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In de buitenwijken van Rome verdwijnt een kind en wordt de
moeder dood gevonden, onthoofd. Colomba, een
vastberaden, knappe, maar door haar werk getraumatiseerde
politieagente, staat onder grote druk de ontvoering op te
lossen. Colomba wordt bijgestaan door Dante Torre, ‘de man
van de silo’s’. Dante is hoogbegaafd, briljant en een expert
in het doorgronden van menselijk gedrag. Maar zijn genialiteit
gaat gepaard met fobieën en paranoia. Als kind werd hij
ontvoerd en opgesloten in een silo, waar hij werd opgevoed
door zijn enige contact met de wereld, de mysterieuze
‘Vader’. Dante gaat af op zijn intuïtie: de Vader is terug.
Maar kan Colomba daarop vertrouwen? En durft Dante de
confrontatie met zijn eigen verleden aan te gaan en zijn
ergste nachtmerrie onder ogen te komen?
Wat gebeurt er wanneer je de wereld buiten alleen door een
klein raampje kan bekijken? Wat win je en wat verlies je?
Waar liggen de grenzen van het menselijk
aanpassingsvermogen? Christophe Boltanski stuitte op deze
vragen toen hij op zoek ging naar de verhalen van zijn jeugd,
zijn ouders, zijn wortels - die allemaal samenkomen op één
plek, het eigenaardige herenhuis aan Rue de Grenelle. 'Ze
woonden in een paleis en leefden als clochards.' Ze zijn
onaangepast en gierig, eten slecht; je zou ze kunnen
wegzetten als excentriekelingen. Maar na decennia van
aanpassing na immigratie uit Rusland, vechten in de
loopgraven, het onderschatten van de antisemitische
dreiging, de angst voor deportatie, kwam de familie in
opstand tegen de wereld buiten. Ze verwierpen hun goede
manieren en creëerden een 'onder-ons-zijn', een bewuste
breuk met de buitenwereld. Het probleem is alleen: die
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buitenwereld, daar staat hun paleisje midden in. Onderduiken
in 1942, veranderingen in de roerige jaren zestig - dat is
achter de rug, en inmiddels is het huis 'ingedommeld'. Een
oom brengt er zijn dagen door in een schommelstoel. De tv
staat op het jazzkanaal, maar zonder het geluid aan. Met De
schuilplaats heeft Christophe Boltanski een liefdevol
monument voor een familie en haar onderkomen geschreven;
een prijswinnend relaas. Direct worden we herinnerd aan
waar we zélf vandaan komen, aan de huizen van onze levens
en aan de betekenis van de ruimtes om ons heen.
'Ik heb toevallig heel veel van haar boeken gelezen,
geweldige schrijfster vind ik haar.' Matthijs van Nieuwkerk in
DWDD 22 Kay Scarpetta Vlak bij het huis van Kay Scarpetta
wordt een leraar doodgeschoten. Scarpetta gaat meteen naar
de plaats delict. Het blijkt om een precisieschot van veraf te
gaan. Niemand heeft iets gezien of gehoord... Aldus begint
de jacht op een seriemoordenaar. Het enige wat hij achterlaat
zijn stukjes koper; zijn slachtoffers lijken niets met elkaar
gemeen te hebben. Later krijgt Kay Scarpetta schokkende
aanwijzingen dat haar nichtje Lucy, een computergenie, iets
met de moorden te maken heeft. Patricia Cornwell was lange
tijd een vooraanstaand misdaadverslaggeefster. Haar werk
over de vrouwelijke patholoog-anatoom Kay Scarpetta is 's
werelds bestverkochte thrillerserie en is onder meer bekroond
met de Edgar Award en de Gold Dagger Award. Zie ook
www.patriciacornwell.com 'Patricia Cornwell is niet alleen een
begenadigd thrillerschrijver, maar is ook de grondlegger van
een vooraanstaand forensisch instituut in Virginia.' Peter R.
de Vries in DWDD
Een roman over een overlevende van de atoombom en
kintsugi voor een mensenleven 'De meest urgente roman van
deze tijd' Theo Hakkert Meneer Yoshie Watanabe, een
overlevende van de atoombom, is altijd een voortvluchtige
geweest van zijn eigen herinneringen. Jarenlang is hij de
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wereld rondgereisd en bouwde hij een bestaan op in
verschillende talen. Wanneer hij op zijn oude dag, terug in
Japan, wordt opgeschrikt door een aardbeving en de
daaropvolgende kernramp van Fukushima wordt hij opnieuw
geconfronteerd met het collectieve geheugen van een
gebroken land. Terwijl het verleden zich lijkt te herhalen
maakt Watanabe zich op voor een confronterende zoektocht
naar de betekenis van overleving en trauma. Ondertussen
vertellen vier vrouwen – uit Parijs, New York, Buenos Aires
en Madrid – ieder hun eigen verhaal over hun intieme relatie
met meneer Watanabe aan een raadselachtige Argentijnse
journalist. Hun diep doorvoelde herinneringen vormen samen
een levensverhaal dat talen, culturen en grenzen overschrijdt
en dat is getekend door de breuklijnen van het verleden.
Tegen een achtergrond van de huidige klimaatproblemen
vertelt Andrés Neuman in Breuk een onvergetelijk verhaal
over de veerkracht van de mens en de schoonheid die kan
ontstaan uit gebroken dingen. De pers over Breuk: 'Rond het
leven van de onvergetelijke verzamelaar van banjo's, Yoshie
Watanabe, die zowel Hiroshima als Fukushima overleefde,
schreef Andrés Neuman met Breuk de meeste urgente roman
van deze tijd.' Theo Hakkert 'Het karakter van Watanabe
wordt goed uitgediept. [...] Tegelijk laat Breuk ook de
veerkracht van de mens zien.' Nederlands Dagblad 'De beste
roman van de Argentijnse schrijver tot nu toe. […] Breuk is
verreweg Andrés Neumans meest succesvolle experiment.'
The Guardian 'Breuk vraagt hoe we, als individuen en als
gemeenschappen, kunnen leven in de schaduw van een
catastrofe. Meer dan eens doen Neumans beschrijvingen van
de nasleep van 1945 en 2011 denken aan de lege,
spookachtige ruimtes van 2020.' The Wall Street Journal
In Danielle Steels roman (On)mogelijk zorgt een
gepassioneerde relatie voor problemen in het leven van
galeriehoudster Sasha de Suvery en de talentvolle jonge
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schilder Liam. Sasha de Suvery is plotseling weduwe
geworden. Ze heeft een goedlopende galerie in Parijs, maar
is erg ongelukkig. Haar weg naar het succes is langs
traditionele paden gegaan. Dan ontmoet ze de jonge,
veelbelovende schilder Liam, die er een veel wildere
levensstijl op na houdt. Onontkoombaar ontvlamt een
gepassioneerde relatie tussen hen, maar er liggen problemen
op de loer. Kan Sasha haar reputatie bewaken in deze
scandaleuze relatie? En hoe gaat Liam om met deze
zelfbewuste en vastberaden vrouw? Een drama in Liams
familie lijkt beiden te dwingen tot een onmogelijk offer.
Danielle Steel heeft van haar 100 boeken rond de 800
miljoen exemplaren verkocht in 69 landen. Meer dan 20 van
haar romans zijn verfilmd voor televisie en haar boeken staan
steevast in de bestsellerlijst van The New York Times.
www.daniellesteel.com
VERFILMD ALS 'RESURRECTION' BINNENKORT OP
NEDERLANDSE TV. Op een mooie augustusmiddag, bijna
vijftig jaar geleden, verdronk de achtjarige Jacob Hargrave in
de rivier achter zijn huis. Voor zijn ouders, Lucille en Harold,
was zijn dood een bijna onoverkomelijke ramp. Inmiddels
hebben ze leren leven met het verdriet, en nu leiden ze een
rustig bestaan. Tot op een dag Jacob, blakend van
gezondheid en nog steeds acht jaar, voor de deur staat.
Jacob is niet de enige die is teruggekeerd. Overal in het
stadje, overal in de wereld, duiken Teruggekeerden op. Ze
hebben allemaal voedsel en onderdak nodig, en algauw zijn
het er zo veel dat steeds meer mensen zich bedreigd voelen.
Ook in het stadje waar Lucille en Harold samen met Jacob
verder willen leven als herenigd gezin, wordt de
gemeenschap ernstig ontwricht. Oude vrienden worden
vijanden, en een confrontatie kan niet lang uitblijven.
Niemand begrijpt waarom de doden zijn teruggekeerd, en
hoe dit mogelijk is. Maar één ding is zeker: in de chaos kiest
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iedereen voor zichzelf en voor zijn geliefden - dood of levend.
Om Jacob te beschermen worden Lucille en Harold tot
keuzes gedwongen die verstrekkende en dramatische
gevolgen hebben.
Cathleen Harrington verlaat in 1919 haar thuis in Ierland om
naar de droge vlakten van de Oostelijke Kaapprovincie in
Zuid-Afrika te reizen en te trouwen met een man van wie zij
niet houdt. Afgezonderd en vervreemd vindt ze troost in haar
dagboek en in de sterke band met Ada, het dochtertje van
haar zwarte dienstmeisje. Cathleen leert Ada lezen en
schrijven en geeft haar zelfs pianoles. Wanneer Ada in
opspraak raakt omdat ze een kind verwacht van een blanke,
moet ze vluchten. Maar Cathleen gaat de opgelegde strenge
wetten van de apartheid negerend naar Ada op zoek om haar
te vragen terug naar huis te komen.
Op jonge leeftijd trad Evan Smoak toe tot het Orphan-project,
een officieel niet-bestaand trainingsprogramma van geheim
agenten. Nu wordt hij de ‘Nergensman’ genoemd en helpt
hij diegenen die zich tot niemand anders kunnen wenden.
Maar op een dag is het Evan zelf die hulp nodig heeft. Hij
wordt in een hinderlaag gelokt, verdoofd en weggevoerd.
Wanneer hij bijkomt, zit hij opgesloten in een kamer, zonder
enig idee te hebben van waar hij is en wie hem gevangen
heeft genomen. Om te weten te komen wat er is gebeurd,
moet hij slimmer, sneller en sterker zijn dan zijn
tegenstanders.
De nieuwe Kay Scarpetta: legendarisch goed In Chaos, de
24e Kay Scarpetta thriller, worden de lezers geboeid door de
enerverende spanning, de verrassende wendingen en de
modernste forensische onderzoeksdetails waar Patricia
Cornwell beroemd om is. Het gaat om een jonge vrouw die
overlijdt tijdens een fietstochtje langs de rivier de Charles.
Geen natuurlijke dood, concludeert Kay Scarpetta. Er is
blijkbaar een verband met de vele gedichten, opgestuurd
Page 5/21

Read Online Libros Gratis De Jonathan Kellerman
Para Descargar
door een zekere Tailend Charlie. Maar deze stalker is op
geen enkele manier te traceren. Scarpetta’s eigen
geloofwaardigheid en professionaliteit komen onder vuur te
liggen. ‘Patricia Cornwell heeft een hoofdpersoon gecreëerd
die zo echt is, zo gedreven en zo authentiek, dat lezers
vergeten dat Kay Scarpetta gewoon bedacht is door een
auteur,’ aldus USA Today. De reeks over de vrouwelijke
patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie
van de wereld en werd bekroond met de Edgar Award en de
Gold Dagger Award. Zie ook www.patriciacornwell.com
'Patricia Cornwell is niet alleen een begenadigd
thrillerschrijver, maar is ook de grondlegger van een
vooraanstaand forensisch instituut in Virginia.' Peter R. de
Vries in DWDD
Was Susanna zo verblind door liefde dat ze niet zag wat voor
man haar verloofde echt was? Susanna Pleydell werkte als
verpleegster in India toen ze stapelverliefd werd op de
charmante Aubrey St. Clare. Ze stappen dolgelukkig het
huwelijksbootje in, maar bij terugkomst in Londen ontdekt
Susanna de donkere kant van Aubrey. Hij was helemaal niet
zo zachtaardig als in hun wittebroodsweken en hij was
verslaafd aan opium. Ook had hij nauw contact met een
mysterieuze arts die een beangstigende invloed uitoefende
op hun leven. Wat wil deze arts van het echtpaar en weet
Susanna zich van zijn macht te ontglippen? Victoria Holt was
een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur
Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de
geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken
door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek.
Hibbert beschikte over een breed talent en schreef boeken in
verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend
van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt
schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over
romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven
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meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn
verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer
verkocht zijn.
Net buiten Charlotte, North Carolina, wordt langs de kant van
de weg het verbrijzelde lichaam van een tienermeisje
gevonden. Bottenexpert Temperance 'Bones' Brennan ziet
onmiddellijk dat het meisje door geweld om het leven is
gekomen en niet door een aanrijding. Als Tempe in de tas
van de slachtoffer een clubkaart van de recent overleden
zakenman John-Henry Story vindt, krijgt het onderzoek een
dramatische wending. Want hoe kende het meisje Story? En
is hij dan ook vermoord? Al snel bevindt Tempe zich midden
in een complot dat zich uitstrekt van Afghanistan tot ZuidAmerika en in een razende vaart ook voor haar heel
gevaarlijk wordt. Dodenreis is een achtbaan van emoties en
plotwendingen, onderstreept door Tempe's scherpe verstand
en forensische kennis. Internationale bestseller, bekend van
de hitserie Bones.
' **** Dan sterft ze is een beresterke thriller. (...) Hurwitz' lichte
toon is uiterst verraderlijk. (...) De film The Game met Michael
Douglas, maar dan nog ingenieuzer.' - VN DETECTIVE EN
THRILLERGIDS 2013
'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle boekenserie
worden à la Twilight en Harry Potter. [...] Als je Twilight goed
vond, zul je hier zeker ook van genieten, ongeacht je leeftijd.'
- www.fanbolt.com 'Volgens MTV News zou Ik ben Nummer
Vier wel eens 'de nieuwe Twilight' kunnen worden. Dit is ook
echt iets voor fans van De hongerspelen. Maar laat je niet
door de Young Adult vergelijkingen weerhouden. Ik ben
Nummer Vier hield ook mij van het begin tot het einde in zijn
greep.' - www.booktopia.com 'Ik kan deze recensie in 5
woorden samenvatten:HET BESTE BOEK TER
WERELD.GEEF MIJ HET VERVOLG NU.VET VET VET VET
VET.' - www.kidliterate.com
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In De stof van het denken beschrijft Steven Pinker op een
volkomen nieuwe manier hoe de menselijke geest werkt.
Onze geest is tot stand gekomen in een tijd waarin nagedacht
moest worden over stenen, planten en gevaarlijke beesten.
Inmiddels is diezelfde geest in staat natuurkunde te
ontrafelen en democratie te bedenken. Hoe heeft de geest
zich zo kunnen aanpassen? Het antwoord is te achterhalen,
aldus Pinker, via taal. Hij onderzoekt onze gesprekken,
grappen, conflicten en schetst zo een beeld van de
gedachten en emoties die onze mentale levens vormgeven.
Waarom ontstaan taboes? Waarom zijn seks en religie
daarmee zo rijkelijk bedeeld? Waarom wordt ons taalgebruik
zo indirect wanneer we onderhandelen, verleiden of proberen
iemand om te kopen? De laatste twee Amerikaanse
presidenten zijn in de problemen gekomen vanwege
specifieke woorden. Wat is de rol van taal in de conflicten in
het Midden-Oosten? Is niet elke strijd op een bepaald niveau
ook een taalstrijd? Steven Pinker bekleedt de Johnstone
leerstoel psychologie aan Harvard. Hij is de auteur van
verschillende bestsellers: Het taalinstinct (1994), Hoe de
menselijke geest werkt (1998) en Het onbeschreven blad
(2003). Het unieke van Steven Pinker is dat hij zijn
antwoorden op veel terreinen zoekt: psychologie, taalkunde,
evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand die
vanuit veel hoeken op debat en controverse kan rekenen.
Florida, 2026. Nog 400 dagen te gaan voordat het grootste
deel van de wereldbevolking zal sterven. Niemand weet
waarom, alleen wanneer: 9 februari 2027. Voormalig FBIagent Will Piper heeft vijftien jaar geleden deze voorspelling
al onthuld toen hij de Vectis Bibliotheek ontdekte. De zaak
wordt heropend wanneer nieuwe ‘doemsdag’-slachtoffers
een kaart ontvangen met hun sterfdag erop en dan ook
daadwerkelijk doodgaan. Terwijl de samenleving in wanhoop
naar het einde der dagen toeleeft, probeert Will zich niet gek
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te laten maken. Totdat zijn zoon Phillip verdwijnt...
In een dorp met een duistere geschiedenis maakt een
vrouwelijke dominee een nieuwe start. Brandende meisjes is
de steengoede nieuwe thriller van de auteur van de bestseller
De Krijtman. Zijn we allemaal in staat tot onuitsprekelijke
daden om degenen van wie we houden te beschermen?
Welkom in het lieflijke plaatsje Chapel Croft. Vijfhonderd jaar
geleden werden hier acht protestantse martelaren
terechtgesteld op de brandstapel. Dertig jaar geleden
verdwenen twee tienermeisjes spoorloos. Twee maanden
geleden pleegde de dominee van de lokale parochie
zelfmoord. Dominee Jack Brooks, alleenstaande ouder van
de veertienjarige Flo, arriveert in het dorp om een nieuwe
start te maken en wat tot rust te komen. Maar rust is het
laatste wat ze er vinden. Want iemand lijkt vastbesloten om
de duistere geschiedenis van het dorp actueel te houden.
Jack ontvangt sinistere pakketjes en berichten. En Flo ziet
levensechte visioenen van brandende meisjes. Of zijn het
geen visioenen?

Onlangs deed een Zwitserse uitgever een gouden
vondst in de New York Public Library. Hij ontdekte
een flinke stapel niet eerder gepubliceerde verhalen
van een van de grootmeesters van de Amerikaanse
literatuur, Truman Capote (1924-1984). Dit
onbekende proza bleek te zijn geschreven nog vóór
de debuutroman Other Voices, Other Rooms,
waarmee deze spraakmakende auteur op zijn 24ste
doorbrak. Waar de wereld begint is de eerste
Nederlandse uitgave van deze vroege verhalen,
waaruit al onmiskenbaar Capote’s stem opklinkt.
Met groot mededogen schrijft hij over zijn
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personages: eenzame kinderen, charmante
jongedames en armlastige mensen. Al jong voelde
Capote zich aangetrokken tot buitenstaanders –
misschien omdat hij er zelf eentje was. Dit weerhield
hem er niet van uit te groeien tot een der
belangrijkste Amerikaanse schrijvers van de
twintigste eeuw, met legendarische werken als In
Cold Blood en Breakfast at Tiffany’s. Ook zijn leven
zelf werd een hype, zeker na de films over hem,
zoals Capote met Philip Seymour Hoffman in de
hoofdrol. Zoals we nu weten, en kunnen lezen,
trappelde hij zich voor dit alles als jongen al warm.
Een literair wonderkind, ook dat nog.
Met enige tegenzin stelt FBI-agent Patrick Bowers
een onderzoek in naar een dubbele moord in een
afgelegen stadje in het noordwesten van Wisconsin:
helemaal niet de complexe zaak waar hij zich
doorgaans in vastbijt. Maar dan stuit hij op een
cybercomplot. Er lopen lijnen van spionagezaken uit
de tijd van de Koude Oorlog naar de huidige
spanningen in het Midden-Oosten. Terwijl Bowers de
kluwen ontwart, wordt hij geconfronteerd met oude,
amper geheelde wonden uit zijn eigen verleden.
Het waargebeurde, noodlottige verhaal van de
Donner Party komt tot leven in een opwindende mix
van archeologie, geschiedenis, moord en spanning.
Oude botten is het begin van een bloedstollende
nieuwe serie van thrillerschrijvers Douglas Preston &
Lincoln Child. Nora Kelly, een jonge curator bij het
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Santa Fe Instituut voor Archeologie, wordt benaderd
om een expeditie te leiden naar het zogeheten
‘verloren kamp’ van de Donner Party: een groep
pioniers die in 1847 ingesneeuwd raakte in de
Californische bergen en overging tot kannibalisme
om te overleven. Wanneer het lang verloren
kampement wordt gevonden en de botten worden
blootgelegd, blijkt dat kannibalisme destijds nog
maar het begin was. Ondertussen onderzoekt junior
FBI-agent Corrie Swanson nieuwe moorden en
verdwijningen die met deze Donner Party te maken
hebben. Maar het lijkt er al snel op dat Swansons
eerste onderzoek zo maar eens haar laatste zou
kunnen zijn.
Nog geen paar maanden geleden was brigadier
Logan McRae nog de held van het politiekorps. Toen
maakte een mislukte inval waarbij een colllega
zwaar gewond raakte een einde aan zijn gouden
toekomst. Logan werd overgeplaatst naar het
falende team van de cynische inspecteur Steel.Nu
betekent de vondst van het levenloze lichaam van
een prostituee de start van alweer een belabberde
dag. Dan worden er nog zes lijken worden gevonden
in een afgebrande woning waarvan alle ramen en
deuren zijn dichtgetimmerd. Het lijkt de kans bij
uitstek om te bewijzen dat Logan niet thuishoort in
Steels unit. Maar dan duikt er een tweede
vermoorde prostituee op.
Is de dood het einde... of alleen het begin? Ethan,
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die nooit had gedacht in Gatlin het meisje van zijn
dromen te vinden en niet kon verzinnen dat hij ooit
zo graag terug zou willen naar het saaie stadje, moet
nu hemel en aarde bewegen om terug te gaan naar
de plek die hem zo dierbaar is. In Gatlin probeert
Lena er alles aan te doen om Ethans terugkeer
mogelijk te maken, ook al moet ze hiervoor oude
vijanden vertrouwen en het leven van anderen op
het spel zetten. Ver van elkaar proberen Ethan en
Lena opnieuw samen hun lot te herschrijven. De
aflossing is het zinderende slot van deze must-read
paranormal romance. Ethan en Lena zijn de nieuwe
Bella en Edward.
Het eerste deel van de spannende en zeer
verslavende Kim Stone-serie Voor de fans van M.J.
Arlidge en Robert Bryndza Vijf mensen staan
rondom een ondiep graf. Ze hebben om de beurt
gegraven. Een graf voor een volwassene zou nog
langer hebben geduurd. Het slachtoffer was
onschuldig, maar ze hadden geen keus. Hun
geheimen moesten bewaard blijven, ten koste van
alles. Een gewurgde schooldirectrice blijkt slechts
het begin van een reeks gruwelijke moorden die de
inwoners van Black Country doet huiveren. Na een
lugubere vondst in een voormalig weeshuis
realiseert detective Kim Stone zich dat de dader van
al deze misdaden één en dezelfde is – en dat hij al
dertig jaar actief is. Stone is de enige die de
moordenaar kan ontmaskeren, maar ze wordt
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afgeleid door demonen uit haar verleden. Terwijl zij
de duistere gebeurtenissen uit haar jeugd probeert
te verwerken, blijft het dodental stijgen... Over de
boeken van Angela Marsons ‘Mijn advies? Lees het
direct. Je krijgt er geen spijt van.’ Mark Edwards,
bestsellerauteur van Follow You Home ‘Totaal,
compleet, volstrekt BRILJANT.’
Bforbookreview.wordpress.com ‘Simpelweg
geweldig.’ Thebooknurse.co.uk ‘Fenomenaal. Een
echte pageturner.’ Ilovereading.sg ‘Angela Marsons
heeft me compleet omvergeblazen.’
Readersretreat.co.uk
Medische en praktische informatie voor patiënten.
In EEN GIFT VAN WAPENS (Boek #8 in de
Tovenaarsring), zit Thor gevangen tussen de
titanische krachten van goed en kwaad, terwijl
Andronicus en Rafi al hun duistere krachten
gebruiken in een poging om Thors identiteit te
vernietigen en de controle over zijn ziel te krijgen.
Bevangen door hun magie moet Thor het zwaarste
gevecht van zijn leven strijden, terwijl hij worstelt om
zichzelf uit de greep van zijn vader te bevrijden.
Maar het is misschien al te laat. Gwendolyn,
vergezeld door Alistair, Steffen en Aberthol, reist
diep de Onderwereld in, vastberaden om Argon te
vinden en hem uit zijn magische gevangenis te
bevrijden. Ze ziet hem als haar enige hoop om Thor
te bevrijden en de Ring te redden, maar de
Onderwereld is groot en verraderlijk, en het lijkt erop
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dat ze Argon nooit zullen vinden. Reece leidt de
Krijgsmacht op een vrijwel onmogelijke missie om te
doen wat nog nooit eerder is gedaan: afdalen in de
dieptes van het Ravijn om het verloren Zwaard terug
te vinden. Terwijl ze afdalen in een wereld vol
monsters en exotische rassen, is elk van hen
vastberaden om het Zwaard te houden voor hun
eigen doelen. Romulus, gewapend met zijn
magische mantel, vervolgt zijn sinistere plan om de
Ring te betreden en het Schild te vernietigen;
Kendrick, Erec, Bronson en Godfrey moeten vechten
tegen het verraad; Tirus en Luanda leren wat het
betekent om hun volk te verraden en Andronicus te
dienen; Mycoples worstelt om te ontsnappen; en in
een schokkende plotwending, wordt Alistairs geheim
eindelijk onthult. Zal Thor zichzelf terugvinden? Zal
Gwendolyn Argon vinden? Zal Reece het Zwaard
vinden? Zal Romulus’ plan slagen? Zullen Kendrick,
Erec, Bronson en Godfrey overwinnen? En zal
Mycoples terugkeren? Of zal de Ring volledig
verwoest worden? EEN GIFT VAN WAPENS is een
episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en
minnaars, ridders en draken, intriges en politieke
machinaties, van volwassen worden, van gebroken
harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een
verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en
tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar
een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle
leeftijden zal aanspreken.
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Inspirerende levenslessen van Nelson Mandela is een
ongekend openhartig en eerlijk document. Nelson
Mandela wordt algemeen beschouwd als een held, een
wereldse heilige. Hij maakte Zuid-Afrika vrij en bracht
onderdrukkers en onderdrukten samen op een nooit
eerder vertoonde wijze. In 1993 ontving hij de Nobelprijs
voor de vrede. Dit boek is tot stand gekomen op basis
van vele, intieme gesprekken die Richard Stengel met
Mandela heeft gevoerd. Stengel beschrijft Mandela als
'wellicht de laatste werkelijke held van deze planeet',
maar spaart hem in het boek niet en weet hem ook zijn
diepste zieleroerselen te onttrekken. Dat maakt het boek
bijzonder sterk en het resultaat is een uniek en
waardevol document
De Duitse erfgename van Anika Scott is een
betoverende roman die de betekenis van
rechtvaardigheid in twijfel trekt. Verteld vanuit het
oogpunt van de ‘verliezers’ van de Tweede
Wereldoorlog. De Duitse erfgename van Annika Scott zit
vol prachtige historische details en is een meeslepend
verhaal over een jonge vrouw die op zoek is naar een
thuis, en naar zichzelf vlak, na de Tweede Wereldoorlog.
Voor de lezers van Seringenmeisjes. Clara, de
beroemde erfgename van de Falkenbergfabriek, is op de
vlucht. Ze wordt ervan beschuldigd weet te hebben van
de misdaden die haar vader tijdens de oorlog heeft
gepleegd. Jakob raakte zwaargewond aan het Oostfront.
Nu de oorlog voorbij is, verdient hij de kost als
zwarthandelaar. Hij zet alles op alles om de rest van zijn
familie door deze roerige tijden heen te loodsen. Willy
heeft zich verschanst in een verlaten mijn, met als enige
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gezelschap zijn kanarie, nog altijd in de overtuiging dat
de oorlog voortduurt. Wanneer Clara terugkeert naar
Essen om haar beste vriendin te vinden, ontdekt ze dat
de stad en de fabriek in puin liggen. Maar niet alleen de
gebouwen zijn beschadigd, iedereen is veranderd.
Terwijl ze zich schuilhoudt in de ruïnes van de fabriek,
vraagt ze zich af waar ze heen moet gaan en wat er van
haar zal worden. Dan ontmoet ze Jakob, maar heeft hij
zuivere intenties? Enthousiaste lezersreacties op
Goodreads: ‘Elk personage is op zoek naar de waarheid
in een tijd waarin mensen je konden verraden voor een
stuk brood. Het is meeslepend geschreven en ik ben
razend enthousiast.’ ‘Het verhaal zit vol details en is
prachtig geschreven, over de grijze gebieden tussen
goed en fout en wat mensen doen om te overleven.’
Mike Wingate heeft een harde jeugd gehad. Hij werd op
vierjarige leeftijd in een speeltuin achtergelaten en
groeide op in een pleeggezin. Niemand kwam hem
ophalen en hij heeft maar een paar herinneringen aan
zijn eigen ouders. Nu, als volwassene, heeft Mike
eindelijk het leven dat hij altijd al had willen hebben. Hij
is gelukkig getrouwd, heeft een lief dochtertje en is
eigenaar van een bouwbedrijf dat net bezig is met het
afronden van een belangrijk milieuvriendelijk
bouwproject. Dan wordt Mike op een feestje bedreigd en
wanneer hij de politie om hulp vraagt, is deze meer
geïnteresseerd in zijn onduidelijke verleden. Om zichzelf
en zijn gezin te beschermen, ziet Mike zich genoodzaakt
de enige echte vriend in te schakelen die hij ooit heeft
gehad: Shep. Mike en Shep zaten in hetzelfde
pleeggezin, maar waar Shep het criminele pad opging
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kon Mike studeren en de criminaliteit achter zich laten.
Nu moeten ze samen proberen Mikes gezin te
beschermen tegen een mysterieuze vijand.
Tekstgetrouwe stripversie van het eerste Bijbelboek
Genesis.
Prestn & Child, Koortsdroom Agent Pendergast. Altijd
onaangedaan. Totdat blijkt dat de dood van zijn geliefde
vrouw Helen geen ongeluk was. Ze is vermoord, en
Pendergast zal alles doen om achter de waarheid te
komen. Pendergast ontdekt dat Helen op zoek was naar
een geheimzinnige neurologische vogelgriepvariant.
Deze vogelgriep verveelvoudigt de hersenactiviteit van
de geïnfecteerde, waardoor de patiënt extreem creatief
wordt. De farmaceutische industrie, alomtegenwoordig
en machtig, is zeer geïnteresseerd in het ontwikkelen
van een genialiteitsmedicijn. Zo geïnteresseerd dat een
mensenleven niets waard is. Zo geïnteresseerd dat het
niet uitmaakt dat de vogelgrieppatiënten na een korte
uitbarsting van genialiteit veranderen in onstuitbare
maniakale moordmachines... Dit is de tiende thriller met
de schok- en kreukvrije, altijd zeer wellevende, maar
daarom niet minder dodelijke agent Aloysius Pendergast
in de hoofdrol.
Een familiedrama dat zijn weerga niet kent. Een moord
kost meer levens beschrijft het aangrijpende
levensverhaal van Paul Spruit. Hij was zestien toen zijn
vader in 1974 werd gearresteerd voor de
geruchtmakende moorden op de negenjarige Basje
Bloemena en de tienjarige Heleentje Isaac. Spruit senior
werd tot twintig jaar celstraf veroordeeld. Tien jaar later
nam het leven van Paul Spruit opnieuw een dramatische
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wending toen hij in een geweldsuitbarsting zijn stiefvader
vermoordde. Hij kwam, net als zijn vader, terecht in de
gevangenis. Ongelooflijk, huiveringwekkend en
ontroerend.
Het gezin Reacher is net aangekomen op Guam, een
eiland in de Grote Oceaan. Het is hun zoveelste
expatlocatie - papa Reacher is een Amerikaanse
marinier. Alweer moet Reacher (dertien jaar oud) naar
een andere school. Daar blijkt van alles aan de hand te
zijn. Wat volgt is keiharde actie van de jongen die ooit de
beroemdste thrillerheld zonder vaste verblijfplaats zal
zijn. Lee Child is de internationale bestsellerauteur van
de Jack Reacher-serie. Zijn debuut Jachtveld is
meermaals bekroond en het negende deel van de serie,
One Shot (Voltreffer), is verfilmd met Tom Cruise in de
hoofdrol.
De Rode kerkHaunted Computer Books
Maak kennis met James Bond: charmant, beschaafd,
aantrekkelijk, kil, meedogenloos en dodelijk. Aan het
begin van zijn carrière krijgt geheim agent 007 de
opdracht een levensgevaarlijke, hoog spel spelende
Russische spion, bijgenaamd Le Chiffre, onschadelijk te
maken. De wijze waarop dit moet gebeuren is door hem
aan de baccarattafel te ruïneren en zo zijn Sovjetbazen
te dwingen hem 'met pensioen te sturen'. Algauw is Le
Chiffre aan de verliezende hand, maar sommige mensen
weigeren volgens de regels te spelen. Bonds aandacht
voor een mooie spionne leidt tot een ramp en een
onverwachte redder. Ian Fleming werd geboren op 28
mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een
korte periode op de beroemde Royal Military Academy
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van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau
Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte
Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van
dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in
zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. In 1953
verscheen het eerste James Bond-boek, Casino Royale.
In 1964 overleed de geestelijk vader van de beroemdste
spion aller tijden. Zijn veertiende en laatste James Bondboek, Octopussy & The Living Daylights, verscheen
postuum in 1966.
Vlak voor middernacht komt de hogesnelheidstrein
vanuit Milaan aan op spoor zeven. Als de conducteur de
laatste coupé opent om te controleren of iedereen de
trein verlaten heeft, valt hij dood neer. Rondom hem
liggen al veertien lijken. Colomba, de knappe,
vastberaden maar getraumatiseerde politieagente,
ontdekt dat het om een gerichte aanval gaat, die meteen
door extremisten opgeëist wordt. Dan staat de
hoogbegaafde en briljante Dante opeens weer voor haar
neus, die beweert dat de verdachten liegen. Maar kan
Colomba Dante wel vertrouwen?
DE RODE KERK De dertienjarige Ronnie Day heeft
genoeg problemen: Zijn vader en moeder zijn uit elkaar,
zijn broertje Tim is een chronische lastpost, Melanie
Ward vindt hem óf wel óf niet leuk en Jezus wil maar niet
in zijn hart blijven. En dan moet hij ook nog elke dag
langs de rode kerk lopen, waar het Klokkenmonster
woont met zijn vleugels en klauwen en levers als ogen.
Maar zijn grootste probleem is dat Archer McFall de
nieuwe dominee van de kerk is en dat zijn moeder wil
dat Ronnie met haar naar middernachtdiensten gaat.
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Sheriff Littlefield heeft om een heel andere reden een
hekel aan de rode kerk. Zijn jongere broertje is twintig
jaar geleden bij de kerk gestorven tijdens een
krankzinnig ongeluk en Frank begint nu zijn geest te
zien. En de geest blijft hem vragen hem te bevrijden. Er
gaan mensen dood in Whispering Pines and de moorden
vallen samen met de terugkeer van McFall. De Days, de
Littlefields en de McFalls stammen af van de
oorspronkelijke kolonisten van de landelijke
Appalachische gemeenschap. Die oude families delen
een geheim van verraad en schuld en McFall wil dat de
kerkgemeente bewijst hoe sterk haar geloof is. Omdat hij
gelooft dat hij de Tweede Zoon van God is en dat er in
bloed voor zonden betaald moet worden. ‘Opoffering is
het betaalmiddel van God,’ preekt McFall en tenzij
Frank en Ronnie hem stoppen, moet iedereen betalen.
--------------------------------------- Trefwoorden:
verschrikking, bovennatuurlijk, spoken, paranormaal,
thriller, spanning, geheimzinnigheid, donkere fantasie,
Stephen King, Dutch horror, Peter Straub, James
Herbert, Joe Hill
Gideon Crew. Scherpschutter, hacker en inbreker. Een
man met een missie... Als er een verhoogde radioactieve
straling boven New York wordt gemeten, wijst alles op
een dreigende nucleaire aanval. Het ondenkbare staat te
gebeuren: binnen tien dagen zal een grote Amerikaanse
stad in rook opgaan door een terroristische aanslag.
Gideon Crew heeft tien dagen om een mogelijke ramp te
voorkomen, maar tegen wie is de dreiging eigenlijk
gericht? Douglas Preston &a Lincoln Child vormen al
vijftien jaar een sucsesvol schrijversduo. Van hun
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bestsellerserie over FBI-agent Pendergast zijn meer dan
300.000 exemplaren verkocht in Nederland en
Vlaanderen. Gideons strijd is het tweede deel in de
Gideon Crew serie.
De moordenaar is een beest... De oude, excentrieke
miljonair Hobart Penny wordt dood aangetroffen in zijn
appartement. Is Tiki, zijn Bengaalse tijger, hem soms
fataal geworden? Voor Peter Decker en zijn team is dit
het begin van een van de bizarste zaken ooit. De
miljonair blijkt vermoord, en van de dader ontbreekt ieder
spoor. Hoe meer ze ontdekken over het leven van
Hobart Penny - zijn exotische en perverse voorkeuren hoe meer verdachten er zijn. Met zo veel vragen en zo
weinig antwoorden wordt Peter voor een moeilijke keuze
gesteld: moet hij de hulp inroepen van de crimineel Chris
Donatti? Hij weet immers veel over seks en moord en
alles ertussenin, maar vormt ook een gevaar voor Peter
en zijn gezin...
Dit verhaal draait om de lotgevallen van de familie
Markström, in het dorp Hjoggböle in Noord-Zweden,
waar Enquist zelf is opgegroeid. De wereld aan het begin
van de twintigste eeuw wordt gekenmerkt door grote
sociale veranderingen. Wanneer de
sociaaldemocratische activist Elmblad naar het duistere
noorden afreist om zieltjes voor het socialisme te
winnen, stuit hij bij de mensen uit Hjoggböle op een
muur van verzet. Zij weigeren pertinent om tot slachtoffer
gemaakt te worden.
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