘Ik heb het in no time uitgelezen en blijf door het spannende einde achter met
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een verlangen naar meer!’ – Biebmiepje

De Waker verschijnt 27 september 2016.

Titel: De Waker | Auteur: David Baldacci | Omvang: 352 pag. | Prijs:
€19,99 | ɪsʙɴ: 978-94-005-0728-9 | Verschijnt: 27 september 2016 | Ook
leverbaar als e-book | ɪsʙɴ: 978-90-449-7503-1 | Prijs: € 14,99

Auteursportret door Mariel Kolmschot.
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van Nederland. Sterke titels voor een breed publiek. Auteurs die door A.W.
Bruna Fictie worden uitgegeven zijn onder meer John Grisham, David
Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer en Jens
Lapidus.
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