The Tudor Plot Cotton Malone 75 Steve Berry
Eventually, you will entirely discover a additional experience and achievement by spending more
cash. nevertheless when? do you take that you require to acquire those every needs bearing in
mind having significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats
something that will lead you to understand even more concerning the globe, experience, some
places, as soon as history, amusement, and a lot more?
It is your totally own mature to achievement reviewing habit. in the middle of guides you could
enjoy now is The Tudor Plot Cotton Malone 75 Steve Berry below.

De hospita Roald Dahl 2013-09-12 De hospita is afkomstig uit de bundel Op weg naar de hemel,
die nog tien andere spannende korte verhalen over de duistere facetten van het menselijke
karakter bevat.Een jongeman op zoek naar een slaapplaats ontmoet een bijzonder toeschietelijke
hospita. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR,
Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor
volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op
de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte
verhaal worden genoemd.
Onder de radar Lee Child 2016-11-07 Reacher is in deze 21e Jack Reacher-thriller van Lee Child
in Duitsland voor een geheime missie. Hij heeft geduchte tegenstanders, en moet dus onder de
radar blijven... In Onder de radar, de eenentwintigste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur
Lee Child, vertrekt Reacher in 1996 naar Hamburg voor een zeer geheime missie. Een
jihadistische cel daar heeft een boodschap gekregen: de Amerikaan wil honderd miljoen dollar.
Wat is er gaande? Jack Reacher begeeft zich op verraderlijk terrein. Hij krijgt te maken met
nieuwe, geduchte tegenstanders, dubbele agenda’s en keiharde actie. Als Reacher het spel mee
wil spelen, is alles geoorloofd – zolang hij onder de radar blijft. Lee Child is winnaar van de
prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de
International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim
honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter
wereld. ‘Jack Reacher: de gaafste serie-hoofdpersoon die er te koop is.’ Stephen King
Steve Jobs de biografie Walter Isaacson 2013-06-12 Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit
de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig
aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er
minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. De enige geautoriseerde en
volledige biografie van Steve Jobs Walter Isaacson heeft de afgelopen drie jaar exclusieve en
unieke gesprekken voerde met Jobs, zijn familie en vrienden. Isaacson kreeg zo een beeld van de
mens Steve Jobs. Maar Isaacson heeft ook gesproken met collega's bij Apple en met zijn
concurrenten, om een beeld van de zakenman te krijgen. Wie is de man die de wereld aan zijn
voeten kreeg met Apple? Walter Isaacson is de voorzitter van het Aspen Institute. In het verleden
was hij onder meer hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij schreef eerder
gezaghebbende biografieën van Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
Het pionnenspel Steve Berry 2020-05-01 Cotton Malone onderzoekt een zaak uit de start van zijn
carrière waarin gekeken werd of een conflict tussen FBI en het ministerie van justitie de basis
vormde voor de moord op Dr. Martin Luther King. Het pionnenspel (The Bishop's Pawn) van Steve
Berry verscheen vijftig jaar na de moord op Dr. Martin Luther King Jr. 50 jaar na de moord op Dr.
Martin Luther King Jr, moet Cotton Malone de waarheid achterhalen over wat er werkelijk

gebeurde in Memphis op 4 april 1968. Het brengt hem terug naar het begin van zijn carrière
waarin hem gevraagd werd een zaak te onderzoeken waarbij de FBI tegenover het ministerie van
justitie kwam te staan. Lag deze vete, waarin FBI-baas J. Edgar Hoover een hoofdrol had, aan de
basis van de moord op Dr. King? De boeken van Steve Berry worden alom geprezen vanwege
hun rijkdom aan historische details en de grondige research. ‘Een zeer indrukwekkende what ifthriller over een van de belangrijkste historische figuren in van de 20e eeuw.’ Associated Press
Tom Clancy In zijn macht Mark Cameron 2019-05-21 Een aanval op een olieboorinstallatie in
Tsjaad wordt gevolgd door een terreuraanslag op een Amerikaans oorlogsschip. Terwijl president
Jack Ryan zich voorbereidt op een topontmoeting met de Chinese president Zhao, siddert de
wereld onder het geweld van een reeks raanslagen die niets met elkaar te maken lijken te hebben.
Maar wanneer op een afgelegen weg in Texas een auto aan de kant wordt gezet en een gestolen
USB-stick wordt gevonden, blijkt er wel degelijk een verband te bestaan. De internationale
verhoudingen komen nog verder onder druk te staan wanneer een Amerikaans spionageschip uit
koers raakt in de Zuid-Chinese Zee en in Chinese handen dreigt te vallen. Aan John Clark en het
team van de Campus de taak om het brein achter de aanslagen te ontmaskeren, voordat het te
laat is...
Het duikersspel Jesse Ball 2020-01-28 Het streven naar gelijkheid en rechtvaardigheid heeft de
mensheid bijna te gronde gericht. Nu is de wereld verdeeld in twee groepen, de patsers en de
kwadra’s. De patsers mogen de kwadra’s doden, en dat doen ze ook – ze zetten simpelweg hun
gasmasker op en laten het gas zijn vernietigende werk doen. Het duikersspel beschrijft een
maatschappij die ongemakkelijk veel op de onze lijkt, maar waarin gelijkheid en rechtvaardigheid
als achterhaalde concepten worden beschouwd. Welke gevolgen heeft een gebrek aan
beschaving voor de samenleving, wat betekent het als angst alomtegenwoordig is? Moeten we
definitief afscheid nemen van het idee dat compassie een menselijke eigenschap is? Met zijn
kenmerkende empathie en vindingrijkheid bevestigt Jesse Ball in deze nieuwe roman zijn faam als
een van de meest fascinerende talenten van de hedendaagse literatuur.
Een duister koor Sophie Hannah 2014-02-21 Louise heeft hoogoplopende ruzie met de buurman
die ’s nachts harde muziek draait en Louise uit haar slaap houdt. Politie en gemeente weigeren te
helpen. Beeld zij zich alles in...? Van de ‘koningin van de psychologische thriller’ komt deze
beklemmende standalone, in de stijl van Stephen King. Dit boek kruipt bij alle lezers onder de
huid. Louise woont met haar man Stuart in Cambridge. Hun zoontje Joseph is net aangenomen op
een prestigieuze koorschool, waardoor ze hem alleen nog in de vakanties zal zien. Louise is daar
helemaal kapot van, maar zo zijn de regels, en Stuart houdt vol dat dit het beste voor hun kind is.
Zonder Joseph thuis is er niets dat Louise af kan leiden van de hoogoplopende ruzie met hun
buurman die ’s nachts harde muziek draait en Louise uit haar slaap houdt. Politie en gemeente
weigeren te helpen, en uiteindelijk ziet ze maar een oplossing: ze verhuist naar een vakantiehuis
in een idyllisch park en hoopt zo haar leven weer op orde te krijgen. Maar Louise wordt
achtervolgd door muziek die alleen zij kan horen, gezongen door een koor dat alleen zij kan zien...
Sophie Hannah is een internationaal bestsellerauteur. Haar ijzersterke psychologische thrillers
rondom de zaken van rechercheurs Simon Waterhouse en Charlie Zailer zijn al in 24 landen
verschenen. Ze debuteerde met ‘Kleine meid’, daarna volgden ‘Gevarenzone’, ‘Moederziel’ (door
de BBC verfilmd), ‘De andere helft leeft’, ‘De lege kamer’, ‘Verborgen gebreken’ en ‘Brandschoon’.
‘Een duister koor’ is een standalone, waarmee ze bewijst ook andere genres in de vingers te
hebben.
De verdwenen orde Steve Berry 2019-04-23 Steve Berry – De verdwenen orde (The Lost Order),
voor de fans van Dan Brown en Ken Follett. Ridders van de Gouden Cirkel was het grootste
geheim genootschap in de Amerikaanse geschiedenis. Ze vergaarden miljarden aan gestolen
goud en zilver, wat door het hele land verborgen werd. Nu, ruim honderdvijftig jaar later zijn twee
nazaten van de Ridders op zoek naar de schatten. Cotton Malone raakt betrokken op een manier
die hij niet had kunnen voorzien. Via de achterkamers van het Smithsonian instituut, de bossen in
Arkansas tot de bergen in Nieuw Mexico; de jacht op een lang verloren schat is niet zonder

gevaar, vooral nu politiek Washington zich erin mengt... De boeken van Steve Berry wordt alom
geprezen vanwege hun rijkdom aan historische details en de grondige research. ‘Steve Berry leert
je bij elk boek weer veel over de geschiedenis en hij combineert dat met een ongekende vaart en
spanning.’ David Baldacci
Slapen in een zee van sterren Christopher Paolini 2020-10-07 Na de briljante middeleeuwse
Erfgoed-serie waagt Paolini zich nu aan fictie van de toekomst Kira heeft altijd al van verre,
vreemde werelden gedroomd. Maar nu ontwaakt ze in een nachtmerrie... Kira Navárez werkt als
xenobioloog. Het is haar taak om nog niet gekoloniseerde planeten te inventariseren en te kijken
of ze bruikbaar zijn voor mensen. Na jaren van trouwe dienst is ze klaar om haar carrière vaarwel
te zeggen en zich te gaan settelen, maar een gruwelijk misgelopen missie gooit roet in het eten.
Tijdens een routineklus valt Kira door een gat in een rotsformatie en komt terecht in een
ondergrondse kamer. Daar dringt een vreemd soort stof haar beschermende pak binnen. Als Kira
vier weken later ontwaakt, blijkt er iets in haar lichaam te huizen... Dit is het begin van een
onvoorstelbare reis door het melkwegstelsel. Als er een verwoestende ruimteoorlog losbarst, lijkt
Kira de laatste hoop van de mensheid. Maar is zij in staat de dreiging het hoofd te bieden, terwijl
ze haar grootste vijand met zich meedraagt? In de pers ‘Christopher Paolini is een van de meest
succesvolle fantasyschrijvers.’ Algemeen Dagblad ‘De Erfgoed-serie doet vaak aan In de ban van
de ring denken. Dezelfde dreigende sfeer, dezelfde grote avonturen.’ Elsevier ‘Christopher Paolini
is een wereldwijd succes.’ Veronica Magazine
De tombe van de keizer Steve Berry 2012-06-06 Cotton Malone ontvangt een anonieme brief met
daarin een link naar een website. Op die site ziet hij dat een onbekende man een vrouw martelt.
Zijn eis aan Malone: 'Bezorg mij het kunstwerk dat ze bij je in bewaring heeft gegeven' Dit roept
grote vragen op, want Malone heeft geen idee waar hij het over heeft. Op zoek naar antwoorden
stuit Malone op een meedogenloze broederschap en speurt hij tot in China, waar het
terracottaleger al 2200 jaar een gesloten tombe bewaakt. En juist daarin lijkt de oplossing te
liggen...
Daag me uit Lee Child 2015-09-08 In deze 20e Jack Reacher-thriller van Lee Child, stapt Reacher
uit de trein in een rustig stadje. Althans, dat denkt hij. Maar dan vindt hij een briefje over
tweehonderd moorden... In Daag me uit, deel 20 van de fenomenale Jack Reacher-serie van Lee
Child, hoeft Reacher nergens heen en heeft hij alle tijd van de wereld. Dus een afgelegen
stationnetje met de merkwaardige naam Mother's Rest lijkt hem een prima plaats om een zinloze
tussenstop te maken. Hij verwacht een paar stoffige, verlaten huizen te vinden, of een eenzame
grafzerk. In plaats daarvan treft hij een vrouw aan die wacht op een vermiste privédetective. Plus
een raadselachtig briefje over tweehonderd doden en een stadje vol zwijgende, wantrouwige
mensen. Weglopen zou makkelijk zijn. Maar dat is tegen Jack Reachers principes. Lee Child is
winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot
ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47
talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste
boekenmerk ter wereld. ‘De coolste hoofdpersoon van dit moment.’ Stephen King ‘De avonturen
van Jack Reacher zijn ernstig verslavend.’ NRC Handelsblad
De Groote Oorlog Sophie De Schaepdrijver 2013-09-25 Op 4 augustus 1914 viel het grootste
invasieleger tot dan toe ooit gemobiliseerd, een klein en weinig oorlogsbereid buurland binnen. En
zo begon voor België de groote oorlog. Een oorlog die leek op die van andere landen en toch ook
weer niet. Belgiës Eerste Wereldoorlog verliep od twee fronten: in de modder van de Ijzer en in het
bezette land. Loopgraven en bezetting, gifgas en dwangarbeid, of twee oorlogen in één: '14-'18
was voor België, wellicht meer nog dan voor andere landen in Europa, de erfzonde van de
twintigste eeuw. Sinds de publicatie van De Groote Oorlog in 1997 heeft het onderzoek naar
Blegiës Eerste Wereldoorlog een stroomversnelling gekend. Deze heruitgave biedt een nieuwe
inleiding. Het boek werd bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord.
De Lincoln mythe Steve Berry 2016-04-27 In ‘De Lincoln Mythe’ van Steve Berry beleeft Cotton
Malone een nieuw avontuur. De ontdekking van de botten van een in de 19e eeuw vermoorde

groep mormonen in Utah, ontketent een politieke strijd tussen het Witte Huis en de invloedrijke
kerk van de mormonen. De kiem van het conflict ligt in de Amerikaanse Burgeroorlog. Abraham
Lincoln stuurde zijn troepen naar Utah om te voorkomen dat de sekte zich bij de zuidelijke staten
zou aansluiten en het transport van goud uit Californië in gevaar zou komen. Cotton Malone raakt
bij de zaak betrokken wanneer de vermissing van een geheim agent verband lijkt te houden met
het eeuwenoude conflict. Amerikaanse Burgeroorlog. Utah. Mormonen. President van de
Verenigde Staten. Abraham Lincoln. Witte Huis. Joseph Smith. Voor de fans van Dan Brown en
A.M. Dean.
Kiki en Bezus Beverly Cleary 1985 Bezus' biggest problem was her 4-year-old sister Kiki. Even
though Bezus knew sisters were supposed to love each other, with a sister like Kiki, it seemed
impossible.
Einstein Walter Isaacson 2015-04-03 Einstein: man, mens en genie ‘Een bijzonder toegankelijke
en informatieve biografie.’ The New York Times In Einstein beschrijft Walter Isaacson het leven,
denken en wetenschappelijk werk van een man die onze kijk op het universum fundamenteel
veranderde. Hij geeft een helder overzicht van Einsteins wetenschappelijk werk, maar besteedt
ook ruim aandacht aan Einsteins vaak gecompliceerde relaties met vrouwen, aan zijn vele
wetenschappelijke contacten, zijn gedwongen verhuizing naar Amerika, zijn pacifisme en
zionisme. Walter Isaacson is CEO van het Aspen Institute. Hij was hoofdredacteur van Time
Magazine en schreef de bejubelde biografie van Steve Jobs. Zijn recente boek is Uitvinders, over
de mensen die aan de wieg stonden van onze digitale wereld.
Het groot Woorden-boeck, gestelt in't Neder-duytsch ende in't Engelsch Henry Hexham 1648
De derde industriele revolutie Jeremy Rifkin 2013-08-28 Naar een transformatie van economie en
samenleving De economie van de twintigste eeuw, mogelijk gemaakt door olie en andere fossiele
brandstoffen, lijkt in een eindfase gekomen. Met wellicht een nieuwe wereldwijde crisis in het
vooruitzicht zijn we wanhopig op zoek naar een duurzaam economisch model. Rifkin laat zien hoe
internettechnologie en groene energie voor een derde industriële revolutie kunnen zorgen. De
auteur schetst het beeld van honderden miljoenen mensen die in huizen, kantoren en fabrieken
hun eigen zonne-, wind- en geothermische energie produceren en die energie met elkaar delen
via een `energie-internet zoals we nu via internet informatie creëren en met elkaar delen. `Zijn
creatieve denken is van grote inspiratieve betekenis voor zowel beleidsmakers als gewone
burgers. José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie `Jeremy Rifkin laat helder
zien hoe groene energie en distributie ervan via het internet van grote invloed zal zijn op de
samenleving en het milieu. Nature
Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland komt
langzamerhand in het centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen. Gelukkig kan het
huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek
met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Een kleine kans Marjan Hof 2009-10-31 Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het
oorlog is. Hij is dokter en wil mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte
krijgen, of een ongeluk. En er zijn verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna
niemand heeft een dode vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is maar heel klein.
Kiek wil de kans nog kleiner maken. Ze krijgt een idee...
The Publishers' Circular and Booksellers' Record 1926
Duivels goud Steve Berry 2012-06-07 Jonathan Wyatt is een huurling met een geheime agenda.
Hij heeft zojuist al zijn schepen achter zich verbrand en bereidt zich in een Zuid-Amerikaans
dorpje voor op een langverwachte confrontatie met twee vijanden. Tijdens zijn verblijf doet hij een
ontdekking die voortvloeit uit de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog: het verbijsterende feit
van een geheim kind van Eva Braun en een fortuin aan verloren goud.
Lichthemel Mons Kallentoft 2014-05-30 In een bejaardentehuis waar de zorg te wensen overlaat
wordt de 79-jarige Konrad Karlsson dood aangetroffen, hangend aan het snoer van de alarmknop
boven zijn bed. Alles wijst op zelfmoord, maar als Malin Fors de zaak op zich neemt blijkt dat

Konrad ondanks zijn kwaaltjes juist vol levenskracht zat. Haar vermoedens over Konrad worden
versterkt door de autopsie. Malin zoekt naar aanwijzingen, maar niets lijkt te kloppen en de
gegevens die ze verzamelt zijn tegenstrijdig. Zou iemand baat hebben bij de dood van deze zieke
oude man? En zo ja, volgen dan nog meer moorden? Lichthemel is het vervolg op Engelwater en
het tweede deel in de serie over inspecteur Malin Fors, volgens velen het beste werk van Mons
Kallentoft tot nu toe.
Dit is Gomorrah Tom Chatfield 2019-09-12 Het dark web is overal en je kunt er alles vinden:
drugs, wapens, porno, mensenlevens. Een ijzingwekkend actuele thriller over online ideologieën,
macht en samenzweringen in de digitale 21e eeuw. Dit is Gomorrah van Tom Chatfield is een
ijzingwekkende, actuele thriller over online ideologieën, macht en samenzweringen in de digitale
21ste eeuw. Het dark web is overal en je kunt er krijgen wat je wilt: drugs, wapens, porno,
mensenlevens – alles is te koop. En alles gaat voor bodemprijzen. Het leven van Azi Bello – loner,
hacker en idealist – wordt op zijn kop gezet als de jonge, wanhopige hacker Munira hem vraagt
om hulp. Haar neef is gerekruteerd door terroristen en tijdens een van haar pogingen hem te
redden, ontdekte ze een verschrikkelijke samenzwering. Ze heeft Azi’s hulp en connecties nodig
om haar neef te redden. Maar is Munira wel te vertrouwen? Kan Azi überhaupt iemand vertrouwen
wanneer identiteiten binnen slechts een paar klikken op het web gewijzigd kunnen worden?
Dood op de Zwarte Zee Clive Cussler 2016-12-15 Een wanhopige poging in 1917 om de rijkdom
en macht van het Romanov-rijk te behouden. Een bommenwerper uit de Koude Oorlog met een
dodelijke lading. Mysterieuze sterfgevallen op de Zwarte Zee die in verband worden gebracht met
handelaren in nucleair materiaal. In dit alles zijn Dirk Pitt en zijn team van het NUMA verwikkeld.
Er is maar één man die de catastrofe kan afwenden. De actie dendert maar voort terwijl Dirk Pitt
probeert een volgende wereldwijde oorlog te voorkomen.
Alle maskers af Robert Edmund Cormier 1980 Roman over het verloop van een gijzeling van een
bus met kinderen.
Meester van de zwarte molen Otfried Preussler 1972 Krabat (14) belandt als twaalfde leerling op
de molen van de Meester: een leerschool van zwarte kunst. Vanaf ca. 13 jaar.
Op doorreis Lee Child 2018-06-18 Op doorreis van Lee Child is een bundel van twaalf spannende
verhalen over Jack Reacher. Op doorreis van Lee Child is een bundel van twaalf spannende
verhalen over Jack Reacher. Reacher is altijd op doorreis en overal waar hij komt, stuit hij op
onrecht, dat hij op karakteristieke wijze aanpakt. Na 22 thrillers verschijnt nu deze bundel met tien
lange en twee korte verhalen over Jack Reacher – van zijn kindertijd tot en met zijn meest recente
litteken.
Het patriottenspel Steve Berry 2017-06-07 ‘Het patriottenspel’ van Steve Berry is een thriller die
historische details vermengt met grote spanning. Dan Brown, Stephen King en Lee Child behoren
tot de grootste fans van Steve Berry. In ‘Het patriottenspel’ is Cotton Malone met pensioen. Hij
runt een kleine boekhandel in Kopenhagen. Maar wanneer zijn voormalige baas bij de
veiligheidsdienst een beroep op hem doet om een Noord-Koreaanse dief op te sporen die
gevoelige documenten van de Amerikaanse overheid in zijn bezit heeft, raakt Cotton Malone
verzeild in een race tegen de klok. De documenten houden verband met een amendement in de
grondwet waaruit zou kunnen blijken dat het betalen van inkomstenbelasting illegaal is. Wanneer
de documenten in verkeerde handen vallen kan dat de Verenigde Staten in grote problemen
brengen. ’Het patriottenspel’ behoort tot de beeste boeken uit het oeuvre van Steve Berry.
De Jefferson code Steve Berry 2014-05-27 In `De Jefferson code van Steve Berry, het zevende
boek over Cotton Malone, dreigt een eeuwenoude code de grondwet van de Verenigde Staten tot
het speeltje van een stel gewetenloze piraten te maken Vier Amerikaans presidenten werden
vermoord tijdens hun regeringstermijn, vier aanslagen die behalve de functie van hun doelwit niets
met elkaar te maken lijken te hebben. Maar wat als die vier presidenten nu allemaal vermoord
werden om dezelfde reden: een artikel in de grondwet van de Verenigde Staten? Dat is wat Cotton
Malone ontdekt en daarmee brengt hij zijn eigen leven in gevaar. Als een aanslag wordt gepleegd
op president Danny Daniels weet Malone ternauwernood te voorkomen dat die slaagt, maar

daarmee plaatst hij zichzelf op de zwarte lijst van het Gemenebest, een schimmige organisatie
van piraten die al sinds de achttiende eeuw actief is. Zij zijn al eeuwen op zoek naar de sleutel van
de Jefferson code, waarmee ze een document kunnen ontcijferen dat hen een vrijbrief geeft om te
stelen en plunderen waar ze willen met het volle gewicht van de grondwet achter zich. Cotton
Malone en Cassiopeia Vitt beginnen aan een race tegen de klok die continenten en oceanen
omspant, om het Gemenebest te stoppen voor zij het fundament van Amerika voor hun eigen
doelen kunnen misbruiken. Steve Berry heeft met zijn Cotton Malone-serie een grote schare
trouwe lezers opgebouwd. `De Jefferson code is het zevende boek in de reeks, waarin ook `Het
complot van Parijs en `De tombe van de keizer verschenen. Daarnaast schrijft Steve Berry ook
standalones, zoals `Het Columbus mysterie .
Ga nooit terug Lee Child 2016-10-12 Ga nooit terug. Maar dat doet Jack Reacher nou juist wel. Na
een moeizame tocht vanuit South Dakota is Jack Reacher eindelijk in Virginia aangekomen. Zijn
doel: het oude hoofdkwartier van de 110th MPSpecial Unit - zo ongeveer het enige thuis dat hij
ooit gekend heeft. Waarom? Hij wil de nieuwe commandant van de eenheid, majoor Susan
Turner, mee uit eten vragen. Hij vond haar stem over de telefoon aantrekkelijk. Maar de officier in
het kantoortje van de commandant is geen vrouw. Waar is Susan Turner? Jack Reacher wordt
met twee onthutsende zaken geconfronteerd, de ene nogal gewelddadig, de andere te persoonlijk
om over na te denken. Krijgt hij - of iemand anders - spijt van zijn besluit om terug te gaan?
Bestsellerauteur Lee Child schreef meer dan 20 thrillers over Jack Reacher. Na One Shot
(Voltreffer) is Never Go Back (Ga nooit terug) de tweede Jack Reacher-verfilming, met Tom Cruise
in de hoofdrol. 'Het echte verhaal over Jack Reacher wordt almaar beter.' The New York Times
Valse beloftes Linda Castillo 2020-12-17 ‘***** Linda Castillo wordt vergeleken met Karin
Slaughter. En terecht.’ – Gooi- en Eemlander Politiechef Kate Burkholder is een harde tante, maar
als ze met de Slaboughzaak te maken krijgt, moet ze er alles aan doen om emoties buiten de deur
te houden. Vier kinderen zijn verweesd achtergebleven na een tragisch ongeluk waarbij de ouders
en een oom door verstikking in een put met methaangas zijn omgekomen. De autopsie wijst iets
anders uit. Was het moord? Intussen wordt Kate’s district geteisterd door haatmisdaden tegen de
amish en algauw vermoedt ze een verband tussen de moord en de andere gewelddadige acties.
De overheid stuurt profiler John Tomasetti om te helpen. Kate heeft een complexe relatie met
hem, maar groeit tijdens deze zaak nog meer naar hem toe. Terwijl ze hun handen vol hebben
aan de haatacties in de amishgemeenschap, komt een duister geheim van de Slaboughfamilie
aan de oppervlakte drijven. De moordenaar blijkt al die tijd veel dichterbij te zijn geweest dan ze
hadden gedacht. ‘**** Ook in dit deel wordt weer een zeer gevoelig onderwerp aangesneden,
maar Castillo doet dat ingehouden en met gevoel.’ – Crimezone.nl ‘Naast uitmuntend beschreven
personages en een intrigerend plot dat een paar onverwachte wendingen neemt terwijl je met je
hart in je keel naar een einde leest, weet Castillo met grote gevoeligheid door te dringen tot de
emotionele belasting van politiewerk.’ – Booklist, starred review
Anna is er nog Ida Vos 2013-03-06 'Vandaag proberen we over de zee te schreeuwen,' zegt
vader. 'Rennen, Anna!' Hand in hand rennen ze naar de zee. Het stormt en de golven zijn zo hoog
als een kerktoren. 'Aan de overkant ligt Engeland,' zegt vader. 'Wie is de koning van Engeland?'
'Koning George.' 'Goed zo. Roep jij nu maar eens naar de koning van Engeland en vraag wat hij
bij zijn ontbijt wil vanmorgen. Vooruit maar.' Anna was tijdens de oorlog ondergedoken en
gescheiden van haar ouders. Nu woont ze weer bij hen, maar ze moeten aan elkaar wennen. En
het is moeilijk om niet meer bang te zijn. Als je zo lang nauwelijks hebt gepraat, kun je niet meer
schreeuwen... Anna durft bijna niemand te vertrouwen. Ook mevrouw Neumann niet. Tot ze het
verhaal hoort over haar verdwenen dochtertje. Dan neemt Anna een besluit: Fannie moet
gevonden worden! Ida Vos kreeg bekendheid als jeugdboekenschrijfster met Wie niet weg is wordt
gezien, waarin ze vertelt over de tijd dat ze zelf was ondergedoken. Ook Anna is er nog is
gebaseerd op de werkelijkheid. De gebeurtenissen die worden beschreven heeft Ida zelf
meegemaakt of van andere mensen gehoord.
Het theater van de straat Antoon Vrints 2011 Geweld in de stedelijke publieke ruimte roept veel

onbehagen op. Verontruste stemmen zijn het erover eens dat het er in Europese steden
tegenwoordig een stuk gewelddadiger aan toe gaat dan in het nabije verleden. Over de oorzaak
van de verharding van het stedelijke bestaan lijkt eenstemmigheid te bestaan: de zwakkere
sociale controle in de anonieme stad zou ertoe hebben geleid dat mensen niet meer weten aan
welke regels ze zich moeten houden. Maar was het vroeger wel vrediger? Dit boek biedt een
antwoord op die vraag door het publieke geweld in de stad Antwerpen tijdens de eerste helft van
de twintigste eeuw te analyseren.
Witte nachten Ann Cleeves 2011-08-19 In een dorp op de Shetlandeilanden wordt in een
vissershut een man met een clownsmasker op zijn gezicht en een strop om zijn nek gevonden.
Het is lastig om de identiteit van de man te achterhalen omdat hij niet van de eilanden kwam.
Detective Jimmy Perez onderzoekt de zaak en als hij er eindelijk achter komt wie het slachtoffer is,
maakt dat de zaak alleen maar complexer. Want wat had deze man op de Shetlands te zoeken?
Wie zou hem daar dood willen hebben? Naarmate het onderzoek vordert, moet Jimmy zich steeds
verder in de geschiedenis van de plaatselijke hechte gemeenschap verdiepen. De bewoners zijn
echter niet allemaal even spraakzaam en blijken zelfs van elkaar niet hun diepste geheimen te
kennen.
De jongen die met sneeuw in zijn bed sliep Henning Mankell 2009 Joel (13) woont met zijn vader
in het noorden van Zweden. Hij wil zo snel mogelijk volwassen worden. Een van zijn voornemens
is dan ook om een naakte vrouw te zien. Vanaf ca. 12 jaar.
Nachthandel Lee Child 2017-11-07 In deze tweeëntwintigste Jack Reacher-thriller van Lee Child
komt Reacher een kostbaar sieraad tegen in een pandjeshuis. Hij is vastberaden de eigenaar te
vinden. In Nachthandel, de 22e Jack Reacher-thriller van bestselleraureur Lee Child, maakt
Reacher een wandelingetje in een stad in het Amerikaanse midwesten. In de etalage van een
pandjeshuis valt zijn oog toevallig op een sieraad, een kleine damesring van de militaire academie
West Point. Wie zou van zoiets afstand doen? Jack Reacher gaat op zoek naar de eigenaresse en
laat zich niet dwarsbomen. Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award
2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack
Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren
volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Child maakt er in het desolate
sneeuwlandschap van Wyoming weer een vermakelijk avontuur van.’ Vrij Nederland ‘Nachthandel
is weer een geslaagd en geloofwaardig Reacher-avontuur. Het wachten op de volgende Lee Child
is begonnen.’ NRC Next
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.
Kindje Frances Manushkin 1973 Een kindje laat zich door mooie beloften niet verlokken om
geboren te worden, totdat vader thuiskomt en iedereen een kus geeft. Prentenboek met fijne,
zwart-witte pentekeningen voor kleuters vanaf ca. 3 jaar.
Persoonlijk Lee Child 2014-09-26 In de negentiende Jack Reacher-thriller van Lee Child brengt
een verijdelde moordaanslag op de Franse president Reacher naar Parijs. Hij is de enige die de
sluipschutter kan vinden. In Persoonlijk, de 19e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee
Child, is ex-militair Jack Reacher in Seattle als hij een bericht aantreft in de krant: zijn oude
collega’s hebben hem nodig. In Parijs heeft een ervaren sluipschutter geprobeerd de Franse
president te vermoorden en er is slechts één mogelijke verdachte. Jack Reacher is enige die de
verdachte kan vinden. Hij gaat de oceaan over naar Parijs en vervolgens reist hij naar Londen, op
jacht naar een sluipschutter met een onberekenbare wraaklust. Dit keer is het persoonlijk. Lee
Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot

ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47
talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste
boekenmerk ter wereld.
Het Keltische Rijk Clive Cussler 2019-10-08 NUMA-directeur Dirk Pitt raakt betrokken bij een
internationaal mysterie dat alles en iedereen in zijn omgeving zal bedreigen. Pitt reist af naar
Schotland, op zoek naar antwoorden over de verspreiding van een onbekende ziekte.
Ondertussen krijgen zijn zoon en dochter moordenaars achter zich aan na hun ontdekkingen in
een Egyptische tombe. Deze schijnbaar ongerelateerde raadsels komen samen tijdens een
spectaculaire confrontatie op de onherbergzame Ierse eilanden, waar alleen de Pitts de geheimen
kunnen ontrafelen van een eeuwenoud mysterie dat de toekomst van de mensheid kan
veranderen.
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