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Richard Nixon dacht als een koning boven de wet te
staan en dat was zijn grootste fout. Die gedachte
vormde de voedingsbodem voor crimineel gedrag in
het Witte Huis, waarbij het Watergateschandaal
slechts een van de vele misstanden was. Eén man
tegen de wereld draait om Nixons handelen in zaken
van oorlog en nationale veiligheid, de demonen waar
hij continu mee worstelde. Wat bracht hem ertoe om
campagnegeld van dictators aan te nemen?
Waarom luisterde hij loyale medewerkers en
diplomaten af? Waarom ondermijnde hij
vredesbesprekingen met Vietnam ten koste van
onvoorstelbaar veel Amerikaanse levens?
Bestsellerauteur Tim Weiner bestudeerde
tienduizenden recentelijk vrijgekomen documenten
uit het Witte Huis, rapporten van de Nationale
Veiligheidsraad, de CIA, de FBI, het ministerie van
Buitenlandse Zaken en het Pentagon, evenals
getuigenissen van Nixon zelf en honderden uren van
zijn heimelijke opnames. Op meeslepende wijze
vertelt Weiner het verhaal van een presidentschap
vol angst en wantrouwen, een verhaal dat nog rijker
en merkwaardiger is dan tot nu toe werd
aangenomen.
Op zijn twaalfde verjaardag ontvangt Archie Greene
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een geheimzinnig cadeau, dat wordt bezorgd door
iemand van een gerenommeerd advocatenkantoor.
Het is een vierhonderd jaar oud boek dat
geschreven is in een taal die hij niet kent. In het
pakket zit ook een speciale opdracht, Archie moet
het boek terugbrengen naar het Museum van
Magische Varia. Archie heeft geen idee waarom juist
hij het boek heeft gekregen, maar hij merkt al snel
dat duistere krachten er alles voor over hebben het
boek te bemachtigen. Archie komt terecht in een
wereld waarin boeken kunnen praten,
bibliothecarissen toverkracht bezitten en magische
spreuken tot leven komen.
Poppy Dunbar ontmoet op haar vrijgezellenavond de
man van haar dromen, maar heeft ze daarom ook
De Boot Gemist... Als Poppy Dunbar op haar
vrijgezellenavond de knappe Tom ontmoet, weet ze
dat ze maar beter niet met Rob kan trouwen. Bij Tom
heeft ze namelijk het gevoel dat ze hem al haar hele
leven kent, ook al heeft ze hem pas één keer
ontmoet. Poppy besluit een nieuw leven te gaan
leiden in Londen, waar ze intrekt bij de aantrekkelijke
kunstenaar Caspar French. Maar hoe aantrekkelijk
ook, Poppy heeft geen oog voor Caspar. Zij denkt
nog steeds aan Tom en of hun ontmoeting
voorbestemd was...
Getrouwe bewerking van het bekende sprookje over
Hans en Grietje. Vierkant pop-up boek met warme
groen- en bruintinten. Vanaf ca. 5 jaar.
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De studie is het tweede deel van De Test-trilogie
Voor fans van De Hongerspelen en Inwijding!
Malencia Vale heeft in deel 1 van De Test-trilogie de
spannende en uitputtende testen van het Verenigde
Gemenebest overleefd en is nu een van de twintig
uitverkorenen die mogen studeren aan de
universiteit. Hoewel haar klasgenoten leven in een
gelukzalige roes omdat hun herinneringen aan de
gruwelen van de Test zijn gewist, knaagt aan Cia
een onzekerheid over de toekomst. Wat is er waar
van het verhaal dat ze zichzelf hoorde vertellen op
de Transit Communicator? Achterdochtig geworden,
probeert Cia meer informatie te verzamelen over de
universiteit, het Test-comité en haar medeleerlingen.
Ondertussen moet ze er natuurlijk ook voor zorgen
dat ze niet opvalt in de groep. Wanneer ze tot de
ontdekking komt dat de afluister- en
spionagepraktijken niet gestopt zijn na haar
toetreden tot de universiteit, en dat de selectie voor
de verschillende studierichtingen veel weg heeft van
de Test is ze vastberaden de waarheid te ontdekken.
Zelfs als ze daarmee haar vrienden én familie
mogelijk in gevaar brengt. Langzaam vervagen haar
eigen grenzen op zoek naar de waarheid, want falen
is geen optie Lezersreacties op het eerste deel in De
Test-trilogie, De Test: `De Test kruipt onder je huid
en laat je niet meer los. De spanning, angst en
woede van Cia zijn levensecht. Toen het boek uit
was, kon ik nog maar aan één ding denken: meer!
Page 3/20

Read Online Unforsaken Banished 2 Sophie
Littlefield
`De Test is een heerlijk wil-niet-meer-stoppen-metlezen-boek. `Fan van De Hongerspelen? Dan is De
Test zeker iets voor jou! Een absolute mustread.
`Het blijft spannend tot de laatste bladzijde. De Testtrilogie heeft ook een eigen Facebookpagina,
www.facebook.com/detesttrilogie, en een eigen
website, www.karakteruitgevers.nl/detesttrilogie/.
Bekijk daar ook de boektrailer op YouTube!
Wat als je ontdekt dat je fantasiewereld echt blijkt te
bestaan? Het land van Raas is een fantasievol
avontuur vol magie, humor en spanning in de sfeer
van Narnia en Peter Pan. Met illustraties! Toen
Arthur en Roos klein waren, waren ze de helden in
het land van Raas, een denkbeeldige wereld waarin
ze terechtkwamen door in het opklapbed te klimmen
op de zolder van hun opa. In Raas wemelde het van
de dingen waar ze dol op waren: zeemeerminnen,
ninjatovenaars en avontuur. Maar ook dingen waar
ze bang voor waren, waaronder een bijzonder
griezelige vogelverschrikker. Inmiddels is de
tweeling elf jaar en Raas is slechts een herinnering.
Arthur en Roos spelen nu niet meer samen; Roos is
te cool en Arthur is verwikkeld in zijn zorgen over
school. Maar wanneer hij opa helpt de zolder op te
ruimen, is Arthur geschokt als opa in het opklapbed
wordt getrokken en verdwijnt. Maakt hij een grapje?
Of is Raas... echt? 'Ik schreef Het land van Raas om
kinderen terug te brengen naar de wereld van hun
verbeelding. Het is een plek waar alles mogelijk is en
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zij de helden zijn.' Jenny McLachlan
De wereld is voorgoed veranderd Callie staat voor
een onmogelijke keuze: Haar ouders zijn dood. Haar
broertje is ernstig ziek. En er is niemand die ze kan
vertrouwen Haar enige uitweg is de bodybank: een
gewetenloze organisatie die ze verafschuwt. Ten
einde raad gaat Callie met hen in zee. Ze moet haar
opdracht volbrengen en opgeven is geen optie.
Mijn naam is Nina en ik hou van de nacht Hoe zal ik
verdergaan? Ik kan niet domweg schrijven dat er dit
is gebeurd en toen dat en daarna dit en toen weer
dat, en dat zo eindeloos doorzeuren. Mijn dagboek
moet groeien zoals gedachten groeien, zoals een
boom of een beest groeit, zoals het leven zelf groeit.
Een boek hoeft toch geen verhaal van a tot z in een
rechte lijn te vertellen?
Het kindermeisje van een welgestelde familie in New
York heeft meer te stellen met de vrouw des huizes
dan met het zoontje.
‘Emily uit De duivel draagt Prada krijgt de spin-off
die ze verdient.’ Cosmopolitan Emily Charlton is
terug! Jaren nadat ze Runway en Miranda Priestly
vaarwel zei, werkt ze als imagomanager voor de
hotste sterren van Hollywood. Maar de volgende
generatie ligt op de loer. Emily heeft een klapper
nodig om relevant te blijven. Een klapper zoals
topmodel Karolina Hartwell. Karolina heeft het
allemaal: een fantastische man, een prachtig kind,
een succesvolle modellencarrière... en een strafblad.
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Als ze onterecht beschuldigd wordt van rijden onder
invloed lijkt dat het einde van zowel haar carrière als
haar huwelijk. Emily ziet haar kans schoon. Samen
met gezamenlijke vriendin en ex-topadvocate Miriam
Kagan schiet ze Karolina te hulp. Onder het genot
van ontelbaar veel skinny lattes zetten de drie
vrouwen alles op alles om erachter te komen wie
Karolina erin heeft geluisd en plannen ze de zoetste
wraak die Manhattan ooit heeft gezien. En wie kan
daar beter bij helpen dan de enige echte Miranda
Priestly? De pers over Leugens en lattes
‘Weisberger is terug met een uitstekend Pradavervolg. Dit boek kan niet anders dan een groot
succes worden.’ Library Journal ‘Lauren
Weisberger heeft de scherpste en grappigste pen
van allemaal: ik ben gek op haar.’ Jenny Colgan,
auteur van Café Zon & Zee ‘Vlot, grappig en vol
goede roddels. Een must-have.’ PopSugar
In dit hartverscheurende verhaal worden de laatste
dagen beschreven van zeven gevangenen in het
tsaristische Rusland die de doodstraf hebben
gekregen: vijf mislukte huurmoordenaars, een
boerenknecht die zijn werkgever vermoordde en een
gewelddadige dief. Zeven mensen die in de
rechtbank hun vonnis aanhoren en in kleine kerkers
hun laatste dagen slijten in afwachting van het
huiveringwekkende einde dat hen wacht. Zelden
komen menselijke emoties als angst, eenzaamheid
en wanhoop zo dichtbij. Het verhaal grijpt je bij de
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strot en laat je niet meer los. Andrejev schreef met
De zeven gehangenen een nog altijd levensechte
novelle die je door haar duistere schoonheid en
onverbiddelijkheid onder de huid gaat zitten.
'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle
boekenserie worden à la Twilight en Harry Potter.
[...] Als je Twilight goed vond, zul je hier zeker ook
van genieten, ongeacht je leeftijd.' www.fanbolt.com 'Volgens MTV News zou Ik ben
Nummer Vier wel eens 'de nieuwe Twilight' kunnen
worden. Dit is ook echt iets voor fans van De
hongerspelen. Maar laat je niet door de Young Adult
vergelijkingen weerhouden. Ik ben Nummer Vier
hield ook mij van het begin tot het einde in zijn
greep.' - www.booktopia.com 'Ik kan deze recensie
in 5 woorden samenvatten:HET BESTE BOEK TER
WERELD.GEEF MIJ HET VERVOLG NU.VET VET
VET VET VET.' - www.kidliterate.com
Deel 3 van de spannende serie Morgen toen de
oorlog begon Zeven vrienden gaan een paar dagen
kamperen in de wildernis. Als ze nietsvermoedend
terugkeren naar huis, blijkt de wereld voorgoed
veranderd. Hun land is in oorlog, hun huizen zijn
verwoest, hun familie is gevangengenomen. De
zeven zijn vastbesloten om uit handen van de
bezetter te blijven en hun leven terug te krijgen, en
zo verandert hun geheime vallei in een
guerrillabasis. Het gevecht om hun toekomst is
begonnen. De acties van de vriendengroep zijn niet
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alleen bedoeld om de bezetter dwars te zitten. Ze
willen hun vrienden bevrijden en gaan daarbij
doelgericht te werk. Ze bestoken de vijand keer op
keer, maar moeten daarvoor duur betalen. Dan dient
zich onverwacht hulp uit het buitenland aan. Zal hun
strijd nu eindelijk defi nitief beslecht worden?
De Duitse schrijver Uwe Timm was een kleuter toen
zijn zestien jaar oudere broer Karl-Heinz, in 1943, in
een Oekraïens ziekenhuis aan zijn verwondingen
overleed. Enkele weken eerder had de
negentienjarige soldaat, lid van de beruchte SSTotenkopfdivision, zijn vader nog gerustgesteld, al
moest hij melden dat zijn benen geamputeerd
waren. In het aangrijpende literaire egodocument
Mijn broer bijvoorbeeld probeert Timm zich een
beeld te vormen van zijn jonggestorven broer en de
oorlogsgeneratie. Hoe ging zijn broer om met de
plicht om te doden? Welke mogelijkheden had hij in
zijn korte leven, en van welke bleef hij verstoken?
Wie is er schuldig? Zo is Mijn broer bijvoorbeeld
behalve een persoonlijke zoektocht ook een poging
om vat te krijgen op grote vragen over schuld,
herinnering, goed en fout. Uwe Timm (1940)
promoveerde in 1971 in de filosofie en is sindsdien
schrijver. Zijn werk werd veelvuldig bekroond. Mijn
broer bijvoorbeeld werd door NRC Handelsblad
geselecteerd als een van de beste boeken van 2003.
In 2018 ontving Timm de prestigieuze Schiller-Preis
voor zijn rijke oeuvre.
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Biografie van de Duitse theoloog (1906-1945).
In De vervangster, het achtste deel in Val
McDermids bestsellerserie over Tony Hill en Carol
Jordan, heeft een moordenaar het alleen op
vrouwen voorzien. In De vervangster, het achtste
deel van Val McDermids Tony Hill en Carol Jordanreeks, hebben verdriet en schuldgevoel
profielschetser Tony Hill en inspecteur Carol Jordan
uit elkaar gedreven. Maar dat wil niet zeggen dat er
einde komt aan de moorden. Een seriemoordenaar
heeft het voorzien op vrouwen. Stuk voor stuk lijken
ze onrustbarend veel op Carol Jordan. Wanneer er
een DNA-spoor bij een slachtoffer gevonden wordt,
lijkt er maar één antwoord mogelijk: Tony Hill is
betrokken... Val McDermid is de internationale
bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordanreeks, waarvan De sirene het eerste deel is. Haar
werk is onderscheiden met o.a. de Diamond Dagger
Award en de Gold Dagger Award, de prijs voor de
beste Engelse thriller. Ze wordt in meer dan dertig
talen uitgegeven en haar werk is wereldwijd al meer
dan 16 miljoen keer verkocht.
'De kraamhulp' van Esther Verhoef: haar engste
thriller ooit. Als Didi na een zware bevalling van haar
eerste kindje aan bed is gekluisterd, is ze
dolgelukkig met de hulp van de kraamverzorgster.
De baby is lief en gezond, maar Didi's herstel gaat
langzaam. Miriam de Moor, werkzaam bij de politie
Rotterdam, kan de plotselinge dood van haar broer
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niet verwerken. Ze vermoedt kwade opzet van zijn
mooie weduwe Hennequin. Tijdens haar zoektocht
naar Hennequins verleden groeit bij haar steeds
meer de overtuiging dat ze te maken heeft met een
levensgevaarlijke psychopate. En juist deze vrouw
heeft zich onmisbaar gemaakt in het jonge,
kwetsbare gezin... 'De kraamhulp' beschrijft tien
beslissende dagen uit het leven van drie jonge
vrouwen. Kwetsbaarheid, wilskracht en moordlust
komen bij elkaar in een beklemmende, ontroerende
pageturner.
In acht verhalen ontleedt Nathan Englander de
menselijke ziel. In het titelverhaal worden de
huwelijken van twee joodse echtparen tegen het licht
gehouden en wordt de Holocaust gereduceerd tot
een gezelschapsspelletje: 'Zou jij me bij jou laten
onderduiken als je niet van joodse komaf zou zijn en
er een nieuwe Holocaust is?' Op fantasievolle wijze
analyseert hij de grote levensvragen waar iedereen
mee worstelt over zingeving, familiebanden en,
uiteraard, liefde. Ook vormen de verghalen een
inkijkje in de ziel van Englander zelf - op invoelende
wijze maakt hij ons deelgenoot van zijn leven en zijn
familie. Hiermee zoekt hij telkens weer de grenzen
op tussen fictie en werkelijkheid. Met Waar we het
over hebben als we het over Anne Frank hebben
bewijst Englander opnieuw dat hij tot de beste
Amerikaanse auteurs behoort.
Het leven heeft Annie Dunne niet erg vriendelijk
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behandeld: van de dochter van een gerespecteerde
politiechef in Dublin is ze geworden tot een op
zichzelf aangewezen oudere vrouw, afhankelijk van
de gunsten van verre familieleden. Haar grootste
angst is om te worden vergeten en alleen te sterven.
Een zomer lang draagt Annie de zorg voor haar
jonge achterneef en -nicht. Ze is zich maar al te
goed bewust dat de twee kinderen haar kans op
geluk zijn. Maar een wereld die in snel tempo
verandert brengt onverwachte bedreigingen, en de
toekomst laat niet op zich wachten.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek
had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het
dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen
Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in
New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden
verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug
te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een
van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom
en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years
a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder
anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe
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voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling.
Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Sterven aan een gebroken hart is nog maar het
begin. Welkom in de eeuwigheid! Als Brie wordt
gedumpt door Jacob betekent dat het einde van haar
wereld. Letterlijk. Alleen is Brie nog niet klaar om
onder de zoden te liggen en ze blijft als geest op
aarde. Nu ze D&W is (Dood en Weg), komt Brie
erachter dat liefde veel ingewikkelder is dan ze ooit
had gedacht. In Half Moon Bay begint haar familie
uit elkaar te vallen. Haar beste vriendin verbergt een
geheim over Jacob en de waarheid achter zijn
verraad. En dan is er Patrick, Brie's mysterieuze
nieuwe gids en collega-Verloren Ziel die misschien
wel de sleutel tot haar eeuwige geluk in handen
heeft.
Na de zelfmoord van haar enige kleinkind, Bill, heeft Lilly
Dunne niet veel meer om voor te leven maar voor ze
sterft, wil ze haar eigen verleden te boek stellen. Samen
met Lilly gaan we terug in de tijd, van Ierland naar de
Verenigde Staten, van haar gedesillusioneerde vader
naar haar spoorloos verdwenen echtgenoot, van
jarenlang verraad naar langzaam opbloeiende liefde.
Sebastian Barry werkt gestaag voort aan een reeks
onafhankelijk van elkaar te lezen romans waarin hij de
familie Dunne op de voet volgt en zo de twintigstePage 12/20
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eeuwse geschiedenis van Ierland en de Ieren in kaart
brengt.
De Gardes zijn eindelijk herenigd, maar zijn ze wel uit
het juiste hout gesneden om de strijd tegen de
Mogadoren te winnen? John Smith, Nummer Vier, dacht
dat alles zou veranderen zodra ze elkaar hadden
gevonden. Ze zouden niet langer hoeven vluchten. Ze
zouden de Mogadoren bestrijden. En ze zouden winnen.
Maar hij vergiste zich. Na hun confrontatie met de
Mogadoorse heerser, waarbij ze bijna werden vernietigd,
weten de Gardes dat ze compleet onvoorbereid zijn en
ze kansloos zullen worden overtroefd. Nu houden ze
zich schuil in het penthouse van Negen in Chicago, waar
ze zich beraden op hun volgende zet. Ze zijn sterk, maar
nog niet sterk genoeg om het tegen een heel leger op te
nemen, ondanks de terugkeer van een oude
bondgenoot. Om hun vijand te kunnen verslaan moeten
ze hun Erfgaven beheersen en als team leren
samenwerken. Maar belangrijker nog, ze zullen de
waarheid over de Ouderlingen en hun plan voor de
overlevenden van de planeet Loriën moeten zien te
achterhalen. Wanneer ze van Nummer Vijf een teken
krijgen, weten ze dat ze dicht bij een hereniging zijn. Of
is het een valstrik? De tijd dringt en het enige wat ze
zeker weten, is dat ze Vijf moeten zien te vinden voordat
het te laat is. Deze strijd zullen ze niet verliezen. Loriën
zal herrijzen. strong Zij brachten hun Leider mee Zij
dachten dat ze ons konden verslaan Zij hadden het mis
Wij zijn eindelijk herenigd Wij zijn sterker dan ooit Wij
zullen overwinnen
Als Millie Brady het leven redt van de befaamde
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romanschrijfster Orla Hart, weet ze niet dat dit haar
eigen leven helemaal overhoop zal halen. Niet alleen
laat haar vriend haar in de steek, maar ze verliest ook
haar baan. Millie vindt het wel best: een manloze zomer.
Maar de dankbare Orla denkt dat ze haar aan een leuke
man moet helpen. Helaas komt hun smaak niet overeen:
Millie wil juist die man die volgens Orla totaal niet
geschikt voor haar is!
Een Irakees probeert zich in Duitsland te onttrekken aan
de invloed van terroristische moslim-fundamentalisten.
Gabry leidt een rustig en veilig leven in het dorp aan zee.
Om het dorp staat een hek. Buiten het hek wonen de
Ontheiligden in het Woud van Klauwen en Tanden. Het
dorp met de vuurtoren is haar thuis, haar wereld en alles
wat ze nodig heeft. Gabry¿s moeder dacht dat ze haar
geheimen achter had gelaten in het Woud van Tanden
en Klauwen, maar geheimen blijven niet begraven. Zo
veilig is het leven niet¿ het hek kan niet alles
tegenhouden. Carry Ryan is geboren en getogen in
Greenville, South Carolina. Ze werkte als advocate
voordat ze zich fulltime ging bezighouden met het
schrijven van jeugdboeken. Ze woont samen met haar
man, twee dikke katten en een hond in Charlotte, North
Carolina.
Na publicatie van zijn eerste roman in 1957 liet James
Salter zijn veelbelovende militaire carrière schieten om
fulltime schrijver te worden. Hij groeide uiteindelijk uit tot
een van de grootste Amerikaanse romanciers. De kunst
van fictie biedt een fascinerende inkijk in een
schrijversleven. Salter schrijft openhartig over de
afwijzingsbrieven die hij van uitgevers ontving, over hoe
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hij niet één maar twee negatieve recensies in The New
York Times kreeg voor hetzelfde boek, over de
voordelen van 's morgens dan wel 's nachts schrijven en
over geldzorgen die de kop opsteken tijdens lange
middagen. Daarnaast deelt Salter zijn niet-aflatende
bewondering voor auteurs en boeken die van grote
invloed zijn geweest op zijn schrijverschap, waaronder
het werk van Balzac, Flaubert, Babel, Céline en
Faulkner. Een vraag die Salter in dit boek stelt, is
waarom iemand de pen ter hand neemt. Streeft een
schrijver naar rijkdom of naar bewondering? Komt het
schrijven voort uit geldingsdrang? Het antwoord dat
hijzelf formuleert is simpel: een wereld waarin niets wordt
opgeschreven, zal verdwijnen.
`Smiths subtiele, ontroerende proza brengt op prachtige
wijze een onterecht vergeten historische voetnoot tot
leven. Entertainment Weekly In de Verenigde Staten
werd in 1929 een wet goedgekeurd die het mogelijk
maakte dat moeders het graf van hun tijdens de Eerste
Wereldoorlog omgekomen zonen in Frankrijk konden
bezoeken. Met Een Ster voor mevrouw Blake brengt
April Smith een uniek moment in de Amerikaanse
geschiedenis, en van vijf vrouwen in het bijzonder, tot
leven. Een Ster voor mevrouw Blake is een aangrijpende
roman over vijf karaktervolle vrouwen, maar vooral
moeders die op weg zijn naar de laatste rustplaats van
hun zoon om definitief afscheid van ze te nemen. De
vrouwen maken voor het eerst kennis met elkaar voor ze
aan hun reis beginnen: Katie, een Ierse dienstmeid uit
Massachusetts; Minnie, vrouw van een Russische
kippenboer van Joodse afkomst; Bobbie, een rijke dame
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uit Boston; Wilhelmina, een voormalige tennisster in
precaire mentale toestand en Cora Blake, een
alleenstaande moeder en bibliothecaresse uit Maine.
Geen van de pelgrims zal zo beïnvloed worden als Cora
Blake. Zij heeft bijna haar hele leven in een klein
vissersdorpje aan de kust in Maine gewoond en zorgt
voor de drie dochters van haar overleden zus in de hoop
de leegte te vullen die haar zoon Sammy, die is
omgekomen tijdens de laatste dagen van de oorlog,
heeft nagelaten. Maar ze is niet voorbereid op wat haar
tijdens deze onvoorspelbare reis te wachten staat. Niet
alleen raakt haar leven onlosmakelijk verbonden met dat
van haar reisgenotes, ze ontmoet in Parijs een
geëmigreerde Amerikaanse journalist die in de
loopgraven gewond is geraakt en dankzij wiens
onderzoekswerk ze een cadeau ontvangt waar ze nooit
van had durven dromen April Smith is scenarioschrijver
en producent. Voor haar roman Een Ster voor mevrouw
Blake reisde ze naar Maine, New York, Parijs, Verdun en
de Amerikaanse militaire begraafplaats in Romagnesous-Montfaucon, in Frankrijk. Ze woont in Santa
Monica, Californië, samen met haar man.
Koude angst is de nieuwe spannende arctische thriller
van Mads Peder Nordbo, de auteur van Meisje zonder
huid, waarin Matthew op een doofpotaffaire stuit. Koude
angst is de nieuwe spannende arctische thriller van
Mads Peder Nordbo, de auteur van Meisje zonder huid,
waarin Matthew op een doofpotaffaire stuit. Tupaarnaq is
teruggekeerd naar Nuuk om haar enige vriend, Matthew
Cave, te helpen zijn halfzus Arnaq te vinden, die tijdens
een weekendtrip naar het verlaten stadje Færingehavn is
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verdwenen. Wanneer Arnaqs moeder een telefoontje
krijgt van een doodsbange Arnaq is het voor iedereen
duidelijk dat er een vreselijke misdrijf dreigt plaats te
vinden. Matthews vader, Tom, was in zijn jonge jaren op
de militaire basis Thule betrokken bij een geheim
experiment met dodelijke afloop en werd verdacht van
een dubbele moord. De verdwijning van Arnaq blijkt
samen te hangen met de oude Thule-zaak. Aan Matthew
en Tupaarnaq de taak om Arnaq te redden, zonder
nieuwe slachtoffers te maken. ‘Een boek dat je in een
keer uitleest.’ – Trouw Reacties op Hebban: ‘Koude
Angst is een thriller die net even anders in elkaar steekt
dan het gros en daarmee weet de auteur zich te
onderscheiden.’ ‘Het verhaal speelt zich af op
Groenland en mede door de beeldende manier van
schrijven over de omgeving, de sneeuw, de kou, de
uitgestrektheid, de eenzaamheid, maar ook de kleine
gemeenschappen met hun eigen geheimen, worden de
duisterheid en de gruwelijkheden in het verhaal
versterkt.’ ‘Met Koude angst vestigt Nordbo –wat mij
betreft- zich definitief tot de gevestigde orde van
succesvolle auteurs.’ Vertaling: Renske Wiltink
De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op
exact dezelfde manier vermoord en achtergelaten in
hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht ingesmeerd
met as. De politie van Florida is er dan ook van overtuigd
dat er een seriemoordenaar aan het werk is. Openbaar
aanklager Abe Beckham is in gedachten al een profiel
van de moordenaar aan het opstellen als er een vijfde
slachtoffer wordt gevonden. Hoewel er overeenkomsten
zijn met de eerdere zaken, zijn er ook verschillen. Deze
Page 17/20

Read Online Unforsaken Banished 2 Sophie
Littlefield
vrouw is namelijk zwart... én ze is een bekende van Abe.
Dan verdwijnt zijn echtgenote spoorloos - vlak nadat zij
en Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij
niet langer de good guy die op misdadigers jaagt, maar
is hij zelf hoofdverdachte in een gecompliceerde
moordzaak...
Kritische analyse van het politieke systeem in de
Verenigde Staten.
Ik was op de vlucht, hield me schuil en moest vechten
om in leven te blijven. Toen onmoette ik John Smith,
Nummer Vier. Samen zijn we veel sterker. Maar het
duurde niet lang voor we weer afscheid moesten nemen.
We moesten de anderen vinden. Ik ging naar Spanje om
Zeven te zoeken en ik vond zelfs veel meer... Een tiende
lid van de Garde, een meisje dat van Loriën wist te
ontsnappen. Ella, Nummer Tien, is jonger dan de rest
maar net zo dapper. Nu zoeken we de anderen, en John.
Maar de Mogadoren zoeken hen ook. Ze kregen
Nummer Een in Maleisië te pakken. Nummer Twee in
Engeland. En Nummer Drie in Kenia. Ze kregen mij in
New York te pakken, maar ik wist te ontkomen. Ik ben
Zes. Ze willen afmaken waar ze aan zijn begonnen. Ze
willen ons vernietigen. Ze komen steeds dichterbij. Wij
zijn klaar om te vechten. In dit e-book is het verhaal De
erfenis van Negen opgenomen, waarin te lezen is hoe
Negen was voor hij werd gevangen en hoe hij op
dramatische wijze wist te ontsnappen. Bovendien komen
we te weten hoe hij samen met zijn Cêpaan Sandor in
Chicago jaagde op de Mogadoren. Wat daar gebeurde,
zou hem voor altijd veranderen...
Leugens en lattesBoekerij
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We dachten dat het ergste voorbij was. Na tien jaar
waren we eindelijk herenigd en ontdekten we de
waarheid over ons verleden. We trainden en werden elke
dag sterker. We waren zelfs gelukkig... Maar we hadden
nooit gedacht dat de Mogadoren een van onze eigen
Gardes tegen ons op zou zetten. En nu is Acht dood. Ik
zou alles doen om hem weer terug te brengen, maar dat
is onmogelijk. Mijn hele leven ben ik al voor de
Mogadoren op de vlucht – ze hebben alles van me
afgenomen. Maar dat houdt nu op. De strijd gaat door,
en ik zal niet rusten voor ik ze allemaal vernietigd heb.
En ik heb eindelijk de kracht om terug te vechten. Ze
pakten Nummer Een in Maleisië Nummer Twee in
Engeland Nummer Drie in Kenia en Nummer Acht in
Florida. Ze doodden hen alle vier. Ik ben Nummer Zeven
en ik zal hun levens wreken. #wraakvanzeven
Als Gideon nog klein is, wordt zijn vader voor zijn ogen
vermoord. Pas veel later vertelt zijn moeder hem op haar
sterfbed waarom zijn vader moest sterven: hij werd
gebruikt als zondebok, verraden door de
inlichtingendienst waarvoor hij werkte. Gideon Crew,
scherpschutter, hacker en inbreker wordt een man met
een missie: wraak. Gideon neemt de tijd. Zijn plan is
nauwgezet, spectaculair... en het werkt. Waar hij echter
niet op voorbereid is, is dat zijn bijzondere talenten hem
onder de aandacht brengen van een duistere organisatie
die een man met Gideons talenten maar al te goed kan
gebruiken. Gideon peinst er niet over. Hij heeft zijn
eergevoel. Maar zijn nieuwe werkgever weet iets van
hem waardoor hij niet zal kunnen weigeren... Douglas
Preston & Lincoln Child zijn al vijftien jaar bevriend en
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een zeer succesvol schrijversduo. Hun populaire
boeken, de Pendergast thrillers, verschijnen wereldwijd
in achttien landen. Gideons wraak is het eerste deel in
een nieuwe serie.
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