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?
Samensmelting onthult de
geheimen van de
dystopische wereld.
Dit is het derde boek van de
Divergent-trilogie. De
trilogie begon met
Inwijding en Opstand.

Ambitie motiveert hem.
Competitie drijft hem. Maar
macht kent een prijs.
Dit verhaal speelt zich 64
jaar voor de reeks De
Hongerspelen af en volgt
Coriolanus Snow voordat
hij president is.
Hij bereidt zich voor op zijn
enige kans op roem en
succes, als mentor in de
tiende jaarlijkse
Hongerspelen. Hij zet alles
op alles om te overleven en
een beter leven voor zich
zelf te creëren. Zelfs als dat
ten koste gaat van de
mensen om hem heen.

Wat blijft er over als de
dijken breken en het land
overstroomt? Wat blijft er
over als na oorlog, ziekte en
geweld een militaire
dictatuur aan de macht
komt en niemand te
vertrouwen is. De elite
schuilt achter de hekken
van hun enclaves. Buiten de
muren is het ieder voor
zich. En wie de wet breekt,
wordt verbannen naar Fort
Zwolle. Senna en Julius
vluchten voor hun
achtervolgers en trekken
naar het noorden in de
hoop op een leven in
vrijheid. Maar is er nog
leven in Leegland?

America Singer doet op
aanraden van haar familie
en vriendje Aspen mee aan
de Selectie, een afvalronde
waarin prins Maxon zijn
toekomstige vrouw zoekt.
Alhoewel America zelf niet
veel zin heeft om Maxon
beter te leren kennen, merkt
ze al snel dat hij best wel
meevalt en moet ze
toegeven dat ze zelfs
gevoelens voor hem krijgt.
Verscheurd door haar
gevoelens voor Aspen en
Maxon probeert ze de
Selectie door te geraken,
zodat ze mee kan doen aan
de Elite. De Selectie is het
eerste deel van de young
adult-trilogie de Selection.

Los Angeles 2130. De 15jarige June wordt klaargestoomd voor een van
de belangrijkste militaire
functies. De 15-jarige Day,
geboren in een
sloppenwijk, is de meest
gezochte crimineel. De
broer van June is
vermoord en Day is de
hoofdverdachte. Een
ultiem kat-en-muisspel
tussen June en Day gaat
van start: zij wil haar
broers dood wreken. Maar
dan komt June erachter
dat de overheid iets met
haar broers’ dood te
maken heeft en er alles
aan doet om dat
verborgen te houden.

De wereld is voorgoed
veranderd. Callie staat voor
een onmogelijke keuze.
Haar ouders zijn dood.
Haar broertje is ernstig
ziek. En er is niemand die
ze kan vertrouwen. Haar
enige uitweg is de
bodybank, een
gewetenloze organisatie
die jonge lichamen
verhuurt aan ouderen,
zodat zij voor even weer
jong en mooi kunnen zijn.
Ten einde raad gaat Callie
met hen in zee. Ze moet
haar opdracht volbrengen
en opgeven is geen optie.

Door klimaatverandering
moeten mensen zuiniger
zijn op het water.
California krijgt van de
een op de andere dag
geen water meer. Alyssa
woont in een rustige
buurt, maar als er geen
water meer is raken
mensen al snel in paniek.
Vrienden worden
vijanden. Sommigen
worden gek, anderen
proberen het hoofd koel
te houden. De situatie is
huiveringwekkend en
angstaanjagend
realistisch. En hoe redt
Alyssa zich? Zij moet
grote beslissingen nemen
als haar ouders eenmaal
niet meer terugkeren..

Roxane, dochter van een
dictator die met harde hand
regeert, wordt verliefd op
Christian, een doodgewone
jongen. Met Una, Marina en
Rafael vormt hij een bandje.
De moeder van Roxane ziet
haar kans schoon. Het
regime begint barsten te
vertonen en de vier muzikale
jongeren kunnen het imago
van het regime oppoetsen.
Maar Marina en Rafaël zijn
niet van zins het hoofd te
buigen en zoeken via hun
muziek de grenzen van de
dictatuur op.

Als Ruby op haar tiende
verjaardag wakker wordt is
ze veranderd. Haar ouders
sluiten haar op en bellen de
politie. De verandering zorgt
ervoor dat Ruby naar een
zwaar bewaakt
heropvoedingskamp wordt
gestuurd. Ze heeft
weliswaar de mysterieuze
ziekte overleefd die als een
epidemie onder de jongeren
van Amerika rondwaarde,
maar ze heeft er iets
angstaanjagends voor in de
plaats gekregen:
bovennatuurlijke krachten
die oncontroleerbaar zijn.
Nu Ruby zestien is, behoort
ze tot de gevaarlijkste
tieners in het land.

Een grijze stad, een
inktzwart systeem, een
vlucht naar de vrijheid.
De inwoners van Radovar
zijn in de greep van de
familiescore, een
puntensysteem dat je
positie bepaalt. Families
die hard genoeg werken en
zo voldoende punten
verdienen, klimmen
letterlijk op in de stad. Wie
te veel minpunten scoort,
eindigt als Ondergronder,
of erger nog, in een
Onderwijk.
Jona woont in Sterrenlicht
en komt in verzet.

In Ark heerst een streng
regime. De inwoners
krijgen alleen eten en
drinken op vertoon van
bonnen en er mag alleen
gesproken worden in Lijst:
een taal die bestaat uit
500 voorgeschreven
woorden. Als leerlingwoordsmid is Letta
medebeheerder van de
Lijst. Als ze te horen krijgt
dat haar meester is
overleden tijdens een
expeditie, moet zij zijn
plaats innemen. Maar is
hij wel dood? Letta besluit
de waarheid te
achterhalen en ontdekt
een gruwelijk geheim.

2165. Skye leeft in een
wereld die hard is
getroffen door de
klimaatverandering. Nu ze
vijftien is gaat ze samen
met River, Colin en Jazz op
zoek naar Civitas, een
gebied dat volgens
geruchten uit de greep van
de klimaatverandering is
gebleven. Een innerlijke
zoektocht naar hoop, geluk
en liefde. Wanneer een
zeebeving een tsunami
veroorzaakt, lijkt er
vroegtijdig een einde te
komen aan hun expeditie.

Binnen de grenzen van de
voormalige Verenigde
Staten heeft een
christelijke beweging de
macht gegrepen. In de
nieuwe Republiek Gilead
dient eenieder naar de
letter van het Oude
Testament te leven.
Vanfred behoort tot de
nieuwe klasse der
‘Dienstmaagden’, die
slechts één doel heeft:
zich voort te planten.
Alleen ’s nachts is ze vrij
om zich over te geven aan
haar illegale
herinneringen: het lezen
van boeken, haar eigen
naam, het nu irrelevant
geworden begrip ‘liefde’.

Na twintig jaar keert
dokter Victor Hoppe terug
in zijn geboorteplaats. De
dorpelingen bekijken hem
met argwaan, ook omdat
hij een drieling bij zich
heeft, drie identieke,
misvormde jongensbaby’s,
die hij zorgvuldig
afschermt van de
dorpelingen. Maar
langzaam ontstaat er toch
enig voorzichtig contact,
en wordt de merkwaardige
geschiedenis van de
dokter en zijn drie zoons
duidelijk.

Een veilige, ideale wereld.
Maar niets is wat het lijkt.
Holden en Prissy groeien
op in een wereld die zo
veilig is als wat. Toch
blijken er barsten te zitten
in die ideale wereld. Want
wat gebeurt er als je je niet
aan de regels houdt van
de nieuwe leiders? Holden
en zijn zus Prissy stuiten
op bizarre netwerken en
ingewikkelde complotten.

