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Achter het sierlijke smeedwerk dat de rijken in New Orleans beschermt, sluimeren
geheimen die Aurore Le Danois Gerritsen een leven lang verborgen heeft weten te
houden. Geheimen die het bestaan van haar nietsvermoedende familie ingrijpend
kunnen veranderen. Nu Aurore voelt dat ze gaat sterven, weet ze dat ze de waarheid
moet vertellen. Er is maar één man aan wie ze haar verhaal wil toevertrouwen: Phillip
Benedict. Hij is geïntrigeerd door haar voorstel, maar koestert ook argwaan. Het
gebeurt tenslotte niet iedere dag dat de matriarch van een vooraanstaande blanke
familie haar levensgeschiedenis op schrift wil laten stellen door een zwarte journalist.
Uiteindelijk stemt hij toe, en algauw beseft hij dat hij hiermee het meest controversiële
verhaal van zijn leven in handen heeft. Maar niets kan hem voorbereiden op de
verstrekkende gevolgen van Aurores schokkende onthullingen... Dit verhaal is eerder
verschenen en is ook verkrijgbaar in de 2-in-1 e-bundel Storm over Louisiana - een
familiesaga
Papieren kind is een ontroerend verhaal over drie vrouwen die zich geconfronteerd zien
met een kind van wie ze ieder op hun eigen manier gaan houden. De jonge Tia staat
voor een groot dilemma wanneer zij zwanger blijkt te zijn van Nathan, een getrouwde
man met twee zoontjes. Hij laat haar weten voor zijn gezin te kiezen, wat voor Tia voelt
als haar verdiende straf. Ze heeft altijd geweten dat ze een hoge prijs zou betalen voor
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deze stiekeme relatie. Tia maakt haar zieke moeder wijs dat ze niet weet wie de vader
is en ze kiest ervoor haar kind ter adoptie af te staan. Juliette, de vrouw van Nathan,
weet niet dat haar man een buitenechtelijk kind heeft. Tot ze op een dag een brief
opent en leest over zijn inmiddels vijfjarige dochter, Savannah. Juliette is radeloos,
maar realiseert zich dat ze er alles voor over heeft om haar gezin bij elkaar te houden.
Ze besluit op zoek te gaan naar de adoptieouders van het kind. Caroline doet haar
uiterste best een goede moeder te zijn voor haar geadopteerde dochter Savannah.
Toch voelt ze zich voortdurend tekortschieten met haar veeleisende baan als arts. Diep
in haar hart weet ze dat het moederschap haar nooit heeft aangetrokken, maar het kost
haar de grootste moeite om dat tegenover zichzelf en haar man Peter toe te geven.
‘Zinderende actie, politieke intrige, gave gadgets en hyperrealistisch.’ – Lee Child
‘Razendsnel geschreven, nagelbijtend spannend... Hopelijk volgen er nog veel meer
thrillers met Swanson.’ – Booklist Kyle Swanson, scherpschutter bij de U.S. Marines,
moet als enige overlevende van zijn team de grimmige woestijn in om een geheime
missie te volbrengen. Kill Zone is het eerste deel in de intrigerende en levensechte
Sniper-serie. Jack Coughlin gebruikt zijn ervaring als scherpschutter bij de U.S.
Marines en giet dat samen met de explosieve situatie in het Midden-Oosten en de
Amerikaanse drang tot daadkracht in een hyperrealistische en bloedstollende thriller.
Een Amerikaanse generaal wordt in het Midden-Oosten gevangengenomen door
terroristen die hem binnen enkele dagen dreigen te onthoofden. Vlak voordat het zwart
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voor zijn ogen wordt, hoort hij zijn gijzelaars tot zijn verbijstering Amerikaans-Engels
spreken. Wie zouden het in vredesnaam zijn? Kyle Swanson, de beste scherpschutter
van de U.S. Marines, dobbert tijdens een vakantie op een jacht in de Middellandse Zee,
als hij opdracht krijgt een missie op te zetten om de generaal in veiligheid te brengen.
Maar wanneer Swanson en zijn mariniers zich voorbereiden om in de Syrische woestijn
te landen, vliegen ze in een hinderlaag. Hoe kon de vijand van hun missie weten als die
alleen bekend was bij een aantal hooggeplaatste Amerikaanse officiers? Nu moet
Swanson, de enige overlevende van zijn missie, het duistere hart van de woestijn
betreden om zijn missie te volbrengen. Algauw stuit hij op de meest gevaarlijke vijand
die hij had kunnen treffen: Amerikaanse landgenoten. Het lot van de gegijzelde
generaal ligt in handen van scherpschutter Swanson. ‘Coughlin, een gerenommeerd
scherpschutter, beschrijft het strijdtoneel met indrukwekkende accuratesse.’ – The
Washington Post Jack Coughlin was de scherpschutter met de hoogste rang van de
U.S. Marines tijdens de Irakoorlog. Hij heeft in het Third Battalion, Fourth Marines
gediend tijdens de inval van Bagdad en is over de hele wereld op missie geweest. Kill
Zone is het eerste deel van de spectaculaire Sniper-serie.

Fleet OwnerJapanese Technical Periodical IndexJapanese Technical
AbstractsThe Logger and Lumberman MagazineHalve waarhedenA.W. Bruna
Uitgevers
Philip Kerr staat op eenzame hoogte met John le Carré Historische thriller van
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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
Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een
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andere staat wonen om zijn school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop
hij gehoopt had.
Tom Meron is een gelukkig getrouwde vader van twee kinderen die een kalm leventje
leidt en nog nooit in de problemen is geweest. Maar op een rustige zaterdagmiddag
ontvangt hij een telefoontje dat zijn leven voorgoed zal veranderen: zijn vriend Jack
Calley, een succesvolle advocaat, schreeuwt om hulp. En dan hoort Tom door de
telefoon hoe Jack wordt vermoord. Zijn laatste woorden, gericht aan de moordenaar,
zijn het adres waar Tom met zijn gezin woont. Verward en doodsbang ontvlucht Tom
het huis. Dan blijkt dat zijn vrouw wordt vermist, er een lijk in haar kantoor is gevonden
en de politie de jacht op hem heeft geopend. En terwijl Jacks moordenaar hem op de
hielen zit, heeft Tom geen flauw idee wat er allemaal aan de hand is...
Ze hebben alles. En wat ze nog niet hebben, krijgen ze met één vingerknip. Maar dan
ontdekken de biljonairs dat je een bruid niet kunt kopen. Die moet je veroveren... Deel 2
Hoe durft Sapphire zich weer te vertonen in Maraban! En dan ook nog eens als schaars
gekleed model. Vijf jaar terug verliet ze hem, sjeik Zahir, nog voordat hij haar zelfs
maar had mogen aanraken. Terwijl ze net met hem getrouwd was! Maar deze keer zal
ze hem niet ontsnappen... Voor Sapphire beseft wat er gebeurt, is ze een 'gast' in
Zahirs paleis. Hij zal haar pas laten gaan nadat hij genoegdoening heeft gekregen - in
zijn bed. Kan ze de knappe woestijnheerser opnieuw weerstaan?
Chronologisch gerangschikte oorlogservaringen van meer dan honderd Nederlanders.
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Scarlett (17, ik-persoon) wil altijd de beste zijn. Ze is op school niet erg populair,
omdat ze een studiebol is. Daardoor voelt ze zich erg buitengesloten. Vanaf ca.
14 jaar.
Liverpool, 1823; na de dood van haar moeder is de elfjarige Linnet overgeleverd
aan de grillen van haar stiefvader. Na de eerste keer, waarbij hij zelf toekijkt,
dwingt hij haar dagelijks tot prostitutie, na afloop van haar lange werkdag in de
boekbinderij. Op een avond wordt ze mishandeld door een perverse klant die
haar prachtige blonde haar afknipt en haar zwaar verwondt aan haar linkerborst.
Ze balanceert op het randje van de dood en besluit daarna haar stiefvader
voorgoed te verlaten. Ze huurt een kamer bij een hoerenmadam en terwijl ze het
eeuwenoude beroep uitoefent, spaart ze voor de overtocht naar Amerika, waar
ze met haar ongeboren kind een nieuw leven hoopt te beginnen. Maar ze wordt
beroofd en haar kind wordt dood geboren. Dan is er eindelijk iemand die zich
over haar ontfermt, en na een periode van relatieve rust krijgt ze de kans om
haar geluk in India te beproeven, een kans die ze met beide handen aangrijpt. In
Calcutta leert ze als respectabele jonge vrouw de luxe van het koloniale leven
kennen en terwijl ze betoverd raakt door de kleuren en geuren van India, wordt
ze toch door haar oude leven ingehaald en ziet ze zich gedwongen een
ingrijpend besluit te nemen...
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Bridget Mordaunt is pas negentien wanneer zij het familiebedrijf van haar vader
erft. Binnen enkele jaren al weet zij de kaarsenfabriek tot grote bloei te brengen,
waarmee zij het vertrouwen en respect van de klanten wint, maar zeker ook van
de arbeiders. Miss Bridget wordt door iedereen op handen gedragen. Thuis
echter stapelen de problemen zich op. Tussen Bridgets inwonende nichtje
Victoria en de onsympathieke Lionel Filmore ontstaat een stormachtige relatie.
Bridget vertrouwt de familie Filmore niet – het is een oud, maar verarmd geslacht.
Volgens Bridget zijn Lionels bedoelingen niet zuiver; ze vermoedt dat de
Filmores via Victoria uit zijn op een deel van de zaak... Bij het licht van een kaars
is een hartverwarmende roman over een standvastige, levenslustige vrouw die
het moet opnemen tegen het slechte in de mens.
Ridley Jones probeert net haar leven op orde te krijgen wanneer een
doodgewone handeling, het ophalen van foto’s, haar in aanraking brengt met
een internationaal crimineel netwerk. Op bijna elke foto die ze heeft gemaakt
blijkt een schimmige figuur te staan. Vanaf dit moment wordt Ridley scherp in de
gaten gehouden door de FBI en gevolgd door onderwereldfiguren. Wie kan ze
nog vertrouwen? Het enige wat ze zeker weet is dat ze de waarheid over zichzelf
en haar verleden moet achterhalen om ooit weer rust te vinden. Halve
waarheden is een ijzersterke psychologische thriller voor de liefhebbers van
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Karin Slaughter en Nicci French, met duistere psychologische suspense, sterke
karaktertekeningen en verrassende wendingen.
Jasje (Joshua) Tak uit de Amsterdamse Govert Flinckstraat is een dromer en een
dief. Voor de rest is hij doodgewoon een wat slome 12-jarige. Waarom wordt hij
dan met nachtelijke telefoontjes achtervolgd door een internationale
handelsonderneming, die hem tot elke prijs in dienst wil nemen? Waarom denkt
dit roemruchtige handelshuis dat al sinds 1017 in uitvindingen handelt, dat
uitgerekend Jasje weet hoe een grenzeloze nieuwe markt veroverd kan worden namelijk, het verleden? De gevleugelde kat is een fantastisch avonturenverhaal
en een filosofie van de hebzucht; een raadselspel over leven en dood, en een
mythologie van de commercie; en tussen alles door een loflied op de rommelige
migrantenstad Amsterdam.
Populair-wetenschappelijk overzicht van de geschiedenis van Europa vanaf de
oude Grieken tot heden.
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