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Twee eenlingen, één verhaal. In ‘Onschuld’ van bestsellerauteur Dean Koontz komen
de levens van twee eigenaardige buitenstaanders samen in een wereld, waar geen van
beide welkom is. De een is verbannen van de samenleving en leeft tussen de
afvoerbuizen en het riool onder een bibliotheek. Als hij gezien wordt, zal hij afgemaakt
worden. De ander is Gwyneth, voor het leven getekend door tragedie en pijn. Ze
ontmoeten elkaar in het holst van de nacht in de bibliotheek. Zullen hun trauma’s de
excentriekelingen afstoten of juist verbinden? De Amerikaanse auteur Dean Ray
Koontz (1945) staat bekend om zijn spannende thrillers die vaak een vleugje horror,
fantasy, science fiction of satire bevatten. Veel van zijn werken bereikten de New York
Times-bestsellerlijst, waarvan meerdere direct op nummer één binnenkwamen. Dit
maakt hem tot een van de grootste New York Times-bestsellerauteurs ter wereld. In
totaal heeft hij maar liefst 105 boeken geschreven waarvan er meer dan zestig in het
Nederlands te lezen zijn. Zijn boeken zijn wereldwijd meer dan 500 miljoen keer
verkocht.
In de claustrofobische roman Laat de wereld achter van Rumaan Alam wordt een
familievakantie ruw verstoord als de eigenaren van de vakantiewoning ineens in paniek
op de stoep staan. In Laat de wereld achter van Rumaan Alam gaan Amanda en Clay
op vakantie naar een afgelegen woning op Long Island. Ze willen tot rust komen van
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hun drukke New Yorkse leven, qualitytime met hun tienerkinderen doorbrengen en
proeven van het goede leven in dit luxe vakantiehuis. Maar hun idylle wordt op een late
avond wreed verstoord. Ruth en G.H., het oudere stel van wie Amanda en Clay het
huis hadden gehuurd, keren in paniek terug uit Manhattan. Er was een black-out. En nu
is dit landelijke gebied opeens ook verstoken van televisie, internet en mobiel bereik.
De twee gezinnen zijn op elkaar aangewezen. In de relatief kleine ruimte van het huis
ontdekt ieder zijn ware aard in onzekere tijden. Laat de wereld achter is op de huid van
de tijd geschreven en snijdt veel maatschappelijke thema’s aan, zoals ras, klasse en
hoe we ons gedragen in tijden van crisis. Laat de wereld achter van Rumaan Alam zal
niemand onberoerd laten. ‘Alam gaat helemaal op in zijn personages. Het resultaat is
een onderhoudende roman vol onderhuidse spanning. Deze roman gaat helemaal over
onze tijd.’ – Kirkus Reviews ‘Spectaculair en omineus.’ – Publishers Weekly ‘Laat de
wereld achter is een zeldzame roman: een prachtig geschreven, emotioneel beladen
pageturner. Alam schrijft intelligent en elegant over complexe thema’s als voorrecht en
het lot.’ – Jenny Offill ‘Een spannende roman over ras en klasse.’ – USA Today ‘Een
betoverende roman.’ – The New Yorker ‘In deze tijden heb ik geen focus – mijn
aandacht gaat van onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig scrollen door
berichten, binnen de muren van mijn woning waar ik me al sinds maart bevind. Ik werd
bevangen door de urgentie, de schoonheid en de griezelig gelijkende wereld in Alams
roman.’ – The Paris Review ‘Een pageturner, een perfecte mix van filmische en
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literaire kwaliteiten.’ – The Wall Street Journal ‘Laat de wereld achter is intrigerend en
claustrofobisch, en nodigt uit om ons ongemak te onderzoeken en te reflecteren op
onze eigen overhaaste oordelen. Het levert een schitterend en duister beeld op van
familie, ras, klasse, en wat het belangrijkste is wanneer het onmogelijke werkelijkheid
wordt.’ – Esquire
Na een langdurige hittegolf is de lucht boven de stad plotseling geladen met
elektriciteit. Lichten kunnen niet meer uit, machines draaien onafgebroken door. De
toestand is chaotisch. Maar even plotseling als de situatie is ontstaan, is ze opgelost.
Toch is er iets veranderd. Journalist Gustav Mahler, gepensioneerd, ontvangt een
telefoontje van het ziekenhuis. De doden in het mortuarium zijn wakker geworden.
Geldt dit nu ook voor zijn kleinkind, dat hij onlangs heeft begraven? Elvy, die haar man
tot aan zijn dood heeft verzorgd, schrikt midden in de nacht wakker. Wie staat daar
voor de deur? De doden keren terug. En ze willen wat iedereen wil: thuiskomen. Maar
is er plek voor hen?
Er zijn drie dingen die je over me moet weten: 1. Ik lig in coma 2. Mijn man houdt niet
meer van me 3. Soms lieg ik Amber Reynolds ligt in coma. Ze kan zich niet herinneren
hoe dat is gebeurd. Maar ze weet dat het geen ongeluk was... Ze heeft het zogeheten
locked-in-syndroom: ze hoort alles, maar kan zich niet bewegen en kan niet praten.
Doodsbang, opgesloten in haar eigen lichaam, probeert ze haar herinneringen van de
afgelopen week te reconstrueren. Met een echtgenoot die niet meer van haar houdt,
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een zus met een geheim en een ex die nog steeds door haar geobsedeerd is, weet
Amber dat er iemand liegt over wat er met haar gebeurd is. Haar leven is nog steeds in
gevaar. Lukt het haar wakker te worden voor het te laat is?
Ken Follett heeft ontelbare trouwe fans, en van al zijn boeken is de Kingsbridge-saga
toch wel het populairst 997 na Christus. Engeland wordt van twee kanten belaagd, in
het westen door Wales en in het oosten door de Vikingen. Gerechtigheid is ver te
zoeken en geweld en wetteloosheid zijn aan de orde van de dag. De koning staat
machteloos en de chaos regeert. In deze turbulente tijden raken de levens van drie
mensen onlosmakelijk verbonden met elkaar en met een klein gehucht dat later
Kingsbridge zal worden genoemd. Het dorp van een jonge botenbouwer wordt
geplunderd door de Vikingen en hij vlucht met zijn familie naar een ander dorp om daar
een nieuw leven op te bouwen. Een Normandische edelvrouw volgt haar geliefde
echtgenoot naar Engeland, maar realiseert zich al snel dat de gewoonten in haar
nieuwe land heel anders zijn dan ze gewend is, en dat iedereen op brute wijze vecht
om de macht. Een jonge monnik droomt ervan zijn bescheiden abdij ooit tot een
roemrijk centrum van kennis en geleerdheid te verheffen. Alle drie raken ze tegen hun
wil betrokken bij de machinaties van een bisschop die meedogenloos streeft naar
macht en rijkdom, en niets geeft om de levens van de gewone mensen.
Ieder verhaal heeft twee kanten. Ieder huwelijk heeft twee perspectieven. En soms zoals in deze bedwelmende roman zal blijken - is het geheim van een gelukkig huwelijk
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niet de waarheid die je met elkaar deelt, maar de leugens die je elkaar vertelt. Lotto en
Mathilde ontmoeten elkaar als ze 22 zijn. Ze zijn jong, verliefd en voorbestemd om
grootse dingen te doen. Een decennium later is hun huwelijk nog steeds een bron van
afgunst voor hun vrienden. Maar niet alles is wat het lijkt en wanneer bepaalde
waarheden aan het licht komen blijkt hun relatie meer gecompliceerd en opzienbarend
dan wie ook had kunnen vermoeden. Een verrassende en emotionele roman over een
bijzonder partnerschap, die de lezer lang zal bijblijven.
Reporter Kate Kilroy accepts an assignment to travel on the Valkyrie, a German ship
veiled in secrecy for decades after it was discovered adrift in 1939 with only one
passenger aboard, a baby boy named Isaac Feldman. Obsessed with understanding
his origins, Feldman has spent a small fortune restoring the Valkyrie to try to solve the
mystery. Assembling a team of experts and sparing no expense, he aims to precisely
recreate the circumstances of the Valkyrie's doomed final voyage. Little does Feldman
or his team know that the ship has an agenda of its own. As the Valkyrie begins to
weave its deadly web, Kate realizes that she must not only save herself, but the world
as she knows it.
Eileen, enig kind van eenvoudige Ierse immigranten, wil de Amerikaanse droom van
haar ouders waarmaken. Wanneer ze als jonge verpleegster Ed ontmoet, een
talentvolle hersenonderzoeker die in niets lijkt op de mannen die ze tot dan toe heeft
gekend, verwacht ze dat hij haar het kosmopolitische bestaan zal geven waarnaar ze
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zo verlangt. Eenmaal getrouwd en moeder geworden koestert Eileen grote ambities
voor zichzelf en hun zoon Connell, en moedigt ze Ed aan om steeds meer te willen:
een belangrijkere baan, prominentere kennissen en een mooier huis in een betere
buurt. Haar idealistische man is echter niet geïnteresseerd in status en geld en ziet
niets in de voorgestelde verhuizing. Eileen zet door, maar al snel wordt pijnlijk duidelijk
dat Eds groeiende weerstand en onmacht worden veroorzaakt door vroege alzheimer.
Vrouw en zoon zien de ooit zo briljante wetenschapper onverbiddelijk wegglijden in
dementie. In We zijn onszelf niet schetst Matthew Thomas een alomvattend portret van
het Iers-Amerikaanse gezin Leary en laat hij zien hoe een ongeneeslijke ziekte hoop en
verwachtingen kan ondermijnen. Een meesterlijke roman over het menselijk tekort, over
verlangens en kwetsbaarheid, en over liefde en verlies in al hun vormen.
In de Keltische schemering van het oude Ierland, beheerst door mythen en magie,
ontspint zich een machtige en betoverende geschiedenis. Dochter van het Woud is
Boek 1 van de Trilogie van de zeven wateren door Juliet Marillier, winnares van de Alex
Award. De vesting van Zeven Wateren is een afgelegen, vreemde en stille plaats die
bedreigd wordt door vernielzuchtige Britten en Vikingen op oorlogspad. Binnen de
muren van de vesting is Vrouwe Oonagh doorgedrongen, een tovenares die heer
Colum in haar bekoringen heeft verstrikt en die de familie wil vernietigen. Sorcha,
dochter van Colum is de enige die de betovering kan verbreken. Als zij faalt, zullen
haar broers sterven... De TRILOGIE VAN DE ZEVEN WATEREN bestaat uit: 1 Dochter
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van het Woud 2 Zoon van de Schaduwen 3 Kind van de Profetie
After a tragic car accident shatters her body and mind, Cassandra struggles to piece
together her life as a respected psychiatrist and devoted mother. But the accident has
changed her. Her eyes have been opened to horrors she never knew existed. Is her
family really under attack, or is it all in her mind? While Cassandra tries to prove the
feeling of being stalked, her police-investigator husband, Daniel, hunts a killer of his
own. As both the body count and Cassandra's hysteria rise, Daniel becomes obsessed
with the case and suspicious of Cassandra's part in it. Afraid of losing her increasingly
fragile grip on reality, Cassandra plunges into a search for answers that may come at
the cost of her sanity. Racing to a shattering confrontation with an evil she can barely
comprehend, Cassandra must decide: How far will she go, what darkness will she
embrace, to save those she loves?
Aanvankelijk negeerden de mensen de bizarre getuigenissen op het nieuws. Maar er
kwamen er steeds meer en ze kwamen van steeds dichter bij huis. Algauw hoorden we
dat het bij ons op straat gebeurde, om de hoek. De televisie ging op zwart, de radio
zweeg en het internet viel uit. Telefoons stopten met overgaan. En we konden niet
meer naar buiten. Want daar zijn zij. En zij mogen niet gezien worden Malorie voedt
haar kinderen binnen op. Iets anders is ondenkbaar. Nog nooit zijn ze buiten geweest.
Het huis is stil, de deuren zijn vergrendeld, de gordijnen gesloten. De ramen zijn
afgedekt met matrassen, vastgespijkerd in de kozijnen. De kinderen slapen. Straks zal
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ze hen wakker maken en hen blinddoeken. Vandaag zullen ze het huis verlaten.
Vandaag zetten ze alles op het spel. #DeKooi
Een paar jaar na de laatste wereldoorlog krijgt een medewerker van de Verenigde
Naties de opdracht om de geschiedenis van die oorlog, World War Z, op schrift te
stellen. Hij spreekt slachtoffers uit tientallen landen, die hem vertellen over de
verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. Het verhaal begint in China, als een
jongetje een geheimzinnige infectie oploopt en verandert in een zombie. Het is het
begin van een gruwelijke pandemie die zich door illegale orgaanhandel razendsnel
verspreidt over de hele wereld. World War Z is meer dan een post-apocalyptsche
thriller van formaat: het laat zich lezen als een vlijmscherp commentaar op falende
politici, corrupte bedrijven en bekrompen fundamentalisten.
Besmetting... hoe bestrijd je de vijand als die binnen in je zit? Als hij je bloedbaan aftapt
en je cellen ombouwt, je voedingsstoffen kaapt en je hersens overneemt, als hij je
onderbewuste influistert dat je je beste vriend moet vermoorden... Perry Dawsey is de
enige ter wereld die de besmetting met succes weet te bevechten. Hij snijdt de
infectiehaarden eigenhandig uit zijn lichaam. Alleen de stemmen in zijn hoofd, die
blijven. Steeds meer geïnfecteerden verzamelen zich. Het virus muteert: het wordt van
mens op mens overdraagbaar. Alleen Perry kan de onbesmette mensheid nog een
sprankje hoop bieden... Besmetting is het op zichzelf staande, bloedstollende vervolg
op Infectie, dat met vier sterren werd bekroond in de VN Detective & thrillergids
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Donald Keene is zojuist gekozen als Congreslid. Hij krijgt een belangrijk project
toegewezen. Maar waar werkt hij eigenlijk aan? Wordt hij gemanipuleerd? Langzaam
maar zeker vallen de puzzelstukjes in elkaar. Er is inderdaad een groter plan en dat
belooft weinig goeds. In de 22e eeuw ontwaakt Troy uit een langdurig kunstmatig
coma. Hij heeft vage herinneringen aan vroeger maar krijgt pillen toegediend om die te
onderdrukken. Op een dag besluit hij te stoppen met zijn medicatie.
In ‘De aarde blijft altijd bestaan’ van George R. Stewart baant een besmettelijke ziekte
van nooit eerder vertoonde proporties zich een weg over de aarde. Dit is het verhaal
van een van de weinige overlevenden, Isherwood ‘Ish’ Williams, een intellectuele
einzelgänger die zich al verzoend heeft met de grimmige plicht de ondergang van de
mensheid te moeten aanschouwen, tot hij de wijze en dappere Em ontmoet. Samen
trotseren ze onvoorstelbare uitdagingen om de zaden voor een nieuw begin te planten.
George R. Stewart (1895-1980) was een Amerikaanse historicus en schrijver. ‘De
aarde blijft altijd bestaan’ was zijn enige sciencefictionroman. Het boek was na
publicatie in 1949 een ‘instant classic’. In 1951 won Stewart er de eerste International
Fantasy Award voor.
Het schrikbeeld van Engeland: het land wordt langs de kustlijn omringd door een
enorme muur. Waar eens golven op stranden sloegen bevindt zich nu een massieve,
duizenden kilometers lange betonnen grens. Dag en nacht patrouilleren er mensen op
de muur, jonge mannen en vrouwen met geweren en het bevel alle vreemdelingen
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buiten te houden. Voor de achttienjarige Joseph Kavanagh is het de dagelijkse realiteit.
Twee jaar van zijn leven moet hij, net als ieder ander, zijn plicht als verdediger
vervullen. Iedere vluchteling die probeert binnen te dringen moet hij met geweld
buitenhouden. Wie faalt wacht de dood, of wordt zelf naar zee verbannen. De muur is
een angstaanjagende en zeer realistische roman over migratie en klimaatverandering,
overleven in barre tijden, de kloof tussen jong en oud, maar ook over het menselijke
vermogen tot empathie en liefde tijdens fundamentele onzekerheid. De muur beschrijft
een wereld die onmiskenbaar de onze is, zij het onherstelbaar beschadigd. John
Lanchester (1962) is een Britse journalist en romanschrijver. Met zijn debuut The Debt
to Pleasure, won hij de Whitbread Book Award. Zijn laatste roman, Kapitaal, werd
verfilmd als BBC-serie. Lanchester schrijft onder meer voor Granta, The Observer en
The Guardian. Over Kapitaal: 'Een aangrijpend verhaal over het Londense leven, een
pre-crash portret van hebzucht, angst en geld. Lanchester hanteert de verschillende
verhaallijnen met enorme vaardigheid. Door de rijke kern van humor een genot om te
lezen.' The Times 'Dit is een intelligent en vermakelijk verslag van onze smoezelige,
onzekere, gefragmenteerde Londense samenleving waarin shoppen bijna dezelfde
status heeft gekregen als religie. Lees het.' The Guardian 'Boordevol inzicht, menselijk
mededogen en smaak. In alle opzichten een kapitale prestatie.' The Sunday Times
*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Als
iemand tegen Alice had gezegd dat haar hele leven binnen een seconde totaal zou
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veranderen, dan zou ze hard hebben gelachen. Toch was er niet meer voor nodig. Eén
seconde. Eén keer met je ogen knipperen, één keer ademhalen, één hartslag, en alles
wat ze kende, iedereen van wie ze hield, was verdwenen. Haar vader had gelijk. De
monsters bestaan echt. En nu is ze haar hele familie kwijt. Zogenaamd door een autoongeluk, maar zij weet wel beter. De zombies hebben haar ouders en zusje vermoord.
En hun moordlust kent geen grenzen. Om uit handen te blijven van die griezels, moet
Alice leren hoe ze tegen ze moet vechten. En hiervoor moet ze haar leven
toevertrouwen aan de grootste bad boy van school, Cole Holland...
WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN HOEVER
ZOU JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in Toronto sterft
de beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol van zijn leven speelt.
Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het Noord-Amerikaanse
continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later trekt Kirsten, een
actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de nieuwe nederzettingen rondom de
Grote Meren om Shakespeare op te voeren voor de overlevenden van de ondergang.
En dan wordt haar hoopvolle nieuwe wereld wederom bedreigd.

Een angstaanjagende, zenuwslopende vertelling van de auteur van de
wereldwijde bestseller World War Z. Een experimentele ecogemeenschap wordt
compleet van de buitenwereld afgesloten na een catastrofale vulkaanuitbarsting.
Maar de vuurhaarden en asregens zijn niet de enige gevaren waardoor het dorp
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bedreigd wordt. Iets roert zich diep in de nacht, wakker geschud uit een lange
winterslaap... en het komt steeds dichterbij. Door middel van dagboekverslagen
en interviews komt langzaam maar o zo zeker de gruwelijke waarheid naar
boven.
Het lot van de wereld ligt in de handen van een klein meisje De zesjarige Amy
Harper Belafonte is de dertiende proefpersoon in een geheim project van de
Amerikaanse overheid. Een experiment dat volledig misloopt wanneer de eerste
twaalf proefpersonen, besmet met een dodelijk virus, uitbreken. Amy weet te
ontsnappen en verschuilt zich in de bossen van Oregon, ver verwijderd van de
menselijke beschaving die wordt vernietigd door de gevolgen van het
experiment. Honderd jaar later weet een ommuurde kolonie zich staande te
houden tegen de kwaadaardige wezens die het dorre Amerikaanse landschap
bevolken. Dan verschijnt uit het niets een jonge vrouw, ze heeft geen stem, geen
herinneringen. Ze raakt bevriend met een groep jonge overlevenden en samen
maken zij de oversteek naar de plaats waar het ooit begon om het geheim van
haar mysterieuze bestaan te ontdekken een geheim met de kracht om de wereld
te redden.
Nadat de wereld bijna ten onder ging door een geheim medisch experiment,
probeert een groep mensen te overleven tussen de besmette viralen. Ze dolen
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door Amerika, op zoek naar de oplossing voor de nachtmerrie die de wereld
veranderde. Onder leiding van de mysterieuze en charismatische Amy, die zelf
ooit door het virus werd besmet, gaat de groep rond Peter en Alicia de strijd aan
met de vijandige kolonies. Om te overleven zullen ze de twaalf mannen moeten
vinden die deel uitmaakten van het experiment. Hiervoor moeten ze infiltreren in
twaalf kolonies, verspreid over heel Amerika. Ze beseffen echter niet dat de
spelregels zijn veranderd, en dat een van hen een groot offer zal moeten
brengen om te kunnen overwinnen.
As the rules of civilization crumble, a lawyer, a pilot, and a nurse become
comrades-in-arms in the fight against extinction.
Puc en Thomas zijn twee keukenjongens die ervan dromen ooit een held te
worden. Op een dag stuiten ze op een scheepswrak dat is aangespoeld op het
strand vlak bij het kasteel. Ze ontdekken dat legers van een verre wereld een
manier hebben gevonden om door een scheuring in de werkelijkheid Midkemia
aan te vallen. Terwijl Thomas traint als soldaat en Puc een leerling-magiër is,
groeien ze langzaam uit tot de helden die ze willen zijn, terwijl de oorlog hun
leven en hun vriendschap voorgoed verandert. Magiër - leerling is het eerste deel
van Raymond E. Feists Magiër, het begin van de reeks De Oorlog van de Grote
Scheuring.
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De Beproeving (The Stand) is een van Stephen Kings beroemdste romans en
wordt tot een van de hoogtepunten binnen zijn oeuvre gerekend. Het is het
verhaal van Kings apocalyptische visie op de wereld die door een grote plaag
wordt geteisterd. Eerst komt de Grote Plaag. De gehele beschaving wordt
vernietigd door een geheimzinnige ziekte. Steden liggen bezaaid met rottende
lijken. De lucht is bezwangerd met een oorverdovende stilte. Een handjevol
overlevenden verzamelt zich en begint aan de langzame, moeizame taak van de
wederopbouw van een nieuwe wereld... Een nieuwe, vierdelige verfilming van
The Stand is in voorbereiding. `Ik heb De Beproeving verslonden van de eerste
tot en met de laatste pagina.' Trouw
Dark DaysAmazoncrossing
Achter de oogverblindende façade van trucs en magie van het Cirque des Rêves
woedt een hevige strijd tussen de twee jonge illusionisten Celia en Marco. Sinds
hun vroegste kindertijd zijn ze door hun leermeesters Hector en Alexander
getraind om deel te nemen aan 'een spel' waarin de een de ander moet verslaan
om de beste in hun vak te worden. Wat de inmiddels verliefde Celia en Marco
niet weten, is dat ze marionetten zijn van de eeuwenoude rivaliteit tussen hun
twee mentoren, en dat het circus zal dienen als toneel voor een strijd op leven en
dood. Tegen een magistraal gecomponeerd negentiende-eeuws decor neemt
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Het Nachtcircus je mee op een duizelingwekkende reis naar een magische
wereld. Geschreven in een fonkelende, verleidelijke stijl is Het Nachtcircus een
schitterend liefdesverhaal.
Serieuze wetenschappelijke antwoorden op belangrijke hypothetische vragen
Wat als? geeft hilarische en informatieve antwoorden op belangrijke vragen waar
je nooit aan zou denken. Vragen als: • Als iedereen op aarde een paar weken bij
elkaar uit de buurt blijft, is de verkoudheid dan niet de wereld uit? / br• Wat als je
een baseball probeert te raken die met 90% van de snelheid van het licht op je af
komt? / br• Van welke hoogte moet je een steak laten vallen om hem gaar te
laten zijn als hij de grond raakt? / br• Als mijn printer letterlijk geld kan drukken,
heeft dat dan grote gevolgen voor de wereld? / br• Wat gebeurt er als iedereen
op aarde zo dicht mogelijk bij elkaar gaat staan en opspringt, waarna iedereen op
hetzelfde moment neerkomt? De antwoorden van Munroe zijn kleine
meesterwerken van duidelijkheid en hilariteit aangevuld met zijn kenmerkende
tekeningen. De antwoorden voorspellen vaak volledige vernietiging van de
mensheid of op z’n minst een heel grote explosie. Randall Munroe is de
bedenker van xkcd.com, de razend populaire website die elke week door
miljoenen mensen wordt bezocht. Na z’n studie fysica bouwde Munroe robots bij
NASA, waarna hij in 2006 fulltime striptekenaar werd.
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Het is 1914. Thomas Maggs, de zoon van de plaatselijke kastelein, woont met
zijn familie in een dorpje aan de kust van Suffolk. Het leven is rustig en wordt
bepaald door de seizoenen, de visvangst en het boerenwerk. Tot op een dag een
geheimzinnige Schot in het dorp arriveert. Mac – zo noemen de dorpelingen hem
als ze in het café over hem fluisteren – vertoont eigenaardig gedrag: hij trekt er
op de vreemdste uren op uit om bloemen te bestuderen en tuurt vanaf het strand
over de golven alsof hij naar een teken speurt. Mac is beter bekend als de
architect Charles Rennie Mackintosh, en voor Thomas wordt hij algauw een bron
van fascinatie en verwondering. Juist als de vriendschap tussen Thomas en Mac
begint op te bloeien, verklaart Engeland Duitsland de oorlog. De zomergasten
verlaten het dorp en voor hen in de plaats komen regimenten soldaten op
doortocht naar België. Naarmate het brute oorlogsgeweld zwaarder op de
kustgemeenschap drukt, worden de dorpelingen wantrouwender jegens Mac. In
dit gevoelige, meeslepende verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap
schetst Esther Freud een levendig portret van een gemeenschap aan het
thuisfront tijdens de Eerste Wereldoorlog, en van een man die een van de
briljantste en meest miskende kunstenaars van zijn generatie was.
Stel je voor dat iedereen die zijn mobiel gebruikt, verandert in een moordlustige
zombie... Clayton Riddell is striptekenaar en heeft net een contract getekend
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waardoor zijn geldzorgen voorbij zijn. Maar dan merkt hij dat mensen op straat in
rap tempo veranderen in krankzinnigen nadat ze hun mobieltje hebben gebruikt.
Voor Clayton is het duidelijk: hij moet zijn vrouw en zoontje zien te bereiken
voordat ook zij hun mobieltje gebruiken. Maar hoe? Want waarschuwen kan niet
meer... 'King is een begenadigd verteller. Lees dit verhaal en u kijkt voortaan met
andere ogen naar uw mobieltje.' Algemeen Dagblad Stephen King (1947) heeft
meer dan tweehonderd verhalen geschreven, waaronder vijftig thriller- en
fantasytitels, alle wereldwijde bestsellers en vrijwel allemaal verfilmd.
Een onbeholpen antiquair die zichzelf voor de gek houdt; twee moeders die
allebei het beste willen voor hun kinderen; een jongeman die het zwaar te
verduren krijgt als hij wordt onderworpen aan een reeks farmaceutische
experimenten die hem opgeilen, doen liefhebben en doen doden dat zijn slechts
enkele van de onvergetelijke personages die Tien december bevolken. George
Saunders schrijft over klassenverschillen, seks, liefde, verlies, vertwijfeling en
oorlog. Tien december is de meest integere, meest toegankelijke en meest
ontroerende bundel die George Saunders tot dusver heeft gepubliceerd. George
Saunders is een van de belangrijkste en oorspronkelijkste schrijvers uit het
Engelse taalgebied en een onbetwiste meester van het korte verhaal. Eerder
verschenen van hem de verhalenbundels CivilWarLand in Bad Decline,
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Pastoralia en In Persuasion Nation. Saunders publiceert onder andere in The
New Yorker en McSweeneys en werd in 2013 door Time Magazine opgenomen
in de lijst van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. `Al jaren probeer ik
iedereen aan George Saunders te krijgen. Dave Eggers `Tien december is een
warm en grappig boek. [...] Sommige verhalen dansen bijna van plezier. De
Groene Amsterdammer `Tien december toont George Saunders op zijn
grappigst, meest revolutionair en indringendst. Authentiek, altijd vindingrijk, en
tegelijk diep menselijk. Jennifer Egan
Nadat haar zoontje Danny is omgekomen bij een tragisch verkeersongeval, stort
Tina Evans zich volledig op haar werk. Totdat een jaar later op Danny's
schoolboord de woorden NIET DOOD verschijnen. Is het een zieke grap, het
tastbare bewijs van haar eigen onderbewustzijn of iets heel anders? Tina begint
een zoektocht naar de waarheid. Maar telkens wanneer de oplossing aan het
licht dreigt te komen, worden mensen op brute wijze vermoord. De waarheid is
zo angstaanjagend en gevaarlijk dat ze misschien maar beter verborgen kan
blijven... 'Spanning en romantiek, glitter en glamour, beklemmende situaties,
hoop en wanhoop, gruwelijke moorden, een onbekende en ongrijpbare
tegenstander, slopende avonturen in bergen en woestijnen, jagen en vluchten,
het is allemaal aanwezig in deze vaardig geschreven thriller.' Crimezone.nl
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"True Grit" is Charles Portis¿ beroemdste westernroman en vertelt het verhaal
van Mattie Ross, die veertien jaar oud is wanneer een lafaard genaamd Tom
Chaney haar vader van achteren neerschiet in Fort Smith, Arkansas, en hem niet
alleen berooft van zijn leven, maar ook van zijn paard en honderdvijftig dollar.
Mattie verlaat haar ouderlijk huis, met als doel haar vader te wreken. Ze huurt de
hardste en meest rücksichtlose marshal in die ze kan vinden, de eenogige
Rooster Cogburn, om Chaney, die zich schuilhoudt in een indianenreservaat, op
te sporen. Het gehele boek wordt verteld door de ogen van de tiener Mattie,
maar de knipogen zijn duidelijk die van een volwassene. Daardoor komt het in
het boek aanwezige geweld nooit als een schok aan, maar wordt het terloops
meegegeven (¿Op het politiebureau troffen we twee agenten die met elkaar in
gevecht waren, en dus niet beschikbaar bleken voor het verstrekken van
inlichtingen¿), als iets wat dagelijkse kost is, wat hoort bij het leven in het ¿wilde
Westen¿. Toch verliest Charles Portis nooit uit het oog dat een western
voornamelijk op actie gericht moet zijn, en is de obligatoire shoot-out er dan ook
eentje die volledig aan de verwachtingen voldoet¿
Elke ochtend wacht Melanie in haar cel tot ze wordt opgehaald en naar het
klaslokaal wordt gebracht. Als ze aan de beurt is, houdt Sergeant haar onder
schot terwijl twee van zijn mannen haar in de rolstoel vastgespen. Ze vinden haar
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niet aardig, denkt ze. Ze grapt dat ze niet zal bijten. Maar niemand lacht. Melanie
is een heel bijzonder meisje. Emotioneel geladen, beklemmend en aangrijpend
van begin tot eind. emHet meisje met alle gaven/e is de krachtigste en meest
bijzondere thriller die je dit jaar zult lezen.
Een electromagnetic pulse (EMP) vaagt in een klap de totale elektrische
infrastructuur weg waardoor niets meer werkt: verwarming, airco, computers,
banken, ziekenhuizen, auto's, vliegtuigen en alle andere apparaten en voertuigen
waar elektronica in zitten. Een thriller met een bijzonder realistisch scenario. Nog
voor verschijnen is het scenario uit dit boek als reële dreiging besproken in het
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Een seconde later is het eerste deel in
een trilogie. Geschiedenisprofessor John Matherson woont in Black Mountain,
North Carolina. Terwijl hij bezig is om een barbecue voor zijn kinderen voor te
bereiden, valt opeens alle elektriciteit uit. Aanvankelijk lijkt het een stroomstoring,
maar dan merkt hij dat hij het constante lawaai van de snelweg naast zijn huis
ook niet meer hoort. Van het ene moment op het andere is het oorverdovend stil
en zal het leven van John en zijn kinderen voor altijd ingrijpend anders zijn. De
oorlog barstte los voordat iemand er maar erg in had en duurde welgeteld één
seconde. Plotseling worden de Verenigde Staten teruggeworpen naar het stenen
tijdperk en stort de samenleving in hoog tempo ineen. Een electromagnetic pulse
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(EMP) vaagt in één klap de totale elektrische infrastructuur weg waardoor niets
meer werkt. Maar wat doe je als je geen boodschappen meer kunt doen omdat
de kassa niet werkt? Wat is contant geld dan nog waard? En hoe kom je van A
naar B zonder andere vervoersmiddelen dan je eigen twee benen? Weet je de
weg in je eigen huis in het donker? Maar de meest zorgwekkende vraag is: Hoe
ver gaan anderen om te overleven?
Annabelle Granger is al haar hele leven op de vlucht. Haar jeugd is een vage
aaneenschakeling van nieuwe steden en identiteiten. Nu woont ze in Boston. Op
een dag leest ze in de krant dat ze is doodverklaard. In een verlaten
psychiatrische inrichting zijn de gemummificeerde lijken van zes meisjes
aangetroffen. En een van hen draagt Annabelles medaillon. Agent Bobby Dodge
roept de hulp in van zijn ex-minnares, rechercheur D.D. Warren. Zij is de enige
die het mysterie van Annabelle Granger kan ontrafelen.
Een enkeling valt het op. Zoals een moeder die ziet dat het computergestuurde
speelgoed van haar dochter vreemd doet. De meerderheid van de mensen merkt
echter niets. Maar dan gebeurt het binnen een paar minuten: alle robots ter
wereld komen in opstand en de Robotoorlog is een feit. Zowel groepen als
eenlingen strijden overal ter wereld tegen de dreigende ondergang. Plotseling
blijkt de mensheid wel degelijk te kunnen samenwerken als het doel duidelijk is:
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overleven.
Wanneer een van Bethany Anne's vrienden verstrikt raakt in het kruisvuur tussen haar en de
Forsaken, raakt ze buiten zinnen van woede. Ze gelooft niet in een vreedzame en
harmonieuze oplossing, maar eerder in wraak en chaos. 'Verloren liefde' gaat verder waar
'Queen Bitch' is gebleven; het verhaal van Bethany Anne en het TQB-team. Ze werkt hard om
zowel haar zakelijke belangen te behartigen als haar militaire taken te voltooien. We
ontmoeten Stephen's dochter Gabrielle. Ondertussen worden er plannen gemaakt om wraak te
nemen ten zuiden van de grens. Je kan Bethany Anne's vrienden niet ongestraft lastigvallen.
Hoe ver weg je ook woont.
Stephen King en Harlan Coben zijn grote fans van deze prijswinnende auteur Als Bambi
Gottschalk Felix Brewer ontmoet, windt hij haar om zijn vinger met allerlei extravagante
beloften. Ze trouwen en dankzij zijn lucratieve handeltjes komen Bambi en hun drie dochters
niets tekort. Tot Felix jaren later spoorloos verdwijnt. Bambi heeft geen idee waar hij – of zijn
geld – is, maar vermoedt dat zijn minnares Julie het wel weet. Tien jaar later wordt Julies
lichaam gevonden. Van Felix is nog steeds geen spoor te bekennen. Na zesentwintig jaar
wordt de moordzaak heropend. Een web van geheimen en leugens dat drie decennia omspant
wordt ontrafeld. Alles wijst erop dat Felix de verbindende factor is. En Bambi en haar kinderen
tasten nog steeds in het duister... In de pers ‘Lippman is een ware aanwinst.’ Vrij Nederland
‘Haar boeken zijn geweldig.’ Harlan Coben ‘Lippman heeft de literaire wereld verrijkt.’
Chicago Sun
In de huiveringwekkende thriller Overlevingslied toont Paul Tremblay, de favoriete schrijver
van Stephen King, zijn meesterlijke vertelkunst. Overlevingslied is een griezelig horrorverhaal
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van Paul Tremblay, een van de favoriete schrijvers van Stephen King en winnaar van de Bram
Stoker award voor Superior Fiction in 2018. Massachusetts wordt geteisterd door een
verraderlijk virus met de symptomen van hondsdolheid en dat wordt verspreid door speeksel.
Maar in tegenstelling tot hondsdolheid, heeft deze ongekende ziekte een angstaanjagend korte
incubatietijd van een uur. Besmette patiënten worden knettergek en ervaren een drang om
zoveel mogelijk andere mensen te bijten en infecteren, vooraleer hen een onvermijdelijke dood
wacht. De ziekenhuis zijn overvol, de hysterie is uitgebroken, mensen leven in quarantaine en
een avondklok is ingesteld. En toch lijken de noodprotocollen van de regering te haperen.
Dokter Ramola "Rams" Sherman, een zachtaardige kinderarts krijgt een hysterische oproep
van haar hoogzwangere vriendin, Nathalie. Nathalie’s man is vermoord, nadat hij venijnig
aangevallen werd door een besmette buur. In een poging haar man te redden, werd ook
Nathalie gebeten. Zullen Nathalie en Rams de huiveringwekkende, en soms dodelijke
uitdagingen op hun pad overwinnen en zullen ze het leven van Nathalie en haar ongeboren
kind kunnen redden? “Paul Tremblay scared the living hell out of me, and I'm pretty hard to
scare.” Stephen King
`Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven Levitt heten. Freakonomics leest als een
detective. Wall Street Journal Wat is gevaarlijker: een pistool of een zwembad? Wat hebben
sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En waarom wonen drugsdealers bij hun
moeder? Het zijn vragen die je niet gauw van een econoom zou verwachten. Maar Steven
Levitt is geen typische econoom. In Freakonomics onderzoekt hij met co-auteur Stephen
Dubner de verborgen kant van de dingen om ons heen. De geheimen van de Klu Klux Klan,
bijvoorbeeld. Of de waarheid over vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het dalen van de
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misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende economie niet eigenlijk alles te maken
met de legalisering van abortus? Freakonomics is het leukste en verhelderendste boek over
economie dat je je kunt voorstellen. Een mix van essentiële feiten en een meeslepende
vertelling, die onze blik op de moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt. `Een
fascinerend en belangrijk boek, leesbaar, compact en barstensvol informatie over de wereld
om ons heen. Wie dit boek over de raadsels van het alledaagse leven heeft gelezen moet wel
concluderen: economie is belangrijk, interessant en erg leuk. de Volkskrant `Levitt stelt
ongewone vragen en geeft provocatieve antwoorden. Slim, precies en tot in detail. New York
Times
De eerste zwarte vrouw die is toegelaten tot het gilde der liftinspecteurs in het Amerika van
enkele decennia geleden, raakt verzeild in een web van intriges nadat een door haar
geïnspecteerde lift verongelukt is.
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