Terra Incognita Gaius Petreius Ruso 2 Ruth Downie
If you ally infatuation such a referred Terra Incognita Gaius Petreius Ruso 2 Ruth Downie books that will manage to pay for you worth, get the
entirely best seller from us currently from several preferred authors. If you want to entertaining books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are also launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all ebook collections Terra Incognita Gaius Petreius Ruso 2 Ruth Downie that we will unconditionally offer. It
is not almost the costs. Its approximately what you dependence currently. This Terra Incognita Gaius Petreius Ruso 2 Ruth Downie, as one of
the most functioning sellers here will very be among the best options to review.

Bij nacht vermoord J.D. Robb 2014-07-10 Kort verhaal van J.D. Robb De eerste kerst die Eve Dalles en haar man Roarke samen doorbrengen
wordt ruw verstoord door een gruwelijke moordzaak. Het gemartelde lichaam van de vooraanstaande rechter Harold Wainger draagt een briefje
met een lijst met namen. Eve Dallas is er een van. Ze herkent onmiddellijk het werk van een seriemoordenaar die ze drie jaar geleden naar de
gevangenis stuurde. Al snel zijn er nog twee moorden gepleegd, en moet Eve alles op alles zetten om het volgende slachtoffer te bevrijden uit de
handen van de moordenaar – voordat hij genoeg heeft van zijn experiment...
De man die in rook opging Maj Sjowall 2010-01-01 In Boedapest wordt journalist Alf Mattson al veertien dagen vermist. Het weekblad waar hij
voor schrijft ruikt een schandaal, maar de regering wil het land achter het IJzeren Gordijn niet onnodig belasten omdat de betrekkingen met het
land al zeer moeizaam verlopen. Dus gaat Martin Beck, quasi-incognito, zelf op onderzoek uit. De man die in rook opging is het tweede deel van
de spraakmakende reeks rond inspecteur Martin Beck uit Stockholm.
Total war - Rome - ondergang van Carthago David Gibbins 2013-09-19 David Gibbins, Total War - Rome - Ondergang van Carthago Hoe ver
zou jij gaan voor Rome? Total War - Rome - Ondergang van Carthago is het verhaal van de Romeinse legionair en centurio Fabius Petronius
Secundus, en van zijn greep naar de macht. Van zijn eerste strijd tegen de Macedoniërs tot de totale oorlog in Noord-Afrika en de belegering van
Carthago. Fabius overwinningen bezorgen hem bewondering en respect, maar trekken ook hebzucht en jaloezie aan. Zo leert hij al snel dat zelfs
je trouwste bondgenoten je ergste vijanden kunnen worden. Voor Fabius komt het echter neer op één vraag: hoeveel is hij bereid op te offeren
voor zijn visie van Rome? Ondergang van Carthago, geïnspireerd op de game Total War: Rome II uit de bestsellende Total War-reeks, is de
eerste in een serie epische verhalen. Een verhaal over het lot van één man en zijn reis door het hart van het Romeinse Rijk. Een wereld waarin
elke soldaat en elke burger militaire slimheden en politieke intriges gebruikt om aan de dood te ontsnappen...
De stier uit zee Mary Renault (pseud. van Eileen Mary Challans) 1962 Vervolg op 'De koning moet sterven'. De legendarische koning Theseus
streeft naar een uitbreiding van de macht van zijn koninkrijk, maar ziet zich gedwarsboomd door de goden.
De gesloten kamer Maj Sjowall 2010-01-01 In een van binnenuit afgesloten kamer wordt het lijk van een magazijnmedewerker gevonden. De

politie beseft dat er maar één conclusie mogelijk is: zelfmoord. Inspecteur Martin Beck staat echter voor een raadsel, want de man is
doodgeschoten, maar het wapen is in geen velden of wegen te bekennen. De gesloten kamer maakt deel uit van de spraakmakende reeks rond
inspecteur Martin Beck.
De man op het balkon Maj Sjowall 2010-01-01 Kort na elkaar worden twee jonge meisjes vermoord. Het gehele politiekorps van Stockholm is op
de been om de dader op te sporen. Er is slechts één ding over hem bekend: hij is een lustmoordenaar. De man op het balkon is het derde deel
van de spraakmakende reeks rond inspecteur Martin Beck.
Een gladiator sterft slechts één keer Steven Saylor 2021-07-12 Na tien historische thrillers waar Gordianus de Vinder moordzaken probeert op te
lossen, krijgt de lezer in het elfde boek van de Roma Sub Rosa-reeks een nieuwe kant van de befaamde detective te zien. ‘Een gladiator sterft
slechts een keer’ is een bundel van negen verhalen, waar we Gordianus treffen in het begin van zijn glansrijke carrière, nog voor Bethesda zijn
vrouw werd en de fenomenale Cicero zijn goede vriend. Tegen het decor van de woelige politieke ontwikkelingen in het antieke Rome, geeft
bestsellerauteur Steven Saylor een bijzonder inzicht in de jonge jaren van Gordianus - en zijn eeuwige dorst naar gerechtigheid. Steven Saylor
(1956) is een Amerikaanse schrijver die vooral bekendheid heeft verkregen met zijn historische thrillers in de Roma Sub Rosa-reeks, waarin
hoofdpersoon Gordianus de Vinder moordzaken probeert op te lossen in het antieke Rome. Met zijn eindeloze kennis van de Oudheid en
klassieke literatuur weet hij lezers wereldwijd te vermaken met misdaadromans ten tijde van Julius Caesar, Cleopatra en Cicero. Ook de Romareeks is populair, waaronder het gelijknamige eerste deel, dat een New York Times-bestseller werd. Naast zijn historische romans schreef hij ook
erotische fictie onder het pseudoniem Aaron Travis.
Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley Davidson is een privédetective met een bijzondere gave: ze kan doden
zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen. Als Charley en haar beste vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan
opsporen, blijkt alles ingewikkelder dan het in eerste instantie leek. Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door demonen die maar
één ding willen: contact met Charley. Lukt het Charley om de vermiste vrouw terug te vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad?
Darynda Jones won met haar debuut Eerste steen rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen
humor en suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en fantasy dan is dit jouw boek. Viva
Wat nooit gebeurt Anne Holt 2010-06-24 Inspecteur Yngvar Stubø en profiler Inger Johanne Vik hebben net samen hun eerste kind gekregen,
wanneer twee gruwelijke moorden worden gepleegd. De slachtoffers zijn bekende Noren die na de moord op symbolische wijze zijn verminkt, en
alles wijst erop dat dit het werk is van een seriemoordenaar. Stubø geeft zijn ouderschapsverlof op om het onderzoek te leiden, maar nadat er
nog meer moorden worden gepleegd kan ook Vik zich, ondanks haar postnatale depressie, niet langer afzijdig houden. Het patroon dat zij in de
moorden ontdekt leidt echter tot een angstaanjagende conclusie: het volgende slachtoffer kan niemand anders zijn dan haar partner Stubø. Wat
nooit gebeurt is een ongeëvenaard spannende thriller waarmee Anne Holt voorgoed bewijst dat ze tot de absolute top van de internationale
misdaadliteratuur behoort.
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
Het lijkenhuis Jefferson Bass 2009-10-28 Vol met fantastische forensische details dit is the real deal. Kathy Reichs Op een heuvelrug in

Tennessee bevindt zich het forensisch onderzoeks- instituut de Bodyfarm. Onder auspici van de universiteit van Tennessee verricht dr. Bill
Brockton hier wetenschappelijk onderzoek naar het ontbindingsproces van het menselijk lichaam. Het terrein ligt vol menselijke lichamen - in de
openlucht, begraven, onder water en in de kofferbakken van autos - en Brockton registreert nauwlettend het ontbindingsproces. Op een dag
wordt Brockton door de politie gevraagd om te assisteren bij een mysterieuze zaak. In een grot is het gebalsemde lichaam van een jonge vrouw
gevonden. Nader onderzoek wijst uit dat de vrouw is gewurgd. Maar als Brockton zich op de zaak stort en meer te weten komt over de identiteit
van de vrouw, blijkt dat bepaalde mensen liever niet hebben dat de waarheid wordt onthuld Het lijkenhuis is het eerste boek in een nieuwe serie,
genaamd De Bodyfarm Mysteries, voor liefhebbers van de boeken van Karin Slaughter en Patricia Cornwell, en van de televisieserie CSI. De
Bodyfarm Mysteries zijn gebaseerd op waargebeurde zaken uit de archieven van de Bodyfarm, waarvan auteur Bill Bass de oprichter is.
Jefferson Bass is het pseudoniem voor dr. Bill Bass en Jon Jefferson. Bill Bass is al dertig jaar lang een van de bekendste forensisch
onderzoekers ter wereld en hij heeft aan zeer veel moordzaken gewerkt. Jon Jefferson is journalist en documentairemaker. Hij schreef onder
meer voor The New York Times, USA Today en Newsweek. Samen schreven Bass en Jefferson eerder De Bodyfarm (2004).
Het zwarte vuur C.J. Sansom 2011-12-15 In de zomer van 1540 verdedigt advocaat Matthew Shardlake de jonge, van moord beschuldigde
Elizabeth. Het lijkt een hopeloze zaak, want de vrouw zwijgt in alle talen. Ze gaat een zekere dood tegemoet, maar dan geeft Thomas Cromwell
twee weken uitstel van executie. In ruil daarvoor moet Shardlake de formule van een nieuw wapen, genaamd 'het zwarte vuur', in handen weten
te krijgen. In een wanhopige poging om het leven van Elizabeth te sparen gaat hij op zoek naar de twee alchemisten die het in hun bezit hebben.
Maar zij blijken te zijn vermoord en de formule is verdwenen.
Will Trent 5 & 6 Karin Slaughter 2019-04-16 Deel vijf en zes van de Will Trentserie in één e-bundel. (1) GEVALLEN Een normale dag eindigt
voor Faith Mitchell in een vreselijke nachtmerrie. Er wordt ingebroken in het huis van haar moeder, een onbekende man wordt vermoord, en er
vindt een gijzeling plaats. Bovendien lijkt haar moeder spoorloos verdwenen... Faith gaat op zoek naar de overvallers. Waarom is haar moeder
verdwenen? Heeft haar verleden ermee te maken? Samen met Will Trent, Amanda Wagner en Sara Linton duikt Faith in het verleden van haar
moeder; het wordt een zoektocht waarbij ook zijzelf een groot risico lopen. (2) GENADELOOS Inspecteur Will Trent lijkt, gesterkt door zijn liefde
voor Sara Linton, eindelijk afscheid te kunnen nemen van zijn verleden. Maar wanneer zijn collega Amanda Wagner hem bewust buiten het
onderzoek naar de moord op een jonge studente houdt, beseft hij dat de gebeurtenissen uit zijn jeugd hem nooit met rust zullen laten. Will
verricht zijn eigen speurwerk en keert daarvoor terug naar het weeshuis waar hij opgroeide. Daar treft hij onverwacht Amanda aan... Deze
boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
F Daniel Kehlmann 2013-11-08 Arthur Friedland heeft drie zonen. Martin, een katholieke priester die waarlijk niet gelooft; en de identieke
tweeling Eric en Iwan. De een is een diep in de schulden zittende financieel adviseur, die lijdt aan visioenen, de ander een mislukt schilder die
naam krijgt met het vervalsen van een uitgerangeerde meester. Er lijkt vooralsnog niets aan de hand, totdat de schimmige mannen plots voor
een afgrond komen te staan. Een moment van onachtzaamheid, een misstapje, een onbeduidend toeval en wat zo gevreesd werd, wordt waar. F
is een virtuoze roman, vol verwisselingen en geheimzinnigheid, die draait en draait met de werkelijkheid en wat zich daarachter af kan spelen.
De triomf van Caesar Steven Saylor 2021-09-13 In het twaalfde deel van de Roma Sub Rosa-reeks van bestsellerauteur Steven Saylor, staat
Gordianus de Vinder voor een van zijn belangrijkste missies ooit. Het leven van Julius Caesar staat op het spel. Zijn vrouw, Calpurnia, huurt
detective Gordianus in wanneer ze wordt achtervolgd door een angstaanjagend voorgevoel. Al gauw stuit de befaamde speurder op een bizarre
samenzwering, die hem tot aan de hoogste bestuurders in het antieke Rome leidt. ‘Triomf van Caesar’ is een historische thriller, waarin Saylor de
antieke tijd beschrijft na de Romeinse burgeroorlog en Gordianus met gevaar voor eigen leven de machtigste man van Rome probeert te redden.

Steven Saylor (1956) is een Amerikaanse schrijver die vooral bekendheid heeft verkregen met zijn historische thrillers in de Roma Sub Rosareeks, waarin hoofdpersoon Gordianus de Vinder moordzaken probeert op te lossen in het antieke Rome. Met zijn eindeloze kennis van de
Oudheid en klassieke literatuur weet hij lezers wereldwijd te vermaken met misdaadromans ten tijde van Julius Caesar, Cleopatra en Cicero.
Ook de Roma-reeks is populair, waaronder het gelijknamige eerste deel, dat een New York Times-bestseller werd. Naast zijn historische romans
schreef hij ook erotische fictie onder het pseudoniem Aaron Travis.
Dood van een slavendrijver Steven Saylor 2021-09-02 Oog om oog, tand om tand? In het antieke Rome, 72 jaar voor Christus, gelden er andere
wetten, al helemaal als het gaat om een slaaf die zijn meester vermoordt. Het enige dat de daders hebben achtergelaten is het verminkte
lichaam en het woord ‘Sparta’. Terwijl detective Gordianus de Vinder de daders probeert op te sporen, vindt namelijk de bloedige opstand van
Spartacus plaats - Rome is in rep en roer. Uiteindelijk wordt het ongenadige bevel om alle slaven van de vermoorde meester binnen drie dagen
te doden als straf... Alleen het vinden van de werkelijke daders kan dit bloedbad voorkomen. Zal het Gordianus lukken om op tijd de waarheid te
achterhalen en tientallen onschuldige slaven te redden van de dood? ‘Dood van een slavendrijver’ is het tweede deel in de Roma Sub Rosareeks van bestsellerauteur Steven Saylor. Steven Saylor (1956) is een Amerikaanse schrijver die vooral bekendheid heeft verkregen met zijn
historische thrillers in de Roma Sub Rosa-reeks, waarin hoofdpersoon Gordianus de Vinder moordzaken probeert op te lossen in het antieke
Rome. Met zijn eindeloze kennis van de Oudheid en klassieke literatuur weet hij lezers wereldwijd te vermaken met misdaadromans ten tijde van
Julius Caesar, Cleopatra en Cicero. Ook de Roma-reeks is populair, waaronder het gelijknamige eerste deel, dat een New York Times-bestseller
werd. Naast zijn historische romans schreef hij ook erotische fictie onder het pseudoniem Aaron Travis.
Verleid door de zon Nora Roberts 2011-10-07 Even intrigerend als zijn naam, even gevaarlijk en meeslepend als zijn foto's. Zo wordt
oorlogsfotograaf Shade Wilder beschreven in het tijdschrift waarvoor Bryan Mitchell de glamour-foto's levert. Maar wanneer ze samen een
reportage moeten maken, wordt haar al gauw duidelijk dat de samenwerking geen feest zal worden. De man is gewoon te arrogant voor
woorden. Shane staat evenmin te trappelen om op stap te gaan met een tenger popje dat de kost verdient met het fotograferen van de jetset.
Afstand houden lijkt hun allebei verreweg het beste. Helaas staan daarbij twee dingen in de weg: de zinderend hete zomer en de fysieke
nabijheid van de ander...
Het verraad van Bethlehem Matt Beynon Rees 2011-03-12 De held van Het verraad van Bethlehem heet Omar Yussef.Hij is leraar geschiedenis
in een Palestijns vluchtelingenkamp aan de rand van Bethlehem, een bescheiden idealist, wars van radicalisme en geweld. In deze Omar Yussef
huist een onverschrokken amateurdetective, een Palestijnse Philip Marlowe die hummus eet en gesmokkeldewhisky drinkt. George Saba is een
favoriete oud-leerling van Yussef; hij behoort tot de minderheid van christelijke Palestijnen.Als Israëlische sluipschutters een Palestijnse
opstandeling doden,wordt Saba opgepakt op verdenking van collaboratie met de Israëliërs. Yussef, overtuigd van de onschuld van George,
begint aan een eenzame kruistocht op zoek naar de werkelijke dader. Niemand helpt hem, dat is veel te gevaarlijk. Maar zijn vastbeslotenheid
om de naam van zijn vriend te zuiveren wint het van zijn angst. Het verraad van Bethlehem is een indringend portret van de Westelijke
Jordaanoever, waar Palestijnen in een wereld van geweld, religieus fanatisme en corruptie hun dagelijks leven proberen te leiden; een
misdaadroman die de drama's van dit verscheurde land beter verheldert dan welk essay ook.
Imperium Robert Harris 2009-10-31 Op zijn eenentwintigste heeft Marcus Cicero slecht één levensdoel: heerschappij over de Romeinse staat,
imperium. In zijn adembenemende literaire thriller beschrijft Robert Harris hoe Cicero uitgroeit tot de meest briljante en welbespraakte advocaat
uit de geschiedenis, die zich met zijn gevreesde, bijtende humor en gedreven door een verpletterende ambitie een weg vecht naar het absolute

machtscentrum van Rome.
De opkomst en ondergang van grootmachten Tom Rachman 2014-06-10 Niemand weet precies hoe Tooly Zylberberg eigenaar is geworden van
het noodlijdende boekwinkeltje World’s End in de heuvels van Wales. De Russische immigrant Humphrey leert haar schaken, maar is dat zijn
enige rol? Hoe zit het met Sarah, die uit het niets opduikt in Tooly’s leven, en net zo snel weer verdwijnt? En wie is Venn, de obscure maar
charismatische man die iedereen een stapje voor lijkt te zijn? Met De opkomst en ondergang van grootmachten schaart Tom Rachman zich
tussen de allergrootste auteurs van dit moment en zet hij een fenomenale literaire puzzeltocht neer die drie decennia en diverse continenten
omspant en langs alle excentrieke personages voert die ooit hebben bijgedragen aan de opvoeding van Tooly Zylberberg.
Een vreemd gezicht Åke Edwardson 2010-02-01 Het zijn onrustige tijden voor Erik Winter, hoofdinspecteur in Göteborg. Hij wordt binnenkort
veertig, zijn vader is zojuist overleden en zijn vriendin Angela staat op het punt om bij hem in te trekken nu ze zwanger is van hun eerste kind. En
dat is nog maar het begin. In de straat waar hij woont, een paar huizen van het zijne vandaan, blijkt een gruwelijke dubbele moord te zijn
gepleegd. Een jong echtpaar is met messteken om het leven gebracht en hun hoofden zijn verwisseld, terwijl de moordenaar satanische metalmuziek draaide. Winter stort zich op de zaak. Wat hij echter niet weet is dat die moordenaar zijn volgende twee slachtoffers al in het vizier heeft:
een drukbezette politieman en zijn zwangere vriendin...
De straf die ze verdient Elizabeth George 2018-09-18 De burgers van het Engelse stadje Ludlow zijn diep geschokt als de plaatselijke diaken
beschuldigd wordt van een ernstig misdrijf en gearresteerd wordt. Kort daarna wordt hij dood in zijn cel gevonden. In opdracht van Scotland Yard
probeert sergeant Barbara Havers enig licht te werpen op het mysterieuze incident. In het begin wijst alles op de zelfmoord van een wanhopig
man, maar Havers en inspecteur Thomas Lynley twijfelen daaraan. Samen nemen ze een kijkje achter de idyllische façade van Ludlow ¿ en
ontdekken dat bijna iedereen er iets te verbergen heeft... De straf die ze verdient is de ingenieuze twintigste Lynley-thriller over de leugens die
we vertellen en de leugens die we geloven.
Zomers vuur Maya Banks 2016-07-12 Op een Grieks eiland is de verleiding nooit ver weg. De Griekse broers Anetakis weten daar alles van,
totdat zíj een keer in de verleiding worden gebracht. Chrysander is verbijsterd wanneer hij zijn ex-minnares - zwanger! - op tv ziet. Hij lokt haar
mee, maar beseft zijn kapitale misrekening te laat. Een tomboy zet haar zinnen op de veel oudere Theron, die bijna gaat trouwen. En een affaire
met grote gevolgen. Piers betwijfelt of het kind van zijn assistent van hem is, maar hij kan haar niet loslaten. Drie broers - drie bloedmooie
mannen - en het offer dat echte liefde vraagt. Eerder verschenen in Intiem onder de titels Minnares van een Griek, Bruid voor een Griek, Affaire
met een Griek. 'Entertainment in overvloed, wat de lezers laat verlangen naar het volgende boek.' - Publishers Weekly 'Maya Banks heeft me het
hele spectrum van emoties laten zien.' - USA Today
Het heilige vuur Ellis Peters 2013-05-17 Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de
kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn
speurzin.Broeder Cadfael wordt naar Wales gestuurd om de beenderen van een gestorven heilige te bemachtigen. Het klooster van Shrewsbury
zou wél varen bij het bezit van de botten die, naar verluidt, bovennatuurlijke krachten bezitten.Wanneer Cadfael de tocht aanvaardt, vindt hij vele
obstakels op zijn weg, onder andere een wonderbaarlijke dode...
Kus onder de sterren Jill Shalvis 2018-02-13 Lucky Harbor Ze is op zoek naar hoop... en vindt een knappe ranger! Deel 5 Amy Michaels had
geen fijne jeugd, en aan haar jaren als puber denkt ze ook liever niet terug. Eigenlijk is ze pas sinds kort blij met haar leven, en dat komt allemaal
door het plaatsje Lucky Harbor. Haar oma bracht er ooit haar gelukkigste vakantie door en vond er tijdens lange bergwandelingen rust en hoop.
Op zoek naar hetzelfde geluksgevoel trekt Amy, gewapend met haar oma's dagboek, de natuur in, waar ze vervolgens hopeloos verdwaalt... en

wordt gered door de knappe ranger Matt Bowers! Alwéér een wandelaar die onvoorbereid de berg op is gegaan! Matt heeft er bijna een dagtaak
aan. Toch zijn ze zelden zo mooi als Amy Michaels. Of zo afstandelijk. Maar wanneer ze door een omgevallen boom worden gedwongen samen
de nacht onder de sterren door te brengen, kruipt ze steeds dichter naar hem toe...
De brandweerauto die verdween Maj Sjöwall 2010-01-01 In een haven wordt een lijk aangetroffen. Vervolgens vindt er een zelfmoord plaats.
Een derde persoon berooft zich eveneens van het leven uit angst vermoord te worden. Maar waarom schreef een van hen vlak voor zijn dood de
naam van Martin Beck op een blocnote? De brandweerauto die verdween is het vijfde deel van de spraakmakende reeks rond inspecteur Martin
Beck.
De verschrikkelijke man uit Saffle Maj Sjowall 2010-01-01 Een gruwelijke moord overtreft alle zaken die de Stockholmse recherche tot nu toe
heeft behandeld. Een ernstig zieke politie-inspecteur is op beestachtige wijze afgeslacht. Het moordwapen: een bajonet. Heeft Martin Beck met
een geesteszieke moordenaar te maken? De verschrikkelijke man uit Säffle is het zevende deel van de spraakmakende reeks rond inspecteur
Martin Beck.
Catilina's wapen Steven Saylor 1994
De man die even wilde afrekenen Maj Sjowall 2010-01-01 In een van de chique restaurants van Malmö wordt een aanslag gepleegd op een
grootindustrieel en geldmagnaat, die zelf niet helemaal zuiver op de graat is. Martin Beck wordt ingeschakeld bij deze delicate zaak. Hij moet
voorkomen dat de zaak desastreuze internationale consequenties krijgt. De man die even wilde afrekenen is het zesde deel van de
spraakmakende reeks rond inspecteur Martin Beck.
De politiemoordenaar Maj Sjowall 2010-01-01 Misdaad in Zweden werd nog nooit zo goed beschreven ‘Op de voorbank zaten twee dieven. Ze
waren jong en zenuwachtig en maakten veel fouten. Ze wisten beiden dat ze waren opgemerkt en bovendien hadden ze pech. Het was slecht
begonnen en het zou nog erger worden.’ Na een nachtelijke routinecontrole vindt er een vuurgevecht plaats tussen de surveillerende agenten en
twee jongens. Een politieagent sterft en twee raken zwaargewond. Een van de daders weet te ontkomen en is sindsdien spoorloos. Zal het
Martin Beck lukken deze politiemoordenaar op te sporen? De politiemoordenaar is het negende deel van de spraakmakende reeks rond
inspecteur Martin Beck. Het Zweedse schrijversechtpaar Maj Sjöwall en Per Wahlöö wilde de actuele misstanden in de maatschappij aan de
orde stellen en wist hiermee een groot internationaal publiek te veroveren. Misdaadauteurs, lezers en recensenten uit heel de wereld weten
inmiddels dat de boeken nog niets aan kracht hebben verloren.
Wonden van eer Anthony Riches 2013-12-14 Anthony Riches, Wonden van eer `Dit is snelle, pakkende fictie om de hele nacht door te lezen.'
Conn Iggulden Marcus Valerius Aquila is nog maar net aangekomen in Brittannië als hij moet rennen voor zijn leven. Hij is namelijk door de
machtswellustige keizer Commodus veroordeeld tot een oneervolle dood. Zijn plan is om een nieuwe identiteit aan te nemen, te dienen in een
obscuur regiment bij de Muur van Hadrianus en zich schuil te houden, in de hoop op gerechtigheid. Maar dan komt er een barbarenleger vanuit
de woestenij ten noorden van de Muur opzetten en moet Marcus bewijzen dat hij sterk genoeg is om een leger te leiden in een brute oorlog
tegen een genadeloze vijand. Wonden van eer is het verhaal van een jonge strijder in het hardste en succesvolste leger van de klassieke
oudheid. `Steekt overal met kop en schouders bovenuit... Levendige personages voeren hun strijd rond de noordelijke grens met een zeldzame
combinatie van precieze details en rauwe emotie.' Manda Scott Anthony Riches studeerde militaire geschiedenis aan de universiteit van
Manchester.
Het laatste lijk Ellis Peters 2013-05-17 Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de
kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Na

een gruwelijke veldslag verlaat Cadfael de vredige kloostertuin om zich te wijden aan een naargeestige taak: het begraven van de
gesneuvelden.Het officiële dodental is 94, maar... Cadfael ontdekt dat er 95 lijken te begraven zijn. Alle reden voor Cadfael om zélf ten strijde te
trekken.
Romeins bloed Steven Saylor 2021-07-19 Wat beweegt een zoon om zijn eigen vader te vermoorden? In het oude Rome, in 80 v.Chr, wordt
detective Gordianus de Vinder opgedragen om de jonge advocaat Cicero te helpen met de verdediging van de rijke boerenzoon. Op een ernstige
misdaad als vadermoord staat een meedogenloos harde straf, dus gaat Gordianus direct aan de slag met het onderzoek. Naarmate hij dichter bij
de waarheid komt in de donkere steegjes van Rome, wordt hij echter steeds meer van hogerop tegengewerkt. Wat hebben de bestuurders van
Rome te verbergen? Romeins bloed is het eerste deel van de succesvolle Roma Sub Rosa-serie van bestsellerauteur Steven Saylor. Steven
Saylor (1956) is een Amerikaanse schrijver die vooral bekendheid heeft verkregen met zijn historische thrillers in de Roma Sub Rosa-reeks,
waarin hoofdpersoon Gordianus de Vinder moordzaken probeert op te lossen in het antieke Rome. Met zijn eindeloze kennis van de Oudheid en
klassieke literatuur weet hij lezers wereldwijd te vermaken met misdaadromans ten tijde van Julius Caesar, Cleopatra en Cicero. Ook de Romareeks is populair, waaronder het gelijknamige eerste deel, dat een New York Times-bestseller werd. Naast zijn historische romans schreef hij ook
erotische fictie onder het pseudoniem Aaron Travis.
De hond Joseph O'Neill 2014-11-06 In 2007 komt een advocaat in New York een oude vriend van de universiteit tegen. Hij krijgt een baan
aangeboden als beheerder van een gigantisch familiefortuin in Dubai. De relatie van de advocaat is net op de klippen gelopen en in de hoop een
nieuw begin te kunnen maken, accepteert hij de baan. Eenmaal in Dubai, wordt het hem al snel duidelijk dat hij een verkeerde en potentieel
gevaarlijke keuze heeft gemaakt. De hond is een geestige, originele en zeer actuele roman met een heerlijke antiheld in de hoofdrol. Na het
grote succes van Laagland heeft Joseph O'Neill opnieuw een meesterlijke roman over de vele complicaties van het moderne leven geschreven.
The Publishers Weekly 2008
De samoerai Shusaku Endo 2018-03-27 Van Shusaku Endo, de auteur van ‘Stilte’: Een pakkend portret van een buitengewone historische reis
vol gevaren en ontberingen; een roman over verdraagzaamheid, geloof en hoogmoed die je niet loslaat. In 1613 gaat een droom van de
missionaris Vader Pedro Velasco in vervulling: de Japanners steken de Stille Oceaan over. En hij gaat met hen mee. Samen met een groep
Samoerai zet hij koers naar Mexico, vervolgens Spanje en uiteindelijk Rome, in de hoop dat door nieuwe handelsrelaties met de Westerse
wereld, Japan rijp zal worden voor bekering tot het christendom – met hem als hun bisschop. Maar het lot heeft andere plannen voor Vader
Velasco. ‘Het is om de levenslange rij van armzalige Christus-gestalten die door zijn oeuvre wandelt, dat Endo herinnerd zal worden als een der
zeer groten, vergelijkbaar met Dante of Dostojevski.’ – Willem Jan Otten
Zeeën van liefde Jill Shalvis 2020-06-02 Een flirt met een sexy surfer klinkt haar als muziek in de oren! Componist Becca Thorpe heeft altijd al de
zee willen zien. Omdat ze ook wel een dosis geluk kan gebruiken, lijkt het badplaatsje Lucky Harbor haar de ideale plek om op adem te komen.
Ver weg van de drukke stad, de zorg voor haar broer, de herinneringen aan haar ex... Hier hoeft ze alleen maar in het moment te leven! En wat
past daar nu beter bij dan een flirt met de sexy gebruinde surfer die ze meteen bij aankomst ontmoet? Alleen vindt ze een of twee momenten met
deze Sam al snel bij lange na niet genoeg... Op een serieuze relatie zit botenbouwer Sam Brody - aka ‘sexy surfer’ - niet te wachten, maar dat
betekent niet dat hij geen plezier mag maken met de mooie Becca. Ze heeft immers toch geen plannen om in Lucky Harbor te blijven. Maar
wanneer haar broer opduikt en haar vraagt terug te keren naar haar glamourleven in de stad, begint hij ‘m wel te knijpen. Wil hij dan toch liever
dat ze bij hem blijft?
De adelaar van het negende Rosemary Sutcliff 2003 Om de eer van zijn overleden vader te redden gaat een jonge Romein met zijn Britse vriend

in het Brittannië van de 2e eeuw op zoek naar de verdwenen standaard van zijn vaders legioen.
Flirten met kerst Jill Shalvis 2018-11-27 Na het schrijven van de ene na de andere bestseller, heeft Colbie Albright ineens geen inspiratie meer.
Omdat ze een paar weken vrij heeft voor kerst, vertrekt ze naar San Francisco voor een verfrissende pauze. Dat ze daar vrijwel meteen kopjeonder gaat in een fontein, is echter wat veel van het goede! Gelukkig wordt ze snel uit het water gevist - en haar redder in de nood is zó knap,
dat ze bijna weer in ademnood komt. Dat brengt haar wel op een idee: een flirt is vast de perfecte remedie tegen een writer's block! Maar kan ze
deze Spencer Baldwin wel weer loslaten als het tijd is om terug naar huis te gaan?
De terroristen Maj Sjowall 2010-01-01 ‘Op dat moment opende zich de grond, vlak onder de kogelvrije Cadillac. De luchtdruk sloeg beide
mannen naar achteren. Eén ding was Gunvald Larsson in ieder geval en dat was sterk. Hij greep met beide handen de balustrade vast en keek
omhoog.’ Wanneer een Amerikaanse senator op het punt staat een officieel bezoek aan Zweden te brengen, blijkt dat een internationale
terroristische organisatie, ULAG, een aanslag op deze politicus beraamt. Er is zo goed als niets over deze organisatie bekend. Martin Beck zal
zijn uiterste best moeten doen om deze aanslag te voorkomen. De terroristen is het tiende deel van de spraakmakende reeks rond inspecteur
Martin Beck. Het Zweedse schrijversechtpaar Maj Sjöwall en Per Wahlöö wilde de actuele misstanden in de maatschappij aan de orde stellen en
wist hiermee een groot internationaal publiek te veroveren. Misdaadauteurs, lezers en recensenten uit heel de wereld weten inmiddels dat de
boeken nog niets aan kracht hebben verloren.
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