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Lieve Edward Ann Napolitano 2020-02-20 Lieve Edward van Ann Napolitano is
een overrompelend mooi familieverhaal dat je niet meer loslaat. Een vliegtuig
stort neer. Alle passagiers overlijden behalve
n, een twaalfjarige jongen
genaamd Edward. Edward wordt opgevangen door zijn oom en tante, en probeert
zijn nieuwe leven te begrijpen. Hij is een beroemdheid: als hij naar school gaat, staan
mensen langs de kant en maken ze foto’s. Hij is het wonderkind dat overleefde. De
enige aan wie Edward echt steun heeft is zijn buurmeisje Shay, de beste vriendin die je
je maar kunt wensen. Samen doen zij een onverwachte ontdekking die hen naar
antwoorden op de diepste vraag leidt: wie ben je als je alles kwijt bent geraakt?
‘Betoverend mooie roman voor de fans van Kamer en Extreem luid en ongelofelijk
dichtbij.’ Chloe Benjamin, auteur van De onsterfelijken in The New York Times
'Buitengewoon.’ Marian Keyes, auteur van o.a. Nu even niet ‘Het beste boek over
een jong persoon dat ik sinds Emma Donoghues Kamer heb gelezen. En als er enige
gerechtigheid in de wereld is, wordt het een fenomeen: buitengewoon verhaal,
geweldig geschreven, absoluut the real deal.’ John Boyne, auteur van o.a. De
jongen in de gestreepte pyjama
Wreker van Rome Douglas Jackson 2016-05-28 'Een meester in zijn vak en terecht
beschouwd als een van de beste historische schrijvers van nu.' - Daily Express
Wreker van Rome is het derde deel in de uiterst spannende serie over het Romeinse
Rijk In het vervolg op Beschermer van Rome krijgt Valerius Verrens opdracht van
de gestoorde keizer Nero zich tegen een man te keren voor wie hij slechts
bewondering koestert. De macht van Nero is tanende. Hij ziet in elke schaduw een
vijand, en als een geketend dier haalt hij uit naar elke vermeende dreiging. Zijn
paranoia concentreert zich op Gnaeus Domitius Corbulo, die de legioenen in het
Oosten aanvoert en als de beste generaal van het rijk geldt. Bereidt Corbulo zich
voor op een mars naar Rome? Is hij uit op het purper? Gaius Valerius Verrens, Held
van Rome, wordt naar Antiochi gestuurd met de bevoegdheid om te beslissen
over leven en dood van Corbulo, een man die hij juist enorm bewondert. Maar
aangekomen in Antiochi ontdekt hij dat zijn opdracht geen geheim meer is en dat
iedereen zich tegen hem heeft gekeerd. Ook komt hij erachter dat de plannen van
Corbulo niet tegen de keizer gericht zijn, maar tegen een nieuwe vijand van het rijk.
De Parthische koning der koningen, Vologases, is op oorlogspad en zal, als hem
geen halt wordt toegeroepen, het Oosten onder de voet lopen. Valerius trekt aan
de zijde van Corbulo ten strijde tegen Vologases. In het gortdroge, kale land
achter de Tigris komen ze tegenover een overmacht te staan, en er volgt een
epische veldslag waarbij militaire kracht en vernuft zullen beslissen over de
toekomst van het Romeinse Rijk. En terwijl Valerius vecht voor het rijk en voor
zijn eigen leven, moet hij een besluit nemen: volbrengt hij zijn opdracht, of neemt hij
het risico de helse toorn van de keizer over zich af te roepen?
Complot tegen de president Sam Bourne 2017-10-08 Complot tegen de president
van Sam Bourne is een explosieve thriller over een moordcomplot tegen de
tirannieke nieuwe president. Voor liefhebbers van House of Cards en Dan Brown.
Complot tegen de president van Sam Bourne is een explosieve thriller over een
moordcomplot tegen de tirannieke nieuwe president. Voor liefhebbers van House of
Cards en Dan Brown. De VS hebben een onstabiele demagoog tot president verkozen
en als een woordenstrijd met het Noord-Koreaanse regime uit de hand loopt, komt
de president gevaarlijk dicht in de buurt van het afvuren van een kernraket. Dan
ontdekt een doorgewinterde Washington-insider een complot om de president te
vermoorden en wordt ze geconfronteerd met het ultieme morele dilemma. Moet ze de
president redden en de westerse wereld overlaten aan een in toenemende mate
grillige pseudo-tiran, of moet ze hoogverraad plegen aan haar opperbevelhebber en
het risico nemen het land in een burgeroorlog verzeild te laten raken? ‘Bourne
bewijst dat hij zij aan zij staat met schrijvers als John le Carr en Robert Harris.’
Esquire ‘Een slimme, goed geschreven thriller die op briljante wijze de angsten van
onze tijd weergeeft.’ New York Times
De lagune Armand Leroi 2015-12-05 Aan de westkust van Turkije ligt het eiland
Lesbos, dat door een lagune vrijwel in twee n is verdeeld. Dit is de plek waar,
2400 jaar geleden, Aristoteles besloot zich te gaan verdiepen in de natuurlijke
wereld. Iedereen kent Aristoteles als filosoof – maar dat hij ook voor de biologie
van enorm belang is geweest, is een beetje vergeten. Hij schreef alles op wat hij
over de dierenwereld kon zeggen, teksten die bekendstaan onder de naam Historia
Animalium. Eeuwenlang trokken wetenschappers er niet meer op uit om te kijken hoe
de natuur erbij lag: ze sloegen simpelweg Aristoteles erop na. Vanaf de zeventiende
eeuw kwam het tegengeluid: ‘Bestudeer de natuur! Niet de boeken!’ Zo verdween
Aristoteles langzaam uit de wetenschappelijke canon. Nu is het tijd voor een
herwaardering: Armand Leroi herstelt in dit boek de reputatie van Aristoteles de
wetenschapper. Niet alleen was hij de eerste bioloog, hij is nog steeds een van de
grootste. Met De lagune geeft Leroi werkelijk een nieuwe visie op leven en werk van
de filosoof.
Het drievoudig verbond Conn Iggulden 2015-03-02 De twee machtigste families
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van Engeland staan lijnrecht tegenover elkaar 1454: koning Henry VI leeft in
ballingschap op kasteel Windsor en hij is al meer dan een jaar geveld door ziekte.
Richard, de hertog van York, maakt misbruik van de situatie en probeert zijn
invloed in het koninkrijk te vergroten. Met de graven van Salisbury en Warwick
vormt hij een formidabele drie-eenheid. Samen strijden ze tegen eenieder die het waagt
op te komen voor koning Henry en zijn vrouw, koningin Marguerite van Anjou. Als
de koning echter onverwacht beter wordt en zijn troon opeist, barst er een
machtsstrijd los. Deze strijd, tussen de huizen Lancaster en York, leidt
onvermijdelijk tot een oorlog die Engeland zal verscheuren... Conn Iggulden is een
van de succesvolste schrijvers van historische fictie. De Rozenoorlogen, de
oorlog tussen de huizen York en Lancaster, vormden eveneens de inspiratie voor de
serie Game of Thrones. Iggulden woont in Hertfordshire met zijn vrouw en kinderen.
‘Meesterlijk geplot en verteld.’ The Times Het drievoudig verbond is het tweede deel
van de fenomenale serie De Rozenoorlogen, waarin twee families Engeland in een
gruwelijke burgeroorlog doen belanden die dertig jaar zal duren. Een sensationele,
niet te missen serie voor de liefhebbers van Game of Thrones en opwindende,
historische verhalen.
De goudsmid en de meesterdief Tonke Dragt 2018-06-13 Spannende klassieker van
Tonke Dragt voor fans van De brief voor de koning. Jiacomo is de helft van een
tweeling. Hij lijk als twee druppels water op zijn broer Laurenzo, maar ze
verschillen als dag en nacht. Laurenzo wil graag mooie dingen maken en wordt
edelsmid. Jiacomo houdt van reizen en avontuur en hij is handig genoeg om een
uitstekende dief te worden. Een edelsmid en een meesterdief, die zoveel op elkaar
lijken dat ze gemakkelijk verwisseld kunnen worden - er zijn veel verhalen te
vertellen over hoe levens uiteengaan en weer samenkomen. Deze heruitgave van de
klassieker i
Verraad van spionnen Manda Scott 2019-08-15 ‘Ingenieus geplot en fantastisch
geschreven.’ The Times Voor de fans van Kate Mosse, Robert Harris en Philip Kerr
Een oudere vrouw wordt vermoord gevonden in Orl ans, Frankrijk. Haar identiteit
is onbekend, maar de doodsoorzaak is zeer specifiek: ze is vermoord op precies
dezelfde wijze waarop verraders van het Franse verzet in de Tweede
Wereldoorlog werden gedood. Haar zoektocht naar de moordenaar leidt
inspecteur In s Picault naar het Frankrijk van 1940, toen leden van het Franse
verzet verwikkeld waren in een wanhopig gevecht tegen de Duitsers. Ze ontdekt een
web van verraad en intriges dat terugreikt tot de jeugd van het slachtoffer: een
tijd waarin duistere allianties werden gesmeed en beloftes werden verbroken. Het
verleden is jaren verborgen gebleven en Picault ontdekt al snel dat sommige mensen
tot alles in staat zijn om dat zo te houden. De pers over Verraad van spionnen
‘Uitstekend. Een mix van historische fantasie en vertelkunst die doet denken aan
Robert Harris.’ The Sunday Times, thriller van de maand ‘Deze periode is een
schatkist voor schrijvers en Scott doet haar zeker eer aan met deze goed
bedachte, prachtig geschreven, slimme en extreem spannende thriller.’ Lee Child ‘Een
razendsnelle, strak geplotte thriller. De ontknoping is net zo onverwacht als
bevredigend – en zet zeker aan tot nadenken.’ Robert Goddard, auteur van Panic
Room
Warlord Angus Donald 2012-07-19 May 1194. Finally released from
captivity, Richard the Lionheart is in Normandy engaged in a bloody war to drive
the French out of his continental patrimony. Using the brutal tactics of
medieval warfare - siege, savagery and scorched earth - the Lionheart is
gradually pushing back the forces of King Philip of France. By his side in this epic
struggle are Robert, Earl of Locksley, better known as the erstwhile outlaw
Robin Hood, and Sir Alan Dale, his loyal friend, and a musician and warrior of
great skill and renown. But while the battles rage and the bodies pile up, Robin
seems only to be interested in making a profit from the devastation of war, while
Alan is preoccupied with discovering the identity the man who ordered his father's
death ten years earlier - and the mystery is leading him to Paris, deep in the heart
of the enemy's territory ...
The Betrayal of Father Tuck Angus Donald 2013-04-18 With Robert, Earl of
Locksley - better known as Robin Hood - away fighting in the Holy Land, MarieAnne, his beloved countess, is left in England attended by faithful Father Tuck.
But old terrors resurface in the Locksley household when the one-time Sheriff of
Nottingham, Sir Ralph Murdac, arrives unexpectedly with a terrible demand, and
Tuck is forced to weigh his conscience against the call to arms. The legend
continues in this thrilling short story, part of Angus Donald's masterly series
the Outlaw Chronicles. Perfect for devoted fans and newcomers alike. Also
includes an extract from King's Man, the third book in the Outlaw Chronicles.
De theeroos Jennifer Donnelly 2018-06-19 Jennifer Donnelly combineert
romantiek, historie en spanning op meesterlijke wijze Londen, 1888. Fiona Finnegan
woont in een van de armoedige steegjes van East End, waar overdag kinderen
spelen en ’s nachts dieven, prostituees en dromers rondhangen. Ze werkt net als
haar vader in de theefabriek van William Burton en droomt ervan om ooit samen
met haar grote liefde Joe Bristow een eigen theewinkeltje te kunnen openen. Fiona’s
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leven staat op z’n kop als haar vader door een onverklaarbaar ongeluk in de
fabriek sterft. Fiona vermoedt dat er opzet in het spel is en dat ook zij gevaar
loopt. Ze vlucht naar New York en werkt zich daar op naar de top van de
Manhattanse theehandel. Ondanks haar succes kan ze het verleden echter niet
laten rusten. Ze keert terug naar Londen voor een gevaarlijke confrontatie met de
man die de dood van haar vader op zijn geweten heeft... De pers over de boeken van
Jennifer Donnelly ‘Doordrenkt van romantiek en authentieke details uit de
tijdsperiode, zal dit boek alle fans van epische historische fictie enorm aanspreken.’
Booklist ‘Genieten: zo veel pagina’s vol met romantiek, snode plannen,
gedetailleerde achtergronden, plottwists en cliffhangers.’ Publishers Weekly
‘Jennifer Donnelly heeft haar historische huiswerk goed gedaan.’ The Washington
Post
Held van Rome Douglas Jackson 2015-04-23 Voor fans van de Vespasianusserie! 'Als ik Conn Iggulden of Simon Scarrow was, zou ik enigszins bezorgd zijn
door de komst van Douglas Jackson.' - The Scotsman De grip van Rome op
Britannia begint te verzwakken. Het Romeinse Rijk gaat gebukt onder de last van
zijn eigen omvang en de kosten die dit met zich meebrengt. Keizer Nero heeft zijn blik
daarom van de verafgelegen buitenpost afgewend, met als gevolg dat het volk er
zich begint te roeren. De Romeinse wreedheid en uitbuiting heeft de Britse onderdanen
kwaad gemaakt en hun strijdlustige leidster Boudicca zal de stammen leiden in een
oorlog tegen de onderdrukker. Tegenover Boudicca's rijzende opstand staat
Romeins tribuut Gaius Valerius Verrens, bevelhebber van de veterane legionairs die
bij Keulen gelegerd zijn. Een gewelddadige gebeurtenis doet de smeulende Britse haat
ontbranden in een vurige oorlog. Keulen zal de eerste stad zijn die het vuur van
Boudicca's wraak aan de schenen gelegd krijgt en Valerius moet zijn veteranen
verzamelen in een ultieme poging de stad te redden.
De toekomst is geschiedenis Masha Gessen 2018-02-15 Masha Gessen, bekroond
journaliste, geeft een fenomenaal inzicht in de gebeurtenissen en krachten die haar
geboorteland Rusland de afgelopen decennia hebben ontwricht. In De toekomst is
geschiedenis volgt ze de levens van mensen die geboren werden in de nadagen van het
Sovjetrijk en opgroeiden met ongekende verwachtingen. Haar hoofdpersonen kinderen en kleinkinderen van de bouwmeesters van het nieuwe Rusland - koesteren
elk hun eigen aspiratie, als ondernemer, activist, denker of schrijver. Gessen brengt
in kaart hoe hun levens be nvloed worden door de intriges van een verpletterend
regime dat weigert zichzelf te begrijpen. Een regime waarin de oude Sovjetorde
ongehinderd kan terugkeren in de vorm van de maffiastaat die Rusland nu is. De
toekomst is geschiedenis is een sterk en urgent verhaal, een waarschuwing voor nu
en alle tijden.
Strijder voor Rome Harry Sidebottom 2014-03-21 256 n.Chr.: het Romeinse rijk
wordt van binnenuit bedreigd. Het christendom, tot dan beschouwd als een
splintergroepering, krijgt steeds meer aanhangers. Politiek gekonkel brengt het eens
zo machtige rijk verder in gevaar. Ballista, een doorgewinterde generaal, keert
terug naar huis na een oorlog met de Perzen in het oosten. Zijn leven staat
opnieuw op het spel: hij gaat bijna ten onder aan de intriges en machtspelletjes die
aan het hof aan de orde van de dag zijn. Aan de oostelijke grens van het Romeinse
rijk wacht hem wederom een leger bloeddorstige Perzen...
De stam van de holenbeer Jean Auel 2011-02-21 ‘De lezer raakt onherroepelijk in
de ban.’ – Algemeen Dagblad De serie De Aardkinderen vertelt het verhaal van het
mysterie van het ontstaan van de mensheid en de harde strijd om in de prehistorie te
overleven. Jean Auels boeken hebben al miljoenen lezers meegevoerd naar de boeiende
prehistorische wereld van Ayla en haar tijdgenoten. In de prehistorische wildernis
van het Europa van 35.000 jaar geleden vindt de Stam van de Holenbeer een klein
meisje. Ze is moederziel alleen; haar familie is bij een aardbeving om het leven gekomen.
Hoewel het kind niet tot het volk van de Stam behoort, ontfermt Iza, de
medicijnvrouw, zich over haar. Ze krijgt de naam Ayla, en Iza onderwijst haar
geduldig in heelkunde en kruidenleer. Als Ayla opgroeit, wordt langzaam maar
zeker duidelijk dat ze verschilt van de andere stamleden. Ayla draagt de toekomst
van de mens in haar bloed, maar ze botst met de oude cultuur van de Stam. Ze is
namelijk vlugger, ondernemender, slimmer, nders... De Aardkinderen-serie is bekroond
met de NS Publieksprijs.
De wapenhandelaar van Berlijn Dan Fesperman 2010-10-20 In deze nieuwe thriller
schrijft Fesperman over de erfenis van nazi-Duitsland in het naoorlogse Europa en
treedt hij succesvol in de voetsporen van John le Carr . De wapenhandelaar van
Berlijn is een indrukwekkend en origineel boek, een duivelse mengeling van politiek,
spionage en psychologie. De carri re van hoogleraar geschiedenis Nat Turnbull
mag dan in het slop zijn geraakt, hij is nog steeds d expert op het gebied van het
verzet in nazi-Duitsland. Dat is ook de reden dat de FBI zijn hulp inschakelt.
Turnbulls leermeester Gordon Wolfe is aangehouden omdat hij gestolen
documenten uit de Tweede Wereldoorlog in zijn bezit heeft. Het gaat om een ware
schat aan informatie,met een voor sommigen vernietigende inhoud. Een deel van de
documenten ontbreekt echter en de FBI vermoedt dat Wolfe die verborgen heeft.
Dan wordt Wolfe dood in zijn cel aangetroffen. Professor Turnbull gaat namens
de FBI naar Europa om de zaak te onderzoeken, en wordt bijgestaan door een jonge
Duitse wetenschapper. Turnbull is er niet zeker van of zij wel te vertrouwen is.
Slangenkuil Ariana Franklin 2009-10-31 Na het oplossen van een gruwelijke
kindermoord mag Adelia Aguilar tot haar teleurstelling niet terugkeren naar de
medische school in Salerno. Haar ongewone vaardigheden als ‘dokter van de
doden’ worden echter opnieuw ingezet als Koningin Eleanor wordt beschuldigd van
het vergiftigen van Rosamund Clifford, de ma tresse van Koning Hendrik II. Terwijl
het hof in rep en roer is, reist Adelia in de ijzige winterkou naar de toren waar het
lichaam van Rosamund zich bevindt. Ze moet ontdekken wie Rosamund heeft
vergiftigd voordat een vernietigende burgeroorlog het land verscheurt.
De Bergenvaarders Kristof Berte 2022-01-12T00:00:00+01:00 De twee
weeskinderen Hille en Thomas komen als verstekelingen aan in Deventer, een rijke
Hanzestad aan de IJssel. Ze houden zich in leven met kleine diefstallen en
beurzensnijden. Als ze worden betrapt krijgen ze een keuze: straf of meewerken aan
een complot om een rijke handelaar in diskrediet te brengen.
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The Last Berserker Angus Donald 2021-02-11 ‘Donald is a writer not only at
the top of his game, but of the game’ Giles Kristian, author of the Raven series
‘Donald delivers a masterclass’ Theodore Brun, author of A Burning Sea 'A
gory, gleeful treat' The Times The greatest warriors are forged in the
flamesTwo pagan fighters 771AD, Northern Europe. Bjarki Bloodhand and Tor
Hildarsdottir are journeying south into Saxony. Their destination is the Irminsul,
the One Tree that links the Nine Worlds of the Middle-Realm. In this most holy
place, they hope to learn how to summon their animal spirits so they can enter
the ranks of the legendary berserkir: the elite frenzied fighters of the North. One
Christian king Karolus, newly crowned King of the Franks, has a thorn in his side:
the warlike Saxon tribes on his northern borders who shun the teachings of the
Church, blasphemously continuing to worship their pagan gods. An epic battle
for the soul of the North The West’s greatest warlord vows to stamp out his
neighbours’ superstitions and bring the light of the True Faith to the Northmen –
at the point of a sword. It will fall to Bjarki, Tor and the men and women of
Saxony to resist him in a struggle for the fate of all Europe. Praise for The
Last Berserker ‘Donald has taken the legendary berserkers, those frothing-atthe-mouth shield-biters, and made them human, which once again proves that
Donald is a writer not only at the top of his game, but of the game ... It is a
wonderful, rich and violent brew. I welcome Angus Donald to the shield wall of
Viking fiction like a thirsty man welcomes a mead-brother to the feast ... A tale
worthy of the skalds’ Giles Kristian, author of the Raven series ‘With The Last
Berserker, Donald has given us the first cut of some serious Dark Age beef. By
turns heart-racing, intriguing, and touching, this is not a book for the fainthearted – I can’t wait for more’ Theodore Brun, author of A Burning Sea ‘The
Last Berserker strikes with the thundering power of Thor's hammer... rich with the
earthy depth, historical detail, intrigue, violence and adventure that we expect
from Donald. But it is Bjarki and Tor that make The Last Berserker stand out...
Donald's masterful creations will live on in the imagination long after the final
page’ Matthew Harffy, author of the Bernicia Chronicles 'A wonderful, bloodsoaked tale of redemption and revenge, set amidst the eighth century clash of
civilisations between Pagan Vikings and Christian Franks, by a master of the
genre’ Saul David, author of Zulu Hart 'Loved this tale of a berserker facing up
against the tidal wave of Charlemagne’s expansion. Great characters,
brilliantly paced and explosive, gritty battle-scenes. Highly recommended' John
Gwynne, author of Malice ‘Well researched detail and stunning battle scenes
make The Last Berserker a white knuckle ride. A thrilling, up-all-night read’ C. R.
May, author of The Day of the Wolf 'I loved it. Bjarki and Tor are great
characters, instantly relatable. The depth of the immersion in their world and
their values gives the book authenticity and weight' Cecelia Holland, author of
The Soul Thief
Zoon van het Noorden Tim Severin 2013-07-05 Eerste deel in nieuwe reeks
historische avonturenthrillers 'Deze fantastische avonturenthriller zit
boordevol actie, intrige en spanning!' - Booklist Zoon van het Noorden staat
boordevol prachtige beschrijvingen, tot leven gebrachte Vikingsagas en
fascinerende en unieke karakters en geeft daarmee de historische avonturenroman
een nieuwe dimensie. 999, het laatste jaar van het eerste millennium, is het jaar
van de geboorte van Thorgils Leifsson, zoon van Leif de Gelukkige en Thorgunna,
een mysterieuze Ierse edelvrouw die gezegend is met helderziendheid. Thorgils, op
jonge leeftijd is gescheiden van zijn ouders, wordt in IJsland en Groenland
grootgebracht door verschillende mentoren die hem de oude gebruiken en
gewoontes bijbrengen, en hem waarschuwen voor de invasie van de `Witte Christus
in het land van de `Oude Goden. Als hij nog een kind is, komt hij in Vinland terecht,
de meest afgelegen buitenpost in het Westen, waar hij getuige is van een brute
afslachting, die wordt geleid door zijn boosaardige tante, en waarbij een complete
Viking-nederzetting uitgeroeid wordt. In IJsland raakt hij in een bloederige vete
tussen rivaliserende families verwikkeld en in Ierland wordt hij tot krijgsgevangene
gemaakt en verkocht als slaaf. Thorgils, die een zwervend bestaan leidt, heeft
dankzij zijn kwikzilverachtige sluwheid het vermogen om zich aan elke denkbare
situatie aan te passen. Hij is een aanbidder van de god Odin, en de turbulente
gebeurtenissen in zijn leven brengen hem op het slagveld, waar hij ternauwernood
aan de dood ontsnapt, levensbedreigend ziek wordt en schipbreuk lijdt
Ontbijt met de Borgias DBC Pierre 2015-03-06 Onheilspellende roman van de
auteur van Vernon God Little. Wanneer Ariel Panek vanuit de VS naar een
congres in Amsterdam vliegt, moet zijn vliegtuig vanwege dichte mist
noodgedwongen op Londen Stansted landen. Omdat telefoon en internet eruit
liggen, kan hij op geen enkele manier meer contact krijgen met de buitenwereld. Ariel
wordt ondergebracht in een verlaten pension aan de Engelse kust. Enigszins
verward door de jetlag valt hij hier binnen bij een familie die iets lijkt te herdenken.
Maar dit is geen gewone viering. En dit is geen gewone familie. Al snel beseft Panek
dat hij beland is in een sinister universum waar geen ontkomen aan is. Ontbijt met de
Borgias is een gewaagde, sardonische en vooral spannende roman. DBC Pierre
baarde wereldwijd opzien met zijn romandebuut Vernon God Little, waarmee hij in
2003 de Man Booker Prize won. Ontbijt met de Borgias schreef hij voor de ‘Hammer
List’, de literaire vleugel van de befaamde horrorfilmproducent. ‘Briljant
geschreven, de thema’s zijn goed doordacht, de uitvoering is knap... Het probleem?
De spanning. Die is bijna ondraaglijk.’ Tor.com ‘Een betoverend verhaal.’ The Irish
Examiner
Altijd oorlog Herv Le Corre 2015-12-16 Bordeaux, jaren vijftig. Terwijl de
littekens van een duister oorlogsverleden nog duidelijk zichtbaar zijn, gaat het
leven in de Franse stad door als voorheen. Politiecommandant Darlac, die tijdens
de oorlogsjaren nog heulde met de nazi’s, zit weer op zijn post en in Algerije dient
zich alweer een nieuwe oorlog aan die vraagt om Franse militairen. De
twintigjarige Daniel verloor tijdens de Duitse bezetting zijn beide ouders, omgekomen
in concentratiekampen. Zelf wist hij de oorlog te overleven, maar het verleden
laat hem niet los. Als er plotseling een mysterieuze man in de garage komt waar
Daniel werkt, vindt er gelijktijdig in Bordeaux een serie onverklaarbare
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gewelddadige acties plaats. Is er een verband? Politiecommandant Darlac gaat op
onderzoek uit en raakt verwikkeld in een duister kat-en-muisspel. Als zijn
betrokkenheid bij de donkere oorlogsgeschiedenis stukje bij beetje aan het licht komt,
wordt het Daniel steeds duidelijker wat er werkelijk met zijn ouders gebeurd is.
Altijd oorlog is een ijzingwekkende thriller over de dunne grens tussen goed en
fout, over onomkeerbare keuzes en de gruwelijke geheimen van een oorlog.
Paleis van sterren John Shors 2011-10-09 In een wereld van onvoorstelbare
rijkdom en macht, moordzuchtige familievetes en wrede tirannie, vertelt prinses
Jahanara het bijzondere verhaal van de ontstaansgeschiedenis van de Taj Mahal.
De jonge prinses Jahanara is voorbestemd voor een harteloos gearrangeerd
huwelijk, maar weet aan haar lot te ontsnappen door zich op te werpen als
vertegenwoordiger van het hof in de gesprekken met Isa, de architect van de Taj
Mahal. Al snel moet ze laveren tussen de wensen van haar overleden moeder, de
rigide rolpatronen opgelegd aan vrouwen, en een verboden liefde. Met uitzonderlijke
moed durft Jahanara tijdens de bouw tegen de onverdraagzaamheid en blindheid van
het hof in te gaan. Ze zet alles op alles om het koninkrijk te behoeden voor een
burgeroorlog. Als prinses, en als moeder, zus en dochter zal Jahanara haar hart
moeten volgen. Pas dan zal ze de ware aard van haar koninklijke erfenis ontdekken.
Arm en rijk David Landes 2013-02-21 Het antwoord op de fundamentele vraag
naar het waarom van de grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld. In deze
internationale bestseller geeft David Landes op heldere wijze antwoord op de
fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen tussen arm en rijk
in de wereld. David Landes beschrijft hoe Europa s mars naar welvaart en
ontwikkeling is begonnen. Hij laat zien dat China en de islamitische wereld ooit
voorlagen, maar dat de beslissende doorbraak naar welvaart uitbleef. `Het is zijn
aanpak die Arm en Rijk tot een waardevol, zelfs onmisbaar boek maakt. - NRC
Handelsblad David S. Landes is emeritus hoogleraar geschiedenis en economie aan
Harvard University.
Gouden leeuw Wilbur Smith 2015-10-08 De Engelse kaper Henry ‘Hal’ Courtney
staat op het punt te trouwen met de mooie Afrikaanse generaal Judith Nazet.
Judith is zwanger en de toekomst van de geliefden lijkt rooskleurig. Courtney heeft
immers geen last meer van de Schot Angus Cochran, alias ‘de Buizerd’ door wiens
schuld Courtneys vader vermoord is. Hij zou omgekomen zijn in een vlammenzee.
Maar de Buizerd is niet dood... Zwaar verminkt en zinnend op wraak neemt hij deel
aan een samenzwering tegen Courtney en Judith. Kunnen ze ontsnappen aan de bezeten
en levensgevaarlijke Buizerd? Beeldend, mysterieus en exotisch grijpt dit nieuwste
deel van de Courtney-saga je bij de keel en laat je niet meer los. Voor wie genoten
heeft van andere boeken als Moesson, Blauwe horizon en Triomf van de zon.
King's Man Angus Donald 2011-08-09 The third crusade is over. Richard the
Lionheart is bound for England. But with all the princes of Europe united against
him ...can the greatest warrior in Christendom make it safely home? The lion is
chained Captured. Bound. Imprisoned. King Richard's slim hope of salvation rests
on one man - a former outlaw, a vengeful earl, a man who scoffs at Holy
Mother Church: Robin Hood for King and country Robin and his loyal lieutenant
Alan Dale will risk all - from blood-soaked battlefields to deadly assassins to see the Lionheart restored to his rightful throne.
The Hostility of Hanno Angus Donald 2013-06-20 Alan Dale, a loyal soldier
in the service of The Earl of Locksley, also known as Robin Hood, is part of a
vast Christian army seeking to recapture the Holy Land from the Saracen hordes.
Wounded and vulnerable, Alan encounters another injured fighter, a shavenheaded Bavarian named Hanno. But will this thuggish killer prove to be Alan's
friend - or his foe? The legend continues in this short story in Angus Donald's
masterly series The Outlaw Chronicles, perfect for devoted fans and newcomers
alike. Also includes an extract from Warlord, the latest novel in The Outlaw
Chronicles.
De derde kogel R.J. Ellory 2019-09-24 Op 22 november 1963 werd John F.
Kennedy vermoord in Dallas, Texas. Maar stel dat de kogel had gemist? In deze
what if-roman leeft JFK, en staat hij aan de vooravond van een tweede termijn als
president. Fotojournalist Mitch Newman heeft twijfels bij de vermeende zelfdoding
van zijn ex-verloofde Jean. Zij was bezig met een groot onderzoek naar de handel en
wandel van JFK, een onderzoek dat zo dicht bij de waarheid kwam, dat het haar
fataal werd. Mitch is vastbesloten haar werk voort te zetten, al betekent dat
dat hij goed bewaakte geheimen over de machtigste personen van het land aan de
kaak moet stellen. In het werk van de Britse R.J. Ellory speelt Amerika een grote
rol, zowel de cultuur, de steden als het landschap. In 'De derde kogel' is dat het
politieke landschap van de jaren 60.
The Rise of Robin Hood Angus Donald 2013-03-21 Something is stirring in the
heart of Sherwood. Two desperate young men undertake their first robbery in the
tangled depths of a medieval forest. The first is a cut-throat charmer named
Robert Odo; the second a gigantic, battle-hardened warrior called John. But, as
the novice thieves quickly discover, they are not the only outlaws in Sherwood.
A legend is born in this short-story prequel to Angus Donald's masterly series
The Outlaw Chronicles, perfect for devoted fans and newcomers alike. Also
includes an extract from Outlaw, the first book of The Outlaw Chronicles.
De outcast Taran Matharu 2018-06-14 De outcast van Taran Matharu Laat
je opnieuw meeslepen in de wereld van Summoner De outcast vertelt het verhaal
dat voorafgaat aan De nieuweling, over Fletchers latere leermeester Arcturus.
Arcturus is een weesjongen die werkt als stalknecht als hij ontdekt dat hij in
staat is om demonen uit een andere wereld op te roepen. Hij wordt naar de Vocans
Academie gestuurd, waar de verloren kunsten van oproepen, toverspreuken en
demonologie worden onderwezen aan de edele kinderen van het rijk. Arcturus is de
eerste gewone burger die begaafd is met deze vaardigheid en dat bevalt de adel en de
aanwezige machten allerminst. De jonge summoner maakt dan ook snel vijanden. Met
niemand behalve zijn demon Sacharissa aan zijn zijde, moet Arcturus zichzelf
bewijzen. Epische gevechten, dramatische onthullingen en adembenemend drama in dit
vierde boek van de Summoner-serie die wordt beschreven als 'Harry Potter meets
The Lord of the Rings meets Pok mon'. Lees de hele Summoner-serie: Summoner 1 warlord-the-outlaw-chronicles-4-angus-donald

De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De strijdmagi r Prequel - De
outcast
Ridder Robyn Young 2010-02-09 Vriendschap, passie en oorlog in de tijd van de
kruistochten Will Campbell is de zoon van een ridder van de Orde van de
Tempeliers. Voordat hij zelf toe mag treden tot de Tempel wacht hem een lange en
zware beproeving als leerling van de strenge Sir Everard. Terwijl hij probeert te
overleven in de harde leerschool van de Tempel wordt Will geconfronteerd met
een gevaar lijk mysterie rond Everard en zijn verboden gevoelens voor Elwen, de
onafhankelijke jonge vrouw die hij maar niet uit zijn hoofd kan zetten. Ondertussen
groeit in het Oosten de macht van de voormalige slaaf Baibars. Deze meedogenloze
krijger en briljante strateeg is de grootste generaal en leider van zijn tijd en heeft
maar
n doel: hij zal niet rusten tot zijn volk is bevrijd van de Europese bezetters
van zijn thuisland. Ridder van de Tempeliers is het eerste onvergetelijke deel van
Will Campbells avontuurlijke strijd om een man van eer te worden temidden van
oorlog, passie, politieke intriges en verraad.
Een stille vlam Philip Kerr 2011-10-07 1950. Bernie Gunther is met vele Duitse
landgenoten naar Buenos Aires uitgeweken, waar alleen de hoofdcommissaris van
de politie zijn identiteit kent. Dan wordt een jong meisje vermoord onder gruwelijke
omstandigheden, die verdacht veel lijken op die van de laatste zaak waar Bernie
aan werkte in Duitsland en die hij nooit wist op te lossen. Het hoofd van de geheime
politie vermoedt dat de moordenaar moet worden gezocht onder een van de
duizenden ex-nazi’s die na 1945 in Argentini zijn neergestreken. Wie anders dan
Bernie Gunther kan hij vervolgens om hulp vragen? In de zoektocht naar de dader
komt Bernie meer te weten dan waar de Argentijnse geheime dienst op had gerekend.
Opnieuw een indrukwekkende thriller met Bernie Gunther in de hoofdrol, in een
verhaal dat zich deels afspeelt in het vooroorlogse Duitsland, maar voor het
grootste deel in het Argentini van de jaren vijftig, toen Juan en Evita Peron op
het hoogtepunt van hun macht waren.
Een voet verkeerd Sofie Laguna 2011-01-12 Het potlood praatte zachtjes tegen
me terwijl ik tekende. Ze zei: Ik ben je vriendin tot in de eeuwigheid. Ik vroeg: Wat is
eeuwigheid? Potlood antwoordde: Waar geen muren of vloeren zijn. Waar het
licht is en je de muziek van de wind kunt horen. Een kind wordt door haar
strenggelovige ouders in huis gevangengehouden. Hester heeft nog nooit met een
ander kind gesproken of de buitenwereld gezien. Haar enige bezit is een
ge llustreerde kinderbijbel, en de beeldspraak daaruit vormt het enige houvast
waarmee ze op po tische wijze grip krijgt op de wereld. Haar vriendjes zijn Kat,
lepel, deur, knop, bezem en boom, die haar soms vertellen wat ze moet doen. Op een
dag zegt knop tegen Hester: Draai me om draai me om, en ze vindt de weg naar het
verboden buiten.
De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar van
overvloedige regenval en misoogsten maken roversbenden het platteland van
Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford Castle staat machteloos. Als op een
dag het verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden, ziet hij geen aanleiding
om te denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt er anders over. Hij gaat op
onderzoek uit en al snel stapelen de bewijzen van moord zich op. En dan wordt er
nog een tweede afschuwelijke moord gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir
Baldwin en Simon Puttock weet Michael Jecks een spannend plot te combineren met
een levendige beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning voor
thriller- en fantasy liefhebbers! Lees meer over sir Baldwin en Simon: De laatste
tempelridder, De heks van Wefford, De gehangene van Dartmoor, Het mooie lijk, Het
lijk zonder hoofd, Het zevende gebod, Moord in het klooster en De dood van de
erfgenaam.
Warlord Angus Donald 2013-11-12 "A rip-roaring tale . . . full of twists and
turns...A fast-moving, thoroughly enjoyable yarn." —Kirkus Reviews on King's
Man Robert, Earl of Locksley, returns in Warlord, the latest in Angus Donald's
compelling historical novels, reimagining one of the most indelible figures in
folklore—Robin Hood. King Richard I, the Lionheart, is engaged in a bloody war
to drive the French out of Normandy. Using the brutal tactics of medieval
warfare—siege, savagery and scorched earth—the Lionheart gradually pushes
back the forces of King Philip of France. By his side in this epic struggle are the
erstwhile outlaw Robin Hood, and Sir Alan Dale, his loyal friend. But while the
battles rage, Alan is preoccupied with discovering the identity the man who
ordered his father's death ten years earlier—a mystery that leads him towards
to Paris, deep into the heart of the enemy's territory.
De weg naar Rome Ben Kane 2012-11-23 Tarquinius, de Etruskische waarzegger,
en Romulus, bastaardzoon van een Romeinse edelman, worden na hun vlucht uit
het onherbergzame Parthi en vele omzwervingen geronseld als legioensoldaten in
Caesars leger in Alexandri . Ooit waren ze slaven, een feit dat ze angstvallig
moeten verzwijgen: ontsnapte slaven wacht immers de dood aan het kruis. Intussen
raakt Fabiola, Romulus zuster, die ooit als slavin aan een bordeel is verkocht,
steeds verder verstrikt in de politieke machinaties in Rome zelf. Als minnares van
Brutus, de onderbevelhebber van Julius Caesar, maar ook belaagd door Marcus
Antonius, gaat ze een rol spelen in het moordcomplot tegen Caesar, die ze ervan
verdenkt haar vader te zijn. Ben Kane groeide op in Kenia. Op zeventienjarige leeftijd
verhuisde hij met zijn ouders naar Ierland, waar hij diergeneeskunde studeerde. Na een
lange wereldreis besloot hij zich toe te leggen op zijn passie voor geschiedenis. De
weg naar Rome is het laatste deel van zijn meeslepende en succesvolle trilogie.
Eerder verschenen de delen Het verloren legioen en De zilveren adelaar. Over het
eerste deel: `Kane heeft een stijl die uitnodigt tot het blijven omdraaien van de
pagina s NRC Handelsblad
Het geheim van de dolfijnen Joke Reijnders 2014-06-04 Vreemde lichtjes, diep op de
bodem van de zee... Als Ruben tijdens het zeilkamp gekke dingen ziet onder water, wil
hij het water niet meer in. Maar als hij tijdens een zeiltocht een school dolfijnen
ziet, gaat hij samen met Linde op onderzoek uit. Waarom gedragen de dolfijnen zich
zo vreemd? Het lijkt wel alsof ze zijn hulp nodig hebben... Of is er iets anders aan de
hand?
Over tirannie Timothy Snyder 2017-03-08 Direct na de Amerikaanse verkiezingen
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in november 2016 stelde historicus Timothy Snyder een lijst op van twintig
aanbevelingen die van belang zijn als de democratie wordt bedreigd. Hij plaatste
deze lijst op zijn Facebookpagina en het bericht ging direct viral. In Over tirannie
werkt Snyder deze twintig lessen uit met concrete voorbeelden uit de geschiedenis.
Hij waarschuwt ons dat wij niet wijzer zijn dan de Europeanen in de twintigste
eeuw, die hun democratie n zagen zwichten voor fascisme, nazisme en communisme:
bewegingen waarin
n leider of
n partij uitdrukking gaf aan de stem van het
volk en beloofde de burgers te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Ook in de
huidige tijd lijkt het voortbestaan van de liberale democratie op het spel te
staan. Niet eerder was de geschiedenis van de vorige eeuw zo actueel. Een voordeel
is dat we kunnen leren van ervaringen uit het verleden om de opmars van tirannie te
stuiten. TIMOTHY SNYDER is hoogleraar geschiedenis aan Yale University. Hij
publiceerde de invloedrijke boeken Bloedlanden (2011) en Zwarte aarde (2015). In
januari 2017 hield hij in Amsterdam de Nooit Meer Auschwitz-lezing.
Camelot Giles Kristian 2021-05-27 Een fantastische hertelling van de legende
van koning Arthur: avontuur, actie, romantiek, dit verhaal heeft het allemaal
Groot-Brittanni wordt getergd door duisternis: moordpartijen, hongersnood en
anarchie verscheuren het land. Haar legers zijn verwoest, alle helden dood of
vermist. Zowel Arthur als Lancelot sneuvelde in de laatste grote veldslag en
Merlijn is sindsdien niet meer gezien. Wat de Engelse adel betreft is de tijd van
samenwerking voorbij: ze bekommeren zich voortaan enkel nog om hun eigen land en
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zullen zich nooit meer verenigen zoals ze dat voor Arthur deden. Maar in een
ge soleerd klooster in de moerassen van Avalon woont het nieuwste lid uit de
orde: Galahad. Na een bloederig gevecht neemt hij zich voor om zijn geloften af te
leggen en het leven dat hij tot dan toe heeft gekend voorgoed achter zich te laten.
De temperamentvolle Iselle en verouderde krijger Gawain nemen hem onder hun hoede.
Langzaam maar zeker zal de jongeman zijn lot als de zoon van Lancelot moeten
accepteren en de meest gevierde en beruchte krijger worden die Groot-Brittanni
ooit heeft gekend. In de pers ‘Intens en krachtig... Geschreven met diepe expressie en
extreem inlevingsvermogen. Dit is wonderbaarlijke historische fictie.’ Sunday
Express ‘De term “omvergeblazen” komt in me op. Dit is zonder twijfel Giles’ beste
boek tot dusver. Het is geweldig. Ik heb de laatste vijf pagina’s in tranen
uitgelezen. Glorieus, tragisch, lyrisch en totaal verslavend.’ Ben Kane, auteur
van Jacht op de Adelaars ‘Een prachtige, rijke hervertelling van de legende van
koning Arthur.’ The Times
De Zweed Robert Karjel 2015-10-28 Ernst Grip van de Zweedse veiligheidspolitie
krijgt de opdracht naar Amerika te reizen om vast te stellen of een gevangen
terrorist een Zweeds staatsburger is. Op de basis weigert de gevangene echter ook
maar
n woord te zeggen. Grip en zijn Amerikaanse collega Shauna Friedman
blijken mijlenver van elkaar af te staan in hun idee n over de oorlog tegen terreur,
maar hebben elkaar ook nodig. Geen van beiden is wie hij zegt te zijn, en om zijn eigen
dubbelleven geheim te houden moet Grip steeds ingrijpender beslissingen nemen.
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