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'Echte urgentie in het verhaal, een uitstekend plot, een schokkende misdaad,
geloofwaardige personages.' - Lee Child Voor de fans van Het meisje in de trein en
Gone Girl Vanaf het moment dat de familie Franklin een charmant oud huis heeft laten
platgooien om er een gigantisch, zielloos nieuw gebouw neer te zetten, heeft Liz Jarret
een hekel aan hen. Haar man Owen heeft het veel te druk met zijn bedrijf verkopen, in
de hoop ooit zelf een even zo groot huis te bezitten, om zich daar druk over te maken.
De enige die ervoor zorgt dat de burenruzie niet escaleert, is het kleine zoontje van de
Franklins: Charlie. Een lief knulletje dat het liefst de hele dag buiten speelt. De
gespannen situatie neemt een schokkende wending als Liz - doodmoe na een nacht
studeren voor een examen - zonder in haar spiegel te kijken haar garage uitrijdt. In
eerste instantie denkt ze dat ze een kat of een hond heeft aangereden als ze de doffe
klap hoort. Wanneer ze ziet dat het kleine Charlie is, komt haar leven in een
stroomversnelling terecht van vergissingen, leugens en onherstelbare fouten. Ze komt
terecht in een nachtmerrie waaruit ze niet kan ontsnappen en die met het uur dat
verstrijkt erger lijkt te worden...
Overzichtelijk opgebouwd wordt instructie gegeven over de wijze van aanpak, het
opbouwen van conditie en kracht, het werken aan lenigheid en trainen thuis of op de
sportschool. Ook zijn er vele tips m.b.t. goede investeringen en waarschuwingen voor
misleidende informatie en apparatuur.
Toen Barbara Natterson-Horowitz naar de dierentuin van Los Angeles werd geroepen
bij een aap met een hartkwaal, kwam ze tot een baanbrekend inzicht. Het zou haar
werk als cardioloog en psychiater ingrijpend veranderen. Ze ontdekte dat er
fascinerend veel overeenkomsten zijn tussen mensen en dieren. Dieren kunnen
dezelfde ziektes krijgen als mensen. Als we weten hoe deze ziektes bij dieren kunnen
worden bestreden, ligt genezing bij mensen binnen handbereik.
"She is his Juliet and he is her Romeo, and her family has threatened to kill them
both..." This is the heartrending account of Zakia and Mohammad Ali, a couple from
opposing Islamic sects, who defying their society's norms have left behind everything
they know and are quite literally risking their lives for their love. She is a Sunni, he is a
Shia, but as friends from childhood Zakia and Mohammad Ali could never have
predicted that their love would anger their families so much that they would be forced to
leave their homes finding refuge in the harsh terrain of the Afghani mountains. Without
money or passports they rely on the kindness of strangers to house them for a couple
of days at a time as they remain on the run, never deterred. New York Times journalist,
Rod Nordland, has chronicled the plight of the young lovers telling their extraordinary
story of courage, perseverance and love in one of the world's most troubled countries.
This moving love story is told against the bigger backdrop of the horrific but widespread
practices that women are subjected to in Afghanistan.
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft maar
één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha mensen met
magische krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een minderheid met
donkere huid en zilverwitte haren, te vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe
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moest kijken hoe de handlangers van de koning haar moeder ophingen nog levendig
herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een donkere huid iets om op neer te
kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de magie terug te brengen naar Orïsha.
Met de hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te blijven van Inan,
de kroonprins, die vastbesloten is de magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt
overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in haar
groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste
boekendeals voor een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend
plot en een sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras,
politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld spelen.'
Teen Vogue 'Complexe personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief
boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een overweldigend slot dat net zo veel
vragen als antwoorden heeft.' PW 'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New
York Times-bestsellerauteur van Legend en Warcross
Fascinerende geschiedenis van de Koh-i-Noor, het belangrijkste Britse kroonjuweel In
1849 nam de Britse Oost-Indische Compagnie het Sikhrijk in en werd de laatste
sikhkeizer, Dalip Singh, op 10-jarige leeftijd gevangengenomen. Niet alleen de rijkste
delen in India kwamen zo in handen van de Britten, maar ook India´s meest
waardevolle bezit: de Koh-i-Noor, de beroemdste diamant van de wereld. De
geschiedenis van de Koh-i-Noor is jarenlang eenzijdig belicht door de Britten, maar het
was wel de meest geaccepteerde versie. Dalrymple en Anand laten zien dat deze
geschiedenis niet de juiste is en maken korte metten met alle mythes rondom de Koh-iNoor. De juiste geschiedenis is er een van hebzucht, moord, marteling, kolonialisme en
de toe-eigening van de diamant tijdens een indrukwekkend deel van de geschiedenis
van Zuid- en Centraal-Azië, die controversieel eindigt in het Britse Koninkrijk. Historici
William Dalrymple en Anita Anand zetten met dit boek een krachtige, erudiete en soms
ook donkere geschiedenis neer van de diamant.
John Jonsson, alias Little John, wordt op een ochtend dood in de sneeuw gevonden.
John was een voormalige kleine crimineel die zich tegenwoordig voornamelijk
interesseerde voor zijn tropische aquariumvissen. Hij blijkt voor zijn dood gemarteld te
zijn. Wie zou hem hebben toegetakeld? En waarom? Johns oudere broer Lennart is
vastbesloten wraak te nemen. Parallel aan het politieonderzoek start hij zijn eigen
klopjacht op de moordenaar van zijn broer.

Een beklemmende, duistere, angstaanjagende roman en een absolute
pageturner. De verfilming van Genadejaar is in de maak, met Elizabeth Banks
(Pitch Perfect, Charlie's Angels remake en The Hunger Games) als regisseur.
Niemand praat over het genadejaar. Het is verboden. Meisjes krijgen hun hele
leven te horen dat ze de kracht hebben om mannen te verleiden en andere
vrouwen gek te maken van jaloezie. Men gelooft dat de huid van jonge vrouwen
een krachtig extract afstoot. Daarom worden ze voordat ze zestien jaar worden
verbannen naar de wildernis, zodat ze gezuiverd en klaar voor het huwelijk
kunnen terugkeren. Maar niet iedereen zal het overleven. Tierney James droomt
van een beter leven: een samenleving die geen vrienden en vrouwen tegen
elkaar opzet. Maar als haar eigen genadejaar dichterbij komt, realiseert ze zich al
snel dat de extreme leefomstandigheden daar niet haar grootste probleem zullen
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zijn. Het zijn ook niet de stropers die zich in het bos schuilhouden; mannen die
wachten op hun kans om een van de meisjes te vermoorden en zo hun fortuin te
maken op de zwarte markt. De grootste bedreiging voor de genadejaarmeisjes
zijn ze zelf. 'Liggetts bloedstollende boek toont op schitterende wijze de hoge
kosten van een vrouwonvriendelijke wereld die de macht van vrouwen ontkent en
doet dit met een hart-in-je-keelverhaal. Ik kon niet stoppen met lezen.' Libba
Bray, auteur van The Diviners 'Genadejaar is een opmerkelijk en actueel verhaal
over de banden tussen vrouwen, en de moed die nodig is om een samenleving te
trotseren die uit is op de vernietiging van vrouwelijke kracht. Iedereen zou dit
boek moeten lezen.' Sabaa Tahir, auteur van Vuur en As 'Genadejaar is een
boek voor elke vrouw die ooit het gevoel heeft gehad dat niemand haar hoorde.
Een boek voor iedereen die zich ooit klein of minder heeft gevoeld. […] Slim,
lyrisch en zo belangrijk. Ik wil dat iedereen dit boek leest!' Jasmine Warga, auteur
van Mijn hart en andere zwarte gaten
Lucky Santangelo regeert las Vegas met haar casino the Keys. Haar echtgenoot
Lennie schrijft en regisseert succesvolle films, haar wilde en mooie dochter Max
staat op het punt haar achttiende verjaardag te vieren en zoon Bobby is eigenaar
van enkele zeer populaire clubs. Lucky heeft alles wat haar hartje begeert. En
dat is nu precies wat zakenman Armand Jordan haar af wil nemen. Jordon heeft
zijn zinnen op the Keys gezet en is woest als Lucky weigert hem haar casino te
verkopen. Armand kan niet verkroppen dat een vrouw hem iets weigert en wil
wraak. Alsof dat nog niet genoeg is, raakt Bobby betrokken bij de drugs- en
gokproblemen van een oude vriend, en besluit Max na een ruzie met Lucky het
eerste vliegtuig naar New York te nemen, op zoek naar avontuur. Avontuur dat
wel eens een dodelijke afloop kan hebben.
'Een fascinerend en intrigerend boek... Een juweeltje.' - Conn Iggulden 'Kirk
bewijst een waardig samoeraischrijver te zijn, het boek bruist van de adrenaline.'
- Publishers Weekly Leerling. Krijger. Samoerai. Zijn naam was Bennosuke, zoon
van de grote Munisai Shinmen, die eind zestiende eeuw in het keizerrijk
bekendstaat als een van de grootste krijgers die ooit geleefd heeft. Het was zijn
lot om, net zoals zijn vader, een grote krijger te worden. Een samoerai, een van
de meest gevreesde en gerespecteerde ter wereld. Maar als tiener leidt hij een
eenzaam leven. Zijn moeder is gestorven toen hij nog klein was en zijn vader
Munisai, die samoerai is, heeft hem verlaten om zijn meester Shinmen te dienen.
Bennosuke is opgevoed door zijn oom Dorinbo, een Shinto-monnik die hem op
het hart drukt geweld te vermijden en net zoals hij een teruggetrokken leven te
leiden. Maar Bennosuke aanbidt zijn afwezige vader, vooraanstaand krijger in
Shinmens leger. Nieuwe allianties leiden ertoe dat Munisai schuldplichtig wordt
aan de gehate Nakata-clan. De escalerende gevolgen van deze vete zorgen
ervoor dat ook Bennosuke zich gedwongen ziet het pad van de samoerai te
betreden. Hij begint aan een reis die hem leidt naar de historische slag van
Sekigahara, waar zal blijken of Bennosuke in de voetsporen van zijn vader zal
treden...
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It has been almost 20 years since the nightmare ended. I have made several
attempts to put my story on paper, but as I began reading the depositions, etc.,
the hurt, anger, betray, darkness and depression all came back. I was reliving
everything again. I could hear their voices, their selective memories and
sometimes right out lies. Why do this? I finally realized that had I had access to a
similar story of the hell I went through, it would have strengthened me and made
the ordeal less lonely, and reaffirm that one could succeed and survive. If my
story offers comfort or hope to one person who is or has gone through hard
times, or help someone understand a person who has, then it will all have been
worth it.
***Please note: This ebook edition does not contain the photos found in the print
edition.*** Susan Wright was a victim...who admitted to killing her husband
Jeffrey in their Harris County home in 2003, by stabbing him to death in selfdefense. She recounted a harrowing tale of domestic abuse--one that the raging
mother of two finally brought to an end--her way. But prosecutors had a story of
their own... Susan Wright was a seductress...who set the mood for kinky sex with
her unsuspecting husband. After tying Jeffrey to the bed, Susan straddled him,
stabbed him 193 times with a butcher knife, then buried his body in a makeshift
grave in their backyard. Justice would not come easy. The fury was just
beginning. The bloodstained theatrics that unfolded in the Houston courtroom
would stun jurors, make national headlines, and brand Susan Wright as both a
desperate martyr on the edge and a brutal killer who would be brought to justice.
Eric Francis tells the whole shocking story in his true crime book A Wife's
Revenge.
June Connor heeft nog één dag voor ze sterft. Eén dag waarin ze de confrontatie
aan kan gaan met haar verleden. Ongezien verschijnt ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van Uitgeverij Cargo.
De Engelse kaper Henry ‘Hal’ Courtney staat op het punt te trouwen met de
mooie Afrikaanse generaal Judith Nazet. Judith is zwanger en de toekomst van
de geliefden lijkt rooskleurig. Courtney heeft immers geen last meer van de Schot
Angus Cochran, alias ‘de Buizerd’ door wiens schuld Courtneys vader vermoord
is. Hij zou omgekomen zijn in een vlammenzee. Maar de Buizerd is niet dood...
Zwaar verminkt en zinnend op wraak neemt hij deel aan een samenzwering
tegen Courtney en Judith. Kunnen ze ontsnappen aan de bezeten en
levensgevaarlijke Buizerd? Beeldend, mysterieus en exotisch grijpt dit nieuwste
deel van de Courtney-saga je bij de keel en laat je niet meer los. Voor wie
genoten heeft van andere boeken als Moesson, Blauwe horizon en Triomf van de
zon.
"A fast-moving tale of courage, cruelty, hardship, and savagery."--Pittsburgh Post-Gazette In
North America's first major conflict, known today as the French and Indian War, France and
England--both in alliance with Native American tribes--fought each other in a series of bloody
battles and terrifying raids. No confrontation was more brutal and notorious than the massacre
of the British garrison of Fort William Henry--an incident memorably depicted in James
Fenimore Cooper's The Last of the Mohicans. That atrocity stoked calls for revenge, and the
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tough young Major Robert Rogers and his "Rangers" were ordered north into enemy territory to
exact it. On the morning of October 4, 1759, Rogers and his men surprised the Abenaki Indian
village of St. Francis, slaughtering its sleeping inhabitants without mercy. A nightmarish retreat
followed. When, after terrible hardships, the raiders finally returned to safety, they were hailed
as heroes by the colonists, and their leader was immortalized as "the brave Major Rogers." But
the Abenakis remembered Rogers differently: To them he was Wobomagonda--"White Devil."
"True Grit" is Charles Portis¿ beroemdste westernroman en vertelt het verhaal van Mattie
Ross, die veertien jaar oud is wanneer een lafaard genaamd Tom Chaney haar vader van
achteren neerschiet in Fort Smith, Arkansas, en hem niet alleen berooft van zijn leven, maar
ook van zijn paard en honderdvijftig dollar. Mattie verlaat haar ouderlijk huis, met als doel haar
vader te wreken. Ze huurt de hardste en meest rücksichtlose marshal in die ze kan vinden, de
eenogige Rooster Cogburn, om Chaney, die zich schuilhoudt in een indianenreservaat, op te
sporen. Het gehele boek wordt verteld door de ogen van de tiener Mattie, maar de knipogen
zijn duidelijk die van een volwassene. Daardoor komt het in het boek aanwezige geweld nooit
als een schok aan, maar wordt het terloops meegegeven (¿Op het politiebureau troffen we
twee agenten die met elkaar in gevecht waren, en dus niet beschikbaar bleken voor het
verstrekken van inlichtingen¿), als iets wat dagelijkse kost is, wat hoort bij het leven in het
¿wilde Westen¿. Toch verliest Charles Portis nooit uit het oog dat een western voornamelijk op
actie gericht moet zijn, en is de obligatoire shoot-out er dan ook eentje die volledig aan de
verwachtingen voldoet¿
Michael Punke De spookverschijning Het boek dat de inspiratiebron is van de film The
Revenant Lees het boek dat de inspiratiebron is van de internationale bioscoopfilm The
Revenant Het is 1823. Langs de rivier de Missouri trekt de 36-jarige avonturier Hugh Glass
met een groep pelsjagers een onbekend en zeer gevaarlijk gebied in. Glass ondervindt dit
gevaar aan den lijve wanneer hij op brute wijze wordt aangevallen door een grizzlybeer.
Dagenlang balanceert hij op het randje van de dood. Zijn medereizigers houden het voor
gezien: ze stelen zijn wapens en laten Glass alleen in de wildernis achter. De woede om deze
laffe daad geeft de stervende man nieuwe kracht en hij zweert wraak. In de maanden die
volgen onderneemt Glass - alleen en ongewapend - een onvoorstelbare tocht van bijna 5000
kilometer door de onherbergzame Amerikaanse wildernis, voortgedreven door de drang naar
vergelding. De spookverschijning is een avonturenthriller over verraad en wraak, gebaseerd op
een waargebeurde geschiedenis. Michael Punke is de Amerikaanse ambassadeur en
permanent vertegenwoordiger bij de Wereldhandelsorganisatie in Genève. Hij groeide op in
Wyoming, vlak bij de route die Hugh Glass aflegde. Nu verfilmd als The Revenant door de
Oscar-genomineerde regisseur Alejandro González Iñárritu (Babel, Biutiful en 21 Grams), met
in de hoofdrollen Leonardo DiCaprio en Tom Hardy.
De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika van de jaren dertig op bij hun zwaar
gelovige oma in het straatarme en door en door racistische Zuiden. Wanneer de kinderen bij
hun moeder in St. Louis moeten gaan wonen, wacht Maya een zware beproeving. Toch groeit
ze, mede dankzij de literatuur, uit tot een jonge vrouw die vertrouwt op haar eigen kracht. Ik
weet waarom gekooide vogels zingen is een autobiografische moderne klassieker die
wereldwijd al talloze lezers heeft geraakt.
It’s December 1997, and a man-eating tiger is on the prowl outside a remote village in
Russia’s Far East. The tiger isn’t just killing people, it’s annihilating them, and a team of men
and their dogs must hunt it on foot through the forest in the brutal cold. As the trackers sift
through the gruesome remains of the victims, they discover that these attacks aren’t random:
the tiger is apparently engaged in a vendetta. Injured, starving, and extremely dangerous, the
tiger must be found before it strikes again. As he re-creates these extraordinary events, John
Vaillant gives us an unforgettable portrait of this spectacularly beautiful and mysterious region.
We meet the native tribes who for centuries have worshipped and lived alongside tigers, even
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sharing their kills with them. We witness the arrival of Russian settlers in the nineteenth and
early twentieth centuries, soldiers and hunters who greatly diminished the tiger populations.
And we come to know their descendants, who, crushed by poverty, have turned to poaching
and further upset the natural balance of the region. This ancient, tenuous relationship between
man and predator is at the very heart of this remarkable book. Throughout we encounter
surprising theories of how humans and tigers may have evolved to coexist, how we may have
developed as scavengers rather than hunters, and how early Homo sapiens may have fit
seamlessly into the tiger’s ecosystem. Above all, we come to understand the endangered
Siberian tiger, a highly intelligent super-predator that can grow to ten feet long, weigh more
than six hundred pounds, and range daily over vast territories of forest and mountain.
Beautifully written and deeply informative, The Tiger circles around three main characters:
Vladimir Markov, a poacher killed by the tiger; Yuri Trush, the lead tracker; and the tiger
himself. It is an absolutely gripping tale of man and nature that leads inexorably to a final
showdown in a clearing deep in the taiga.
Has any film director had a greater impact on popular culture than Steven Spielberg? Whether
filming Holocaust heroes and villains, soldiers, dinosaurs, extraterrestrials, or explorers in
search of the Holy Grail, Spielberg has given filmgoers some of the most memorable
characters and wrenching moments in the history of cinema. Whatever his subject—war,
cloning, slavery, terrorism, or adventure—all of Spielberg’s films have one aspect in common: a
unique view of the moral fabric of humanity. Dean A. Kowalski’s Steven Spielberg and
Philosophy is like a remarkable conversation after a night at the movie theater, offering new
insights and unexpected observations about the director’s most admired films. Some of the
nation’s most respected philosophers investigate Spielberg’s art, asking fundamental
questions about the nature of humanity, cinema, and Spielberg’s expression of his chosen
themes. Applying various philosophical principles to the movies, the book explores such topics
as the moral demands of parenthood in War of the Worlds; the ultimate unknowability of the
“other” in Close Encounters of the Third Kind and Schindler’s List; the relationship between
nature and morality in Jurassic Park; the notion of consciousness in A.I.: Artificial Intelligence;
issues of war theory and ethics in Munich; and the foundation of human rights in Amistad.
Impressive in scope, this volume illustrates the philosophical tenets of a wide variety of
thinkers from Plato to Aquinas, Locke, and Levinas. Contributors introduce readers to
philosophy while simultaneously providing deeper insight into Spielberg’s approach to
filmmaking. The essays consider Spielberg’s movies using key philosophical cornerstones:
metaphysics, epistemology, ethics, axiology, aesthetics, and political philosophy, among
others. At the same time, Steven Spielberg and Philosophy is accessible to those new to
philosophy, using the philosophical platform to ponder larger issues embedded in film and
asking fundamental questions about the nature of cinema and how meanings are negotiated.
The authors contend that movies do not present philosophy—rather philosophy is something
viewers do while watching and thinking about films. Using Spielberg’s films as a platform for
discussing these concepts, the authors contemplate questions that genuinely surprise the
reader, offering penetrating insights that will be welcomed by film critics, philosophers, and
fans alike.
By the time he died under mysterious circumstances in Paris in 1979 at the age of sixty, David
Karr had reinvented himself numerous times. His remarkable American journey encompassed
many different worlds—from Communist newspapers to the Office of War Information, from
muckraking columnist to public relations flack, from corporate raider to corporate executive,
from moviemaker to hotel executive, from international businessman to Soviet asset. Once
denounced on the floor of the Senate by Joseph McCarthy, he became a trusted adviser to
Sargent Shriver, Scoop Jackson, and Jerry Brown. As a New York businessman Karr
orchestrated a series of corporate takeovers, using a variety of unscrupulous tactics. With
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virtually no business experience, he became CEO of Fairbanks Whitney, a major defense
contractor, only to be quickly ousted by outraged stockholders. After settling in Paris, he
arranged the building of the first Western hotel in Moscow, obtained North American rights to
the marketing of the 1980 Moscow Olympics mascot, and won the contract to sell Olympic
commemorative coins. Karr died suddenly and mysteriously in 1979. The French press
exploded with claims he had been murdered, naming the KGB, CIA, Mossad, and Mafia as
suspects. A British journalist later accused him of plotting with Aristotle Onassis to assassinate
Robert Kennedy on behalf of the PLO. With three ex-wives, one widow, five children, an
outdated will, and millions of dollars in assets, Karr’s estate took a decade to unravel. Based
on extensive archival research and numerous interviews, The Millionaire Was a Soviet Mole
aims to unravel the perplexing question of whose side he was on during his tumultuous career.
De indiaan Junior (14, ik-figuur) besluit op een dag naar een blanke school buiten het
reservaat te gaan. Zijn strijd om een plaats in die wereld vertrouwt hij toe aan zijn dagboek.
Vanaf ca. 12 jaar.
Discloses the Israeli plan to assassinate the known terrorist leaders responsible for the Munich
massacre of Israeli athletes and chronicles the story of the hit-squad's leader, a Mossad
assassin morally destroyed by his mission. Reprint. 175,000 first printing. (Tie-in to the
Universal Pictures, DreamWorks film, written by Tony Kushner, directed by Steven Spielberg,
releasing Winter 2005, starring Eric Bana, Daniel Craig, & Geoffrey Rush) (History - General)
The Good Spy is Pulitzer Prize-winning biographer Kai Bird’s compelling portrait of the
remarkable life and death of one of the most important operatives in CIA history – a man who,
had he lived, might have helped heal the rift between Arabs and the West. On April 18, 1983, a
bomb exploded outside the American Embassy in Beirut, killing 63 people. The attack was a
geopolitical turning point. It marked the beginning of Hezbollah as a political force, but even
more important, it eliminated America’s most influential and effective intelligence officer in the
Middle East – CIA operative Robert Ames. What set Ames apart from his peers was his
extraordinary ability to form deep, meaningful connections with key Arab intelligence figures.
Some operatives relied on threats and subterfuge, but Ames worked by building friendships
and emphasizing shared values – never more notably than with Yasir Arafat’s charismatic
intelligence chief and heir apparent Ali Hassan Salameh (aka “The Red Prince”). Ames’
deepening relationship with Salameh held the potential for a lasting peace. Within a few years,
though, both men were killed by assassins, and America’s relations with the Arab world began
heading down a path that culminated in 9/11, the War on Terror, and the current fog of
mistrust. Bird, who as a child lived in the Beirut Embassy and knew Ames as a neighbor when
he was twelve years old, spent years researching The Good Spy. Not only does the book draw
on hours of interviews with Ames’ widow, and quotes from hundreds of Ames’ private letters,
it’s woven from interviews with scores of current and former American, Israeli, and Palestinian
intelligence officers as well as other players in the Middle East “Great Game.” What emerges
is a masterpiece-level narrative of the making of a CIA officer, a uniquely insightful history of
twentieth-century conflict in the Middle East, and an absorbing hour-by-hour account of the
Beirut Embassy bombing. Even more impressive, Bird draws on his reporter’s skills to deliver
a full dossier on the bombers and expose the shocking truth of where the attack’s mastermind
resides today.
Presents an inside story of the conspiracy to murder a United Mine Workers official who
attempted to expose corruption in the union and details the subsequent FBI investigation and
findings.
Het leven lacht de jonge zeeman Edmond Dantès toe, tot jaloerse 'vrienden' hem, op de dag
van zijn verloving, valselijk van landverraad beschuldigen. Hij wordt ten onrechte opgesloten in
de donkere kerkers van het Château d'If, waar hij veertien jaar zucht om gerechtigheid. Zijn te
betreuren verloofde Mercédès heeft ondertussen, na jaren van trouw aan Dantès, toegestemd
Page 7/10

Download Ebook Vengeance The True Story Of An Israeli Counter Terrorist
Team
in een vreugdeloos huwelijk met zijn huichelachtige vijand Fernand. Als Dantès hoort van een
verborgen schat op het eiland Montecristo, besluit hij te ontsnappen, de schat in handen te
krijgen en deze te gebruiken om wraak te nemen op de drie mannen die hem in het verderf
hebben gestort. Vertaler Jan H. Mysjkin kreeg voor deze eerste integrale vertaling van 'De
graaf van Montecristo' in het Nederlands de prestigieuze Elly Jaffé Prijs.
New York Times bestselling author Jussi Adler-Olsen returns as Detective Carl Mørck and his
Department Q team delve into a cold case that turns into more than they may be able to
handle... In 1987, Nete Hermansen plans revenge on those who abused her—especially Curt
Wad, a surgeon who was part of a movement to sterilize wayward girls in the 1950s. More than
twenty years later, Detective Carl Mørck already has plenty on his mind when he is presented
with the case of a brothel owner, a woman named Rita, who went missing in the eighties: New
evidence has emerged in the case that sent Carl to Department Q. But when Carl’s assistants,
Assad and Rose, learn that numerous other people disappeared around the same weekend as
Rita, Carl takes notice. Sifting through the evidence, they inch closer to Curt Wad, who is still
committed to his twisted beliefs, and whose treatment of Nete only hints at his capacity for evil.
The Israeli Institute for Intelligence and Special Services, the Mossad, is pobably the best
known of the world's intelligence services, one of the most sespected and, certainly, one of the
most intriguing. However, despite its fame, the available literature, other than Hebrew, is
limited and scattered amongst a variety of subject areas because the tentacles of the Mossad
are similarly varied. The aim of this volume is to document the range of English language
material available on «f Mossad from its pre-official origins in Europe during the Second World
War to e present period of the Middle East peace process. The organization had its origins in
the aftermath of the Holocaust, being the agency responsible for organizing the illegal Jewish
immigration into Palestine before becoming officially constituted in 1951. Since its formation
the Mossad has been intimately involved in each of the significant events in Israel's history,
including actions against its Arab neighbors, the hunting of wanted Nazis, spectacular actions
such as the raid on Entebbe to free the hostages, counter-terrorist activities, and high
technology espionage against friend and foe alike. This bibliography will be of interest to
researchers covering intelligence activities and to students, scholars, and librarians interested
in the history of Israel and its relations with its Arab neighbors. The early material on the
Mossad will also be of special concern to students of the Holocaust and its aftermath.

Vijf jaar nadat Flora Dane bevrijd is uit handen van de man die haar maandenlang in
een kist gevangen hield, wordt ze beschuldigd van moord. D.D. Warren doet onderzoek
naar de zaak en komt erachter dat Flora al eerder wraak heeft genomen op potentiële
verkrachters en aanranders. Is ze slachtoffer of dader, en hoe kan het dat ze zo goed
op de hoogte is van andere ontvoeringszaken en overlevingstechnieken? Wanneer
Flora plotseling zelf verdwijnt, komt D.D. Warren op het spoor van een dader die er
alles aan zal doen om Flora deze keer niet te laten ontsnappen.
1981. George Jonas rencontre un homme qui, sous le nom d'emprunt d'Avner, va lui
raconter l'un des plus extraordinaires épisodes de la guerre clandestine d'Israël contre
le terrorisme. Immédiatement après les Jeux, le service de renseignement israélien - le
Mossad -, avec l'aval exprès de Golda Meir, met sur pied une équipe de cinq agents
secrets dirigée par Avner ; ils sont chargés d'exécuter onze des plus importants leaders
terroristes. Leur mission durera deux ans et demi et les mènera dans presque tous les
pays d'Europe. Aucun attentat ne sera semblable aux autres, de sa préparation à sa
réalisation et à la dispersion du commando. Outre des journées de conversation avec
Avner, George Jonas a passé en sa compagnie plusieurs mois en Europe, vérifiant tout
dans les moindres détails, interviewant des informateurs en France, en Allemagne, en
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Israël, en Angleterre, aux Etats-Unis et derrière le Rideau de fer. Ce qui donne à ce
récit aussi palpitant qu'un thriller la force impressionnante de l'authentique.
San Augustino said quietly. Be careful with that blade Robert. You might cut yourself!
San Augustino was rewarded with Robert shouting a fearful battle cry and charging with
his saber held high in an anticipated downward thrust! Gasps of horror could be heard
at the display of the ungentlemanly like conduct! Robert on the other hand, was
beginning to become disheartened with what he thought was going to be an easy
victory with his surprise attack. He was mentally out of balance because his saber had
only cut air and hit the ground! Worse was the sudden realization that he had complexly
missed San Augustino and was now lying with his face in the mud! Robert immediately
jumped up screaming in frustrated anger aided by the feeling of the pain of an
imaginary saber blade in his back! Robert knew in his heart that he would have taken
advantage of the situation, if the tables had been turned and Augustino had been the
one sliding on his face. Robert neednt have feared, because San Augustino was still
standing perfectly poised about ten feet away almost in the same position that he had
been standing when Robert had originally charged! It was almost as if San Augustino
had not moved! Robert suddenly felt a stinging sensation on his chest and looking
down was horrified to see a thin red streak that was starting to spread his across his
white shirt! It was the thinnest of cuts and although not very wide looked painfully deep
and more importantly, was rapidly bleeding his strength away!
Does God’s command to love your enemy include forgiving the drunk driver who killed
your only child? It’s Christmas Eve, but Frank and Elizabeth Morris have no reason to
celebrate. Joy, peace on earth, and good will toward men have been replaced by
heartbreak, hatred, and bitterness. Their beloved only child, eighteen-year-old Ted, has
just died from injuries sustained in a horrific automobile accident. Days later, they would
learn that their son had been killed at the hands of a drunk driver. The Morrises’ strong
Christian faith is shaken to its foundations as grief chokes every bit of hope from their
lives. They demand the death penalty for their son’s killer, a young alcoholic named
Tommy Pigage. When the charges are reduced from murder to manslaughter, they are
outraged by the injustice of it all—and anguished by God’s seeming indifference to their
suffering. Tormented by their inability to “love their enemy”, they continue to stumble
through dark days and darker nights. It isn’t until Elizabeth opens up her car door—and
her heart—to the troubled young man who killed her son that the light of God’s
transforming love begins to seep through the cracks of their broken lives. Includes
Study Guide with Questions for Classes written by New York Times bestselling author
Teresa Medeiros “One of the most moving true life stories I’ve ever read. A genuine
life-changer. Should be required reading for every teen before they get their driver’s
license so they can witness firsthand the true cost of drunk driving.”—Teresa Medeiros,
New York Times bestselling author
In De terechtstelling laat McDermid zien dat ze nog altijd de koningin van het
misdaadgenre is. Als de dertienjarige Alison Carter in De terechtstelling van
bestsellerauteur Val McDermid plotseling verdwijnt in de winter van 1963, is één ding
meteen duidelijk: er is een moord gepleegd. In het pittoreske dorpje Scardale lopen
dertienjarige meisjes normaal gesproken immers niet van huis weg. Tientallen jaren
later herinnert Catherine Heathcode het zich nog goed. Ze was zelf nog een kind, maar
in de nasleep van de verdwijning was alles anders. Ouders hielden hun kinderen stevig
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bij de hand en waren doodsbang voor vreemdelingen. Catherine, inmiddels journalist,
overtuigt inspecteur George Bennett ervan over de zaak te vertellen. Er waren
veelbelovende aanwijzingen, maar uiteindelijk liep het onderzoek op niets uit. Als ze
toch een nieuwe aanwijzing ontdekken, weigert Bennett om ermee door te gaan.
Vervolgens stort Catherine zich in een wereld vol gevaarlijke geheimen... Val McDermid
is de internationale bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks. 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.
Het instinct om het Joodse volk te beschermen zit in het dna van Israël. Vanaf 1948 is
de beveiliging van het land in handen van de inlichtingendiensten en het leger, met in
hun arsenaal een zeer beproefd wapen: liquidaties. Dit spannende en onthullende boek
geeft een unieke inkijk in de liquidatieprogramma's van de Mossad: de successen, de
missers, de invloed van de liquidaties op de Israëlische natie, het Midden-Oosten en de
rest van de wereld.? Bergman kreeg de uiterst zeldzame medewerking van onder
anderen Shimon Peres, Ariel Sharon en Benjamin Netanyahu, en van hooggeplaatste
figuren uit de strijdkrachten en inlichtingendiensten.
Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor elkaar gekregen: ze hebben de magie
teruggebracht naar het koninkrijk Orïsha, waar Zélies volk – de maji – wordt onderdrukt
door een wrede heerser. De krachten die daarbij vrijkwamen waren alleen zó groot, dat
niet alleen zijzelf, maar ook hun tegenstanders hun magische krachten hebben
teruggekregen.Wanneer de koning zich opmaakt om Orïsha aan te vallen, probeert
Zélie uit alle macht de maji te verenigen om te voorkomen dat ze onder de voet worden
gelopen. Daarnaast is het van het grootste belang dat Amari haar recht op de troon
behoudt. Met zoveel zware taken op haar schouders, weet Zélie niet of ze het gaat
redden...
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