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1945, de grootse plannen van de nazi's lopen spaak. De nederlang is
onafwendbaar, dus in een wanhoopspoging om hun nalatenschap veilig te stellen
wordt er vanuit hoge kringen opdracht gegeven om de voorraad uranium
ondergronds op te slaan. 2018, ex-SAS Will Jaeger hoort dit rampzalige bericht.
Het uranium is echter verdwenen, net als zijn vrouw Ruth. De vijand is
klaarblijkelijk weer actief. Als het uranium in de verkeerde handen terechtkomt,
kan dat rampzalige gevolgen hebben. En degenen die zijn vrouw vasthouden,
hebben duidelijk iets op hun kerfstok. De klok tikt...
Jaren na de dood van haar ouders tijdens een rampzalig verlopen expeditie
denkt archeologe Nina Wilde eindelijk de locatie van het legendarische Atlantis te
hebben gevonden. Als de excentrieke miljardair Kristian Frost haar zijn hulp
aanbiedt, kan haar zoektocht beginnen. Samen met Kristians mooie dochter Kari
en zijn ex-sas-bodyguard Eddie Chase begint Nina aan de gevaarlijke
onderneming. Maar Giovanni Qobras, de leider van het geheime genootschap
Selasphorus, heeft een eed gezworen om het dodelijke geheim in het hart van
Atlantis voor altijd te bewaren.
Terwijl teruggekeerde jihadisten een steeds grotere dreiging vormen en er grote
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onrust heerst onder de bevolking, staat in Groot-Brittannië een nieuwe politiek
leider op. De populist Vernon Holt belooft een streng antiterreurbeleid te voeren
en keihard op te treden tegen etnische minderheden die naar geweld grijpen. Hij
wint de verkiezingen, maar maakt ook veel vijanden. Tom Buckingham – ex-SAS,
tegenwoordig in dienst bij MI5 – gaat undercover om een aanslag van voormalige
militairen op Holt te voorkomen. Tegelijkertijd moet hij zien uit te vinden wat
oligarch Oleg Umarov, afkomstig uit de Krim, als financier van Holt van plan is.
Hij doet een ontdekking die het politieke landschap van Europa voorgoed zal
veranderen...
Jerry Grey is bij veel mensen bekend onder zijn pseudoniem als thrillerauteur:
Henry Cutter. Op zijn 49e wordt hij met alzheimer gediagnostiseerd en in een
verzorgingstehuis geplaatst. Zijn herinneringen en zijn fantasie beginnen daar
door elkaar te lopen; de beschreven moorden zijn niet zomaar verzinsels, hij
biecht op ze zelf gepleegd te hebben. Gevolgen van die ziekte, zeggen mensen
tegen hem. Maar als dat waar zou zijn, waarom blijven er dan mensen dood
gaan om hem heen?
Wat zou er gebeuren als we uit zouden vinden dat alle wetmatigheden uit de
wiskunde eigenlijk willekeurig en inconsistent waren? Wat als we kennis zouden
maken met een taal van buitenaardse wezens die onze perceptie van tijd voor
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altijd zou veranderen? Wat zou er gebeuren als we een toren van Babel zouden
bouwen die echt tot in de hemel reikt? Dit soort vragen stelt Ted Chiang in zijn
verhalen, die je nog lang aan het denken zetten. Ted Chiang schrijft één verhaal
per twee jaar. Zijn manier van schrijven combineert precisie en
wetenschappelijke belangstelling met een enorm verteltalent. Zijn verhalen
wonnen veel belangrijke prijzen zoals Hugo awards en Nebula awards. Zijn
verhaal ‘Het verhaal van jouw leven’ is verfilmd als Arrival met in de hoofdrollen
Amy Adams en Forest Whitaker.
De Antichrist heeft al zijn legers bijeengebracht in het dal van Megiddo voor de
laatste, beslissende slag. Hij is ervan overtuigd dat dit zijn ultieme triomf wordt:
de overwinning die hem voorgoed op de troon van God zal plaatsen. De
gelovigen in Petra zijn nog veilig, maar Jeruzalem wankelt onder het geweld van
de aanval. Tsion Ben-Juda is gesneuveld. Van de vier oorspronkelijke leden van
het Verdrukkingscommando is er nog maar één in leven - en ook hij is in
levensgevaar. Het is nu ruim zeven jaar geleden dat de Opname van de
gemeente plaatsvond, en bijna zeven jaar geleden dat de Antichrist een verbond
met Israël sloot. De slag van Armageddon woedt in alle hevigheid. De wereld
staat op de drempel van het einde. De gelovigen kijken reikhalzend naar de
hemel. Hoe lang duurt het nog tot Christus eindelijk terugkomt?
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Een Engelse journalist in Hongarije ontdekt dat een oud naziplan om na de
Tweede Wereldoorlog middels industrie en grootkapitaal wederom de macht in
Europa te grijpen, in gang is gezet.
Van de auteur van American Assassin, de bioscoophit van najaar 2017! Na 9/11
sluiten de VS een uiterst geheim en ongekend gevaarlijk akkoord om het bewijs
tegen de machtige Saudiërs die de aanslagen coördineerden te verduisteren. In
ruil daarvoor zou koning Faisal beloven de olietoevoer in stand te houden en met
de samenzweerders in zijn kringen af te rekenen. Als de Amerikaanse president
vermoedt dat de Saudiërs nooit van plan zijn geweest zich aan de deal te
houden, laat hij Mitch Rapp een waarschuwing overbrengen. Rapp moet deze
klus in zijn eentje klaren. Net als hij start met het ontrafelen van de banden
tussen de Saudische regering en IS, wordt zijn missie ontdekt door het briljante
nieuwe hoofd van de CIA.
Geschiedenis van het joodse volk vanaf de schepping van de wereld tot en met het jaar
67 na Christus.
James Rollins De Orde van de Sanguinisten 1 - In bloed geschreven Een explosieve
onthulling van een geheime geschiedenis Een verwoestende aardbeving in Masada,
Israël, brengt een onbekende graftombe aan het licht. In de tombe wordt het
gekruisigde en gemummificeerde lichaam van een jong meisje aangetroffen. Drie
Page 4/20

Download File PDF The Babylon Idol Ben Hope Book 15
deskundigen gaan op pad om de ontdekking te onderzoeken: forensisch expert Jordan
Stone, archeologe Erin Granger en Rhun Korza, een Vaticaanse priester. Maar na een
brute aanval op het tempelcomplex moeten de drie rennen voor hun leven en datgene
vinden wat ooit werd bewaard in de sarcofaag van de tombe: een boek. Een
handgeschreven testament van Christus zelf, dat volgens onofficiële bronnen het
geheim van zijn goddelijkheid prijsgeeft. Langs eeuwenoude ruïnes en prachtige kerken
gaat het trio op zoek naar een geheime geschiedenis van meer dan duizend jaar. Maar
wees gewaarschuwd: sommige boeken zouden nooit gevonden mogen worden... In
deze nieuwe samenwerking van bestsellerauteur James Rollins en Rebecca Cantrell
wordt Rollins talent voor messcherpe wetenschap en historische mysteries
gecombineerd met Cantrells talent voor angstaanjagende thrillers. Dit alles
samengebald in een episch verhaal over een eeuwenoude orde en de jacht op een
mysterieus boek, beter bekend als het bloedevangelie.
Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC
Handelsblad verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het tempo is onverbiddelijk, en
maakt het tot een boek dat je niet weg kúnt leggen.!' - Goodreads.com Vespasianus is
als officier aan de grens van het Romeinse Rijk gestationeerd, waar hij lokale
opstanden moet onderdrukken en de Romeinse wet moet implementeren. Maar
politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius toenemende krankzinnige uitspattingen en
de groeiende graancrisis roepen hem terug naar de stad. Als Caligula keizer wordt,
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gelooft Vespasianus dat de situatie zal verbeteren. In plaats daarvan ziet hij de jonge
keizer van Romes rijzende ster veranderen in een bloeddorstige, incestueuze,
machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel gladiatorenspelen,
Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en een
doodsbange senaat vallen in het niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de
brug slaan naar de baai van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander de
Grote de stad binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar
Alexandrië te reizen en het borststuk uit het mausoleum van Alexander te stelen. De
missie van Vespasianus leidt tot diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot
hoogverraad
This volume deals with three themes: medieval Judaism, Arabic and Hebrew
sociolinguistics, and Arabic Bible translation. Within Medieval Judaism, the Karaite
Jews became a prosperous community under the banners of Islam. One of the most
salient signs of the Karaite community's strength and internal cohesion was the
extensive scientific contribution that it made to the fields of Biblical studies, Hebrew
philology and philosophy. This book presents for the first time a critical edition of one of
the works of the leading Karaite scholars in biblical exegeses and translation, Japheth
ben Ali's Judaeo-Arabic translation of the "Book of Jeremiah", drawing on five medieval
manuscripts. As the majority of Karaite works, including Bible manuscripts, are in
Judaeo-Arabic, relatively few of them have been published. A number of the Karaite
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Bible manuscripts were written in Arabic script, resulting in their being neglected by
scholars, despite the significance of these manuscripts to the history of medieval
Judaism and Bible textual Studies. The author of this volume focuses on some of the
most important issues in the field of sociolinguistics, namely language-contact, diglossia
and the status of both Arabic and Hebrew in the medieval Jewish literary system.
Equally important is the issue of the script-in-use (Hebrew or Arabic), which was a
major subject of debate among the Rabbinates and the Karaites. Indeed, the language
and the script used in these manuscripts will help us re-evaluate the established
theories about the language-situation and literary systems in medieval Islamic and
Jewish societies. The value of translating the Hebrew Bible into Arabic was
unparalleled in medieval inter-religious scholarship. For Muslim scholars it was their
only access to the Jewish Bible. The contribution of the Karaites to this field is
enormous, and this work offers us a unique window into the Karaite theory of Biblical
hermeneutics.
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
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Grote Meren om Shakespeare op te voeren voor de overlevenden van de ondergang.
En dan wordt haar hoopvolle nieuwe wereld wederom bedreigd.
Heb je weleens het gevoel dat je nergens écht bij hoort? Voel je je soms alleen? Je
bent niet de enige. We leven in een wereld waarin we door alle digitale ontwikkelingen
nog nooit zo verbonden zijn geweest, en toch voelen we ons eenzamer dan ooit vervreemd van onszelf, de ander en de natuur. In Belonging neemt Toko-pa Turner de
lezer aan de hand van mythes, verhalen en dromen mee naar de oorsprong van deze
gevoelens en laat ze ons zien hoe we ons verlangen naar échte verbinding kunnen
realiseren. Met een voorwoord van Susan Smit.
Beschouwingen over de seksuele energie als levenskracht, de mogelijkheid om deze
door yoga te leren beheersen en aldus tot een hoger bewustzijn te komen.
Nick Stone is terug in Londen, waar hij hoopt het wat rustiger te krijgen. Maar hij heeft
het helemaal mis. Zodra hij voet op Britse bodem zet, wordt hij onder druk gezet door
de Uil - een man met veel macht en totaal geen scrupules. Stone kan geen kant op en
besluit een deal te sluiten. In ruil voor zijn eigen veiligheid, wordt hem gevraagd een
eenvoudig klusje te klaren. Een jonge vrouw opsporen, ontvoeren en aan de Uil
uitleveren. Een vrouw die er alles aan doet om niet gevonden te worden. En voor het
eerst in lange tijd staat Stone er niet alleen voor. In een uithoek van het Verenigd
Koninkrijk traceren Stone en zijn maten hun doelwit. Ze hebben echter niet zomaar
iemand gevonden, maar een van de beste hackers ter wereld. De vrouw is zo goed, dat
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ze met haar werkzaamheden de westerse wereld volledig zou kunnen destabiliseren.
En wat een eenvoudige opdracht leek, lijkt verstrekkende gevolgen te krijgen. Haast als
vanouds komt Stone binnen de kortste keren in de vuurlinie terecht...
De kersverse president Stephen Baker is zeer populair, maar als een van zijn tegenstanders
wordt vermoord, beweren boze tongen dat Baker daarvoor verantwoordelijk is. Spreken ze de
waarheid of is het een poging hem in diskrediet te brengen? Maggie Costello heeft Baker in de
aanloop naar de verkiezingen bijgestaan als campagne-adviseur. Nu schiet ze hem wederom
te hulp. Met gevaar voor eigen leven legt ze stukje bij beetje een machtige samenzwering bloot
die alles waar de Amerikaanse democratie voor staat lijkt te ondergraven... Sam Bourne is
Jonathan Freedland, de gelauwerde journalist die sinds 1997 voor The Guardian schrijft en
jarenlang werkte als Washington-correspondent. Zijn vorige drie titels waren onbetwiste
bestsellers in Engeland.
Georgië, 1988. Bij een pas ontmantelde kerncentrale stijgt een vliegtuig op, met Soedan als
eindbestemming. Maar onderweg verschuift de lading. Het vliegtuig raakt uit koers en verdwijnt
ergens boven Egypte. Twintig jaar later stuit een groep bedoeïenen in de Sahara op het
uitgedroogde lijk van de piloot. Bij het lichaam vinden ze een kompas, een fototoestel en een
notitieboekje, volgekrabbeld met onleesbare aantekeningen. Niet veel later landt dr. Freya
Hannan op het vliegveld van Luxor. Ze is gekomen voor de begrafenis van haar zus Alex, die
de afgelopen vijftien jaren door het Midden-Oosten heeft gezworven. Voor Freya is dit het
begin van een zoektocht naar de waarheid achter de dood van haar zus en een van de
grootste archeologische raadsels uit de geschiedenis: de geheime oase van Zerzure en het
levensgevaarlijke geheim dat er verborgen ligt.
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Race-tegen-de-klok thriller over een familie met een donker geheim blijft je tot op de
allerlaatste bladzijde op het verkeerde been zetten Voor de fans van Harlan Coben Als een
tiener door een dronken bestuurder wordt dood-gereden is het stadje Promise Falls in rep en
roer. Dat de dader niet veel ouder was dan het slachtoffer is bijzaak: het enige wat er voor de
inwoners toe doet is dat hij overduidelijk schuldig is en een veel te lage straf heeft gekregen. Al
snel worden de jongen en zijn familie op de vreselijkste manieren bedreigd. De familie schakelt
privédetective Cal Weaver in, die merkt dat het hele stadje uit is op wraak. Het kan niet lang
meer duren voordat iemand het heft in eigen handen gaat nemen. Cal vreest dat er nog meer
slachtoffers zullen vallen. De pers over de boeken van Linwood Barclay ‘Barclays kracht zit in
het beschrijven van doodgewone families die ongewild geconfronteerd worden met kwade
zaken.’ VN Detective en Thrillergids ‘Een regelrechte masterclass in het hedendaagse
thrillergenre.’ Het Parool ‘Moeilijk weg te leggen als je de eerste pagina’s eenmaal achter de
kiezen hebt.’ Dagblad de Limburger ‘Barclay behoort tot de beste thriller-schrijvers.’ Dagblad
van het Noorden ‘Uitermate ingenieus.’ Vrij Nederland
Vespasianus heeft van keizer Nero opdracht gekregen om de opstand in Judeae neer te slaan.
Hij weet dat als hij succes heeft, hij het risico loopt dat de onvoorspelbare Nero jaloers op hem
wordt, met alle gevaren van dien. Maar ook het vertrouwen van zijn mannen en zijn zoon Titus
staan op het spel. Vespasianus hoopt als held naar Rome terug te keren.. In de tussentijd blijkt
dat Nero zelfmoord heeft gepleegd. Rome gaat gebukt onder de gewelddadige strijd tussen de
wrede Aulus Vitellius en de nobele Marcus Salvius Otho. Maar de troon is nog steeds leeg en
met een eigen leger lijkt de tijd rijp voor Vespasianus. Gaat de lang geleden gedane
voorspelling van de waarzeggers uitkomen? Zal het Vespasianus eindelijk lukken om keizer
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van Rome te worden?
Puc en Thomas zijn twee keukenjongens die ervan dromen ooit een held te worden. Op een
dag stuiten ze op een scheepswrak dat is aangespoeld op het strand vlak bij het kasteel. Ze
ontdekken dat legers van een verre wereld een manier hebben gevonden om door een
scheuring in de werkelijkheid Midkemia aan te vallen. Terwijl Thomas traint als soldaat en Puc
een leerling-magiër is, groeien ze langzaam uit tot de helden die ze willen zijn, terwijl de oorlog
hun leven en hun vriendschap voorgoed verandert. Magiër - leerling is het eerste deel van
Raymond E. Feists Magiër, het begin van de reeks De Oorlog van de Grote Scheuring.
FROM THE #1 BESTSELLING AUTHOR ‘Deadly conspiracies, bone-crunching action and a
tormented hero with a heart . . . packs a real punch’ Andy McDermott
Thracië, 30 na Christus. Zelfs aan de rand van de Romeinse wereld kan Vespasianus niet
ontsnappen aan de tumultueuze politiek van een rijk dat uiteen dreigt te vallen. Hij krijgt vanuit
Rome de geheime opdracht een oude vijand van het rijk uit een fort aan de oevers van de
Donau te halen, voordat het na belegering in handen van de Romeinen valt. De missie van
Vespasianus is cruciaal in de dodelijke strijd om het recht om het bestuur van Rome. De man
die hij uit het fort moet halen is mogelijk een getuige die Seianus kan vernietigen. Seianus, die
aanvoerder van de Praetoriaanse Garde en heerser over het Romeinse Rijk is in alles behalve
in naam. Voor Vespasianus zijn missie kan vervullen, komt hij in het besneeuwde gebergte in
een hinderlaag terecht, moet hij het op zee opnemen tegen piraten en wordt hij voortdurend
geschaduwd door de spionnen van Seianus. Maar het grootste gevaar komt zonder twijfel uit
het verdorven hart van het rijk, uit het helse hof van Tiberius, de krankzinnige maar
rechtmatige keizer van het Romeinse Rijk. 'Scherprechter van Rome' is het tweede deel in de
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zeer enthousiast ontvangen Vespasianus-serie.
Een kaart op de sterfdag van haar moeder zet een reeks gebeurtenissen in gang die Anna
doet vermoeden dat er meer achter de dood van haar moeder zit dan waar de politie vanuit
ging... Clare Mackintosh is de auteur van psychologische thrillers als 'Mea culpa' en 'Ik zie jou'.
'Valse hoop' (Let Me Lie) is opnieuw een boek met verbijsterende twists. Een kaart op de
sterfdag van haar moeder zet een reeks gebeurtenissen in gang die Anna doet vermoeden dat
er meer achter de dood van haar moeder zit dan waar de politie vanuit ging...

Alex Cross stond nog nooit aan de verkeerde kant van de wet. Maar nu hij
beschuldigd is van het neerschieten van de handlangers van zijn aartsvijand
Soneji, wordt hij als voorbeeld gesteld voor alle schietgrage agenten. Cross weet
dat het zelfverdediging was, maar zal de jury hem in het gelijk stellen? Terwijl
Cross vecht voor zijn vrijheid, laat zijn voormalige partner John Sampson hem
een video zien die aanwijzingen bevat rond de vermissing van een aantal jonge
meisjes. Ondanks zijn schorsing gaat Cross toch op onderzoek uit en hij belandt
in de donkerste hoeken van het internet, waar moord slechts een vorm van
ontspanning is.
Brad Thor is opnieuw angstaanjagend actueel. 'Iedereen die denkt dat je alleen
bang hoeft te zijn voor de angst zelf, heeft Scot Harvath nog niet ontmoet.' Newsweek Tijdens een verschrikkelijke storm op de Middellandse Zee, krijgt de
Italiaanse kustwacht een huiveringwekkende noodroep. Enkele dagen later
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spoelt er - zoals steeds van het geval is de laatste jaren - een lichaam aan. Zodra
hij geïdentificeerd is als een wereldwijd gezochte terrorist, gaan er schokgolven
van paniek door de CIA. Waar ging deze meedogenloze terrorist heen? Wat was
zijn plan? Zou het kunnen dat hij betrokken was bij de 'spectaculaire aanval' waar
ze al de hele zomer bang voor zijn? In een race tegen de klok ziet de CIA zich
genoodzaakt om zich te wenden tot een controversiële oplossing: covert
counterterrorism operative Scot Harvath. Hij krijgt een geheim mandaat met
volledige immuniteit: elke denkbare handeling staat hem vrij tijdens zijn jacht op
de terroristen.
Ontdek het geheim van het eeuwige leven Maar sterf niet voor je het vindt Een
puissant rijke zakenman huurt voormalig SAS-agent Ben Hope in om een oud
manuscript op te sporen van de legendarische meester-alchemist Fulcanelli.
Daarin staat volgens de overlevering het recept voor een levenselixer dat zijn
doodzieke kleindochter zou kunnen redden. Ben is begaan met het lot van het
meisje, en zijn besluit de uitzonderlijke opdracht aan te nemen markeert het
begin van de gevaarlijkste zoektocht van zijn leven. Want algauw wordt duidelijk
dat ook andere organisaties achter het Fulcanelli-manuscript aan zitten, met veel
duisterder bedoelingen. Het lijkt erop dat iedereen van de nazis in de Tweede
Wereldoorlog tot en met een machtige katholieke organisatie de sleutel tot
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onsterfelijkheid in handen wil krijgen. Aanwijzingen leiden Ben naar de oude
kathaarse bolwerken in de Languedoc, waar een verbazingwekkend geheim
eeuwenlang verborgen blijkt te zijn geweest. EEN THRILLER VOOR DE
LIEFHEBBERS VAN KATE MOSSE EN DAN BROWN '
Wanneer Reacher in deze zevende Jack Reacher-thriller van Lee Child de jonge
Richard Beck redt van een brute kidnap, raakt hij verstrengeld in een veel grotere
criminele zaak. Als Reacher in Spervuur, de zevende Jack Reacher-thriller van
bestsellerauteur Lee Child, getuige is van een brute kidnap in Boston, neemt hij
het recht in eigen hand. Hij redt een doodsbange jonge man, Richard Beck. Het
loopt uit op een fatale schietpartij. Richards vader lijkt niet zuiver op de graat te
zijn. Mogelijk een drugsbaron. Jack Reacher gaat onder valse vlag uitzoeken wat
er op het landgoed van de Becks aan de hand is. Heeft Quinn er iets mee te
maken? Die schoft is toch allang dood? Lee Child is winnaar van de prestigieuze
Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door
de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47
talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes
Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Een uitgekiende mix van seks,
spionage, spanning en non-stop actie.’ Washington Post
Christopher Hitchens trekt in God is niet groot fel van leer tegen de godsdienst.
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Door nauwkeurige studie van belangrijke religieuze teksten laat hij zien dat religie
niet meer is dan een wens van de mensheid. Religie is het gif dat de
maatschappij verziekt, ze is een oorzaak van gevaarlijke seksuele repressie.
Helder legt Hitchens uit waarom het beter is het leven te baseren op de seculiere
wetenschap en de redelijkheid. God is niet groot is stilistisch briljant, geestig,
boos, onredelijk, overtuigend, erudiet en scherpzinnig – een boek om in één
adem uit te lezen.
In Schrijfster in Jeruzalem van Tessa Afshar reizen Sarah en Darius naar Israël
om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Sarah is getrouwd met Darius. Ze
heeft alles wat haar hartje begeert, maar haar man lijkt soms onbereikbaar.
Darius betwijfelt of het wel een goede beslissing was om een Joodse tot vrouw te
nemen. Zeker wanneer zij samen met haar neef Nehemia er voor pleit om de
muren van Jeruzalem te gaan herbouwen. Als Darius wordt aangesteld als
opzichter reist hij met Sarah naar Israël. Zal de weg, die vol gevaren en
verrassende herinneringen is, hem helpen om de hand van God in zijn leven te
zien? Van Tessa Afshar verschenen eerder Achter de muren van Jericho en
Schrijfster aan het Perzische hof.
Martin Redford, werkloos historicus, gaat gretig in op de uitnodiging om
onderzoek te doen naar het aftreden van Edwin Strafford. Strafford was de jonge
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Engelse minister van Binnenlandse Zaken aan het begin van de vorige eeuw in
een kabinet dat tegen vrouwenkiesrecht was. Uit de memoires van Strafford blijkt
dat hij aftrad om te kunnen trouwen met zijn geliefde, een voorvechter van
kiesrecht voor vrouwen. Maar dan wijst zij hem plots af. Ontgoocheld en
gebroken verdwijnt hij van het politieke toneel. Is de veelbelovende politicus
bewust kapotgemaakt? Naarmate Martin dichter bij de waarheid komt, duiken
steeds meer mensen op die koste wat kost willen voorkomen dat zij moeten
boeten voor verjaard bedrog. Robert Goddard, geboren in Hampshire in 1954,
studeerde geschiedenis in Cambridge en werkte onder andere als docent. Hij
schrijft fulltime sinds hij in 1986 met Verjaard bedrog debuteerde. ‘Elke keer als
ik een boek van Goddard open, voelt het alsof ik in een warm bad stap. Ook nu
weer bij Bloedband. Vanaf de eerste zin wil je nog maar één ding en dat is
doorlezen. Hij is een verteller pur sang, en weet de typisch Engelse sfeer als
geen ander weer te geven in zijn boeken. Spanning wordt langzaam opgebouwd
en de karakters komen tot leven.’ watleesjij.nu over Bloedband
Aanwijzingen voor de weg naar een actieve beoefening van het geestelijk leven,
bestaand uit een gehoorzame onderwerping aan een aantal regels voor gebed,
vasten, onderdanigheid en dergelijke.
James Rollins Onschuldig bloed Een nieuw deel van James Rollins razend spannende
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serie over de geheimzinnige orde van de sanguinisten, afgebeeld op een schilderij van
Rembrandt... Een ruwe aanval op een paardenstal in Californië brengt archeologe Erin
Granger terug bij de sanguinisten. Deze onsterfelijke orde is gesticht met het bloed van
Christus en belast met het beschermen van de wereld tegen duistere krachten.
Opnieuw moet Erin, samen met sergeant Jordan Stone en de mysterieuze priester
Rhun Korza, de strijd aanbinden om een jongen te beschermen die wordt verondersteld
een engel te zijn... 'Onweerstaanbaar! De Da Vinci Code meets vampiers.' Booklist
'Rollins op zijn best.' Leidsch Dagblad over In bloed geschreven
Er was eens een kasteel is het nieuwe boek van Piers Torday, auteur van de Laatste
wilde dieren-trilogie en winnaar van de Guardian Fiction Children’s Prize. Een magisch
winters sprookje. Er was eens een kasteel is het nieuwe boek van Piers Torday, auteur
van de Laatste wilde dieren-trilogie en winnaar van de Guardian Fiction Children’s
Prize. Kerstavond. Mouse Mallory rijdt met zijn familie door een besneeuwd landschap,
op weg naar zijn grootouders. Maar ze komen er nooit aan. De auto slipt en Mouse
wordt uit de auto geslingerd. Hij wordt wakker in een magisch landschap met een
praatziek schaap en een nogal bazige paard als gezelschap. Mouse onderneemt een
wonderlijke reis door een wereld vol monsters, gevaarlijke ridders en mysterieuze
tovenaars. Terwijl hij op zoek is naar een kasteel dat er misschien niet is, realiseert hij
zich dat dit misschien wel de belangrijkste reis van zijn leven is... ‘Piers Torday bewijst
opnieuw dat hij een van de beste kinderboekenauteurs van dit moment is.’ The
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Guardian
Een sleutelwerk in zijn oeuvre.Het is een roman waarin de hoofdlijnen van Roths
schrijverschap elkaar ontmoeten en versterken. Het is vooral een bevlogen roman over
de aftakeling van onze cultuur, een boek dat het verdient om de toon en de inhoud van
het literaire gesprek nog lang te bepalen. NRC Handelsblad
Jake en Kady's ouders zijn spoorloos verdwenen in Mexico. Nooit heeft iemand meer
iets van ze gehoord. Dan ontvangen Jake en Kady een mysterieuze envelop met daarin
twee notitieboekjes en een gebroken Mayamunt. Wanneer ze een Maya-tentoonstelling
bezoeken gebeurt het: na een magisch moment belanden zij in de prehistorische
jungle. Maya's voeren er strijd tegen de Schedelkoning, die zich alleen als schaduw
vertoont. Jake en Kady doen vreemde ontdekkingen. Ze vinden het horloge van hun
vader, maar de wijzers lopen achteruit... Zijn hun ouders nog in leven? En, hoe komen
ze ooit terug in hun eigen tijd? Maar vooral: waarom achtervolgt de Schedelkoning Jake
en Kady? Een ijzingwekkend spannend avontuur in de sfeer van Indiana Jones. James
Rollins is een New York Times bestsellerauteur. Zijn grote interesse voor archeologie
deelt hij met Jake Ransom. James bezit zijn eigen Curiositeitenkabinet met daarin een
100.000 jaar oude mammoetslagtand. Het Mayamysterie is zijn eerste jeugdboek.
Moskva van Jack Grimwood is een razendsnelle Koude Oorlog-thriller doordrenkt met
schaduwen uit de Tweede Wereldoorlog. Geschreven met veel gevoel voor sfeer en
boeiende personages neemt Grimwood je mee naar het donkere hart van een vroegere
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tijd en plaats. Voor de fans van Le Carré, Deighton, Fleming en Tom Rob Smith.
Januari 1986. Een week nadat de uit de gratie geraakte spion Tom Fox gestationeerd
wordt in Moskou, verdwijnt de vijftienjarige dochter van de Britse ambassadeur
spoorloos. Fox, die zijn eigen dochter verloor, wordt gevraagd haar te vinden. Bij zijn
zoektocht ontdekt hij een spoor dat teruggaat tot de Tweede Wereldoorlog en waar een
aantal van de invloedrijkste Russische maffiabazen, politici en militaire leiders bij
betrokken zijn. Zij zitten niet te wachten op een buitenlandse spion die zich met hun
zaken bemoeit. Zeker niet wanneer een seriemoordenaar op het punt staat nogmaals
toe te slaan. ‘Nog beter dan Kind 44 van Tom Rob Smith’ – The Daily Telegraph
The Babylon Idol (Ben Hope, Book 15)HarperCollins UK
Brian Donnely, paardentrainer op Royal Meadows, doet altijd precies waar hij zin in
heeft. Zijn wereld bestaat uit paarden en niets anders. Tot hij zijn oog laat vallen op
Keeley Grant, de dochter van zijn baas. Haar schoonheid en gedrevenheid raken hem
diep, maar hij wil zijn baan noch zijn vrijheid op het spel zetten. Liefde is niet besteed
aan Keeley. Zij leeft voor haar werk en haar idealen. Toch roept Brian een ongekende
passie in haar op, waar ze geen weerstand aan kan bieden. Het temmen van een vurig
paard is nog kinderspel vergeleken met het temmen van de rebelse Brian!
Een eeuwenoude profetie komt uit... Een oudtestamentische tak van het christendom
bewaakt sinds mensenheugenis een groot geheim dat het wonder van al het leven op
aarde zou kunnen verklaren. Onthulling van dat geheim zou de hele wereld op zijn kop
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kunnen zetten en de macht van deze groep, de orde der Sancti, teniet kunnen doen.
Alle tekenen wijzen erop dat de ontraadseling nabij is. Verschillende religieuze
groeperingen schuwen geen enkel middel om dat te voorkomen óf juist te bespoedigen.
De politie, de geheime dienst, het leger tot op het hoogste niveau zitten infiltranten.
Niets is meer veilig, niets is meer zeker. Te midden van al dit geweld kan maar één
jonge vrouw het uiteindelijke lot van de mensheid bepalen... Simon Toyne studeerde
Engels en Drama aan het Goldsmiths College in Londen en werkte bijna twintig jaar
voor de televisie voordat hij aan Sanctus begon.
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