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Hard tegen hard Brad Taylor 2012-05-30 Ze worden de Taskforce genoemd. Ze werken in opdracht van
de hoogste kringen van de Amerikaanse regering, buiten het zicht van het Congres en de media. Doel:
missies uitvoeren buiten de grenzen van de wet. Pike Logan is een van de succesvolste leiders van de
Taskforce - tot een tragedie zijn kijk op de wereld verandert...
Date met de dood Charlaine Harris 2011-03-16 Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood Sookie
Stackhouse is een serveerster met een speciale gave ze kan gedachten lezen wat soms heel
vermoeiend is en soms heel erg van pas komt. Alleen bij Bill Compton, de nieuwkomer in het dorp op wie
ze halsoverkop verliefd wordt, wil het niet lukken, terwijl ze juist over hém meer te weten zou willen

komen. Ook al omdat hij er een griezelig stel vrienden op na houdt. Als een van Sookies collegas wordt
vermoord, kijkt iedereen dezelfde kant op. Naar Bill. Er wordt zelfs gefluisterd dat Sookie wel eens zijn
volgende slachtoffer zou kunnen worden. Want alle betrokkenen is één ding duidelijk: Bill Compton is
een man met duistere geheimen. Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs
van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in
34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
Met geslepen messen Olen Steinhauer 2015-10-06 Met geslepen messen van Olen Steinhauer is een
mix van Mr. & Mrs. Smith, Tinker, Tailor, Soldier, Spy en Het diner van Herman Koch. Henry Pelham
gaat eten met Celia Favreau, zijn ex-geliefde en oud-collega bij de CIA. Zij werkt er niet meer, is
inmiddels getrouwd en moeder van twee kinderen. Henry hoopt antwoord te krijgen op een vraag over de
zaak Flughafen, die eindigde in een drama. Wat gebeurde er destijds en wie heeft de informatie gelekt
die 128 mensen het leven kostte? Terwijl er gekoelde wijn gedronken wordt en kalfsfilet gegeten, spelen
beiden een steeds hoger spel, dat eindigt met een haast onverdraaglijk spannende climax. Met geslepen
messen van Olen Steinhauer is een vlijmscherpe thriller vol ijzersterke plotwendingen.
Onder de maan Patricia Briggs 2015-07-10 'New York Times'-bestsellerauteur Patricia Briggs schreef
met ‘Onder de maan’ het eerste deel in de Mercy Thompson-serie, die onder het nieuwe label URBAN
verschijnt. Voor de liefhebbers van ‘Buffy The Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘True Blood’, ‘Once Upon A
Time’ en de boeken en serie ‘Twilight’. Mercy Thompson wil gewoon een normaal leven leiden, met haar
eigen garagebedrijf, haar kat en haar vrienden om haar heen. Maar als je zelf de vorm van een coyote
kunt aannemen, je buurman een weerwolf is, en je onder je vrienden ook vampieren en fae kunt rekenen,
is ‘normaal’ soms ver te zoeken. Dus als een van haar vrienden bedreigd wordt door een groep
schimmige figuren die uit lijken te zijn op geweld, steekt Mercy daar een stokje voor – maar de situatie
blijkt een stuk explosiever dan ze had gedacht... ‘Een fantastisch boek met veel plotwendingen. Ik voelde
mee met haar sterke personages en keek meteen uit naar het volgende deel.’ Kim Harrison, auteur van

de ‘Heksen’-serie ‘Ik ben dol op deze serie!’ Charlaine Harris, auteur van de ‘True Blood’-serie
De val van de aartsengel Anthony Horowitz 2005 Alex Rider neemt het op tegen een groep ecoterroristen en moet een gevecht op leven en dood leveren in een ruimtehotel hoog boven de aarde.
Vanaf ca. 13 jaar.
Samen op het ijs Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 4: Samen op het ijs Gerechtigheid voor
iedereen, overal ter wereld... dat is waar juriste Sophie Bellamy voor vecht met haar werk bij het
Internationaal Strafhof. Maar terwijl ze dat doet, glipt haar huwelijk haar door de vingers. Ze mag dan
succesvol zijn, ze is ook eenzaam. Noah Shepherd wil niets liever dan een gezin stichten, maar welke
vrouw zit te wachten op een leven met een plattelandsdierenarts? Dan ontdekt hij tijdens een
sneeuwstorm opeens een van de weg geraakte auto, met daarin een bloedmooie mysterieuze vrouw.
Hoewel ze een totaal verschillende achtergrond hebben, worden Noah en Sophie verliefd op elkaar, en
lijkt er een mooie toekomst voor hen te liggen. Tot Sophie iets ontdekt wat haar ernstig aan het twijfelen
brengt...
Geheime orde Brad Thor 2014-07-24 Nr 1. in Amerikaanse bestsellerlijsten! Met Geheime orde bewijst
Brad Thor opnieuw dat hij niet alleen boven op de actualiteit zit, maar ook dat hij overeen voorspellende
gave lijkt te beschikken. Zijn visie en kijk op malversaties en consternatie bij de Federal Bank bij de
benoeming van een nieuwe president komt akelig dicht bij de werkelijkheid. In de duistere krochten van
de ogenschijnlijk onafhankelijke Amerikaanse Federal Bank (de Fed) spelen macht en politiek gewin een
kat-en-muisspel. De Fed opereert zelfstandig en heeft een ongekende invloed. Na de plotselinge dood
van de president van de Fed is er daarom snel een aantal kandidaten geselecteerd om dit machtige
orgaan, en daarmee de VS, voor de afgrond te behoeden. Maar als alle vijf kandidaten spoorloos
verdwijnen slaat de paniek om in angst en verschrikking, en is er eigenlijk maar één man tot wie ze zich
kunnen wenden. Geheim agent Scot Harvath wordt naar Washington geroepen en ziet zich
geconfronteerd met een duistere Amerikaanse terreurgroep, die zijn oorsprong vindt in de 18e eeuw.

Terwijl de gegijzelden een voor een op gruwelijke wijze vermoord teruggevonden worden, moet Harvath
een eeuwenoud web van samenzweringen ontrafelen om zo de grootste ramp die Amerika ooit bedreigd
heeft te voorkomen.
Killman Creek Rachel Caine 2019-10-08 Gwen heeft haar kinderen gered van haar ex, seriemoordenaar
Melvin Royal. Maar de strijd is nog niet gestreden. Melvin is ontsnapt uit de gevangenis en Gwen
ontvangt een bericht: Jij bent nergens veilig Nu ook Gwens schuilplaats aan Stillhouse Lake hen niet
langer kan beschermen, brengt ze haar kinderen onder bij een bewapende buurman. Zelf gaat ze op
jacht met Sam Cade, de broer van een van Melvins slachtoffers. Gwen weet wat ze moet doen, ze heeft
de kunst kunnen afkijken van een van de meest gestoorde moordenaars ooit. Maar de strijd blijkt heviger
dan verwacht. Eén ding is zeker: één van hen zal sterven
De Nergensman Gregg Hurwitz 2017-05-30 Op jonge leeftijd trad Evan Smoak toe tot het Orphanproject, een officieel niet-bestaand trainingsprogramma van geheim agenten. Nu wordt hij de
‘Nergensman’ genoemd en helpt hij diegenen die zich tot niemand anders kunnen wenden. Maar op een
dag is het Evan zelf die hulp nodig heeft. Hij wordt in een hinderlaag gelokt, verdoofd en weggevoerd.
Wanneer hij bijkomt, zit hij opgesloten in een kamer, zonder enig idee te hebben van waar hij is en wie
hem gevangen heeft genomen. Om te weten te komen wat er is gebeurd, moet hij slimmer, sneller en
sterker zijn dan zijn tegenstanders.
Orphan X Gregg Hurwitz 2016-09-27 Hij is een mythische figuur, een man wiens naam alleen maar wordt
gefluisterd. De emNowhere Manem. Er wordt beweerd dat hij alles zal doen om je te beschermen als je
om zijn hulp vraagt en dat hij nooit faalt. Maar de Nowhere Man is geen sprookje, hij bestaat echt... Evan
Smoak zet zijn aanzienlijke persoonlijke vaardigheden en middelen in om hen te helpen die zich tot
niemand anders kunnen wenden. Als kind werd hij geselecteerd voor het Orphan-project, een officieel
niet-bestaand trainingsprogramma binnen de geheime dienst. De Orphans werden opgeleid tot de beste
sluipmoordenaars ter wereld en de allerbeste onder hen was Orphan X: Evan Smoak. Maar op een dag

verdween Evan in het niets.
Italiaans voor beginners Erica James 2009-10-31 Een heerlijke roman tegen het dector van de tuinen
van ltalië De brochure van het reisbureau belooft een bezoek aan de meest prachtige tuinen rond het
Comomeer in ltalië. Voor Lucy Gray, managementassistent van een tuincentrum, is dit de kans van haar
leven: behalve de tuinen kan ze eindelijk ook haar vader bezoeken, die al jaren in die omgeving woont.
Ze heeft hem voor het laatst gezien toen ze nog een tiener was. De pasgetrouwde Helen en haar
steenrijke man zijn net verhuisd naar het landgoed de Old Rectory. Terwijl haar man zelden thuis is, stort
Helen zich op de tuin. Maar omdat ze duidelijk hulp nodig heeft, meldt ze zich aan bij de Garden Club en
besluit mee op reis te gaan. Corad Truman heeft niets met tuinieren. Vijf jaar geleden verloor hij zijn
vrouw, wn zijn leven draait nu om zijn werk en de zorg voor zijn changrijnige oom Mac, die verschrikkelijk
graag de reis naar ltalië maakt, maar alleen als Conrad meegaat. Met grote tegenzin stemt Conrad
daarmee in. 'Alles voor de lieve vrede,' zegt hij. Maar voor geen van de reisgenoten zal de reis zonder
gevolgen blijven.. ERICA JAMES is een bestsellerauteur van format en veelgeprezen om haar
meeslepende romans. Van haar verscheen meest recent Zussen voor altijd. Met ltaliaans voor beginners
won ze de Romantic Novel of the Year Award. Boek van de week bij Libelle! 'Verrassend, romantisch en
ontroernd. Ik heb gelachen en gehuild, een topper'! www.chicklit.nl
Ghost Sniper Scott McEwen 2016-12-13 Dit nieuwste bloedstollende deel uit de Sniper-Elite serie, is
nauwelijks te lezen zonder klamme handen en neemt de lezer mee naar beide kanten van de Atlantische
Oceaan. Vol intrige en Hollywood- lmische gevechten op leven en dood, is dit een waardige opvolger van
het populaire De Sniper en de Wolf.
The man with the golden gun Ian Fleming 2011-11-01 Ian Fleming James Bond 007 The Man With the
Golden Gun In een kantoor, ergens op een uiterst geheime plaats in Londen, wordt een moord beraamd.
Het gedoodverfde slachtoffer is M, de beoogde moordenaar is... James Bond Het is een bizarre
thuiskomst voor Bond, de gehersenspoelde spion van de Britse geheime dienst. Er is al een jaar lang

niets meer van hem vernomen en iedereen dacht dat hij dood was. Om zijn reputatie te herstellen en
opnieuw het vertrouwen van zijn superieuren te winnen, reist 007 af naar Jamaica. Hier bindt hij de strijd
aan met een van de gevaarlijkste huurmoordenaars ter wereld: Paco 'Pistolen' Scaramanga, de man met
de gouden revolver. Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en
na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het
persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst,
waar hij van dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou
vereeuwigen. The Man With the Golden Gun, het dertiende boek in de reeks, verscheen in 1964, het jaar
waarin Ian Fleming overleed.
Zoek naar mij Lisa Gardner 2019-03-14 Een vermiste jonge vrouw heeft aanwijzingen achtergelaten om
haar te vinden, maar voor wie? Sinds haar ontvoering een paar jaar geleden is Flora Dane's leven
voorgoed veranderd. Nu helpt ze op haar forum andere 'overlevers' en geeft ze adviezen over hoe je
nooit meer slachtoffer hoeft te worden. Als een van de bezoekers van haar forum als enige een
gezinsmoord overleeft en daarna spoorloos verdwijnt, probeert Flora haar op te sporen. Heeft het meisje
weten te ontsnappen? Of is ze de moordenaar? D.D. Warren wordt opgeroepen bij het onderzoek en
vindt daarbij Flora op haar pad. Beiden zijn op zoek naar een ander soort gerechtigheid, en ze zullen hun
krachten moeten bundelen om de aanwijzingen te ontrafelen waarmee de vermiste jonge vrouw lijkt te
vragen: Zoek naar mij.
Het blauwe goud Clive Cussler 2014-03-15 Professor Francesca Cabral is op weg naar een conferentie
in Rio om een sensationele ontdekking wereldkundig te maken. Haar vliegtuig wordt gekaapt door
terroristen en stort neer in de jungle van Venezuela. Tien jaar later Kurt Austin onderzoekt de
mysterieuze sterfte van een school walvissen voor de kust van Californië. Het spoor leidt naar een groep
bio-piraten die erop uit is de snel slinkende zoetwatervoorraad van de wereld te monopoliseren. Om hun
plannen te dwarsbomen vertrekt Austin naar Zuid-Amerika, op zoek naar 'de blanke godin van het

regenwoud'. Deze mythische vrouw zou over een geheime formule beschikken die de loop van de
wereldgeschiedenis kan veranderen.
Genreflecting Cynthia Orr 2013-04-23 The gold standard for readers' advisory, this book represents an
essential resource for LIS students and practicing librarians who want to better understand readers,
reading interests, and fiction and nonfiction genres.
Talking Book Topics 2011
Wondersmid Jessica Townsend 2019-03-07 Na Nevermoor 1 – Morrigan Crow en het
Wondergenootschap van Jessica Townsend is er nu het superspannende vervolg: Wondersmid – De
roeping van Morrigan Crow. Morrigan Crow is ontsnapt aan haar dodelijke vloek en is inmiddels
toegelaten tot het Wondergenootschap. Eindelijk hoort ze ergens bij! Het Wondergenootschap belooft
haar veiligheid en vriendschap voor het leven. Maar Morrigan krijgt niet waar ze al jaren van gedroomd
heeft... Morrigan is Wondersmid. En omdat Wondersmeden een slechte naam hebben, is iedereen bang
voor haar. Bijna al haar nieuwe vrienden keren zich tegen haar. Tot overmaat van ramp wordt de
magische stad Nevermoor opgeschrikt door een reeks mysterieuze verdwijningen. Dan doet Ezra
Windbuil, de enige Wondersmid die Morrigan kent en de boosaardigste man die ooit geleefd heeft, haar
een aanbod dat ze bijna niet kan weigeren... Is haar hoop op een nieuw leven al vervlogen voordat het
zelfs maar begonnen is? Over Nevermoor: ‘Nevermoor is een fantastisch oord, en verdient een eigen
plekje naast Zweinstein.’ Jaapleest.nl ‘Een heerlijk avontuur voor sterke lezers, om helemaal in te
verdwijnen.’ Trouw ‘Vooral de vaart en de humor maken dat Townsends debuut Nevermoor nieuwsgierig
maakt naar meer.’ **** NRC Handelsblad
Foreign agent Brad Thor 2017-01-19 Nog nooit schreef Brad Thor een actueler boek en Foreign Agent
wordt door velen nu al gezien als een nieuw indrukwekkend hoogtepunt in zijn schrijfcarrière. In
Washington breekt paniek uit: hoe is het mogelijk dat de informatie over de geheime missie is uitgelekt?
Scot Harvath - half spion, half commando - wordt ingeschakeld om antwoorden te vinden. Zijn

koortsachtige zoektocht brengt hem van Molenbeek in Brussel naar kraakpanden in Berlijn en van villa's
in Beieren naar stof ge dorpjes in door IS bezet gebied
De gave Dean R. Koontz 2009-10-31 Odd Thomas kan de doden zien en begrijpt wat ze hem duidelijk
maken, ook al zijn ze altijd zo stil als het graf. Soms heeft hij ook voorspellende dromen en voelt hij aan
wat mensen te wachten staat. Het begint met een overleden meisje. Zij wijst Odd haar moordenaar aan
en Odd draagt hem over aan de politie. De commissaris is een van de weinigen die bekend is met Odds
gave. Zodra Odd serieuze aanwijzingen heeft dat er een misdrijf is gepleegd of gaat plaatsvinden, laat hij
dat de commissaris weten die dan maatregelen neemt. Maar nu krijgt Odd ergere waarschuwingen dan
ooit tevoren. Wat staat er te gebeuren?
De Maya profetie Steve Alten 2012-10-15 Op 21 december 2012 eindigt de dertiende cyclus van de
Mayakalender. Archeoloog Julius Gabriel stierf met één zekerheid: die datum luidt het einde der tijden in.
Tenzij gehoor wordt gegeven aan de boodschap die in de piramides van Mexico en Egypte en de lijnen
van Nazca in Peru verborgen ligt. De enige die hiervan op de hoogte is, is Mick Gabriel, de
getraumatiseerde zoon van Julius. Mick zit al jaren gedwongen opgesloten in een psychiatrische
inrichting en probeert tevergeefs duidelijk te maken welke ramp de mensheid te wachten staat.
Dominique Vazquez, die stage loopt in de inrichting, raakt er langzaam maar zeker van overtuigd dat
Mick de waarheid spreekt. Ze negeert daarbij de waarschuwing dat ze met een gevaarlijke gek te maken
heeft. Ze helpt hem zelfs uit de inrichting te ontsnappen en gaat er samen met hem vandoor. Dan is het
niet langer de vraag of, maar hóé moet worden voorkomen dat de profetie van de Mayakalender in
vervulling zal gaan...
Rode liefde Jennie Rooney 2014-07-03 In het boek Rode liefde van Jennie Rooney staat Joan Stanley
centraal. Ze is een 87-jarige vrouw die een rustig leven leidt tot op een dag spionagedienst MI5 voor haar
deur staat; een bezoek dat ze al jaren verwachtte. Tijdens het verhoor komt haar verborgen verleden als
spionne aan het licht. Cambridge University is in 1937 het kloppend hart van ideologieën en idealisten.

Een overdonderende wereld voor Joan, die daar als studente van bescheiden afkomst in terechtkomt.
Met haar bontjas, haar enige waardevolle bezit, trekt ze de aandacht van de charmante Russische
Sonya en haar charismatische neef Leo, die haar inwijden in hun communistische overtuigingen. Joan
wordt verliefd op Leo, maar houdt zich afzijdig van politiek activisme. Wanneer aan het eind van de
oorlog de bom op Hiroshima valt besluit Joan, die inmiddels werkt aan de faculteit voor atoomonderzoek,
te gaan spionneren voor de Russen. Daarmee verraadt ze niet alleen haar land maar ook haar nieuwe
liefde Max. Rode liefde is een intrigerend boek over liefde, trouw en spionage gezien vanuit een
vrouwelijke hoofdpersoon.
De ijzeren geest Jen Williams 2015-09-18 Het tijdperk van een nieuwe magiër is aangebroken... Wydrin
van Kruishaven, Sebastiaan Steenhouwer en Heer Aaron Frith hebben veel ervaring met het opruien van
de oude goden. Ze weten zelfs hoe je er een kunt verslaan. En dat betekent dat deze helden nu volop
kunnen genieten van hun nieuw verworven aanzien. Hun diensten zijn geweldig in trek. Dus als hun een
opdracht wordt aangeboden in het afgelegen Skaldergat, lijkt het een makkelijke klus: een gestolen
object terughalen, genieten van het uitzicht, en nog betaald krijgen ook... Maar op een plek die verdraaid
en geplaagd is door oude magie, en op het moment dat de beruchtste magiër aller tijden, Joah
Demontrouw, op het punt staat terug te keren, zien de helden zich algauw van alle kanten in het nauw
gedreven door vijanden. Zowel oude als nieuwe... Ga mee met de roekeloze avonturiers uit De Gouden
Belofte terwijl ze uitdagingen aangaan die duisterder zijn dan ze zich ooit hadden kunnen voorstellen.
V2 Robert Harris 2020-10-13 De nieuwe oorlogsthriller van grootmeester Robert Harris Aan het einde
van de oorlog geloofde Adolf Hitler nog stellig in een overwinning door middel van zijn nieuwste V2raketten. Deze konden een explosieve lading van meer dan 1000 kilo met drie keer de snelheid van het
geluid vervoeren. De nieuwe raket had ook een enorm bereik, net genoeg om vanuit de bossen van Den
Haag de Engelse hoofdstad te bereiken. In november 1944 wordt de Duitse wetenschapper Rudi Graf
naar de Hollandse kust gestuurd. Graf werkte ooit samen met Wernher von Braun aan een ruimteraket,

maar is inmiddels het brein achter de onvoorspelbare en dodelijke V2. Zijn afkeer van de oorlog zorgt er
echter voor dat hij in Scheveningen al snel verdacht wordt van sabotage. De bombardementen op
Londen eisen vreselijk veel slachtoffers, en de Engelse regering besluit om een groep jonge vrouwen
naar Vlaanderen te sturen in een wanhopige poging om de Duitse raketten uit te schakelen. Kay CatonWalsh is een officier van de WAAF en zal met gevaar voor eigen leven moeten achterhalen
waarvandaan de V2-raketten precies worden afgevuurd.
De toerist Olen Steinhauer 2016-01-15 Ooit was hij de gevaarlijkste `toerist van de cia een
undercoveragent zonder vaste verblijfplaats en zonder identiteit. Nu heeft Milo Weaver een kantoorbaan
bij de cia in New York, een vrouw, een dochter en een huis in Brooklyn. Maar dan wordt hij door het
verleden ingehaald: rellen in Soedan, een moordenaar die zelfmoord pleegt, Chinese spionnen en een
oude vriendin die geheimen verkocht zou hebben. Al snel zitten de cia en Homeland Security achter Milo
aan. De enige manier om te overleven is halsoverkop terug te keren naar de afdeling `Toerisme. En voor
deze Spy who came in from the cold is geen ontsnappen meer mogelijk. Olen Steinhauer werd in 1970
geboren in de vs maar woont al een aantal jaren in Boedapest. Hij publiceerde eerder thrillers over de
Koude Oorlog, waarvan er twee werden genomineerd voor de Edgar Award, maar deze magistrale thriller
wordt internationaal gezien als zijn grote doorbraak.
Station Elf Emily St. John Mandel 2015-06-29 WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN
ONDER GAAT? EN HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in
Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol van zijn leven speelt.
Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal
nooit meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later trekt Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest,
langs de nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om Shakespeare op te voeren voor de
overlevenden van de ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe wereld wederom bedreigd.
De samenzwering David Baldacci 2009-10-28 In het Witte Huis bereiden de president en zijn naaste

adviseur zich voor op de komende verkiezingen. Wat zij niet weten, is dat zij scherp in de gaten worden
gehouden door een man die zichzelf Oliver Stone noemt. Stone wantrouwt al jarenlang de Amerikaanse
regering en is ervan overtuigd dat allerlei zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, in de doofpot
worden gestopt. Hij ziet het als zijn missie om de waarheid boven tafel te krijgen. Stone staat niet alleen
in zijn achterdocht. Samen met enkele vrienden bespreekt hij regelmatig hoe het Amerikaanse volk op de
hoogte kan worden gebracht van de leugens die de politici en de geheime diensten verspreiden. De
waarheid is echter dat de samenzweringen die zij zien, alleen in hun verbeelding bestaan. Hun theorieën
zijn vergezocht en het bewijs flinterdun. Maar dan zijn de mannen op een dag bij toeval getuige van de
moord op een medewerker van de Secret Service. Omdat zij weten dat niemand hen zal geloven,
besluiten Stone en zijn vrienden de zaak zelf uit te zoeken. Het spoor leidt rechtstreeks naar het Witte
Huis en een complot dat de wereldpolitiek op zijn grondvesten zal doen schudden...
Het glazen kasteel Jeannette Walls 2013-12-15 Ik zat in een taxi toen ik mijn moeder zag die in een
vuilnisbak stond te graaien.' In Het glazen kasteel beschrijft Jeannette Walls haar jeugd als oudste van
de vier kinderen in een gezin dat zonder vaste woonplaats en in absolute armoede leeft. Hoe ze als
driejarige knakworstjes stond op te warmen en zich vreselijk verbrandde, hoe haar vader telkens weer
ontslagen werd. Hoe er nooit een einde kwam aan hun financiële zorgen. De ingevingen van haar
volstrekt onverantwoorde ouders waren altijd leuk en spannend. Haar liefde voor hen was groot ? ook al
stelden ze haar keer op keer teleur.
Dode leeuwen Mick Herron 2019-02-08 Winnaar van de CWA Gold Dagger Award The Times Thriller
van het jaar Waarom gaan bij Jackson Lamb, de baas van Slough House, het afvalputje van de Britse
geheime dienst, alarmbellen rinkelen wanneer een man in een bus overlijdt? De stemming wordt nog
grimmiger wanneer het mobieltje van het slachtoffer een veelzeggend codewoord blijkt te bevatten. De
vermoorde man was aan het einde van de Koude Oorlog een collega van Lamb, een oude rot in het
spionnen-vak. Herleven nu de Sovjet-praktijken? Een Rus, wiens dagen zijn geteld (maar onderschat

nooit de mensen die niets te verliezen hebben) zint op wraak vanwege de geheimzinnige verwoesting
van ZT/53235, een plaats waar plutonium werd geproduceerd. Intussen meldt een andere Rus, wiens tijd
juist nog lijkt te moeten beginnen, zich voor een veelbelovend onderhoud in Londen. Dode leeuwen is
een ongekend spannende, maar ook heel geestige literaire thriller van Mick Herron, het nieuwe wonder
van de Britse spionageroman. Mick Herron werd in 1968 geboren in Newcastle en studeerde Engels aan
Balliol College in Oxford. Zijn spionagereeks rondom agent Jackson Lamb werd bejubeld in de Engelse
pers en maakte hem op slag beroemd. 'De fraaiste nieuwe misdaadserie van dit millennium.' Mail On
Sunday 'Behoort beslist tot de beste Britse spionagefictie van de afgelopen 20 jaar.' Metro
Geloof je ogen Linwood Barclay 2013-10-28 Een dodelijk complot en slechts één onbetrouwbare
getuige... Thomas Kilbride is geobsedeerd door kaarten. Hij verlaat zelden zijn huis, maar via het
computerprogramma Whirl360 doorkruist hij hele steden. Hij grift iedere straat en ieder huis in zijn
geheugen. Dan valt zijn scherpe blik op een verontrustende weerspiegeling in een raam. Het gezicht van
een vrouw die wordt vermoord? Sinds de onverwachte dood van hun vader wordt Thomas verzorgd door
zijn broer Ray, die zijn enige connectie met de buitenwereld is. Ray gelooft Thomas eigenlijk niet, maar
om hem een plezier te doen start hij een halfhartig onderzoek. Al snel wordt echter duidelijk dat Thomas’
ontdekking een ijzingwekkend complot aan het licht brengt, waardoor het leven van de broers in gevaar
komt...
Book Review Digest 2009
Gejaagd door de wind Margaret Mitchell 2014-04-04 Ze kon Rhett terugwinnen. Ze wist dat ze het kon.
Er was nog nooit een man geweest die ze niet kon krijgen als ze eenmaal haar zinnen op hem had
gezet. `Morgen zal ik een manier bedenken om hem terug te krijgen. Tenslotte begint er morgen weer
een nieuwe dag. Zo eindigt een van de beroemdste liefdesverhalen ooit: dat van de mysterieuze Scarlett
O Hara en de even onstuimige als intrigerende Rhett Butler. Hun gepassioneerde romance, die
wereldwijd al miljoenen lezers wist mee te slepen, speelt zich af tegen de achtergrond van de

Amerikaanse burgeroorlog in het zuiden van de Verenigde Staten, een tijd waarin net als nu - bestaande
zekerheden als positie en welvaart, superioriteit en hiërarchie wankelen. Gejaagd door de wind is het
portret van de ultieme moderne vrouw, die meedogenloos nastreeft wat ze wil hebben, misgrijpt en weer
opnieuw begint.
Angstige mensen Fredrik Backman 2020-09-03 ‘Dat is wat je het meest betovert: Backmans humor,
fantasie en vermogen om mensen en hun dagelijkse beslommeringen warm en teder neer te zetten,
gecombineerd met literair vakmanschap.’ – Verdens Gang Het bezoeken van een open huis is meestal
geen kwestie van leven of dood, maar het wordt precies dat wanneer een bankrover na een mislukte
overval een appartement binnenvalt waar op dat moment een bezichtiging plaatsvindt. Onder de
aanwezigen bevinden zich onder anderen een zevenentachtigjarige vrouw die lang genoeg heeft geleefd
om niet bang te worden als ze wordt bedreigd met een pistool, een jong stel dat op het punt staat voor
het eerst een kind te krijgen maar het over niets eens lijkt te kunnen worden, en een mysterieuze man
die zich heeft opgesloten in het toilet. Tijdens deze bezichtiging die ineens een gijzeling is geworden
leren de aanwezigen elkaar steeds beter kennen en onthullen ze tegen wil en dank verrassende
waarheden over zichzelf. Ieder van hen heeft een leven met verdrietige momenten, pijnlijke
herinneringen, geheimen voor hun naasten en passies waar ze zich voor schamen. Als de gijzelaars na
enige tijd worden vrijgelaten maar de politie de gijzelnemer niet in het appartement aantreft, vormt dat het
begin van een serie verwarrende verhoren, waarin niemand lijkt te kunnen uitleggen wat er in het
appartement is gebeurd. Angstige mensen is een hilarische en tegelijkertijd aangrijpende roman over de
kracht van vriendschap, vergeving en hoop – de dingen die ons redden, zelfs in de meest angstige tijden.
De dood in haar handen Ottessa Moshfegh 2020-06-23 Tijdens de dagelijkse boswandeling met haar
hond stuit Vesta Gul op een handgeschreven briefje. Er staat: ‘Haar naam was Magda. Niemand zal ooit
weten wie haar heeft vermoord. Ik was het niet. Hier is haar lichaam.’ Vesta is van streek, ze is
pasgeleden, na de dood van haar man, naar deze omgeving verhuisd en kent nog vrijwel niemand in de

buurt. En ze is altijd al een beetje in de war. Het briefje wordt een obsessie en ze richt zich volledig op
deze onbekende vrouw: wie was zij en waarom moest zij dood? Tijdens haar zoektocht wordt het
mysterie alleen maar groter en beginnen realiteit en fantasie door elkaar heen te lopen. Dit leidt ertoe dat
Vesta ook het duistere verleden met haar man onder ogen moet komen. De dood in haar handen is een
meesterlijke combinatie van suspense, horror en gitzwarte komedie en Vesta is een onvergetelijke
onbetrouwbare verteller. Na Eileen en Mijn jaar van rust en kalmte slaat Ottessa Moshfegh opnieuw toe
met een uiterst originele, stilistisch ijzersterke roman.
Het Kremlin Complot Joel C. Rosenberg 2018-06-05 Juist op het moment dat oplopende spanningen
tussen Noord-Korea en Iran het uiterste vergen van de Amerikaanse president, verschijnt er een nieuwe,
onheilspellende dreiging aan de horizon: de Russische president is koortsachtig bezig de macht in
handen te krijgen en de oppositie de mond te snoeren. Hij plant een gewaagde, bliksemsnelle militaire
aanval die de NAVO uiteen kan rukken en Washington en Moskou op de grens van een kernoorlog kan
brengen. Joel C. Rosenberg is een internationaal vermaard thrillerauteur. Van zijn titels werden
wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht.
The Economist 2008
Een broze waarheid John Le Carre 2013-04-23 Op de Rots van Gibraltar wordt in het diepste geheim
een antiterrorisme-operatie met de codenaam Wildlife voorbereid. Het doel is om een belangrijke
jihadistische wapenhandelaar op te pakken. Het plan wordt gesmeed door een ambitieuze minister van
Buitenlandse Zaken en een bevriende privélegerleider. De operatie is zo broos dat zelfs de secretaris
van de minister, Toby Bell, er niet bij betrokken is. Toby vermoedt een rampzalige samenzwering en
probeert deze te verijdelen, maar hij wordt prompt overgeplaatst naar het buitenland. Drie jaar later zorgt
een boodschap uit het dodenrijk ervoor dat hij in contact komt met Kit Probyn, destijds betrokken bij
Wildlife, en dan moet Toby kiezen tussen zijn geweten en zijn trouw aan de Dienst. `John le Carré
behoort tot de allergrootsten van de misdaadliteratuur. Elvin Post, Algemeen Dagblad `Een nieuwe John

le Carré is een literaire gebeurtenis van wereldformaat. de Volkskrant John le Carré is geboren in 1931
en studeerde aan de universiteiten van Bern en Oxford. Tijdens de Koude Oorlog werkte hij enige tijd bij
de Britse Inlichtingendienst. Le Carré werd wereldberoemd met zijn spionagethriller Spion aan de muur
(1963). Dat succes bevestigde hij met onder meer De lokvogel, De kleermaker van Panama, De
toegewijde tuinier, Absolute vrienden en Ons soort verrader. Aangeschoten wild wordt verfilmd door
Anton Corbijn.
Open doelwit Vince Flynn 2015-03-20 Internationale bestseller voor de fans van Ludlums Bournethrillers! De boeken van Vince Flynn worden verfilmd met Bruce Willis in een van de hoofdrollen 'De
koning van de intelligente politieke actiethrillers.' - Dan Brown 'Een razendsnelle actiethriller.' - People
CIA-agent Mitch Rapp was Amerika's eerstelijnsverdediging tegen terrorisme, totdat hij zijn dekmantel
verloor. Na jaren undercover gewerkt te hebben, is hij doelwit geworden van praktisch iedere terrorist op
aarde. Maar juist nu heeft wereld hem harder nodig dan ooit... De president van de Verenigde Staten
staat onder druk. Wanneer een team van Navy SEAL's er niet in slaagt een gegijzeld Amerikaans gezin
te redden uit handen van een Filipijnse terreurgroep, wijst alles op een lek binnen het Witte Huis. Daarbij
dreigt in het Midden-Oosten een conflict dat grote gevolgen kan hebben voor de Amerikaanse economie.
Dus roept de president de hulp in van Mitch Rapp, CIA-adviseur op het gebied van antiterrorisme, en van
CIA-directeur Irene Kennedy. Samen komen zij op het spoor van een gevaarlijke internationale
samenzwering met een aantal spelers uit onverwachte hoek. Een race tegen de klok begint...
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.
De zwarte orde James Rollins 2014-09-09 Als Grayson Pierce in dit derde deel van James Rollins’
Sigma Force-serie de roof van een bijbel uit een antiquariaat stopt, heeft hij één vraag: waarom wilden
terroristen dít boek hebben? In De zwarte orde, het derde deel van de Sigma Forceavonturenthrillerreeks van bestsellerauteur James Rollins, is commandant Grayson Pierce bij toeval
getuige van een aanslag op een Deens antiquariaat. Hij weet te voorkomen dat de daders vertrekken
met een bijbel die ooit van Darwin was. Deze bijbel werd later eigendom van een wetenschapper die
betrokken was bij gruwelijke nazi-experimenten, maar waarom willen terroristen dit boekwerk per se in
handen krijgen? In Nepal is een vallei ontvolkt door een mysterieuze ziekte. Schimmige machten dreigen
de arts Lisa Cummings, die de zaak onderzoekt, voorgoed het zwijgen op te leggen. Haar enige
bondgenoot is Painter Crowe, die aan het hoofd staat van de elite-eenheid Sigma. Maar Painter vertoont
de eerste symptomen van de dodelijke ziekte... Grayson heeft de sleutel in handen om Painter en Lisa te
redden – als hij zou weten wat er op het spel staat. Sigma zet alles op alles om daar achter te komen,
vóór de huidige wereldorde voorgoed wordt vernietigd... James Rollins is een internationale
bestsellerauteur. Zijn Sigma Force-thrillers worden in meer dan 40 landen uitgegeven. Van zijn boeken
werden in Nederland en Vlaanderen ruim 120.000 exemplaren verkocht.
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