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Geboren in de hel, gedoopt in bloed... De held uit De Orde is terug! Parijs, 23 augustus 1572. Wanneer Mattias Tannhauser op de
vooravond van de Bartholomeusnacht Parijs binnenrijdt ziet hij een stad die door opeenvolgende godsdienstoorlogen is veranderd
in een kolkende poel van haat, intrige en corruptie. Hij is op zoek naar zijn vrouw Carla, die hoogzwanger is. Terwijl de jacht op de
Hugenoten begint, vervalt Parijs tot anarchie en wordt Carla ontvoerd door bendeleider Grymonde. Tannhauser baant zich als een
bezetene een weg door de stad, waarbij hij niets en niemand op zijn weg duldt. Wanneer hij gevangen wordt gezet in het Louvre,
vormt hij het middelpunt van een samenzwering. Nu heeft hij én de wet, én een gilde moordenaars én een militant leger dat
zichzelf `de pelgrims van St.- Jacques noemt, op zijn nek. Tannhauser zal zijn gevecht met ongekende krachten moeten voeren.
Geholpen door een stalknecht ontsnapt hij en moet hij alles op alles zetten om zijn doel te bereiken. Tim Willocks is de auteur van
omvangrijke historische romans. Hij brak door met `De orde , een boek waarin Matthias Tannhauser de hoofdrol speelt.
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In
Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij
onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak
het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een
nieuw biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel veel interesse in de
levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld van de ondergang te redden...
Twee Amerikaanse toeristes maken een rondreis door Italië. Tijdens hun verblijf in Rome ontmoeten ze twee Italiaanse vrienden
met wie ze een tijdje optrekken. Het verhaal wordt bij monde van de auteur verteld door Massimo, piloot bij Alitalia en vriend van
de vader van de schrijver. Het is zijn verhaal over een onbezorgde vakantieliefde en de daarmee gepaard gaande emoties en
overpeinzingen over het leven.
Power Farming Technical AnnualVan honingbij tot hagelslagover al het lekkers dat van planten komtFocus on FarmingSpeel met
mijKarakter
Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een erotische ontdekkingsreis is zij tot
het uiterste verleid. Maar dan wordt ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en speelt ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk
spel: haar ontvoerders hopen namelijk met haar hulp de donkerste enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze kan niet
ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil. Hoe ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en nieuwsgierigheid te bevredigen?
Gaat dit spel haar te ver, of is de hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij, Negentig dagen Genevieve en
Vijftig tinten Grijs.
De Ierse O’Hurleys: een hechte familie om meteen in je hart te sluiten. Het onafscheidelijke artiestenechtpaar Frank en Molly heeft altijd
geprobeerd om niet alleen hun volharding aan hun vier kinderen door te geven, maar ook hun inlevingsvermogen en hun passie. Nu is het
aan zoon Trace en drieling Abby, Maddy en Chantel om daarmee een eigen leven op te bouwen. Op een afgelegen ranch in Virginia wijdt
Abby zich sinds de dood van haar echtgenoot, een beroemde autocoureur, helemaal aan de opvoeding van haar twee zoontjes en het fokken
van paarden. Dit leven, dat ze met veel geduld en moed heeft opgebouwd, wordt onverwacht bedreigd door de komst van Dylan Crosby, een
journalist die een boek over haar man schrijft. Voor hem mogen zijn vele vragen gewoon bij zijn research horen, voor Abby leiden ze naar
een pijnlijke waarheid die achter slot en grendel moet blijven, omwille van haar kinderen. Maar dat is niet het enige gevaar dat de
vasthoudende Dylan vormt. Minstens zo onrustbarend is de wervelwind aan emoties die hij in haar losmaakt... Eerste compleet nieuwe en
uitgebreide editie!
Dokter Alexandra Blake - getrouwd, twee kinderen en met een heel leuke baan - staat op het punt zich in een gewaagd avontuur te storten.
Als ze voor een serie belangrijke lezingen in Sydney is, komt ze haar oude vlam Jeremy Quinn tegen met wie ze spannende herinneringen
aan een turbulente studententijd deelt. Gevaarlijk èn aantrekkelijk! Na een paar glazen champagne in zijn penthouse, stelt de nog even
onweerstaanbare Jeremy haar voor mee te doen aan een gewaagd, psychologisch en lichamelijk spel. Als ze zich vervolgens helemaal aan
hem overgeeft, liggen er ook andere gevaren op de loer. Ze komt terecht in een wereld die extremer en veel gevaarlijker is dan zij ooit had
kunnen vermoeden. Voor de lezers van Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten grijs
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