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Sigma Force is terug! Lees de nieuwste Sigma-thriller van bestsellerauteur James Rollins James Rollins Het Oog van God 'Als je een fan
bent van slimme, spannende avonturenromans, dan is dit een boek voor jou: wetenschap, geschiedenis en alle locaties zijn voortreffelijk met
elkaar verweven. De personages zijn levendig en het verhaal is fantastisch.' New York Journal of Books Als in Mongolië een
onderzoekssatelliet neerstort, wordt de jacht geopend op de waardevolle lading ervan: een ultrageheim wetenschappelijk onderzoek naar
donkere energie - de energie die in verband wordt gebracht met de geboorte van ons universum. Ondertussen ontvangt een professor in het
Vaticaan een pakketje met een schedel die Aramese inscripties bevat en een boek gebonden in mensenhuid, verzonden door een reeds
overleden collega. Een DNA-test onthult dat de schedel en de huid afkomstig zijn van de Mongoolse wereldveroveraar Dzjengis Khan.
Vergezeld van Vaticaanse archeologen gaan commandant Gray Pierce en zijn Sigma-team op zoek naar de waarheid. Het leidt hen via de
ineenstorting van het Romeinse Rijk en de beginselen van het christendom naar een eeuwenoud wapen dat het onheil dat de mensheid
bedreigt kan afwenden In deze meesterlijke thriller vol geschiedkundige mysteries en wetenschappelijk avontuur beschrijft bestsellerauteur
James Rollins een apocalyptisch toekomstvisioen uit het verre verleden, van een wereld die gedoemd is te branden onder het Oog van God.
'Niemand, echt niemand doet dit beter dan James Rollins.' Lee Child
Ik ben Vanessa Barsetti, de dochter van de beruchte Crow Barsetti. Mijn vader heeft me geleerd hoe te vechten. Als een man me ook maar
met één vinger aanraakt, zal ik hem doden. Omdat ik een Barsetti ben, ben ik trots, koppig en accepteer ik geen gelul, van niemand. Ik loop
naar huis na een bezoek aan een bar en neem de verkeerde route. En ben getuige van een wrede misdaad. De moordenaar wil me niet
meer laten gaan. Hij is knap, dodelijk en angstaanjagend. Met tatoeages op zijn onderarmen en een dreigende aanwezigheid is hij slechter
dan ieder ander die ik ooit ben tegengekomen. En dan vertelt hij me het meest angstaanjagende. Zijn naam is Bones.
Een nieuwe thriller van bestsellerauteur Karen Rose, de koningin van Romantic Suspense. ‘Het kwaad in jou’ (Monster in the Closet) is
wederom doorspekt met spanning, erotiek, intriges, moord en bedrog. Rechercheur Clay Maynard spoort vermiste kinderen op, maar zijn
eigen dochter Taylor is door haar moeder jarenlang bij hem weggehouden. Al sinds haar jeugd heeft haar moeder Taylor verteld dat haar
vader een monster is, maar nu ze hem eindelijk ontmoet kan ze dat beeld bijstellen. Terwijl Taylor werkt als therapeut en eindelijk nieuwe
vriendschappen en familiebanden durft aan te gaan, ligt er een gevaar op de loer. Een gevaar dat duisterder en bedreigender is dan iedereen
kan vermoeden... Karen Rose schrijft thrillers die wereldwijde bestsellers zijn. Voor haar boeken werd zij meermaals bekroond. Karen Rose
woont en werkt in Florida.
At the Sign of Triumph: David Weber's New York Times-bestselling Safehold series begun with Off Armageddon Reef, By Schism Rent
Asunder, By Heresies Distressed, A Mighty Fortress and How Firm a Foundation. The Church of God Awaiting's triumph over Charis was
inevitable. Despite its prosperity, the Charis was a single, small island realm. It boasted less than two percent of the total population of
Safehold. How could it possibly resist total destruction? The Church had every reason to be confident of a swift, crushing victory, an object
lesson to other rebels. But Charis had something far more powerful than simple numbers. It had a king, a crown prince, and a navy prepared
to die where they stood in its defense. It had the Brethren of Saint Zherneau, who knew the truth about Safehold's founding. Who knew that
the Church of God Awaiting was a monstrous lie. And it had Merlin Athrawes, last survivor of long-vanished Earth. Merlin, the cybernetic
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avatar of a woman dead over a thousand years, who was determined to break the Church's grip upon the human mind and soul. So after
eight years of war, it is not Charis but the Church that stands upon the brink of defeat. But the Church still commands immense resources,
and — faced with the unthinkable — it’s decided that it, too, must embrace the forbidden technology which has carried Charis so far. In the
end, it is simple, for only one can survive. The lines are drawn, the navies and armies have been raised, and all of Safehold is poised for the
final battle between those who believe in freedom and those who would crush it forever. Safehold Series 1. Off Armageddon Reef 2. By
Schism Rent Asunder 3. By Heresies Distressed 4. A Mighty Fortress 5. How Firm A Foundation 6. Midst Toil and Tribulation 7. Like A Mighty
Army 8. Hell's Foundations Quiver 9. At the Sign of Triumph 10. Through Fiery Trials At the Publisher's request, this title is being sold without
Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Wat zou er gebeuren als alle vrouwen zich ineens zouden afkeren van intimiteit met hun mannen? Deze intrigerende vraag werd voor het
eerst gesteld in de Griekse tragedie Lysistrata en wordt door de bekroonde romanschrijfster Meg Wolitzer op meesterlijke wijze verplaatst
naar het heden. Het kan geen toeval zijn dat juist op de school van het kleine stadje Stellar Plains de prikkelende Griekse komedie Lysistrata
wordt ingestudeerd voor de jaarlijkse toneelopvoering. In dit eeuwenoude verhaal verenigden de vrouwen van het strijdende Sparta en
Athene zich onderling om hun mannen te dwingen de oorlog te beëindigen. De ontkoppeling speelt zich af in een moderne buitenwijk in New
Jersey waar de vrouwen -een voor een- in een sprookjesachtige ban raken en zich afkeren van hun mannen. Robby en Dory Lang zijn een
docentenechtpaar dat benijd wordt om hun goede, liefdevolle huwelijk. Toch is Dory een van de eerste vrouwen die zich -als betoverd- van
haar man afwendt, maar al snel volgt de rest van de vrouwelijke bevolking. Niemand begrijpt de oorzaak en niemand weet hoe ze hun
vertrouwde leven en gevoelens weer terug kan krijgen. De reactie onder de mannen over het verlies van intimiteit varieert van woede,
verdriet en angst tot onverschilligheid voor de mannen die de verandering niet hebben opgemerkt. In welke levensfase je je ook bevindt, en
wat je eigen ervaring ook is, iedereen zal zich kunnen identificeren met iemand in deze even betoverende als enerverende roman.
This discounted ebundle includes: Off Armageddon Reef, By Schism Rent Asunder, By Heresies Distressed, A Mighty Fortress, How Firm a
Foundation An android from the far human past awakens and learns her fate: to provoke technological progress that has been stifled for
centuries on the planet Safehold. In David Weber’s bestselling Safehold series, humans have fled from Earth, which their enemies, the
Gbaba, have left in smoldering ruins. The few human survivors rebuild on the Earth-like planet of Safehold. But the Gbaba can detect the
emissions of an industrial civilization, so the human rulers take extraordinary measures to keep Safehold society medieval forever. Tor Books
by David Weber Safehold Series #1 Off Armageddon Reef #2 By Schism Rent Asunder #3 By Heresies Distressed #4 A Mighty Fortress #5
How Firm a Foundation #6 Midst Toil and Tribulation #7 Like a Mighty Army #8 Hell's Foundations Quiver #9 At the Sign of Triumph Other
Tor Books Out of the Dark At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
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: overleven.
Young Cayleb Ahrmahk has accomplished things few people could even dream of. Having smashed a hostile alliance of no less than five
princedoms and won the hand of the beautiful young Queen Sharleyan of Chisholm, together they have created the Charisian Empire, the
greatest naval power in the history of Safehold. Charis is transformed into a place of refuge for all who treasure freedom. But their success
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may prove short-lived. The Group of Four, the clique that controls the Church of God Awaiting – and, through the church, most of Safehold –
has decreed their destruction. Mother Church’s entire purpose is to prevent all to which Charis is committed, and she will not rest until it has
been erased forever. But there are still matters about which the Church knows nothing, including Cayleb and Sharleyan’s adviser, friend, and
guardian, the mystic warrior-monk named Merlin Athrawes. Merlin knows all about catastrophic battles against impossible odds, because he
is in fact the cybernetic avatar of a young woman named Nimue Alban, who died a thousand years ago. Mother Church’s juggernaut rumbles
down on Charis, but Merlin Athrawes and a handful of extraordinary human beings stand in its path. The Group of Four is about to discover
just how potent the power of human freedom truly is.
David Weber’s bestselling Safehold Series Boxed Set 1 includes: Off Armageddon Reef, By Schism Rent Asunder, and By Heresies
Distressed Humans have fled from Earth, which their enemies, the Gbaba, have left in smoldering ruins. The few human survivors rebuild on
the Earth-like planet of Safehold. But the Gbaba can detect the emissions of an industrial civilization, so the human rulers take extraordinary
measures to keep Safehold society medieval forever. Off Armageddon Reef—In a hidden chamber on Safehold, an android from the far
human past awakens. Via automated recordings, "Nimue"—or, rather, the android with the memories of Lieutenant Commander Nimue
Alban—is told her fate: she will emerge into Safeholdian society, suitably disguised, and begin the process of provoking the technological
progress which the Church of God Awaiting has worked for centuries to prevent. By Schism Rent Asunder—Charis may control the world's
seas, but it barely has an army worthy of the name. And as King Cayleb knows, far too much of the kingdom's recent good fortune is due to
the secret manipulations of the being that calls himself Merlin-a being that, the world must not find out too soon, is more than human. By
Heresies Distressed — The youthful Queen Sharleyan of Chisholm has wed King Cayleb of Charis, forging a single dynasty, a single empire,
dedicated to the defense of human freedom. And so Empress Sharleyan faces the greatest challenge of her life, unaware of all that task truly
entails. Safehold Series #1 Off Armageddon Reef #2 By Schism Rent Asunder #3 By Heresies Distressed #4 A Mighty Fortress #5 How Firm
a Foundation #6 Midst Toil and Tribulation #7 Like a Mighty Army #8 Hell's Foundations Quiver #9 At the Sign of Triumph At the Publisher's
request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.

With new alliances forged and old regimes fractured, Merlin—the cybernetic avatar of Earth's last survivor and immortal beacon to
humanity—and the colonies of Safehold have many adventures ahead in Through Fiery Trials, the continuation of David Weber's
New York Times bestselling military science fiction series Those on the side of progressing humanity through advanced
technology have finally triumphed over their oppressors. The unholy war between the small but mighty island realm of Charis and
the radical, luddite Church of God's Awaiting has come to an end. However, even though a provisional veil of peace has fallen
over human colonies, the quiet will not last. For Safehold is a broken world, and as international alliances shift and Charis charges
on with its precarious mission of global industrialization, the shifting plates of the new world order are bound to clash. Yet, an
uncertain future isn't the only danger Safehold faces. Long-thought buried secrets and prophetic promises come to light, proving
time is a merciless warden who never forgets. “Vast, complex, intricate, subtle, and unlaydownable....The biggest thing in science
fiction since Isaac Asimov's Foundation series.”—Dave Duncan on the Safehold series Safehold Series 1. Off Armageddon Reef 2.
By Schism Rent Asunder 3. By Heresies Distressed 4. A Mighty Fortress 5. How Firm A Foundation 6. Midst Toil and Tribulation 7.
Like A Mighty Army 8. Hell's Foundations Quiver 9. At the Sign of Triumph 10. Through Fiery Trials At the Publisher's request, this
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title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Nadat de mensheid bijna ten onder is gegaan aan overbevolking, hongersnood en plundering, is Clarges de laatste grote
metropool op Aarde: een uitgestrekte, eeuwenoude miljoenenstad, hermetisch afgesloten voor de barbaarse nomaden die de
wereld omzwerven. In Clarges waakt het Amaranth Genootschap over het geheim van de onsterfelijkheid, dat maar met
mondjesmaat wordt toegepast teneinde een nieuwe bevolkingsexplosie te voorkomen. De gewone burger kan zich door middel
van hard werk en het vergaren van sociaal prestige opwerken in een klassenstelsel met progressief toenemende maximale
leeftijd: Kroost, Wig, Derde, Rand, en uiteindelijk het felbegeerde Amaranth waarin men het eeuwige leven geniet. Slaagt men er
niet in om Amaranth te worden, dan komen de Doders... Zeven jaar geleden werd Gavin Waylock wegens moord op een medeAmaranth uit het Genootschap verstoten. Zeven jaar lang heeft hij aan de rand van de samenleving geleefd. Maar nu is de tijd rijp,
en Waylock is vastbesloten om zich opnieuw datgene toe te eigenen waarop hij recht heeft: het eeuwige leven. Daarbij gaat hij
niets en niemand ontziend te werk... Het eeuwige leven is deel 10 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door
Spatterlight. Omslagillustratie: Joel Anderson. De vertaling van Warner Flamen verscheen eerder bij Meulenhoff. De tekst van de
Spatterlight editie is herzien en aangepast aan de hedendaagse spelling.
The latest novel in the New York Times-bestselling series begun with Off Armageddon Reef, By Schism Rent Asunder, and By
Heresies Distressed. Young Cayleb Ahrmahk has accomplished things few people could even dream of. Not yet even thirty years
old, he's won the most crushing naval victories in human history. He's smashed a hostile alliance of no less than five princedoms
and won the hand of the beautiful young Queen Sharleyan of Chisholm. Cayleb and Sharleyan have created the Charisian Empire,
the greatest naval power in the history of Safehold, and they've turned Charis into a place of refuge for all who treasure freedom.
Their success may prove short-lived. The Church of God Awaiting, which controls most of Safehold, has decreed their destruction.
Mother Church's entire purpose is to prevent the very things to which Charis is committed. Since the first attempt to crush the
heretics failed, the Church has no choice but to adopt some of the hated Charisian innovations for themselves. Soon a mighty fleet
will sail against Cayleb, destroying everything in its path. But there are still matters about which the Church knows nothing,
including Cayleb and Sharleyan's adviser, friend, and guardian- the mystic warrior-monk named Merlin Athrawes. Merlin knows all
about battles against impossible odds, because he is in fact the cybernetic avatar of a young woman named Nimue Alban, who
died a thousand years before. As Nimue, Merlin saw the entire Terran Federation go down in fire and slaughter at the hands of a
foe it could not defeat. He knows that Safehold is the last human planet in existence, and that the stasis the Church was created to
enforce will be the human race's death sentence if it is allowed to stand. The juggernaut is rumbling down on Charis, but Merlin
Athrawes and a handful of extraordinary human beings stand in its path. The Church is about to discover just how potent the
power of human freedom truly is, in David Weber's A Mighty Fortress. Safehold Series 1. Off Armageddon Reef 2. By Schism Rent
Asunder 3. By Heresies Distressed 4. A Mighty Fortress 5. How Firm A Foundation 6. Midst Toil and Tribulation 7. Like A Mighty
Army 8. Hell's Foundations Quiver 9. At the Sign of Triumph At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights
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Rechercheur Paul Carter is schuldig bevonden aan een ambtsmisdrijf, maar er zijn enkele collega's die hem de hand boven het
hoofd houden. Malcolm Fox en zijn team van Interne Zaken moeten de zaak gaan onderzoeken. Wat op het eerste gezicht een
eenvoudige kwestie leek, blijkt al snel een complexe zaak: mensen worden op schokkende wijze geïntimideerd en dan komt het
ook nog tot een beestachtige moord, gepleegd met een wapen dat eigenlijk niet bestaat. Aan Malcolm Fox de taak de waarheid te
achterhalen, terwijl het aantal doden oploopt en hij moet vechten voor zijn baan.
Als een Engelse luitenant-ter-zee in 1800 het bevel krijgt over het schip de "Sophie", vraagt hij een bevriende arts scheepsdokter
te worden.
Het oude kwaad bedreigt de elfen. Want de Elfenboom – ooit geschapen door magie die allang verloren is gegaan – is stervende
en verliest daardoor zijn afschrikwekkende kracht die het mensenras beschermt tegen de wraakzuchtige demonen. Allanon, de
legendarische wachter van de aarde, roept Wil Ohmsford op het elfenmeisje Amberle te begeleiden op een levensgevaarlijke tocht
waarbij ze een zaadje van de boom naar het mysterieuze Bloedvuur moet brengen, waar het versneld zal uitgroeien tot een
nieuwe boom. Ze worden achtervolgd door de roofzuchtige Maaier, de schrikwekkendste aller demonen. En Wil heeft alleen de
elfenstenen van Shannara ter bescherming -maar daarover heeft hij alle controle verloren. Hulpeloos moet hij toezien hoe de
schaduw van de Maaier steeds dichterbij komt...
Hongarije 1956. Katalin vlucht naar het Westen en laat haar man en twee jonge kinderen achter, die vervolgens samen verder
trekken zonder vaste verblijfplaats. Kata en haar broertje Isti doen op hun tocht vergeefs hun best om de onbegrijpelijke wereld
van de volwassenen te doorgronden. Met een meesterlijk verteltalent verweeft Zsuzsa Bánk de lotgevallen van de twee jonge
kinderen met die van het land Hongarije, dat na de neergeslagen opstand van 1956 zijn koers kwijt is.
Like a Mighty ArmyA Novel in the Safehold SeriesTor Science Fiction
Grappenoorlog in fantastische graphic novel voor 10+! Miles moet naar een nieuwe school in een kleine stad in Midden-Amerika
waar koeien de belangrijkste industrietak vormen. Hij is vastberaden om daar zijn reputatie als echte grappenmaker weer op te
bouwen, maar hij krijgt concurrentie van Niles, ogenschijnlijk een vreselijke nerd en zijn toegewezen school-buddy, die zichzelf
ook al als meester-grappenmaker ziet. Al snel raken ze in een ‘prank war’, waarbij ze over en weer de idiootste grappen uithalen.
Uiteindelijk besluiten ze echter hun krachten te bundelen om de rector aan te pakken, die geobsedeerd is door zijn eigen gezag en
het op Miles gemunt heeft. Samen bereiden Miles en Niles hun allergrootste grap ooit voor…
David Weber's Like a Mighty Army is the hotly anticipated seventh volume in the New York Times bestselling Safehold series For
centuries, the world of Safehold, last redoubt of the human race, lay under the unchallenged rule of the Church of God Awaiting.
The Church permitted nothing new-no new inventions, no new understandings of the world. What no one knew was that the
Church was an elaborate fraud--a high-tech system established by a rebel faction of Safehold's founders, meant to keep humanity
hidden from the powerful alien race that had destroyed old Earth. Then awoke Merlyn Athrawes, cybernetic avatar of a warrior a
Page 5/12

File Type PDF Like A Mighty Army Safehold Book 7 Assuntolivre
thousand years dead, felled in the war in which Earth was lost. Monk, warrior, counselor to princes and kings, Merlyn has one
purpose: to restart the history of the too-long-hidden human race. And now the fight is thoroughly underway. The island empire of
Charis has declared its independence from the Church, and with Merlyn's help has vaulted forward into a new age of steampowered efficiency. Fending off the wounded Church, Charis has drawn more and more of the countries of Safehold to the cause
of independence and self-determination. But at a heavy cost in bloodshed and loss--a cost felt by nobody more keenly that Merlyn
Athrawes. The wounded Church is regrouping. Its armies and resources are vast. The fight for humanity's future isn't over, and
won't be over soon... Safehold Series 1. Off Armageddon Reef 2. By Schism Rent Asunder 3. By Heresies Distressed 4. A Mighty
Fortress 5. How Firm A Foundation 6. Midst Toil and Tribulation 7. Like A Mighty Army 8. Hell's Foundations Quiver 9. At the Sign
of Triumph
Voor fans van de Vespasianus-serie! 'Als ik Conn Iggulden of Simon Scarrow was, zou ik enigszins bezorgd zijn door de komst
van Douglas Jackson.' - The Scotsman De grip van Rome op Britannia begint te verzwakken. Het Romeinse Rijk gaat gebukt
onder de last van zijn eigen omvang en de kosten die dit met zich meebrengt. Keizer Nero heeft zijn blik daarom van de
verafgelegen buitenpost afgewend, met als gevolg dat het volk er zich begint te roeren. De Romeinse wreedheid en uitbuiting
heeft de Britse onderdanen kwaad gemaakt en hun strijdlustige leidster Boudicca zal de stammen leiden in een oorlog tegen de
onderdrukker. Tegenover Boudicca's rijzende opstand staat Romeins tribuut Gaius Valerius Verrens, bevelhebber van de veterane
legionairs die bij Keulen gelegerd zijn. Een gewelddadige gebeurtenis doet de smeulende Britse haat ontbranden in een vurige
oorlog. Keulen zal de eerste stad zijn die het vuur van Boudicca's wraak aan de schenen gelegd krijgt en Valerius moet zijn
veteranen verzamelen in een ultieme poging de stad te redden.
In New York Times-bestselling science fiction epic Out of the Dark, Earth beat back an alien invasion. Now we've got to make sure
they don't come back, in Into the Light. The Shongairi conquered Earth. In mere minutes, half the human race died, and our cities
lay in shattered ruins. But the Shongairi didn’t expect the survivors’ tenacity. And, crucially, they didn’t know that Earth harbored
two species of intelligent, tool-using bipeds. One of them was us. The other, long-lived and lethal, was hiding in the mountains of
eastern Europe, the subject of fantasy and legend. When they emerged and made alliance with humankind, the invading aliens
didn’t stand a chance. Now Earth is once again ours. Aided by the advanced tech the aliens left behind, we’re rebuilding as fast
as we can. Meanwhile, a select few of our blood-drinking immortals are on their way to the Shongairi homeworld, having
commandeered one of the alien starships...the planet-busting kind. At the Publisher's request, this title is being sold without Digital
Rights Management Software (DRM) applied.
‘The Wire’ en ‘Breaking Bad’ met magie... In ‘Grijze magie’, het eerste deel in de Kate Prospero-serie van Jaye Wells, draait
alles om de bikkelharde strijd tussen de magiekartels en de wet. In een maatschappij waarin magie even verslavend is als drugs,
probeert de 28-jarige Kate Prospero makers en verspreiders van illegale ‘grijze’ magie achter de tralies te krijgen. Zelf kent ze die
wereld maar al te goed: ze groeide op als het nichtje van een van de kartelbazen. Een nieuwe variant van grijze magie die tot
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moorden aanzet, betekent voor Kate de carrièrestap waar ze lang op heeft gewacht, maar als haar ex-vriend een van de
verdachten blijkt te zijn zal ze haar relatie met hem en met grijze magie opnieuw moeten definiëren.
Het Zwaard van de Radch is het vervolg op Het Recht van de Radch, het enige boek dat ooit de vijf grootste fantasy- en
sciencefiction prijzen (waaronder de Hugo en Nebula Award) won, en het tweede boek van New York Times-bestsellerauteur Ann
Leckie. Breq is een soldaat, maar ze was ooit een oorlogsschip. Een wapen dat werelden veroverde en duizenden gedachten kon
aansturen. Maar nu heeft ze nog slechts één lichaam en dient ze de keizer. Met een nieuw schip en een lastige crew trekt Breq
eropuit naar de enige plek in het universum waarmee ze akkoord wilde gaan: naar Station Athoek, om de familie te beschermen
van een luitenant die ze ooit kende - een luitenant die ze in koelen bloede heeft vermoord. 'Indrukwekkend.' The New York Times
David Weber's Like a Mighty Army is the hotly anticipated seventh volume in the New York Times bestselling Safehold series For
centuries, the world of Safehold, last redoubt of the human race, lay under the unchallenged rule of the Church of God Awaiting.
The Church permitted nothing new-no new inventions, no new understandings of the world. What no one knew was that the
Church was an elaborate fraud--a high-tech system established by a rebel faction of Safehold's founders, meant to keep humanity
hidden from the powerful alien race that had destroyed old Earth. Then awoke Merlyn Athrawes, cybernetic avatar of a warrior a
thousand years dead, felled in the war in which Earth was lost. Monk, warrior, counselor to princes and kings, Merlyn has one
purpose: to restart the history of the too-long-hidden human race. And now the fight is thoroughly underway. The island empire of
Charis has declared its independence from the Church, and with Merlyn's help has vaulted forward into a new age of steampowered efficiency. Fending off the wounded Church, Charis has drawn more and more of the countries of Safehold to the cause
of independence and self-determination. But at a heavy cost in bloodshed and loss--a cost felt by nobody more keenly that Merlyn
Athrawes. The wounded Church is regrouping. Its armies and resources are vast. The fight for humanity's future isn't over, and
won't be over soon... Safehold Series 1. Off Armageddon Reef 2. By Schism Rent Asunder 3. By Heresies Distressed 4. A Mighty
Fortress 5. How Firm A Foundation 6. Midst Toil and Tribulation 7. Like A Mighty Army 8. Hell's Foundations Quiver 9. At the Sign
of Triumph At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
In David Weber's By Heresies Distressed, the battle for the soul of the planet Safehold has begun. The Kingdom of Charis and the
Kingdom of Chisholm have joined together, pledged to stand against the tyranny of a corrupt Church. The youthful Queen
Sharleyan of Chisholm has wed King Cayleb of Charis, forging a single dynasty, a single empire, dedicated to the defense of
human freedom. Crowned Empress of that empire, Sharleyan has found in Cayleb's arms the love she never dared hope for in a
"marriage of state." In Cayleb's cause, his defiance of the ruthless Group of Four who govern mother Church, she has found the
task to which she can commit her mind and her courage. It is a cause for which she was born. Yet there are things Sharleyan still
does not know. Secrets Cayleb has not been permitted to share, even with her. Secrets like the true story of humanity on
Safehold. Like the intricate web of lies, deception, and fabricated "religion" which have chained humanity for almost a thousand
years. Like the existence of the genocidal alien Gbaba, waiting to complete mankind's destruction should humans ever attract their
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attention once more. Like the existence of a young woman, Nimue Alban, nine hundred years dead, whose heart, mind, and
memories live on within the android body of the warrior-monk she knows as Merlin. And so Empress Sharleyan faces the great
challenge of her life unaware of all that task truly entails...or of how the secrets the man who loves her cannot share may threaten
all they have achieved between them...and her own life. Safehold Series 1. Off Armageddon Reef 2. By Schism Rent Asunder 3.
By Heresies Distressed 4. A Mighty Fortress 5. How Firm A Foundation 6. Midst Toil and Tribulation 7. Like A Mighty Army 8.
Hell's Foundations Quiver 9. At the Sign of Triumph At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights
Management Software (DRM) applied.
Hell's Foundations Quiver: David Weber's New York Times-bestselling Safehold series begun with Off Armageddon Reef, By
Schism Rent Asunder, By Heresies Distressed, A Mighty Fortress and Like a Mighty Army. TURNING OF THE TIDE Centuries
ago, the human race fought its first great war against an alien race-and lost. A tiny population of human beings fled to distant
Safehold. Centuries later, their descendants have forgotten their history; for them, life has been an eternal Middle Ages, ruled by
the Church of God Awaiting, whose secret purpose is to prevent the re-emergence of industrial civilization. But not all of Safehold's
founders were on board with this plan. Those dissidents left behind their own secret legacies. One of those is Merlyn Athrawes,
cybernetic avatar of one of Earth's long-dead defenders, now reawakened after a thousand years to restart human progress and
reclaim our place in the universe. Merlyn has intervened in the small Safeholdian realm of Charis, seeding it with ideas and
innovations and helping it to rise to challenge the hegemony of the Church. It's been a long and bloody fight, but aided by a stream
of inventions--breech-loading rifles, signal rockets, claymore mines, new approaches to manufacturing and supply-Charis and its
few allies seem to have finally gained the upper hand. Now major realms have begun to consider switching sides. To all these
ends, Merlyn Athrawes has been everywhere, under multiple disguises and wielding hidden powers. The secret of who and what
he is has been closely held. But a new player has arrived, one who knows many secrets-including Merlyn's own. Safehold Series
1. Off Armageddon Reef 2. By Schism Rent Asunder 3. By Heresies Distressed 4. A Mighty Fortress 5. How Firm A Foundation 6.
Midst Toil and Tribulation 7. Like A Mighty Army 8. Hell's Foundations Quiver 9. At the Sign of Triumph At the Publisher's request,
this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Wanneer de Republikeinse Conventie in Minneapolis arriveert om de nieuwe presidentskandidaat te kiezen, verneemt rechercheur
Lucas Davenport uit betrouwbare bron dat er tevens een bende gewiekste dieven in de stad is neergestreken. De bende, die
eropuit is mee te profiteren van de miljoenen dollars die de Republikeinen uitgeven gedurende de feestelijkheden, heeft als doelwit
goedgevulde campagnekoffertjes en slecht beveiligde geldtransportwagens. Wat Davenport echter niet weet, is dat er tegelijkertijd
twee uiterst zorgvuldige moordaanslagen worden voorbereid: één op de presidentskandidaat, en de andere op hemzelf...
De Genade van de Radch is het vervolg op Ann Leckies Het Recht van de Radch en Het Zwaard van de Radch, waarmee ze de
vijf grootste fantasy- en sf-awards won. Heel even leek het erop dat Breq, de soldaat die ooit een oorlogsschip was, alles onder
controle had. Maar dan wordt tijdens een zoektocht in de sloppenwijken van Station Athoek iemand gevonden die niet hoort te
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bestaan, verschijnt er een boodschapper uit het mysterieuze rijk van de Presger, en is daar ineens ook Breqs vijand, de verdeelde
en waarschijnlijk ook compleet gestoorde Anaander Mianaai – heerser van een rijk dat in oorlog is met zichzelf. Breq vertikt het om
met haar schip en crew te vluchten, want dat zou betekenen dat ze de mensen van Athoek aan hun lot overlaat. Zal ze, tegen alle
verwachtingen in, overleven? Maar die vraag heeft haar nooit eerder tegengehouden. ‘Deze trilogie zal de geschiedenisboeken in
gaan als een sf-klassieker.’ Library Journal ‘De romans van de Amerikaanse sciencefictionschrijfster Leckie behoren tot het beste
in hun soort.’ NRC
De Robotoorlog is ten einde. De mens heeft gezegevierd over de robots. Of lijkt dat alleen maar zo? Slechts enkele minuten na de
overwinning op Archos R-14 staat een gruwelijke nieuwe vijand op. De robots zijn terug en ze zijn sterker dan ooit. In de
Verenigde Staten probeert de veertienjarige Mathilda Perez het leven van haar broer te redden en het nieuwe gevaar het hoofd te
bieden. Intussen doet uitvinder Takeo Nomura in Tokyo een belangrijke ontdekking in de strijd tegen de nieuwe supermachine.
David Weber's New York Times bestselling Safehold series of military Science Fiction adventure, which began with Off
Armageddon Reef, continues with Midst Toil and Tribulation WAR AND FAMINE Once the Church of God Awaiting dominated all
the kingdoms of Safehold. Then, after centuries of stasis, the island kingdom of Charis began to defy the edicts of Mother
Church--egged on, some say, by the mysterious warrior-monk Merlin Athrawes, who enjoys the Charisian royal family's absolute
trust. What vanishingly few people know is that Merlin is the cybernetic avatar of a young woman a thousand years dead, felled in
the war in which aliens destroyed Earth...and that since awakening, his task has been to restart the history of the long-hidden
human race. Now, reeling from the wars and intrigues that have cascaded from Charis's declaration of independence, the Republic
of Siddermark slides into chaos. The Church has engineered a rebellion, and Siddermark's all-important harvest is at risk. King
Cayleb and Queen Sharleyan struggle to stabilize their ally, which will mean sending troops--but, even more importantly,
preventing famine. For mass starvation in Safehold's breadbasket is a threat even more ominous than civil war... Safehold Series
1. Off Armageddon Reef 2. By Schism Rent Asunder 3. By Heresies Distressed 4. A Mighty Fortress 5. How Firm A Foundation 6.
Midst Toil and Tribulation 7. Like A Mighty Army 8. Hell's Foundations Quiver 9. At the Sign of Triumph At the Publisher's request,
this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Morgenster is het derde deel van de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op Rood en Gouden Zoon,
de meedogenloos spannende boeken over Darrow, de held van Mars. Darrow had in vrede kunnen leven, maar zijn vijanden
verklaarden hem de oorlog. De Gouden overheersers eisten zijn gehoorzaamheid, hingen zijn vrouw op, en hebben van zijn volk
slaven gemaakt. Maar Darrow is vastbesloten terug te vechten. Hij riskeerde alles door zichzelf te transformeren en zo in de
Gouden maatschappij te infiltreren. Hij heeft gevochten om de genadeloze rivaliteit te overleven die de machtigste krijgers van de
Gemeenschap voortbrachten, hij wist op te klimmen tot de hoogste rangen, en hij heeft geduldig gewacht met het ontketenen van
de revolutie die de hiërarchie van binnenuit zal breken. Eindelijk is de tijd gekomen. Maar het plichtsbesef en het verlangen naar
wraak zitten diep, aan beide kanten. Darrow en zijn wapenbroeders staan tegenover een vijand zonder geweten of genade. Onder
Page 9/12

File Type PDF Like A Mighty Army Safehold Book 7 Assuntolivre
die vijanden zijn er die Darrow ooit als vrienden beschouwde. Om te winnen moet Darrow degenen die geboeid en gebroken in de
duisternis opgroeiden zien te inspireren. En moet hij ervoor zorgen dat ze hun ketenen verbreken, om een einde te maken aan de
wereld die hun wrede meesters hebben gemaakt, en om zo het bestaan op te eisen dat hun zo lang geleden is ontnomen. Een
bestaan dat te mooi is om op te geven.
Als succesvol schilder is Colin Sullivan niet gewend dat iemand hem iets weigert. Ook Cassidy St. John lukt het niet om nee te
zeggen als hij haar vraagt om voor hem te poseren, maar ze is niet van plan om hem meer te geven dan haar beeltenis. Toch
raakt ze met elke penseelstreek waarmee hij haar probeert te vangen, meer onder zijn betovering... Dit verhaal is ook verkrijgbaar
in een 2-in-1 bundel.
De 64-jarige Jennifer White is een gepensioneerde orthopedisch chirurg die aan de ziekte van alzheimer lijdt. Haar zoon en
dochter doen hun best om met haar stemmingswisselingen, verwarring en zwerftochten om te gaan, maar hebben zo hun eigen
problemen. Als Jennifers beste vriendin Amanda vermoord wordt aangetroffen, waarbij vier vingers met chirurgische precisie zijn
verwijderd, is Jennifer de hoofdverdachte. Jennifer kan zich echter niet herinneren of ze de moord heeft gepleegd. Terwijl zij
steeds meer haare grip op de werkelijkheid verliest, doen haar kinderen hun uiterste best om te voorkomen dat Jennifer wordt
opgesloten. Hersenspinsels is het portret van een complexe vriendschap tussen twee vrouwen waaraan een groot geheim ten
grondslag ligt. Deze ontroerende en verbluffende roman is soms pijnlijk om te lezen, maar toch kun je hem niet meer wegleggen.
One small thing is een meeslepend verhaal van de auteur van De Royals. Sinds haar zus dood is, wordt Beth knettergek van haar
overbezorgde ouders. Ze snakt ernaar een keer los te gaan en alle ellende te vergeten. En dus sneakt Beth het huis uit naar een
feestje. Daar ontmoet ze Chase: knap, verleidelijk en precies wat ze die avond nodig heeft. Maar hun onvergetelijke nacht heeft
enorme gevolgen, want ook Chase blijkt een verleden te hebben dat hij liever vergeet. En het heeft alles te maken met Beths
zus...
The sequel to the New York Times best seller Off Armageddon Reef The world has changed. The mercantile kingdom of Charis
has prevailed over the alliance designed to exterminate it. Armed with better sailing vessels, better guns and better devices of all
sorts, Charis faced the combined navies of the rest of the world at Darcos Sound and Armageddon Reef, and broke them. Despite
the implacable hostility of the Church of God Awaiting, Charis still stands, still free, still tolerant, still an island of innovation in a
world in which the Church has worked for centuries to keep humanity locked at a medieval level of existence. But the powerful
men who run the Church aren't going to take their defeat lying down. Charis may control the world's seas, but it barely has an
army worthy of the name. And as King Cayleb knows, far too much of the kingdom's recent good fortune is due to the secret
manipulations of the being that calls himself Merlin-a being that, the world must not find out too soon, is more than human. A being
on whose shoulders rests the last chance for humanity's freedom. Now, as Charis and its archbishop make the rift with Mother
Church explicit, the storm gathers. Schism has come to the world of Safehold. Nothing will ever be the same... in David Weber's
By Schism Rent Asunder. Safehold Series 1. Off Armageddon Reef 2. By Schism Rent Asunder 3. By Heresies Distressed 4. A
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Mighty Fortress 5. How Firm A Foundation 6. Midst Toil and Tribulation 7. Like A Mighty Army 8. Hell's Foundations Quiver 9. At
the Sign of Triumph At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Humanity pushed its way to the stars - and encountered the Gbaba, a ruthless alien race that nearly wiped us out. Earth and her
colonies are now smoldering ruins, and the few survivors have fled to distant, Earth-like Safehold, to try to rebuild. But the Gbaba
can detect the emissions of an industrial civilization, so the human rulers of Safehold have taken extraordinary measures: with
mind control and hidden high technology, they've built a religion in which every Safeholdian believes, a religion designed to keep
Safehold society medieval forever. 800 years pass. In a hidden chamber on Safehold, an android from the far human past
awakens. This "rebirth" was set in motion centuries before, by a faction that opposed shackling humanity with a concocted religion.
Via automated recordings, "Nimue" - or, rather, the android with the memories of Lieutenant Commander Nimue Alban - is told her
fate: she will emerge into Safeholdian society, suitably disguised, and begin the process of provoking the technological progress
which the Church of God Awaiting has worked for centuries to prevent. Nothing about this will be easy. To better deal with a
medieval society, "Nimue" takes a new gender and a new name, "Merlin." His formidable powers and access to caches of hidden
high technology will need to be carefully concealed. And he'll need to find a base of operations, a Safeholdian country that's just a
little more freewheeling, a little less orthodox, a little more open to the new. And thus Merlin comes to Charis, a mid-sized kingdom
with a talent for naval warfare. He plans to make the acquaintance of King Haarahld and Crown Prince Cayleb, and maybe, just
maybe, kick off a new era of invention. Which is bound to draw the attention of the Church...and, inevitably, lead to war. It's going
to be a long, long process. And David Weber's epic Off Armageddon Reef is can't-miss sci-fi. Safehold Series 1. Off Armageddon
Reef 2. By Schism Rent Asunder 3. By Heresies Distressed 4. A Mighty Fortress 5. How Firm A Foundation 6. Midst Toil and
Tribulation 7. Like A Mighty Army 8. Hell's Foundations Quiver 9. At the Sign of Triumph
Awakening in the form of a warrior from the time when the Earth was lost to powerful alien race, cybernetic avatar Merlyn Athrawes assists
the island empire of Charis to gain independence from the controlling Church that has forbidden technology and human development. By the
author of the best-selling Honor Harrington series.
In David Weber's How Firm a Foundation, the fifth book in the Safehold series, the Charisian Empire, born in war, has always known it must
fight for its very survival. What most of its subjects don't know even now, however, is how much more it's fighting for. Emperor Cayleb,
Empress Sharleyan, Merlin Athrawes, and their innermost circle of most trusted advisers do know. And because they do, they know the
penalty if they lose will be far worse than their own deaths and the destruction of all they know and love. For five years, Charis has survived
all the Church of God Awaiting and the corrupt men who control it have thrown at the island empire. The price has been high and paid in
blood. Despite its chain of hard-fought naval victories, Charis is still on the defensive. It can hold its own at sea, but if it is to survive, it must
defeat the Church upon its own ground. Yet how does it invade the mainland and take the war to a foe whose population outnumbers its own
fifteen to one? How does it prevent that massive opponent from rebuilding its fleets and attacking yet again? Charis has no answer to those
questions, but needs to find one...quickly. The Inquisition's brutal torture and hideous executions are claiming more and more innocent lives.
Its agents are fomenting rebellion against the only mainland realms sympathetic to Charis. Religious terrorists have been dispatched to wreak
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havoc against the Empire's subjects. Assassins stalk the Emperor and Empress, their allies and advisers, and an innocent young boy, not yet
eleven years old, whose father has already been murdered. And Merlin Athrawes, the cybernetic avatar of a young woman a thousand years
dead, has finally learned what sleeps beneath the far-off Temple in the Church of God Awaiting's city of Zion. The men and women fighting
for human freedom and tolerance have built a foundation for their struggle in the Empire of Charis with their own blood, but will that
foundation be firm enough to survive? Safehold Series 1. Off Armageddon Reef 2. By Schism Rent Asunder 3. By Heresies Distressed 4. A
Mighty Fortress 5. How Firm A Foundation 6. Midst Toil and Tribulation 7. Like A Mighty Army 8. Hell's Foundations Quiver 9. At the Sign of
Triumph At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Het is alweer vier jaar geleden dat prins Jorg van Ancrath en zijn zootje ongeregeld met geweld het kasteel van zijn oom innamen. Nu is hij
koning en staat hij op het punt in het huwelijk te treden. Maar een enorme aanvalsmacht van de man die de keizerstroon ambieert, slaat met
steun van Jorgs vader het beleg voor zijn kasteel om Jorgs koninkrijk te veroveren. Duidelijk is dat Jorg over te weinig manschappen beschikt
om de aanval met succes af te kunnen slaan. Hoewel alle ogen op hem zijn gericht, is hij deze keer net zo onmachtig als zijn volgelingen.
Dan wordt hij s nachts overvallen door een verschrikkelijke nachtmerrie, een helse droom die echter uitzicht biedt op een oplossing. Wanneer
hij dit beseft, begint voor de jonge koning een reeks van avonturen en nimmer aflatende confrontaties, een queeste waarvan de afloop lang
onzeker blijft
Dit bloedstollende deel van Private - de razendsnelle thrillerserie rond het internationale detectivebureau met machtige clientèle - speelt zich
af tegen de achtergrond van de Olympische Spelen 2012. Juli 2012. Meer dan 10.000 sporters uit meer dan 200 landen verzamelen zich in
Londen om de Olympische Zomerspelen bij te wonen. Detectivebureau Private is ingehuurd om de veiligheid van de spelers te waarborgen.
Dan wordt vlak voor de openingsceremonie een hooggeplaatst lid van het Olympisch Comité vermoord. Journaliste Karen Pope ontvangt een
brief waarin Cronus de verantwoordelijkheid voor de moord opeist en hij verkondigt dat hij de Olympische Spelen weer hun oude glorie zal
teruggeven door alle corruptie uit te bannen. Samen met Private komt Karen op het spoor van een crimineel meesterbrein, dat niet zal
stoppen voor hij de Spelen volledig heeft ontwricht. Private Games is een voortrazende thriller die de glamour en emotie van de Olympische
Spelen naar een bloedstollende climax voert.
Alan Bradley Slotakkoord voor een moord Een Flavia de Luce roman Flavia de Luce houdt van scheikunde en van speurneuzen. Wanneer de
graftombe onder de kerk van Bishops Lacey geopend wordt, staat ze vooraan. In plaats van de eeuwenoude resten van de heilige Sint
Tancred vinden ze het lichaam van de kerkorganist. Zijn gezicht gaat schuil achter een grotesk masker. Waarom moest Mr. Collicutt sterven?
En waarom is zijn lichaam verborgen op deze heilige rustplaats? De onverbeterlijk nieuwsgierige Flavia besluit het uit te zoeken. Haar
ontdekkingen bewijzen maar weer eens dat een rechttoe rechtaan zaak niet bestaat. Slotakkoord voor een moord is de vijfde roman van de
Canadese schrijver Alan Bradley. Zijn serie met de nieuwsgierige Flavia de Luce in de hoofdrol is een wereldwijde bestseller. 'Flavia de Luce
is een van de meest vindingrijke, ronduit gevaarlijke heldinnen die er zijn.' The New York Times 'Hoezo nog niet gelezen? Je weet niet wat je
mist! Een ideale mix van fantasie, humor en avontuur.' Heleen van Dodewaard, boekhandel Veenendaal
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