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Andersens sproken en vertellingen Hans Christian Andersen 1895
Winterdood C.J. Box 2014-11-28 C.J. Box won de Anthony Award en de Edgar Allan Poe Award
voor zijn boeken. Zijn originele thrillerserie rond jachtopziener Joe Pickett is in 27 talen vertaald.
Een uur voor zonsondergang en Joe Pickett bevindt zich diep in de bossen rond de Rocky
Mountains. In zijn linkerhand houdt hij zijn geweer en zijn rechterhand zit vastgebonden aan het
stuur van zijn auto. En Lamar Gardiners ontzielde lichaam hangt tegen de boom voor hem. De
moord op Lamar en een opkomende, ijskoude winterstorm zijn een waarschuwing: ga van de
berg af. Maar Joe weet dat dit nog maar het begin is. Ergens tussen de dichte begroeiing spant
een moordenaar zijn boogpees - met Joe als zijn prooi... 'Een van de beste thrillers van het jaar.' LA Times
Bloed op het Zand Bradley P. Beaulieu 2018-04-19 Bloed op het Zand is het tweede deel van
Bradley P. Beaulieu’s fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Çeda, nu een van de
Klingmaagden in dienst van de koningen van Sharakhai, traint mee met de dodelijkste krijgers
van het koninkrijk. Terwijl ze op missies wordt gestuurd om het bewind van de koningen te
versterken, verzamelt ze ondertussen steeds meer informatie om ze te ondermijnen. Ze kent de
duistere geschiedenis van de asirim – die honderden jaren geleden tot slaven werden gemaakt
door de koningen – maar nu ze als Klingmaagd aan ze is verbonden, voelt ze hun pijn even hevig
als die van haarzelf. De asirim verlangen naar vrijheid, eisen die zelfs, maar met de krachten van
de goden in het spel, lijken hun ketenen onverbreekbaar. Çeda kan de redder in nood zijn
waarop de asirim hebben zitten wachten, maar nu is niet het moment om risico’s te nemen. Na
de overwinning van de Maanloze Horde op het paleis van de Zwerfkoning zijn de resterende
koningen uit op bloed. Systematisch kammen ze de stad uit, meedogenloos in hun wraak. Emre
en zijn nieuwe kameraden van de Maanloze Horde hopen gebruik te maken van de onrust, maar
met de koningen en hun door de goden gegeven krachten en de Klingmaagden met hun
ebonieten zwaarden, is er weinig hoop dat ze dat gaat lukken Als Çeda en Emre vervolgens een
complot ontdekken van de bloedmagiër Hamzakiir, en de woestijn overzeilen om achter de
waarheid te komen, openbaart zich een verschrikkelijk geheim, een die de macht van de gehate
koningen misschien kan overwinnen. Maar dan moet Çeda wel eerst leren omgaan met de
alsmaar schuivende machten binnen Sharakhai, en de groeiende razernij van de asirim zien te
bedwingen voordat ze daaronder bedolven raakt. ‘Dit is epische fantasy zoals het moet:
vernieuwend en toch herkenbaar, spannend en meeslepend.’ Martijn Lindeboom, Hebban.nl over
De Twaalf Koningen van Sharakhai
Ontzettend irritant Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij
tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind jij het leuk om mensen gek te maken door
hen de hele tijd na te doen? Houd jij ook altijd extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om
vreemde vragen te stellen waar niemand op kan antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de
waslijn? Elk positief antwoord is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een ontzettend irritant persoon.
Dit is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een boek voor
jou. 0 Jij snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor jou. Een
boek vol avonturen van Andy met een irritante vlieg, gekke danspasjes en een loodzwaar
kampeerbed.
Hoop en rood Jon Skovron 2016-12-23 Hoop en Rood is het eerste deel van Jon Skovrons
verfrissende fantasy-trilogie Het Koninkrijk der Stormen. Hier begint het avontuur. In een
gebroken koninkrijk verspreid over wilde zeeën vinden twee jonge mensen van verschillende
culturen een gemeenschappelijk doel. Een naamloos meisje is de enige overlevende nadat haar
dorp is afgeslacht door biomancers, mystieke dienaars van de Keizer. Vernoemd naar haar
verloren dorp wordt IJle Hoop in het geheim getraind door een Vinchen-meesterkrijger getraind
tot een instrument voor wraak. Een jongen komt als wees terecht op de smerige straten van
Nieuw Laven nadat drugs en ziekte de levens heeft geëist van zijn lichtzinnige ouders. Hij wordt
geadopteerd door een van de beruchtste vrouwen van de criminele onderwereld, krijgt de naam
Rood, en wordt getraind als dief en zwendelaar. Als vervolgens de bendeleider Doodskop Drem
een deal sluit met de biomancers om alle sloppenwijken van Nieuw Laven samen te voegen en er
zo over te heersen, botsen de werelden van Hoop en Rood op elkaar. ‘Jon Skovron is fantastisch!
Dit boek kost je je nachtrust. Het is origineel, meeslepend, spannend en het heeft fantastische
personages.’ Ferry Visser, boekhandel Rebers
Onverschrokken Lesley Livingston 2017-02-16 Onverschrokken van Lesley Livingston The
Gladiator & Spartacus meets Katniss & Tris Fallon is de dochter van een Germaanse koning, de
zus van de legendarische strijder Sorcha en lid van de Cantii-stam, de gezworen vijand van Julius
Caesar. Toen Fallon jong was vielen Caesars troepen haar land binnen en stierf haar zus op het
slagveld. Op de avond van haar zeventiende verjaardag wil Fallon niets liever dan in Sorcha’s
voetstappen treden door een plek te verdienen in het Cantii-leger. Maar daar krijgt ze de kans
niet voor… Ze wordt gevangengenomen door een slavenhandelaar en verscheept naar Rome,
waar ze terechtkomt op een school voor vrouwelijke gladiatoren. Ze zal moeten vechten voor
haar eer en haar leven en haar lot ligt vanaf dan in de handen van niemand minder dan Julius
Caesar. Een stoer, spannend verhaal vol verrassende wendingen en levendige actiescènes, dat
zich afspeelt in het oude Rome. strongLees ook deel 2: Onoverwinnelijk!
Bevrijdende liefde Francine Rivers 2012-02-23 Deze roman speelt zich af omstreeks 1850 in
Californië. De om haar schoonheid geroemde Angel verwacht niets van mannen dan leugens,
bedrog en geweld. Als jong meisje werd zij verkocht en misbruikt en later gedwongen als
publieke vrouw haar lichaam te exploiteren. De enige kracht die Angel in staat stelt om te
overleven is de diepe haat die zij koestert. En het meest haat die zij de mannen die haar hebben
gebruikt en haar inwendig leeg en dood hebben achtergelaten. Dan ontmoet zij Michael Hosea,
een man die god wil dienen en bij alles zoekt naar zijn wil. Michael Hosea gehoorzaamt Gods
roep om met Angel te trouwen en haar onvoorwaardelijk lief te hebben. Langzaam trotseert
Michaels al Angels bittere verwachtingen en ondanks haar verzet begint haar bevroren hart
uiteindelijk te smelten. Bij een naburig kolonistengezin vindt Angel een warmte die ze nooit
eerder gevoelt heeft. Maar niet iedereen wil de vrouw vergeven die Angel was...als een ultieme
beproeving van haar respect voor Hosea en haar prille geloof in God doemt er uit het verleden
een demon op die zij onder ogen zal moeten zien en... overwinnen.
Nathan's vlucht John Gilstrap 1998 Nadat een 12-jarige jongen uit zelfverdediging een bewaker
in de jeugdgevangenis heeft neergestoken, wordt hij op zijn vlucht gevolgd door de politie en een
huurmoordenaar.
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het
aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke
Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs.
Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische
vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle
kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich verborgen in
een wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te
overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke
overtocht naar Europa ging zijn vader dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad waar
niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis woont en
heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om
moedig te zijn en hoe hoop je toekomst kan veranderen... Een actueel verhaal over moed en
vriendschap, waarin subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede
Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door
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journalist en auteur Katherine Marsh.
De laatste man Vince Flynn 2014-11-21 Wordt verfilmd met Bruce Willis in een van de
hoofdrollen Voor fans van Homeland en 24 De boeken van Vince Flynn worden door de CIA aan
hun medewerkers aangeraden. De laatste man is een razendsnelle thriller van New York Timesbestsellerauteur Vince Flynn waarin antiterrorisme-expert Mitch Rapp naar Afghanistan reist om
Joe Rickman op te sporen. Rickman runde op het moment van zijn verdwijning al acht jaar de
geheime operaties van de CIA in Afghanistan, een schimmige taak die hem in contact bracht met
iedere notoire figuur die het land rijk is. Meer dan een kwart miljoen dollar in cash is er door zijn
handen gegaan, terwijl hij aan het hoofd van de black ops stond en niemand wilde weten waar
dat geld aan besteed werd. Rapp moet zich een weg zien te vinden door Afghanistan, waar de
Taliban, Iraniërs, Pakistanen en Russen er allemaal op uit zijn om een deel van het door oorlog
verdeelde land te claimen. Terwijl het land voor zijn ogen wordt verwoest, moet Rapp even
meedogenloos als zijn vijanden zijn en even onbetrouwbaar als de politici in zijn eigen regering,
als hij ook maar een sprankje hoop wil hebben om zijn eigen missie tot een goed einde te
brengen.
Fatale affaire Marie Force 2014-04-01 Na een onderzoek met desastreuze afloop moet Sam
Holland, brigadier in Washington DC, een grote slag slaan om niet alleen haar carrière te redden
maar ook haar zelfvertrouwen te herwinnen. Die mogelijkheid doet zich voor wanneer senator
John OConnor op gruwelijke wijze vermoord in zijn bed wordt aangetroffen, en Sam op de zaak
wordt gezet. Tot haar ontzetting wordt ze geacht samen te werken met Nick Cappuano,
OConnors vriend en stafchef - én de man met wie ze een aantal jaren eerder een onvergetelijke
onenightstand heeft gehad. De aantrekkingskracht tussen hen is nog steeds onmiskenbaar, en
Sam moet alle zeilen bijzetten om haar focus op de zaak niet te verliezen. Ze kan zich geen
fouten meer veroorloven, laat staan het bed delen met een essentiële getuige. Vooral wanneer
blijkt dat de moordenaar het niet bij één moord zal laten...
Noodgreep Vince Flynn 2015-12-10 'Een zinderende must-read voor de fans van Ludlum.' Booklist 'De koning van de intelligente politieke actiethrillers.' - Dan Brown In de schimmige
wereld van de geheime diensten, waar spionnen dag in dag uit een geheime oorlog uitvechten,
lukt het de CIA twee terroristencellen te ontmantelen. Er wordt echter gevreesd dat een derde
cel, die wordt geleid door een kwaadaardig meesterbrein, nog actief is en elk moment tot actie
over kan gaan, met schokkende gevolgen. Antiterrorisme-expert Mitch Rabb slaat de handen
ineen met een beroepssoldaat doe even fanatiek - en dodelijk - is als maar kan: ex-marinier en
elitestrijder Mike Nash. Zowel Rapp als Nash heeft vaker oog in oog gestaan met bloeddorstige
jihadisten. Beiden hebben vele levens gered en zetten zich onvoorwaardelijk in voor hun land.
Maar op het Capitool waait sinds kort een andere wind, en bepaalde leiders willen Mitch Rapp
zo kort mogelijk houden. Dus wanneer er zich een ijzingwekkend scenario dreigt af te spelen in
de politieke hoofdstad van de Verenigde Staten besluiten Rapp en Nash nieuwe regels te volgen
voordat ze in actie komen: hun eigen regels.
Pucked Helena Hunting 2021-10-21 Violet Hall wordt er doodmoe van dat alles in haar familie
altijd in het teken moet staan van de ijshockeycarrière van haar stiefbroer. Maar als ze weer
eens wordt meegesleept naar een van zijn wedstrijden ontmoet ze teamcaptain Alex Waters. Hij
is niet alleen bloedmooi, maar ook nog eens slim en heel grappig. Het enige nadeel: zijn
reputatie. Alex Waters heeft een reputatie als playboy. Tijdens een borrel na de wedstrijd klikt
het meteen tussen hem en de prettig gestoorde Violet. Alex is ervan overtuigd: hij wil meer.
Maar hoe kan hij Violet ervan overtuigen dat hij alleen op het ijs een player is? Reviews:
‘Meeslepend, sexy, overrompelend, duister, ongelooflijk erotisch en een ongeëvenaard
liefdesverhaal. Komt zeker op mijn lijst van favorieten.’ – Alice Clayton
Macbeth William Shakespeare 1800
De Kronieken van Nicci 1 - Maîtresse van de Dood Terry Goodkind 2017-08-23 Maîtresse
van de Dood is het eerste deel van Terry Goodkinds gloednieuwe trilogie De Kronieken van Nicci
en is gebaseerd op een van de geliefdste personages uit zijn wereldwijde succesreeks De Wetten
van de Magie en de daaropvolgende Richard & Kahlan-romans. Ooit was ze luitenant in het leger
van de verschrikkelijke Keizer Jagang en stond ze bekend als de Maîtresse van de Dood en de
Slavenkoningin. De dodelijke Nicci wist zelfs Richard Rahl te vangen, en probeerde hem te
overtuigen van de juistheid van de Imperiale Orde van Jagang. Maar het was Richard die Nicci
bekeerde, en in de jaren die volgden diende ze Richard en Kahlan als een van hun dierbaarste
vrienden – en een van hun dodelijkste beschermers. Nu de heerschappij van Richard en Kahlan
eindelijk is gestabiliseerd, trekt Nicci erop uit om haar eigen avonturen te beleven en de vrede
van het D'Haraanse Rijk te verspreiden. Maar dan moet ze wel eerst de wereldvreemde profeet
Nathan uit de problemen houden...
De juwelendief M.G. Leonard 2020-06-16 Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van
stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een verstekeling. Weet zij iets van de kostbare
juwelen die overal verdwijnen? Of is er meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in
de whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van onder
meer Keverjongen. Voor treinfanaten en detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties van Elisa
Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet nodig als oppas, maar toch moet hij met de reisjournalist
mee op de laatste reis van stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook het Britse koningshuis is van
de partij. Dan ontdekt Alex een verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken met de kostbare
juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de hand? Geen van de volwassenen lijkt op het goede
spoor te zitten, en dus is het aan Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
Stick Dog Tom Watson 2020-07-21 Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld
met vier poten, een natte neus en vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische
hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder
veel trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een
nieuw plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere: van het
stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze honden
zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
De erfenis van de keizer Brian Staveley 2017-03-30 De Erfenis van de Keizer is het derde en
laatste deel van de trilogie van auteur Brian Staveley die begon met Het Bloed van de Keizer en
Het Vuur van de Keizer. De eeuwenoude Csestriims zijn terug om hun zuivering van de mensheid
af te maken; legers marcheren richting de hoofdstad, zuygers – eenzame wezens die hun
krachten uit de natuurlijke wereld halen om hun buitengewone talenten te voeden –
manifesteren zich aan alle kanten om de uitkomst van de oorlog te beïnvloeden; en
onvoorspelbare goden die er een eigen agenda op na houden betreden de aarde in
mensengedaantes. Maar de keizerlijke familie die in het midden van dit alles staat – Valyn, Adare
en Kaden – komt erachter dat zelfs als ze deze holocaust in hun wereld overleven, hun
conflicterende toekomstvisies niet meer zijn te verzoenen. ‘De beste fantasy-trilogie van het
moment!’ Irokuro.com ‘Brian Staveley laat zien hoe je een epische fantasy-trilogie eindigt.’
io9.com
In koelen bloede Truman Capote 2015-04-01 In november 1959 leest Truman Capote in The
New York Times een bericht over het boerengezin Clutter in Holcomb, Kansas, dat bruut wordt
uitgemoord door twee jonge criminelen. Hij stort zich op de zaak en besluit deze tot het
onderwerp te maken van een roman. Zes jaar lang doet hij onderzoek, hij interviewt alle
betrokkenen en begeleidt de moordenaars tijdens hun laatste gang naar hun executie op 14 april
1965. In koelen bloede is de magistrale reconstructie van een gruwelijke moordzaak, waarin
Capote de kunst van de romanschrijver paart aan de techniek van de journalist. Met de
publicatie in 1965 van dit overrompelende boek was een nieuw literair genre geboren: de nonDownloaded from uittreksel-register.nl on August 16, 2022 by guest

fictieroman, ook wel faction geheten. Capote laat zien hoe één enkele daad van stompzinnig
geweld talloze levens voor altijd verandert.
Schaduwland Robert Bryndza 2021-03-16 Je kunt hem niet zien. Maar hij jou wel... Criminologe
Kate Marshall is met haar zoon aan het duiken als ze een huiveringwekkende ontdekking doen.
Ze vinden het lichaam van een tiener, verstrikt onder water. De politie bestempelt het al snel als
een tragisch ongeluk, maar Kate is daar niet zo zeker van. Er klopt heel veel niet: wat deed het
slachtoffer daar midden in de nacht? En als hij zo’n sterke zwemmer was, hoe verdronk hij dan?
De verdronken tiener is het meest recente slachtoffer in een reeks mysterieuze sterfgevallen en
verdwijningen rond Shadow Sands. Over deze plek doen veel vreemde verhalen de ronde, en al
jarenlang verdwijnen er regelmatig mensen. Dan raakt ook een jonge onderzoekster, Magdalena
Rossi, vermist. Kate vraagt haar partner Tristan Harper om mee te helpen zoeken naar de vrouw
– voordat het te laat is. In de pers ‘Hoe dan ook is deze nieuwe serie er een die geen herkansing
nodig heeft. Het eerste boek staat er meteen, en past prima in het rijtje andere populaire Britse
series van auteurs als M.J. Arlidge.’ **** Hebban.nl over Zonder gezicht ‘Bryndza leest altijd als
een trein.’ VN Detective & Thrillergids ‘Opnieuw alle ingrediënten van een bloedstollende
thriller, met vaart geschreven en klaar om verfilmd te worden.’ NBD Biblion
1977 David Peace 2011-09-14 Het is zomer in Leeds en de stad is in de ban van het
vijfentwintigjarige regeringsjubileum van koningin Elizabeth. Detective Bob Fraser en journalist
Jack Whitehead hebben echter andere zaken aan hun hoofd. Er is een moordenaar op pad, en hij
heeft het op prostituees gemunt. Al snel krijgt hij de bijnaam de Yorkshire Ripper. Fraser en
Whitehead doen allebei hun uiterste best om de man op te pakken, maar omdat ze het zelf
hebben aangelegd met prostituees raakt het onderzoek in troebel water. Ondertussen neemt het
aantal moorden toe, en het lijkt erop dat Fraser en Whitehead de enigen zijn die beseffen dat er
misschien meer dan een moordenaar aan het werk is.
Machtsovername Vince Flynn 2016-11-22 'Als Tom Clancy, maar dan spannender en met meer
actie!' - Goodreads 'Het tempo is hoog, er is actie en spanning. Kortom: een aanrader!' - NBD
Biblion In Machtsovername wordt de president van Amerika het doelwit van nietsontziende
terroristen - een angstaanjagend realistisch rampscenario, want hoe goed is een vrijstaande villa
in het midden van een drukke stad nu echt te beveiligen? Op een ochtend wordt de rust in
Washington wreed verstoord door een groep terroristen die tientallen mensen vermoorden en
bijna honderd mensen gijzelen terwijl ze zich een bloederige weg banen naar het Witte Huis. De
geheime dienst brengt de president nog net op tijd naar een ondergrondse bunker, en terwijl de
overheid discussieert over de juiste manier om met de vijand te onderhandelen, sluipt Mitch
Rapp, de beste antiterreuragent van de CIA, door geheime gangen en verborgen tunnels van het
enorme landhuis om de gijzelaars te redden voordat de terroristen de president bereiken. Maar
een andere vijand - een hooggeplaatst persoon in Washington - is vastberaden Rapps
reddingsmissie te laten falen...
Assassins creed - renaissance Oliver Bowden 2013-05-03 Ik zal ze allemaal wreken, zij die mijn
familienaam hebben verraden. Ik, Ezio Auditore di Firenze, ik kan een kille moordenaar zijn.
Florence, 1476. Lorenzo de Medici leidt de stad, die wordt beheerst door rivaliteit tussen de
bankiersfamilie Vieri en de familie van marktkooplui Auditore. De zeventienjarige Ezio Auditore
stelt alles in het werk om het verzet tegen de Vieri s van de grond te krijgen. Die halen Ezio s
familie voortdurend door het slijk. De grond wordt de Auditores te heet onder de voeten en Ezio
s vader besluit dat zijn zoon tijdelijk moet verdwijnen. Hij stuurt hem op een belangrijke missie:
cruciale documenten bezorgen bij Lorenzo de Medici. Op zijn weg ontmoet Ezio invloedrijke
wijzen als Leonardo da Vinci en Niccolò Machiavelli. Hij weet dat hun kennis voor hem van het
grootste belang is om te overleven. In zijn strijd om corruptie te lijf te gaan en de reputatie van
zijn familie in ere te herstellen, groeit hij uit tot een bekwaam moordenaar. Voor zijn
tegenstanders is hij een nachtmerrie, maar voor zijn bondgenoten onwikkelt Ezio zich tot een
kracht van hoop en verandering. De waarheid zal geschreven worden in bloed.
Uur van de waarheid Tom Clancy 2011-09-06 Ex-marinier John Clark, het duistere alter ego van
Jack Ryan, en zijn schoonzoon Domingo 'Ding' Chavez hebben de CIA verlaten om een nieuwe
organisatie met de codenaam Rainbow op te richten. Rainbow is een eliteteam van Amerikaanse,
Engelse, Israëlische, Franse en Duitse agenten dat in geval van internationaal terrorisme
onmiddellijk in actie zal komen. En Rainbow bestaat nog maar net of het geweld barst op
verschillende plaatsen los: een gijzeling in een Zwitserse bank, de ontvoering van een zakenman
in Duitsland, een bloedige aanslag op een pretpark in Spanje. Gaandeweg dringt het tot Clark
door dat hij oog in oog staat met het grootste gevaar uit zijn hele carrière: een groep terroristen
die zijn weerga niet kent. Een groep mannen en vrouwen die zonder mededogen extreem harde
operaties uitvoert...
Wildspoor C.J. Box 2013-08-26 C.J. Box, Wildspoor 'Op de derde dag van hun huwelijksreis
bespijkerden de beruchte milieuactivist Stewie Woods en zijn kersverse bruid bomen in het bos
toen ze opgeblazen werden door een ontploffende koe. Tot dat moment waren ze gelukkig
getrouwd geweest.' Jachtopziener Joe Pickett krijgt een melding van een bizarre crime scene
diep in de bossen van Twelve Sleep County. Eco-activist Stewie Woods is door een explosie
opgeblazen, samen met een vrouw en tien stuks vee. De zaak wordt afgedaan als een mislukte
publiciteitsstunt. Maar wat heeft de steenrijke veehouder van de ontplofte dieren te verbergen?
En waarom krijgt Joes vrouw mysterieuze telefoontjes van iemand die zegt Stewie Woods te zijn?
Joes onderzoek drijft hem diep de bergen in. Met twee onverwachte bondgenoten naast hem en
twee huurlingen op zijn hielen, loopt Joe zich vast in het legendarische Savage Run, een
levensgevaarlijk, afgelegen ravijn dat onoverbrugbaar lijkt... C.J. Box komt uit Wyoming en zijn
thrillers zijn wereldwijde bestsellers, vertaald in 27 landen. Box heeft voor zijn boeken talloze
prijzen gewonnen, waaronder een Anthony Award en een Edgar Award. 'In Wildspoor gebruikt
Box een indrukwekkend dubbelperspectief, wisselend tussen Joe Pickett en de belevenissen van
twee huurlingen een zenuwslopende achtervolging.' Washington Post `Box is een van de meest
getalenteerde thrillerschrijvers die er zijn.' Daily Express `De spanning raast voort als een
bosbrand.' People Magazine
Klok zonder wijzers Carson McCullers 2018-01-20 Het is 1953. In een stadje in Georgia, in het
zuiden van de Verenigde Staten, volgen we vier mannen. De negenendertigjarige J.T. Malone,
drogist en apotheker, hoort dat hij ongeneeslijk ziek is en probeert in het reine te komen met
zijn geweten vanwege zijn ‘verspilde leven’. Fox Clane, een oude rechter, verzet zich tegen
integratie van de zwarte bevolking en verlangt naar de oude waarden van het Zuiden. Zijn
dwarse, idealistische kleinzoon Jester koestert heimelijk gevoelens voor Sherman, een zwarte
weesjongen met blauwe ogen. Sherman, die te vondeling is gelegd in de kerk, worstelt met zijn
identiteit. Gaandeweg blijkt dat hun levens onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. In deze
laatste roman van Carson McCullers komen al haar thema’s samen: eenzaamheid,
onbeantwoorde liefde, intolerantie en vooroordelen, geheimen en verlossing.
Silent Assassin Leo J. Maloney 2013-09-01 From a Black Ops veteran and author of
Termination Orders, a military thriller featuring an unthinkable conspiracy from the deepest
corridors of power. Silent Assassin Code named Cobra, former CIA agent Dan Morgan is pulled
in when every other option has failed. His mission: find Nikolai Novokoff, a ruthless KGB officer
turned international arms dealer. Locate the weapons of mass destruction that the rogue
terrorist is threatening to unleash on the world. And terminate with extreme prejudice… In the
world of clandestine ops, where the line between friends and enemies is constantly shifting,
especially in the halls of Washington, Morgan must survive a merciless maze of deceit—and risk
everything—to stop a madman. “Silent Assassin has everything a thriller reader wants.”—Ben
Coes, national bestselling author of The Last Refuge “A terrifyingly thrilling story.”—Michele
McPhee, author of A Mob Story
De celliste van Auschwitz Anita Lasker-Wallfisch 2015-12-18 Zelfs op de zwartste plek op aarde
werd schoonheid gevierd: Anita Lasker-Wallfisch was De celliste van Auschwitz. Met het
uitbreken van de oorlog wordt het Joodse gezin waaruit Anita Lasker komt, uiteengerukt. Haar
ouders worden gedeporteerd naar Polen en overlijden daar. Zus Marianne weet te ontkomen
naar Engeland. Anita en haar oudere zus Renate proberen te vluchten naar Frankrijk, maar
worden gearresteerd en komen terecht in Auschwitz. Daar gaat Anita cello spelen in het
vrouwenorkest. Ze speelt zelfs voor Josef Mengele. Het orkest biedt en uitvlucht uit de misère
waarin ze zich bevindt, en wordt later ook letterlijk haar redding. Na de Tweede Wereldoorlog
vestigde Anita Lasker-Wallfisch (Breslau, 1925) zich in het Verenigd Koninkrijk. In 2011 ontving
ze een eredoctoraat van Cambridge. Ze heeft veel op scholen in Duitsland en Oostenrijk verteld
over haar oorlogsverhaal, dat ze uiteindelijk ook optekende in De celliste van Auschwitz
silent-assassin-dan-morgan-2-leo-j-maloney

Wat ze achterliet Ellen Marie Wiseman 2016-09-07 Voor de liefhebbers van Kristin Hannah en
Jenna Blum: ‘Wat ze achterliet’ van Ellen Marie Wiseman is een ontroerende roman over een
moeder die zich opoffert voor haar dochter. Tien jaar geleden schoot Izzy Stones moeder haar
vader dood in zijn slaap. De inmiddels zeventienjarige Izzy weigert haar moeder op te zoeken in
de gevangenis en laat haar brieven ongeopend. Haar pleegouders werken in een lokaal museum
en vragen haar hulp bij het catalogiseren van voorwerpen die gevonden zijn op de zolder van een
al lang geleden gesloten staatsinrichting. Daar, te midden van stapels achtergelaten bezittingen,
vindt Izzy een oud dagboek. In 1929 voelt de achttienjarige Clara Cartwright zich gevangen
tussen haar strenge ouders en haar liefde voor een Italiaanse immigrant. Ze wijst een
gearrangeerd huwelijk af en haar woedende vader stuurt haar naar een deftig tehuis voor
psychische patiënten. Maar als hij zijn fortuin verliest in de Beurskrach, wordt Clara
overgeplaatst naar een eenvoudige staatsinrichting. Clara’s levensverhaal opent Izzy’s hart: wat
is de werkelijke reden achter de bizarre daad van haar moeder? Naast haar parttime baan als
boekhouder besloot Ellen Marie Wiseman haar hart te volgen en met schrijven te beginnen. Haar
droom kwam uit met het verschijnen van ‘De pruimenboom’, dat in Nederland lovend werd
ontvangen.
Een Sluier van Speren Bradley P. Beaulieu 2019-05-22 Een Sluier van Speren is het derde deel
van Bradley P. Beaulieu’s fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Een Sluier van
Speren is het derde deel van Bradley P. Beaulieu’s fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken
Zand. Sinds de Nacht van Ontelbare Zwaarden, een bloedige strijd die de heersers van
Sharakhai amper wisten te overleven, jagen de koningen op de rebellen van de Maanloze Horde.
Velen zijn gedwongen de stad te ontvluchten, onder wie ook Çeda, die erachter is gekomen dat
de Feestkoning een leger aan het verzamelen is om de heerschappij van de andere koningen te
betwisten. Als Çeda de overgebleven leden van de Maanloze Horde vindt, nu bekend als de
dertiende stam, heeft ze niet veel vertrouwen in hun overlevingskansen. Ze broedt op een plan
om terug te keren naar Sharakhai en de asirim te bevrijden, de krachtige, onsterfelijke slaven
van de koningen. De koningen daarentegen hebben hun grootste tacticus, de Zwaardkoning, op
stap gestuurd om Çeda voor het gerecht te slepen. Maar de eens zo hecht verenigde
heerschappij van de koningen is aan het afbrokkelen. Ze wedijveren in het geheim met elkaar om
de controle over Sharakhai te winnen. Çeda hoopt dat in haar voordeel te gebruiken, maar wie
kan ze vertrouwen? Elk van hen zou haar kunnen verraden. Terwijl Çeda werkt om de asirim uit
hun ketenen te bevrijden, en de dertiende stam te redden, bereiden de koningen van Sharakhai,
de sluwe koningin van Qaimir, de meedogenloze bloedmagiër Hamzakiir en de Zwaardkoning,
zich allemaal voor op een groot gevecht dat het lot van allen kan bepalen.
De andere zoon Jodi Picoult 2011-04-18 Jacob Hunt is een tiener met het syndroom van
Asperger die geobsedeerd is door forensisch onderzoek. Dankzij zijn politiescanner verschijnt hij
steevast op de plaats van het misdrijf en zegt dan tegen de agenten wat ze moeten doen en
meestal heeft hij gelijk. Wanneer het stadje wordt opgeschrikt door een afschuwelijke moord, wil
de politie Jacob enkele vragen stellen. De symptomen van Asperger wegkijken, zenuwtrekjes en
een vlakke stem wijzen voor de politie op Jacobs schuld. Voor zijn moeder Emma is het de
zoveelste bevestiging van het onbegrip waar haar gezin al zo vaak mee is geconfronteerd. Voor
zijn broer Theo is het alweer een teken dat er niets normaal is vanwege Jacob. Maar is Jacob
schuldig aan moord?
David Harum Edward Noyes Westcott 1899
Jacht op de jager Vince Flynn 2015-07-21 ‘De koning van de intelligente actiethriller.’ – Dan
Brown ‘Vince Flynn is een meester – misschien wel dé meester – in het schrijven van thrillers
waarvan de pagina’s vanzelf omslaan.’ – Bookreporter Flynns thrillers worden gewaardeerd
vanwege hun actie én accuratesse en worden door de CIA aangeraden aan hun medewerkers.
Maak kennis met Mitch Rapp, het eenmansleger dat terrorisme bestrijdt... CIA-agent Mitch Rapp
vecht in de frontlinie mee in de oorlog tegen het terrorisme. Voor zijn nieuwste missie moet hij
nog een leven redden: zijn eigen leven. Want oog om oog, tand om tand, dat is de wraak die de
vader van de door Rapp omgebrachte terrorist eist. Rapp wordt doelwit van een wraakzuchtige
internationale klopjacht, omdat er een beloning van twintig miljoen wordt uitgeloofd voor het
lichaam van de moordenaar van de terrorist. De normaal zo koelbloedige agent komt tot de
ontdekking dat zelfs onder bondgenoten van de Verenigde Staten er mensen geloven dat Rapp
voor eens en voor altijd uitgeschakeld moet worden. Er ontstaat een jacht op de jager, en Rapp
moet terugvallen op zijn instincten om rechtvaardigheid te doen laten gelden én om het er
levend vanaf te brengen.
American Assassin Vince Flynn 2017-09-01 New York Times-bestseller American Assassin is
Verfilmd met Dylan O'Brien en Michael Keaton in de hoofdrollen. 'Flynn is een meester misschien wel dé meester - van thrillers waarbij de pagina's zichzelf om lijken te slaan.'- Book
Reporter Mitch Rapp was een veelbelovende atleet in zijn studententijd... En toen sloeg het
noodlot toe: terroristen doodden tijdens een wrede aanslag meer dan tweehonderd onschuldige
burgers, onder wie zijn vriendin. Familie en vrienden die achterbleven waren in diepe rouw en
probeerden troost te vinden. Maar Rapp wilde slechts één ding: vergelding. Na twee decennia
van politiek falen staan de Verenigde Staten en de CIA er slecht voor. De Operations Director
van de CIA, Koude Oorlog-veteraan Thomas Stansfield, weet dat hij zich moet voorbereiden op
de volgende oorlog: de strijd tussen de VS en islamitische jihadisten. Hij geeft zijn opvolger
Irene Kennedy en zijn beste vriend Stan Hurley de opdracht om een groep clandestiene
operatives op te richten. Agenten die in het diepste geheim opereren. Zes maanden wordt het
uiterste van Rapp gevergd tijdens een training die zo intens is dat hij er bijna aan ten onder
gaat. Gehard door deze elite-opleiding is hij er klaar voor om zijn vijanden uit te schakelen. Hij
begint in Istanboel, waar de wapenhandelaar die de explosieven voor de aanslag verkocht zijn
eerste doelwit is. Daarna trekken hij en zijn team door Europa, waar ze de ene na de andere
terrorist zonder genade uitschakelen. In de stoffige straten van Beiroet bereikt het verhaal zijn
hoogte punt als Rapp plotseling zelf doelwit is. Hij zal zijn training en vaardigheden tot het
uiterste moeten inzetten als hij wil overleven in deze door oorlog geteisterde stad.
13 Hours Mitchell Zuckoff 2016-01-29 Lange tijd werd gedacht dat een anti-islamfilm tot
spontane rellen had geleid, die uitliepen op een kleine opstand waarbij de ambassadeur van de
Verenigde Staten in Libië om het leven kwam. In 13 Hours beschrijft New York Timesbestsellerauteur Mitchell Zuckoff voor de eerste keer wat er in de nacht van 11 september 2012
écht gebeurde: hoe een handvol mannen zichzelf geconfronteerd zag met een georganiseerde
groep terroristen die doelgericht de ambassade aanvielen. 13 Hours is verfilmd door Michael
Bay met onder ander John Krasinksi en James Badge Dale. Op 11 september 2012 vielen
terroristen het US State Department Special Mission Compound in Libië aan, in de stad
Benghazi. Ook het geheime CIA-hoofdkwartier kwam onder vuur te liggen, waarop een team van
zes ex-militairen, ingehuurd om de veiligheid van de Amerikaanse ambassadeur en burgers te
waarborgen, een moeilijke beslissing moest nemen: zich overgeven of vechten tegen een enorme
overmacht. In een tijdsbestek van 13 uur gaven zij blijk van een uitzonderlijke moed en
dapperheid, om een grotere tragedie te voorkomen. 13 Hours is het aangrijpende, waargebeurde
verhaal van zes dappere mannen die tegenover een enorme overmacht kwamen te staan in
Benghazi en weigerden zich over te geven.
Echt eten Pascale Naessens 2020-08-29 Echt Eten. Maak jezelf sterker, gezonder en gelukkiger.
Deze titel geeft de visie op voeding van Pascale Naessens weer en vat meteen samen hoe
krachtig voeding is voor ons leven en welzijn. Met 75 eenvoudige lowcarbgerechten maakt
Pascale Naessens dit statement helemaal waar. Lekker en gezond eten klaarmaken is leuk en
simpel. Wie op deze manier kookt, neemt zijn lot in eigen handen om zichzelf en zijn of haar
familieleden sterk en gezond te maken. Het boek staat ook boordevol lifestyle-ideeën, tips voor
mooi en romantisch tafelen en bruikbare informatie over voeding en gezondheid. Na het recente
boek Ketokuur, waarin Pascale Naessens het ketogeen dieet onder de loep nam, is de auteur er
weer met een nieuw boek. Het staat boordevol gerechten volgens haar bekende, typische en
favoriete methode: gematigd low carb met heel veel verse en pure ingrediënten. En, lekker
meegenomen: het boek bevat veel heerlijke gezonde desserts.
De jongen op het houten kistje Leon Leyson 2014-04-22 Leon Leyson is pas tien jaar oud als
de nazi’s Polen binnenvallen en hij en zijn familie naar het getto van Krakau worden
gedeporteerd. Leon komt in concentratiekamp Plaszow terecht, waar hij de dodelijke grilligheid
van kampcommandant Amon Goeth moet zien te overleven. Tot hij door Oskar Schindler wordt
opgemerkt en in diens fabriek aan het werk kan, ook al is hij zo klein dat hij op een kist moet
staan om de machines te kunnen bedienen. Met een ongelooflijke hoeveelheid moed en
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doorzettingsvermogen weten Leon en een deel van zijn familie te overleven, maar uiteindelijk zal
het lef van één man het leven van de Leysons redden: Oskar Schindler, en zijn inmiddels
wereldberoemde lijst.De jongen op het houten kistje is het ontroerende en krachtige verhaal van
een onschuldige jongen die een van de wreedste periodes in de geschiedenis van Europa moest
zien te overleven.
Het meisje in het ijs Robert Bryndza 2018-01-09 Deel 1 in de Erika Foster-serie Met een
ijzersterke hoofdpersoon waar lezers geen genoeg van zullen krijgen, voor de fans van Karin
Slaughter en M.J. Arlidge Haar ogen zijn wijd open. Haar lippen iets uiteen, alsof ze nog iets wil
zeggen. Haar lichaam bevroren in het ijs. En ze is niet de enige... Als het lichaam van een jonge
vrouw wordt gevonden in een park in Zuid-Londen, wordt inspecteur Erika Foster ingeschakeld
om het moordonderzoek te leiden. Het slachtoffer, de mooie, jonge en rijke Andrea DouglasBrown, leek het perfecte leven te leiden. Haar vader is een belangrijk en invloedrijk man, haar
verloofde een gerespecteerd zakenman. Toch lijken er duistere geheimen te zijn. Werden die het
meisje fataal? Als Erika dichter bij de waarheid komt, verschuift de aandacht van de moordenaar
naar Erika zelf, wier laatste zaak verkeerd afliep. Zo verkeerd zelfs dat haar eigen man om het
leven kwam. Terwijl haar politiecarrière aan een zijden draadje hangt, moet Erika haar eigen
angsten overwinnen om een wrede moordenaar te slim af te zijn – voordat het te laat is. De pers
over Het meisje in het ijs ‘Het meisje in het ijs is een topthriller die je via onverwachte
wendingen meevoert naar een verrassend einde.’ Margriet ‘Bryndza weet van Erika een
boeiende vrouw te maken.’ De Telegraaf ‘Foster is een markant personage dat met haar
rechtdoorzee mentaliteit de serie zeker kan dragen.’ HDC ‘IJzingwekkend.’ Libelle ‘Een
grandioze thriller.’ Thrillzone.nl ‘Een thriller zoals een thriller hoort te zijn... scherp, strak en
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fascinerend.’ Vrouwenthrillers.nl
Laatste bekentenis Randy Singer 2012-08-31 Aanklager Jamie Brock is fel tegen het pleiten voor
strafvermindering in ruil voor een bekentenis. In de drie jaar die ze heeft gewerkt voor de
officier van justitie heeft ze nog nooit een deal gesloten met een verdachte. Maar wanneer de
invloedrijke advocaat Caleb Tate wordt aangeklaagd voor moord en hij een manier verzint om
het rechtssysteem op de kop te zetten, moet ze al haar principes opzij zetten. Een voor een
beginnen verdachten deals af te wijzen. Terwijl rechtsinstellingen worden overweldigd en
misdadigers vrijuit gaan door gebrek aan bewijs, probeert Jamie haar sterke tegenstander
schuldig te verklaren.
De vijfde golf Rick Yancey 2013-09-10 Soms denk ik dat ik de laatste mens op aarde ben. Dat
betekent dat ik de enige mens in het universum ben. Dat is onzin, ik weet het. Ze kunnen niet
iedereen gedood hebben nog niet. De eerste golf: de wereld wordt gehuld in duisternis De
tweede golf: als je geluk hebt weet je te ontsnappen De derde golf: als je pech hebt overleef je
De vierde golf: er geldt nog maar één regel vertrouw niemand Nu de vijfde golf eraan komt, is
Cassie op de vlucht voor Hen, de wezens die er menselijk uitzien maar het niet zijn. Zij die het
land doorkruisen om eenieder te vermoorden die ze tegenkomen. Cassie gelooft dat er maar één
manier is om te overleven: door alleen te blijven. Maar dan ontmoet ze Evan Walker, de
verleidelijke en mysterieuze vreemdeling die haar enige hoop is om haar vijfjarige broertje te
helpen bevrijden. En haar enige hoop om zelf te overleven. Maar Cassie moet kiezen tussen
vertrouwen en wanhoop, tussen verzet of overgave. Tussen leven... en dood. De vijfde golf, dat al
maanden op de Amerikaanse bestsellerlijsten staat, is een meeslepend, aangrijpend en episch
verhaal over verlies, ondenkbare dilemma's en moed. #5degolf
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