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The Expanse 2 - Calibans Strijd We zijn niet alleen... Op Ganymedes,
graanschuur van het stelsel van Jupiter, moet een Marsiaanse marinier wanhopig
toezien hoe haar peloton wordt afgeslacht door een monsterlijke supersoldaat.
Op Aarde probeert een hooggeplaatste politica te voorkomen dat er opnieuw een
interplanetaire oorlog uitbreekt. En op Venus veroorzaakt een buitenaardse
protomolecule mysterieuze veranderingen die misschien wel effect hebben op
het hele zonnestelsel. Ondertussen, ver weg in de ruimte, bewaren James
Holden en zijn crew van de Rocinante nog altijd de vrede voor de Outer Planets
Alliance. Maar hun besluit om een wetenschapper op het door oorlog
verscheurde Ganymedes te helpen met de zoektocht naar zijn vermiste dochter,
loopt anders af dan gepland. Alles lijkt erop dat de toekomst van de complete
mensheid afhangt van één schip. Holden en zijn crew vormen nu de laatste
verdedigingslinie tegen de invasie van een buitenaards ras... een invasie die
waarschijnlijk al begonnen is. 'Calibans Strijd is nog beter dan Leviathan
Ontwaakt. Dit is ouderwetse space opera, het soort sf waar ik als kind het liefst
mijn tanden in zette. Een echte pageturner die zich afspeelt in een zeer levendig
zonnestelsel. Corey heeft zichzelf overtroffen.' George R.R. Martin
In this first installment in a six book series set after the end of Stargate Atlantis's
final season, Atlantis returns to the Pegasus Galaxy where the Wraith are now
under the new and powerful Queen of Death who desperately needs Dr. Rodney
McKay--the only one who can lead them to Earth. Original.
Het levensverhaal van de eerste vrouwelijke farao Hatsjepsoet (1516-1484 v.
Chr.).
Edward Armstead has lived much of his life in the shadow of his famous media
lord father. When his father dies, he leaves a will that makes it nearly impossible
for Edward to keep the thing he wants most - The New York Record - his father's
flagship newspaper. Edward's determination to exceed his father drives him to
embark on two obssesive quiests - to make the New York Reporter the number
one nerwspaper in the city - and the the world - and to make his father's young
mistress his own. In a swiftly paced and prescient story reaching out of
Manhattan into the inner circles of power in England, France, Spain, Switzerland,
and Isarael, a growing wave of violence gives the publisher sensational
headlines, exclusive to the Record, that turn Armstead into a media legend
almost overnight. As Weston begins to believe his own hype, considering himself
media's 'Almighty', a young, prize-winning investigative reporter on his staff,
Victoria Weston, begins to suspect that someone is manipulating front-page
news. As she follows her investigation through France and back to Manhattan,
she begins to suspect the terrible truth. This novel brings Rupert Murdoch and
the current string of media scandals immediately to mind. A sobering tale of
power, corruption, and madness at the highest levels from a master craftsman of
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the written word.
James Corey The Expanse 1 - Leviathan Ontwaakt De mensheid heeft de
planeten gekoloniseerd. Van interstellaire reizen durft men slechts te dromen,
maar het zonnestelsel vormt inmiddels een dicht netwerk van koloniën.
Spanningen zijn er in overvloed en de mineraalrijke asteroïden gaan gebukt
onder het gezag van machthebbers van de corporaties op Aarde en Mars. Hun
lange arm reikt tot diep in de Gordel, zelfs tot ver daarbuiten... In de immense
wildernis van het heelal stuit het ijsmijnschip van kapitein Jim Holden
ondertussen op een op drift geraakt ruimteschip. Aan boord ontdekt hij een
geheim dat kan leiden tot het uitbreken van een alomvattende oorlog in het
universum. Als Holden vervolgens lijkt te worden aangevallen door een schip van
de Marsiaanse marine beseft hij dat er niets anders op zit dan het motief van de
aanval te achterhalen om een interplanetaire oorlog te voorkomen. Maar hij
ontdekt meer, véél meer zelfs... Een interstellair complot dat het voortbestaan
van de complete mensheidbedreigt! 'James Corey schrijft met de energie van de
drieste debutant en de finesse van de doorgewinterde professional. Dit is sf van
het type waar ik sinds mijn vroegste jeugd diep van onder de indruk ben.' George
R.R. Martin
Evan Waller is een wreed man, een levensgevaarlijk monster. Hij is schatrijk
geworden door te handelen in alles waar veel geld aan te verdienen valt, inclusief
mensen. In zijn drang naar grotere rijkdom gaat hij letterlijk over lijken en nu heeft
hij een nieuw doel in het vizier. Een deal die miljoenen mensen het leven kan
kosten... Het is in ieders belang dat Waller wordt tegengehouden en de man die
deze taak krijgt opgelegd, is Shaw. Als agent in dienst van een internationale
inlichtingendienst is hij gespecialiseerd in het oplossen van conflicten waar ook
ter wereld. Maar wat Shaw niet weet is dat er nog iemand is die Evan Waller in
de gaten houdt: Reggie Campion. Zij werkt niet voor een officiële instantie, maar
voor een organisatie die geheel buiten de wet om opereert. En haar taak is niet
om Waller tegen te houden, maar om hem voorgoed uit te schakelen. Shaw en
Reggie, de besten in hun vak, zitten allebei achter dezelfde man aan. De een
namens de geheime dienst en de ander namens een particuliere organisatie.
Alleen weten ze dit niet van elkaar...
Vervolg op 'De koning moet sterven'. De legendarische koning Theseus streeft
naar een uitbreiding van de macht van zijn koninkrijk, maar ziet zich
gedwarsboomd door de goden.
WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN
HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in
Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol
van zijn leven speelt. Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het
Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig
jaar later trekt Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de
nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om Shakespeare op te voeren
voor de overlevenden van de ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe
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wereld wederom bedreigd.
Woman of Mystery The world knows her as an actress and courtesan, the
mistress of one of Napoleon’s glittering inner circle, but Elza (aka Ida St Elme) is
more than that. Only a few besides her beloved Michel know she is a secret
agent in Napoleon’s service, a confidential spy who works directly for the
Emperor himself. Even fewer know that she is also a Companion, an old soul
who has lived many lives and whose flashes of clairvoyance have occasionally
given her the edge she needed to unravel an unfathomable mystery. Now Elza
faces her greatest challenge yet, but her past threatens to hinder rather than
help. What ancient failure weighs heavy on her soul, and how does it complicate
her current task for Napoleon? Will ignorance and fear lead them all to repeat
past mistakes? Or can Elza overcome the shadow of the past to complete her
mission – with no less than the government of France hanging in the balance?
From the ballrooms of Warsaw to the streets of Rome, from blood-soaked snowy
battlefields to the buried ruins of Pompeii, from palaces to prisons, Elza must
face her past to claim her future.
‘Als je echt van iemand houdt, dan is dat voor altijd.’ Jack Armstrong leidt een
gelukkig leven als hij plots te horen krijgt dat hij aan een zeldzame ongeneeslijke
ziekte lijdt. Hij heeft nog maar een paar maanden te leven. Vechtend tegen zijn
ziekte, thuis in bed, probeert hij afscheid te nemen van zijn gezin. ’s Nachts,
wanneer niemand het ziet, schrijft hij afscheidsbrieven aan zijn vrouw Lizzie.
Alleen zal Lizzie ze nooit kunnen lezen... Vlak voor kerstmis komt Lizzie om bij
een auto-ongeluk en Jack wordt met een onmogelijke situatie geconfronteerd.
Wie moet er, terwijl hij zelf op sterven ligt, voor zijn kinderen Michelle, Cory en
Jackie zorgen? Niemand van de familie kan alle drie de kinderen in huis nemen
en dus worden ze, tegen hun eigen en Jacks zin in, uit elkaar gehaald. Michelle
gaat naar haar grootouders, Cory en Jack ieder naar een tante. Ver van elkaar
vandaan, ver van Jack vandaan. Maar ondanks alles is Jack vastbesloten om zijn
kinderen terug te krijgen. Voorgoed... 'Een aangrijpende roman.' – Libelle
1853. Caroline Fletcher groeit op in Richmond, in het zuiden van de Verenigde
Staten. Ze is jong, blank en rijk, en wordt dag en nacht omringd door zwarte
slaven die haar verzorgen en bedienen. Voor Caroline is dat de normaalste zaak
van de wereld. Dat verandert wanneer ze beseft hoe wreed en onrechtvaardig
slaven behandeld worden. Ze gaat zich inzetten voor afschaffing van de slavernij.
Wat ze nooit had voorzien, gebeurt: ze komt tegenover haar familie, vrienden, en
zelfs haar verloofde te staan. Dan breekt de burgeroorlog uit tussen de zuidelijke
en de noordelijke staten, waar de slavernij al is afgeschaft. Caroline wordt
verscheurd door tweestrijd. Ze is loyaal aan haar land, maar ze weet ook dat er
in het zuiden alleen een einde zal komen aan de slavernij als het noorden de
oorlog wint. Voor alles wil ze doen wat God van haar verlangt. Maar moet ze dan
haar land en liefde verraden? Is haar overtuiging zo'n hoge prijs waard?
De immer vindingrijke, jonge meestercrimineel Artemis Fowl weet een
supercomputer te bouwen met behulp van gestolen elfentechnologie, de
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zogenaamde Zie-Kubus, die alle aardse computers overbodig maakt. Artemis
staat zichzelf een laatste illegaal avontuur toe, en gaat in zee met de
Amerikaanse zakenman, met wie hij de computer wil ruilen voor goud zijn
favoriete substantie. De ontmoeting loopt niet bepaald volgens plan: Spiro gaat
er met de Zie-Kubus vandoor en verwondt Artemis bodyguard Butler. Om de in
levensgevaar verkerende Butler te redden, ziet Artemis zich gedwongen de hulp
in te roepen van zijn oude rivaal Holly Short. Op miraculeuze wijze redt Holly het
leven van Butler, maar er is een probleem: Butler is opeens vijftien jaar ouder
geworden. Daarom wordt Butlers zusje Juliet gerekruteerd als tijdelijke
bodyguard, en reizen ze samen af naar Chicago om de Zie-Kubus terug te
krijgen en om definitief af te rekenen met Spiro.
Op de planeet Pao, een wereld met een stagnerende cultuur, spreekt de hele
bevolking slechts een taal. Men is er tevreden met het bestaan en met het
bestuur van de heersende Panarch. Dan zetten de wetenschappelijke tovenaars
van buurplaneet Breeknes een genadeloos experiment op waarmee ze Pao
nieuw elan willen geven. Ze voeren drie nieuwe, op klasse gebaseerde talen in:
een voor een krijgersklasse, een voor technici en een voor bestuurders en
geleerden. Onwillekeurig hebben ze echter in het experiment zwakheden van
hun eigen monomane cultuur ingebouwd. Beran Panasper, Kroonjuweel en
troonopvolger van Pao, wordt na de moord op zijn vader naar Breeknes ontvoerd
om zijn leven te redden, en om de dominies van Breeknes de kans te geven om
van Beran een willig werktuig te maken waarmee ze later Pao kunnen
overheersen. Maar de combinatie van Berans Paonese kenmerken met de
wetenschap van Breeknes heeft onvoorziene gevolgen... De Talen van Pao is
deel 11 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight
in een nieuwe en herziene vertaling gebaseerd op de gerestaureerde tekst van
de Vance Integral Edition. Omslagillustratie: Marcel Laverdet."
‘Voorbij de regenboog’ is het vierde boek in de vierdelige Hudson-serie. Rains
dochter Summer is zestien en ziet haar toekomst zonnig in – tot een onverwachte
gebeurtenis alles anders maakt... ‘Voorbij de regenboog’ is het vierde boek in
de vierdelige Hudson-serie van Virginia Andrews. Rains geliefde dochter,
Summer, is bijna zestien. Ze ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, met in
haar achterhoofd het wijze advies van haar moeder: het leven is hard, maar er is
altijd hoop. Zoals zoveel meisjes van haar leeftijd, droomt ze van een zelfstandig
leven, verliefd worden en haar zielsverwant vinden. Maar een verschrikkelijke
tragedie dwingt Summer snel volwassen te worden. Ze leert algauw hóé hard het
leven kan zijn – maar is er ook hoop? Is ze net zo sterk als haar dappere
moeder? Of zal ze ten onder gaan? Summer ontdekt al snel dat sommige
familiegeheimen nooit gedaan zijn, maar generatieslang doorklinken... Lees hoe
het verhaal van Rain en Summer begon in Als een regenbui, Een bliksemflits en
Het oog van de storm, de eerste drie boeken in de vierdelige Hudson-serie!
Liefde is makkelijk. Het leven maakt het ingewikkeld... In Makkelijk van Tammara
Webber wordt studente Jacqueline na een Halloweenfeestje aangerand. Terwijl
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ze worstelt om uit de greep van haar belager te komen, duikt hij ineens op:
Lucas, haar redder in nood. En de mysterieuze Lucas verschijnt ineens op veel
meer plaatsen. Hij werkt bij Starbucks op de campus en zit in de collegezaal bij
economie. Ondertussen heeft Jacqueline een steeds spannender e-mailcontact
met bijlesleraar Landon. Landon is leuk en ongecompliceerd, terwijl Lucas van
alles voor haar lijkt te verbergen. Toch voelt ze zich onverklaarbaar tot hem
aangetrokken.
Het veertienjarige criminele genie Artemis Fowl weet op geniale wijze het
beroemde kunstwerk De elfendief uit een bankkluis te ontvreemden. Wanneer hij
de authen-ticiteit van het schilderij wil vaststellen, weet Butler, Artemis'
bodyguard, nog maar net een aanslag op zijn jonge meester te verijdelen. Welke
vijand heeft het op Artemis' leven voorzien? Op hetzelfde moment wordt Holly
Short samen met haar elfBI-commandant Julius Root in een hinderlaag gelokt.
Voor de surveillancecamera's lijkt het net alsof Holly haar commandant
neerschiet, alvorens uit de hinderlaag te ontsnappen en naar de oppervlakte te
vertrekken. Wie zal Holly geloven als ze vertelt dat ze Julius Root juist probeerde
te redden? Het wordt al snel duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de
problemen: Opal Koboi. Na het mislukken van de koboldenopstand leek de
kwaadaardige rebellenleidster in een diepe coma beland te zijn Maar eenmaal
ontwaakt uit haar schijncoma wil ze wraak nemen op iedereen die
verantwoordelijk was voor haar falen: Holly Short, Julius Root en Artemis Fowl.
Een flitsend, modern sprookje.' HET PAROOL Spannend, vol technologische en
futuristische trucs.' NBD
This OMNIBUS edition contains the first three novels in THE ORDER OF THE AIR - Lost
Things, Steel Blues & Silver Bullet. Book IV of The Order of the Air - Wind Raker - will be
available as of February, 2015. This is your chance to catch up on a wonderful series at a
bargain price. Also Included: Chapter One of The Parting, the first novel in the modern day
O.C.L.T. series (the two tie-in to one another). LOST THINGS: In 1929 archeologists began
draining Lake Nemi in search of the mysterious ships that have been glimpsed beneath its
waters since the reign of Claudius. What they awakened had been drowned for two thousand
years. For a very good reason. Veteran aviator Lewis Segura has been drifting since the Great
War ended, fetched up at last at the small company run by fellow veterans and pilots Alma
Gilchrist and Mitchell Sorley, assisted by their old friend Dr. Jerry Ballard, an archeologist who
lost his career when he lost part of his leg. It’s a living, and if it’s not quite what any of them
had dreamed of, it’s better than much that they’ve already survived. But Lewis has always
dreamed true, and what he sees in his dreams will take them on a dangerous chase from
Hollywood to New York to an airship over the Atlantic, and finally to the Groves of Diana
Herself…. The world is full of lost treasures. Some of them are better off not found. STEEL
BLUES: In this sequel to Lost Things, when the Gilchrist Aviation team tries to win the money
to keep the business going by placing first in a coast-to-coast air race, things get complicated!
A stolen necklace, a runaway Russian countess, and a century-old curse seem like trouble
enough, but then there's New Orleans, and the unsolved murders of the New Orleans Axeman.
But what if the murderer is one of them? SILVER BULLET: Mad Science and Magic A series of
mysterious plane crashes in the Rocky Mountains in the midst of a Depression winter call Air
Corps reservists Mitch Sorley and Lewis Segura out to fly search and rescue, but it's more than
just a simple navigational hazard. Fortunately Mitch and Lewis are more than just pilots. With
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Lewis' wife Alma and their old friend Dr. Jerry Ballard they're members of an esoteric Lodge
dedicated to the protection of the world. The Silver Bullet Mine is haunted -- or is it? Can
ghosts bring down aircraft? And are the small-time crooks who are interested in the Mine
simply looking to make a buck -- or the vanguard of something more evil and deadly? Aided by
their former con artist office manager Stasi Rostov, they've got to get to the bottom of what's
happening at the Silver Bullet Mine before more lives are lost.
In ‘Dromen van mijn vader’ vertelt Barack Obama helder, meeslepend en zonder vals
sentiment hoe hij als zoon van een zwarte Afrikaanse vader en een witte Amerikaanse moeder
probeert een betekenisvol Amerikaans leven te leiden. Hij is opgevoed door zijn moeder; zijn
vader was de grote afwezige, een figuur in verhalen. Wanneer hij hoort dat zijn vader is
omgekomen bij een verkeersongeluk, besluit Obama op zoek te gaan naar zijn wortels. Via
Kansas en Hawaï reist hij uiteindelijk naar Kenia, waar hij zijn Afrikaanse familie ontmoet. Daar
leert hij over de familie waaruit hij is voortgekomen, en hij neemt zich voor het zelf anders te
doen. Dat was het begin van een fenomenale carrière als advocaat, senator en uiteindelijk:
president.
Nadat een vrouw op haar dertigste verjaardag een dagboek heeft gekregen, besluit ze dat het
tijd wordt om de balans op te maken.
HomecomingFandemonium Limited
Hazel is spontaan, extravert en soms wat onhandig. Josh is met zijn rustige, introverte en
rationele karakter compleet het tegenovergestelde. Het klikt heel goed tussen de twee
tegenpolen, en daar schrikken ze zelf ook een beetje van. Ze halen alles uit de kast om elkaar
aan anderen te koppelen en organiseren de ene blind date na de andere. Want meer dan best
friends forever zullen Josh en Hazel nooit worden, toch? 'Ik durf je niet te zeggen' is een
herkenbaar, hilarisch en hartverwarmend verhaal over vriendschap, liefde en die ene persoon
bij wie je altijd jezelf kunt zijn.
Joris moet op een ochtend in zijn eentje op zijn grootmoeder passen, maar die is intens
gemeen. Hij bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor haar maken. Maar dan gebeuren
de vreemdste dingen. Joris en de geheimzinnige toverdrank is een fantastisch kinderboek van
de wereldberoemde bestsellerauteur Roald Dahl. Met prachtige tekeningen van bekroond
illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit
e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Joris woont op een
boerderij, ver van alles af. Op een zaterdagochtend moet hij in zijn eentje op zijn grootmoeder
passen, maar Joris haat zijn grootmoe, dat akelige, hekserige ouwe wijf. Hij bedenkt een plan:
hij gaat een toverdrankje voor haar maken. Er gaat van alles in: kanariezangzaad,
varkenstabletten, motorolie en nog veel meer. Grootmoe drinkt het drankje en ze groeit en
groeit. Ze gaat door het plafond en zelfs door het dak heen! Wanneer Joris en zijn vader
besluiten nog meer toverdrankjes te gaan maken, gebeuren de vreemdste dingen. ‘Roald
Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
The year's best, and darkest, tales of terror, showcasing the most outstanding new short
stories and novellas by both contemporary masters of the macabre and exciting newcomers.
As ever, this acclaimed anthology also offers the most comprehensive annual overview of
horror around the world in all its incarnations; a comprehensive necrology of famous names;
and a list of indispensable contact addresses for the dedicated horror fan and writer alike. The
Mammoth Book of Best New Horror remains the world's leading annual anthology dedicated
solely to presenting the best in contemporary horror fiction.
Alles is meetbaar, van onze hartslag tijdens een rondje joggen en de muziek die we
beluisteren tot de looppatronen in winkels. Door die data te gebruiken kunnen we
indrukwekkende analyses maken om bijvoorbeeld filevorming te voorkomen, epidemieën
voortijdig te onderdrukken en medicijnen op maat aan te bieden. Zo ontstaat een nieuwe
samenleving waarin technologie en maatschappij met elkaar zijn verweven. Toch is er veel
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weerstand tegen de verdere opkomst van de informatiesamenleving. Mensen zijn bang dat
hun privacy in het geding is en willen een slot op hun gegevens. Sander Klous en Nart
Wielaard zetten Big Data opnieuw op de kaart. Ze laten zien dat het onvermijdelijk is dat data
een steeds grotere rol gaan spelen in de maatschappij en dat dat geen bedreiging hoeft te
vormen. Als we een goede basis leggen voor een verantwoorde toepassing van data-analyse,
ligt er een toekomst vol kansen voor ons open.

Courtesan, actress, medium -- spy. 1805: Europe stands poised on the brink of
war. Elza is content with her life in the demi-monde, an actress and courtesan in
the glittering society of France's First Empire, but when her former lover is
arrested for treason, Elza is blackmailed into informing on her friends and
associates. She has one alternative -- to become the secret agent of the most
feared man in Europe, Napoleon Bonaparte! France's invasion of England is
imminent, but a spy in the camp of the Grand Army threatens the secret plans.
Taking the Emperor's commission to catch the spy means playing the deadly
game of spy versus counterspy. However, this is no ordinary espionage, but
backed by the power of the witches of England determined to hold England's sea
wards against invasion. Only an agent who is herself a medium can hope to
unravel their magic in time -- with the life of the man Elza loves hanging in the
balance. From the theaters of Paris to the sea cliffs that guard the Channel, from
ballrooms and bedrooms to battlefields corporeal and astral, Elza must rely on
her wits, her courage, her beauty, and her growing talents as a medium for she
must triumph -- or die! Based upon the real life of Maria Versfelt (alias Ida St.
Elme)—courtesan, actress and writer—Graham’s latest entwines history, romance
and a delicious dollop of fantasy. Sexy and dashing. -- Kirkus Review on The
General's Mistress (This) story will confirm Graham’s place in the highest ranks
of historical fantasists. -- Publisher's Weekly on Stealing Fire Graham's ability to
bring history to life is truly remarkable -- Romantic Times Book Reviews on The
General's Mistress Graham’s spare style focuses on action, but fraught meaning
and smoldering emotional resonance overlay her deceptively simple words. -Publisher's Weekly on Black Ships The General’s Mistress is a gorgeous book, a
tumultuous moment in history seen through the eyes of a woman who is living
both in and beyond her own time. Like Elza, the book manages to straddle the
modern-day and the past to be both authentic and accessible to the readers. The
result is a beautiful, sensual journey of a woman with many names trying to find
her true identity. -- Geek Speak Magazine on The General's Mistress
‘Linwood Barclay schrijft even vanzelfsprekend en geolied als zijn beroemde
collega Harlan Coben.’ Het Parool Promise Falls is niet de soort buurt waar een
gezin thuis wordt doodgeschoten. Maar dat is precies wat er met de Langleys
gebeurt op een warme zomeravond. Niemand is geschokter dan de directe
buren, Jim en Ellen Cutter. Ze zagen elkaar af en toe bij een barbecue, en hun
zoon Derek was bevriend met Adam, de zoon van de Langleys. Maar hoe goed
kenden ze elkaar eigenlijk? Promise Falls blijkt meer geheimen te herbergen dan
iemand kon vermoeden. Jim hoeft alleen maar naar zijn kinderen en naar zijn
vrouw Ellen te kijken en hij weet dat niet alles is wat het lijkt. Maar wat deed hun
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zoon in het huis van de Langleys op de avond dat ze werden vermoord? De
angst dat de moordenaar dichterbij is dan ze al vrezen, blijkt niet ongegrond te
zijn als er meer doden vallen… In de pers ‘Een absolute pageturner.’ Libelle ‘Het
laat je niet meer los.’ Crimezone.nl
De ergste dag uit het leven van Tim Blake begint met het koken van een ei voor
zijn dochter Sydney. Ze logeert de hele zomer bij hem en heeft een
vakantiebaantje bij een hotel in de buurt. Wanneer Sydney die dag na haar
dienst niet thuiskomt, denkt Tim dat ze met vrienden op stap is. Wanneer ze haar
telefoon niet opneemt gaat hij zich zorgen maken. Het wordt steeds later en hij
raakt in paniek. En wanneer de manager van het hotel nog nooit van Sydney
gehoord blijkt te hebben, raakt zijn leven in een vrije val. Wat deed Sydney elke
dag als ze kennelijk niet naar het hotel ging? Was er iets wat ze niet aan haar
vader kon of mocht vertellen? In zijn wanhopige zoektocht naar Sydney is er een
dubieuze geruststelling: Sydney kan niet dood zijn, want een aantal zeer louche
types is ook naar haar op zoek...
The first of a six book series set after the end of Stargate Atlantis's final season,
Homecoming sees Atlantis return to the Pegasus Galaxy. But the situation in
Pegasus has changed. The Wraith are on the verge of unification under the new
and powerful Queen Death. She stages a daring raid with one goal: the capture
of the only man able to give their ships hyperdrive and lead them to Earth -- Dr.
Rodney McKay.
The first of a six book series set after the end of Stargate Atlantis's final season,
Homecoming sees Atlantis return to the Pegasus Galaxy. But the situation in
Pegasus has changed. The Wraith are on the verge of unification under the new
and powerful Queen Death. She stages a daring raid with one goal: the capture
of the only man able to give their ships hyperdrive and lead them to Earth. –Dr.
Rodney McKay.
Searching for their lost crew after the terrible events of Homecoming, the
Stargate Atlantis team turns to their enemies for help as Teyla and Ronon seek
information from the Genii, and Colonel Sheppard reopens tense negotiations
with the Wraith. Original.
De Strijd der Koningen is het boek waarop het tweede seizoen van de
spraakmakende HBO-televisieserie Game of Thrones is gebaseerd. Van George
R.R. Martins Game of Thrones in vertaling Het Lied van IJs en Vuur werden
wereldwijd inmiddels 16 miljoen exemplaren verkocht. In het tweede
televisieseizoen is naast Lena Headey (Cersei) en Peter Dinklage (Tyrion) een
glansrol weggelegd voor Carice van Houten als priesteres Melisandre, de
adviseur van Stannis Baratheon. Sinds de dood van koning Robert is Westeros
in rep en roer. De opvolgingstwisten om de IJzeren Troon bereiken een
hoogtepunt als Stannis Baratheon, in raad en daad gesteund door de ambitieuze
Melisandre, optrekt naar Koningslanding. Duidelijk is dat koningin Cersei alles op
alles zal zetten om haar zoon Joffry te steunen als opvolger van Robert. Niet
helemaal duidelijk is wat de geslepen en altijd manipulerende kobold Tyrion
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Lannister precies in zijn schild voert. Intussen trekt vanuit de Noordlanden Robb
Stark op tegen de perfide Lannisters en ver weg, in zuidelijke streken, koestert
Daenerys Targaryen haar snel groeiende draken, en droomt van de IJzeren
Troon, van een terugkeer naar Koningslanding...
Facebookpagina
In De Russische connectie gaat de dertienjarige wizzkid Artemis Fowl op zoek naar zijn vader,
die nog in leven blijkt te zijn maar is ontvoerd door de Russische Mafiya. Op het moment dat
Artemis en zijn bodyguard Butler zich gereedmaken om naar het koude Noorden af te reizen,
worden ze echter zelf ontvoerd, en wel door een oude bekende: elfBI-kapitein Holly Short. De
elfen willen dat Artemis hen bijstaat in hun strijd tegen de kobolds, die voor hun
wapenarsenaal door een Moddermens van batterijen worden voorzien. Artemis stemt in, op
voorwaarde dat de elfen hem naar Rusland brengen en hem helpen zijn vader te bevrijden...
Lucy is al een half jaar weg bij haar man. De charmante Artie bleek er een hele rits vriendinnen
op na te houden. Wanneer Lucy van haar moeder hoort dat hij ernstig ziek is keert ze terug
naar huis. Maar Lucy is niet in staat Artie te vergeven. In een vlaag van woede belt ze alle
vrouwen die in zijn adresboekje staan. Ze had absoluut niet verwacht dat Arties liefjes stuk
voor stuk komen opdagen om afscheid te nemen. De zwerm dames, in allerlei soorten en
maten, delen elkaars geheimen, lachen en huilen samen. Maar Lucy weet één ding zeker de
grootste verrassing moet nog komen!
Begin jaren zestig. In een saaie voorstad van Londen brengt de negentienjarige student Paul
de zomermaanden door in zijn ouderlijk huis. Op aanraden van zijn moeder schrijft hij zich in
bij de plaatselijke tennisclub. Tijdens een toernooi ontmoet hij Susan: achtenveertig jaar oud,
zelfverzekerd, ironisch, overdonderend. Susan is getrouwd, met twee volwassen dochters.
Paul en Susan worden elkaars geliefden. In Het enige verhaal kijkt Paul jaren later terug op de
zomer die zijn leven voorgoed veranderde, op het begin van hun liefde, op de daaropvolgende
jaren samen en hoe dit leven uiteindelijk, heel langzaam, ontrafelde.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen
van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen
van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de
wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
The world is a numinous place, for those who have eyes to see it. Welcome to the Numinous
World, where gods and angels intervene in the lives of mortals, and a band of eternal
companions unite and reunite over the centuries, striving to make the world a better place
despite wars and dark ages, hatred and cruelty. Here are stories from the very beginning of our
history, when the Lady of Cats entered the life of a young woman and changed her forever,
long ago when farmers first scraped a living from the soil. Here too are stories of the ancient
world — of Dion, the peerless scientist of Alexandria, of Lucia, a Roman waif, of a Persian
princess and her Jewish sister in law, of Lydias of Miletus who is once and always Ptolemy's
man, and of a Nubian girl who begins a long journey toward a strange destiny. There are
stories of the Dark Ages, of a last Roman outpost on the shores of Britain and of an Arab
warrior who at last comes home to a white city on the sea, of a Scottish witch who serves the
Storm Queen and fears no other magic, and a Knight Templar enslaved by the beauty of the
world. Others follow — a messenger boy dragged into the Great Story and a desperate ride
dogged by the Wild Hunt, and a mercenary captain of the Thirty Years War who finds his
destiny in a remote corner of the Bohemian mountains. Here too are more modern tales of the
Age of Revolution, when Dion, Emrys, Sigismund and Charmian reunite in Napoleonic Paris,
and at last we roll into the twentieth century with a young American girl with extraordinary
oracular powers. Of course there is also Michael, Mik-el, Mikhael, who watches over his
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charges as best he may, though the world may change around them. These are tiny windows
into a miraculous world, glimpses through a glass and darkly of all that might be — for those
with eyes to see. Table of Contents The Ravens of Falkenau 1614 AD Dion Ex Machina 4 BC
Cold Frontier 505 AD Small Victories 1800 AD How the Lady of Cats Came to Nagada 8000
BC Prince Over the Water 1040 AD Horus Indwelling 285 BC Paradise 641 AD Slave of the
World 1203 AD Little Cat 1012 BC Vesuvius 79 AD Unfinished Business 22 BC The
Messenger's Tale 1553 AD Morning Star 469 BC Templar Treasure 1188 AD Winter's Child
1821 AD Brunnhilde in the Fire 1901 AD
Als haar moeder verongelukt moet Ella bij haar vader en zijn nieuwe gezin wonen. Ella mist
haar moeder en haar blogvriend Cinder. Wat ze niet weet is dat hij de hotste acteur van
Hollywood is. Cinder & Ella van Kelly Oram is een heerlijk verhaal om bij weg te dromen voor
meiden vanaf 13 jaar en fans van De Royals-serie van Erin Watt. Lees. Zwijmel. Geniet! Na
maanden revalideren mag Ella eindelijk naar huis. Niet naar haar moeder, zij kwam om bij het
auto-ongeluk, maar naar haar vader die ze nauwelijks kent. Hij woont in Hollywood met zijn
nieuwe gezin, maar Ella’s stiefzussen zitten niet op haar te wachten. Ella mist haar moeder en
blogvriend Cinder. Sinds het ongeluk heeft ze niks van zich laten horen, maar stiekem droomt
ze van hem. Wat ze niet weet is dat Cinder haar ook mist, én de hotste acteur van Hollywood
is... Cinder & Ella is een bestseller in Amerika en Duitsland, en het eerste deel van een
tweeluik.
‘Het oog van de storm’ is het derde boek in de vierdelige Hudson-serie. Na de dood van haar
oma raakt Rain verwikkeld in een strijd om de miljoenen die zij nalaat. Maar geld kan geen
geluk kopen... ‘Het oog van de storm’ is het derde boek in de vierdelige Hudson-serie van
Virginia Andrews. Na de dood van haar geliefde grootmoeder raakt Rain tegen haar wil
verwikkeld in de strijd om de enorme rijkdom van de Hudsonfamilie. Aangewezen als enige
erfgenaam van miljoenen, wordt Rain geconfronteerd met de woede van haar moeder, haar
stiefvader en haar kille tante Victoria. Als bovendien een plotselinge tragedie Rain treft, kan
geen geldbedrag ter wereld voorkomen dat haar wereld instort. Rains enige hoop om haar
leven opnieuw op te bouwen ligt in handen van een vreemdeling die in haar wereld opduikt –
een man wiens ruimhartigheid en vriendelijkheid belangeloos zijn, tot Rains grote verbazing.
Maar net als ze durft te geloven in een veelbelovende nieuwe toekomst, haalt Rains verleden
haar in en dreigt opnieuw alle grond onder haar voeten te verdwijnen... Lees hoe het verhaal
van Rain begon in Als een regenbui en Een bliksemflits en verdergaat in Voorbij de
regenboog, de andere boeken in de vierdelige Hudson-serie!
Symbolisch verhaal over een zeemeeuw in wiens gedachten en levenswijze de auteur zich
tracht te verplaatsen.
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