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Philip Kerr staat op eenzame hoogte met John le Carré Historische thriller van topklasse waarin het privéverblijf van Hitler centraal
staat 1956 Bernie Gunther is op de vlucht. Erich Mielke, hoofd van de Oost-Duitse Stasi, had hem opgedragen een kennis te
vergiftigen, maar zijn geweten heeft het gewonnen van zijn missie. Nu moet hij Mielke telkens een stap voor zijn om in leven te
blijven. De man die hem moet binnenbrengen is een ex-collega en Bernie moet automatisch denken aan de laatste klus die ze
samen hebben geklaard. In 1939 werden ze door Reinhard Heydrich op Hitlers verblijf de Berghof ontboden om een moord op te
lossen. Als de Führer erachter zou komen dat zijn huis een plaats delict was, zouden de consequenties levensgroot zijn. Hoewel
er meerdere landen en zeventien jaar zitten tussen de moord in de Berghof en zijn huidige hachelijke situatie, leiden de twee
situaties tot misschien wel Bernies vreemdste lotgevallen tot nu toe. Want Bernie zal moeten erkennen dat hij nog ongedane
zaken heeft in zijn vaderland. De pers over de boeken van Philip Kerr: ‘Het historische perspectief, gecombineerd met de altijd
heerlijk fulminerende Bernie Gunther en de excellente stijl van Kerr maken zijn boeken zo goed.’ Het Parool ‘Terecht de hemel in
geprezen.’ de Volkskrant ‘Kerr stijgt in de Gunther-reeks ver boven de gemiddelde thrillerschrijver uit.’ VN Detective en
Thrillergids ‘Philip Kerr schrijft de beste crimeboeken ter wereld.’ The Daily Beast
De Parijse rechercheur Alice Schafer en de Amerikaanse Gabriel Keyne worden wakker op een bankje in Central Park, aan elkaar
geketend met handboeien. De twee kennen elkaar niet en weten niet hoe ze hier terechtgekomen zijn. Het laatste wat Alice zich
herinnert is dat ze de avond ervoor met haar vriendinnen uit ging in Parijs en het laatste wat Gabriel nog weet is dat hij
pianospeelde in een club in Dublin. Nu heeft Alice een vreemd wapen in de binnenzak van haar jas en bloed op haar shirt.
Onmogelijk? En toch... ‘Onvoorspelbaar en aangrijpend: deze psychologische thriller beneemt je de adem tot aan de
spectaculaire ontknoping.’ – Metro ‘Central Park heeft alles in zich om een bestseller te worden. 400 bloedspannende pagina’s!’
– RTL (radio)
*** 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...
Skys moeder is aromatherapeute in Londen, maar door haar ziekte kan ze weinig doen. Als Sky met een parfumflesje in zijn hand
in slaap valt, stravageert hij naar een andere tijd en komt hij terecht bij een monnik in Giglia, bij ons beter bekend als Florence.
Daar leert hij over de vorige stravaganti en de bedreiging van de Chimicis. In het hier en nu wordt hij iets gelukkiger, met zijn
moeder gaat het beter, en hij leert Nicolas en Georgia (de hoofdpersonen uit Stad van sterren) kennen. Sky krijgt zelfs een
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vriendin, Alice. Terwijl het in Giglia intussen steeds gevaarlijker wordt, loopt de oude vete tussen de Chimici-familie en de
Nuccifamilie hoog op. Alle stravaganti zullen nodig zijn om Arianne, de mooie duchessa van Bellezza, te beschermen. Vooral nu
de groothertog nieuwe plannen voor haar heeft. Kan Sky ervoor zorgen dat de rust terugkeert in Talia? Parfum, gif,
zwaardgevechten, juwelen, een duel en liefdesverhalen, dat is Stad van bloemen.
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen
door te komen, behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog een. De moordenaar heeft het voorzien op
vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat het eruitziet als geknakte
vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat geheimen uit haar eigen verleden
verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies, verraad en
moord, en van een waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en Oxford. Haar
boek over koningin Victoria werd door The Spectator gekozen tot boek van het jaar.
Beeld van het leven in een Duits concentratiekamp, o.m. aan de hand van interviews met overlevenden en van tekeningen die de moeder
van de auteur in die periode maakte.
Praktische taalcursus.
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Airframe van Michael Crichton is een adembenemende en beangstigend actuele thriller over veiligheid in de luchtvaart en een
dodelijke doofpotaffaire. Crichton is schrijver van onder meer Jurassic Park, Timeline en Zero Cool. Juist op het moment waarop
veiligheid in de publieke opinie alle aandacht heeft, vindt er een dodelijke ramp plaats hoog in de lucht aan boord van een
commerciële vlucht van Hong Kong naar Denver. Een koortsachtig en hectisch onderzoek volgt, waarin de waarheid het grootste
slachtoffer zou kunnen zijn. 'Een thriller die je ademloos uitleest en die je voor altijd in je dromen zal achtervolgen.' - Philadelphia
Inquirer
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