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Nog nooit schreef Brad Thor een actueler boek en Foreign Agent wordt door velen nu al
gezien als een nieuw indrukwekkend hoogtepunt in zijn schrijfcarrière. In Washington breekt
paniek uit: hoe is het mogelijk dat de informatie over de geheime missie is uitgelekt? Scot
Harvath - half spion, half commando - wordt ingeschakeld om antwoorden te vinden. Zijn
koortsachtige zoektocht brengt hem van Molenbeek in Brussel naar kraakpanden in Berlijn en
van villa's in Beieren naar stof ge dorpjes in door IS bezet gebied
Niet zo heel lang geleden was Eragon nog een arme boerenjongen en zijn draak Saphira
slechts een blauwe steen in het bos. Nu rust het lot van een hele beschaving op hun
schouders. Ze zullen het tegen Galbatorix, de boosaardige koning, moeten opnemen. Er zal
geen tweede kans komen. De Rijder en zijn draak hebben al meer bereikt dan iedereen had
durven hopen, maar kunnen ze Galbatorix omverwerpen en het recht in Alagaësia doen
zegevieren? En zo ja, tegen welke prijs?
Het adembenemende laatste deel van de Cirkel-trilogie - liefde, romantiek, spanning en een
vleugje magie De cirkel die Liliths vampierleger moet verslaan, probeert het volk van Geall
achter zich te krijgen. Als ervaren krijger én vrouw van adel speelt Moira daarin een belangrijke
rol. En alsof die verantwoordelijkheid nog niet genoeg is, merkt ze dat ze vaker dan haar lief is
denkt aan Cian. Maar hij is een vampier en staat aan de kant van de vijand... Om de man van
wie ze houdt te overtuigen te kiezen voor het goede, heeft ze al haar intelligentie nodig, en een
vleugje magie. Maar Lilith heeft zich eeuwenlang kunnen voorbereiden op dit gevecht en is niet
van plan ook maar één krijger te laten gaan. De uitkomst van hun krachtmeting zal het lot van
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de mensheid voorgoed bepalen... Lezers over de Sterren-trilogie ‘Nora Roberts heeft een
vlotte pen en met haar fantasierijke en romantische verhalen en scherpe en grappige dialogen
neemt ze je mee naar een andere wereld. Heerlijk om bij weg te dromen.’ ‘Zoals alle boeken
van Nora Roberts zit het verhaal van de eerste tot de laatste zin boordevol spanning en zit je
helemaal in het verhaal.’ ‘Wat een verhaal! Het is beslist een aanrader. Ik kijk al uit naar de
volgende delen!’ ‘Opnieuw een parel in het grote oeuvre van Nora Roberts. Ze is er opnieuw
in geslaagd om me volledig mee te slepen in het verhaal.’
Het waargebeurde verhaal van de CIA-spion die opeens op de dodenlijst stond Supernotes is
het verhaal van de Italiaanse undercoveragent Kasper, die tijdens een CIA-missie in Cambodja
wordt verraden. De Cambodjanen smijten hem in de gevangenis, met de intentie hem
geruisloos te laten verdwijnen. De CIA wil ineens van hem af en gebruikt daar de genadeloze
Cambodjaanse gevangenisbewaarders voor. Kasper overleeft de onmenselijke
omstandigheden, mede dankzij het smeergeld dat zijn familie stiekem betaalt. Hij zou
Cambodja nooit meer levend mogen verlaten, maar hij weet te ontsnappen. De reden dat
Kasper moet verdwijnen is dat hij heeft ontdekt dat er een parallelle economie bestaat. Die
economie wordt gebruikt om ongeoorloofde operaties van de Verenigde Staten te financieren.
Ook de Mossad, de IRA en de internationale drugshandel zijn hierbij betrokken. Supernotes
trekt de lezer mee in de wereld van spionage en geheime wereldwijde missies. Het
angstaanjagendste aspect van dit verhaal? Het is allemaal waar gebeurd: Agent Kasper
bestaat. Agent Kasper is half Italiaans en half Amerikaans. Hij leeft tegenwoordig
ondergedoken. Luigi Carletti is een Italiaanse onderzoeksjournalist met meerdere boeken op
zijn naam.
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Her mission is vital. Her failure is unthinkable.A hidden corner of space is swarming with lethal
alien technology, a danger to all sentient life. It's guarded by Orlandine, who must keep it
contained at any cost - as it has the power to destroy entire civilizations. She schemes from
her state-of-the-art weapons station, with only an alien intelligence to share her vigil. But she
doesn't share everything with Dragon . . . Orlandine is hatching a plan to obliterate this
technology, removing its threat forever. For some will do anything to exploit this ancient
weaponry, created by a long-dead race called the Jain. This includes activating a Jain supersoldier, which may breach even Orlandine's defences.Meanwhile, humanity and the alien
prador empire keep a careful watch over this sector of space, as neither can allow the other to
claim its power. However, things are about to change. The Jain might not be as dead as they
seemed - and interstellar war is just a heartbeat away.The Soldier is the first novel in the Rise
of the Jain series, by bestselling science fiction author Neal Asher.
Gridlinked (Agent Cormac #1)Pan
Het eerste deel van de Helse Creaties-trilogie - die vooraf gaat aan de Kronieken van de
Onderwereld begint wanneer Tessa's gerieflijke leventje van het New York in 1978 abrupt
eindigt als haar voogdes sterft. Tessa wordt naar haar broer in Londen gestuurd, maar voordat
zij daar aankomt is ze ontvoerd door de Zwarte Zusters, die haar dwingen zich te bekwamen in
een vreemde gave, waarvan ze niet eens wist dat ze die had: transformeren. Ze wordt gered
door de superknappe en gevatte Will, die haar naar de Schaduwjagers brengt... De IJzeren
Engel leest als een trein en is onmogelijk om weg te leggen. Het is alsof je op het puntje van je
stoel naar een waanzinnige film zit te kijken. Fans van Kronieken van de Onderwereld én
nieuwe lezers zullen zeker niet teleurgesteld zijn en smeken om méér!
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A warship is laying waste to the galaxy, committing incredible acts of war. So old enemies
must work together or face annihilation. This is the high-octane conclusion to Neal Asher's
Rise of the Jain trilogy.Their enemy seems unbeatable. But humanity is indomitable.A Jain
warship has risen from a prison five million years old, wielding a hoard of lethal technology. Its
goal is to catch their old enemy, the Client, and it will destroy all who stand in its path.Humanity
and the prador thought their mutual nemesis - the bane of so many races - was long extinct.
But the Jain are back and Orlandine must prepare humanity's defence. She needs the Client's
knowledge to counter this ancient threat. But is the enemy of your enemy a friend? Earth
Central even looks to the prador for alliance. These old enemies must now learn to trust one
another, or face utter annihilation.As the Jain warship crosses the galaxy, it seems
unstoppable. Human and prador forces alike struggle to withstand its devastating weaponry far in advance of their own. And Orlandine's life's work has been to neutralize Jain technology,
so if she can't triumph, no one can. But could she become what she's vowed to destroy?"Neal
Asher's books are like an adrenaline shot targeted directly for the brain." -John Scalzi, author
of the Old Man's War series"Magnificently awesome. Then Asher turns it up to eleven." - Peter
F. Hamilton on the first in the trilogy, The Soldier

Eden brengt de zomer door bij haar vader die ze na de scheiding van haar
ouders drie jaar niet gezien heeft. Ze krijgt er drie stiefbroers bij, van wie de
oudste, Taylor opvalt door zijn onbehouwen en arrogante gedrag. En toch...
trekken Eden en Taylor steeds meer naar elkaar toe. Maar het kan niet. Ze zijn
stiefbroer en -zus en bovendien heeft Taylor al een vriendin. Geheimen, leugens
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en drama in overvloed. Hoe lang kunnen ze hun liefde voor elkaar blijven
ontkennen?
Facing an indestructible killing machine, Brass Man continues the bloody and
action-packed saga of Earth Central Security Agent Ian Cormac. On the primitive,
insectile monster-filled world of Cull, a knight errant called Anderson is hunting a
dragon, unaware that, far away, someone else has resurrected a nearindestructible brass killing machine called Mr. Crane to assist in a similar hunt.
But when Agent Cormac learns that this old enemy still lives, he sets out in
pursuit aboard the attack ship Jack Ketch. Meanwhile, for the people of Cull,
each day proves a struggle to survive while they slowly work to escape to their
forefathers' starship, still orbiting far above them. Yet an entity with questionable
motives—known only as Dragon—assists them with genetic by-blows created out
of humans and the hideous local monsters. At the same time, scientist Mika
begins discovering the horrifying truth about the ancient living technology
produced by the alien Jain. And now Cull itself, for millennia geologically inactive,
is increasingly suffering earthquakes . . . Night Shade Books is proud to reissue
Neal Asher’s Agent Cormac series, a fast-moving, edge-of-your-seat science
fiction adventure from one of today’s most exciting SF talents.
Het eerste lichaam is van een jonge vrouw, en wordt -- vreemd gepositioneerd -Page 5/25
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gevonden aan de oever van een rivier in Minneapolis. Haar keel is
doorgesneden, haar lichaam is gruwelijk verminkt en het is duidelijk dat de vrouw
ernstig gemarteld is. Davenport weet dat dit het werk moet zijn van een zwaar
gestoorde dader. Twee weken later wordt het tweede lichaam gevonden, op een
boerderij tien kilometer verderop. Het lichaam is op dezelfde manier
gepositioneerd en vertoont dezelfde verminkingen. Het slachtoffer is dit keer
echter een man, maar er is ogenschijnlijk geen verband tussen de twee
slachtoffers. Het spoor leidt naar een zwaarbewaakte inrichting voor psychisch
gestoorde misdadigers. Daar ontdekt Davenport dat de man die er onlangs
voorwaardelijk is vrijgelaten in alle opzichten voldoet aan het profiel van de
moordenaar. Te laat beseft hij dat hij wordt misleid.
Als de keizer van Annoer wordt vermoord, gaan zijn drie kinderen de strijd aan
met de schimmige samenzweerders - en de eeuwenoude vijand - die zijn dood
veroorzaakten. Kaden, de troonopvolger, leeft al jarenlang in een afgelegen
bergklooster waar hij de ondoorgrondelijke discipline van de monniken van de
God Zonder Gezicht probeert te begrijpen. Als er vervolgens een delegatie
arriveert om hem naar huis te begeleiden voor zijn kroning, heeft Kaden net
genoeg geleerd om zich te realiseren dat er iets niet pluis is. Ondertussen
worstelt zijn zus Adare, politica en minister van Financiën, met de religieuze orde
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die verantwoordelijk lijkt te zijn voor de moord op haar vader. Het politieke water
is echter troebel, en in haar ijver om het recht te doen zegevieren, zit Adare
misschien wel achter de verkeerde man aan. Hun broer Valyn heeft al moeite om
in leven te blijven. Hij wist dat de training van de Speerwers - een groep dodelijke
elitekrijgers - moeilijk zou zijn. Maar na een aantal vreemde ongelukken is hij
ervan overtuigd dat de moordenaars van zijn vader het op hem en zijn familie
hebben voorzien. Hij moet zo snel mogelijk weg om zijn broer te waarschuwen maar dan moet hij eerst de laatste dodelijke proeve van de Speerwers overleven.
'Staveley heeft in dit magistrale debuut een complexe en zeer gedetailleerde
wereld gecreëerd, vol met elitesoldaten, mystieke krijgsmonniken, vlijmscherpe
politiek en eeuwenoude geheimen. De lezers van George R.R. Martins Het Lied
van Ijs en Vuur zullen smullen van dit debuut.' Library Journal
Carny Sullivan groeide op in de bijzondere wereld van een reizend
kermisgezelschap. In het schilderachtige en vredige Serenity in Texas heeft ze
rust en een thuis gevonden. Als de knappe Logan Brisco met prachtige plannen
over een attractiepark naar Serenity komt, is Carny direct op haar hoede. Ze
weet wanneer ze met een oplichter te maken heeft ze heeft er genoeg in haar
leven gezien, te beginnen met haar eigen vader. Carny is vastbesloten om
Logans zelfzuchtige intenties te onthullen, maar dan ontdekt ze dat hij meer op
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haar lijkt dan ze had gedacht. Is hij toch niet zo onbetrouwbaar als ze dacht?
Rechercheur Kimble moet de moordenaar die het gemunt heeft op de vrouw van
wie hij houdt opsporen. Om haar te beschermen zal hij duistere demonen uit zijn
verleden het hoofd moeten zien te bieden. Karen Rose is de koningin van
Romantic Suspense. De duistere kant is haar 20ste boek. Rechercheur Adam
Kimble is verwikkeld in de zwaarste zaak van zijn leven: hij moet de
meedogenloze moordenaar opsporen, die het gemunt heeft op de vrouw van wie
hij houdt. Om Meredith te beschermen moet hij alles doen wat in zijn vermogen
ligt en zal hij de duistere demonen uit zijn verleden het hoofd moeten zien te
bieden... Karen Rose is de auteur van toptitels als oa Nergens veilig, Moord voor
mij, Het kwaad in jou, In het donker en Op het spel.
Indrukwekkende roman over genialiteit, jaloezie, ambitie en liefde van een van de
belangrijkste hedendaagse Amerikaanse schrijvers Milo Andret is een geniaal
wiskundige in de jaren zeventig die uitgroeit tot een legende door zijn onderzoek
aan de universiteit van Berkeley. Maar de combinatie van ambitie en sociaal
onvermogen, brengt hem op een destructief pad en hij raakt aan de drank. Milo’s
zoon Hans is voorbestemd een even glansrijke carrière tegemoet te gaan als zijn
vader, maar ook hij raakt verslaafd. Om te voorkomen dat hem eenzelfde lot
beschoren zal zijn als zijn vader, besluit Hans zijn carrière af te breken en een
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andere weg te volgen. Met ‘Handboek van een twijfelaar’ schreef Ethan Canin
een monumentale roman over de obsessieve drang het onverwoordbare te uiten
in formules, kunst en literatuur. ‘Verpletterend mooi, dat lukt maar weinig
boeken.’ – ‘Esquire’ ‘Een fenomenale literaire prestatie.’ – ‘Publishers
Weekly’
The hunter becomes the hunted in Gridlinked, the first sci-fi thriller in Neal
Asher's compelling Agent Cormac series.When a portal to other planets explodes
on Samarkand, thousands are killed and a terraforming project is obliterated.
Earth Central Security suspects sabotage - and assigns a legendary investigator.
But Agent Ian Cormac has his own problems. Years spent mentally linked to the
Polity's AI network have eroded his humanity, and this gridlink has to be severed
or he'll die. Without it, he has only his wits (and Shuriken, a throwing star with a
mind of its own) to rely on.Cormac's disastrous last mission also haunts him - as
a psychopath and a murderous android track him across the galaxy, seeking
revenge. Meanwhile, the ice-bound planet of Samarkand hides deadly secrets
beneath its surface . . . secrets Cormac is about to disturb.Gridlinked is followed
by The Line of Polity, the second title in the Agent Cormac series.
Set in Neal Asher's acclaimed Polity Universe, this is a standalone adventure rather
than part of a series. Here, Jack Four is one of twenty clones, created to be sold. But
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he plans to escape his fate - whatever it takes.
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
The first novel in the Rise of the Jain series, by bestselling science fiction author Neal
Asher.A hidden corner of space is swarming with lethal alien technology, a danger to all
sentient life. It's guarded by Orlandine, whose mission is to ensure it stays contained Page 10/25
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at all costs. Living aboard a state-of-the-art weapons station, she watches over
technology designed to destroy entire civilizations. However, she's hatching a plan to
obliterate it, removing the threat forever. It was created by the Jain, a long-dead race,
and forces are on the move who'll do anything to unleash their last secrets.Meanwhile,
humanity's galactic territories and the alien Prador Empire watch this sector of space
with interest, as neither can allow the other to claim its power. However, things are
about to change, the Jain might not be as dead as they seem and interstellar war is
never far away...
Virgin River 2 – Welkom in Virgin River De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd
voor Netflix Net tegen sluitingstijd loopt Paige Lassiter de bar van John ‘Preacher’
Middleton in Virgin River binnen. Samen met haar zoontje is ze op de vlucht voor haar
echtgenoot. Ze zit onder de blauwe plekken, is doodsbang en aan het eind van haar
latijn. Preacher ziet meteen dat Paige en haar zoontje in grote moeilijkheden verkeren.
Zonder aarzelen biedt hij hun een slaapplaats aan, en ter plekke besluit hij dat hij alles
zal doen om hen te beschermen. Langzaam maar zeker kruipt Paige uit haar schulp, en
Preacher ontdekt dat ze gevoelens in hem losmaakt waarvan hij dacht dat hij ze
voorgoed had begraven. Maar dan duikt op een kwade dag haar echtgenoot op in
Virgin River...
Prentenboek zonder woorden waarin een ruiter te paard een reis maakt door
verschillende Europese landen, waarvan de typerende bijzonderheden op speelse
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wijze in de illustraties zijn verwerkt. Voor de leeftijd van ca. 6 jaar.
Je zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie was
gegrondvest op een sprookje: de magische planeconomie zou leiden tot een
ongekende welvaart en groei. Aan het eind van de jaren vijftig leek het er ook heel even
op dat de magie werkelijkheid zou worden: een kort moment leek de Sovjet-Unie af te
stevenen op een toekomst met rijke communisten en afgunstige kapitalisten, waarin de
schittering van Moskou die van New York zou overtreffen en waarin wetenschappers
hun uiterste best deden om deze droom waar te maken en de tirannie een goed afloop
te gunnen. De rode belofte is geschiedenis die klinkt als fictie, onverbiddelijk als een
soldaat bij het graf van Lenin, en met de onverwachte smaak van een glas
sovjetchampagne.
Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a
special section: School library journal, ISSN 0000-0035, (called Junior libraries,
1954-May 1961). Also issued separately.
The Expanse 2 - Calibans Strijd We zijn niet alleen... Op Ganymedes, graanschuur van
het stelsel van Jupiter, moet een Marsiaanse marinier wanhopig toezien hoe haar
peloton wordt afgeslacht door een monsterlijke supersoldaat. Op Aarde probeert een
hooggeplaatste politica te voorkomen dat er opnieuw een interplanetaire oorlog
uitbreekt. En op Venus veroorzaakt een buitenaardse protomolecule mysterieuze
veranderingen die misschien wel effect hebben op het hele zonnestelsel. Ondertussen,
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ver weg in de ruimte, bewaren James Holden en zijn crew van de Rocinante nog altijd
de vrede voor de Outer Planets Alliance. Maar hun besluit om een wetenschapper op
het door oorlog verscheurde Ganymedes te helpen met de zoektocht naar zijn vermiste
dochter, loopt anders af dan gepland. Alles lijkt erop dat de toekomst van de complete
mensheid afhangt van één schip. Holden en zijn crew vormen nu de laatste
verdedigingslinie tegen de invasie van een buitenaards ras... een invasie die
waarschijnlijk al begonnen is. 'Calibans Strijd is nog beter dan Leviathan Ontwaakt. Dit
is ouderwetse space opera, het soort sf waar ik als kind het liefst mijn tanden in zette.
Een echte pageturner die zich afspeelt in een zeer levendig zonnestelsel. Corey heeft
zichzelf overtroffen.' George R.R. Martin
Maggie Stiefvater is een meesterverteller.' USA Today Als je iets kon stelen uit je dromen, wat
zou je dan nemen? Ronan Lynch heeft veel geheimen. Een daarvan is dat hij voorwerpen uit
zijn dromen kan halen. Ronan is een van de ravenjongens: een groepje vrienden van de
eliteschool Aglionby. Ze zijn op zoek naar de dode ravenkoning Glendower, van wie ze denken
dat hij verborgen is in de bergen vlak bij hun school. Tijdens hun zoektocht naar de koning
komen Ronans geheimen langzaam maar zeker aan het licht en zetten ze een reeks
onheilspellende gebeurtenissen in gang... De dromendieven is het tweede deel van de nieuwe,
verslavende fantasyserie van Maggie Stiefvater. Eerder verscheen De ravenjongens.
Stiefvaters debuut Huiver stond wekenlang op nummer 1 in de bestsellerlijst van The New
York Times. De pers over De ravenjongens: 'De onheilspellende sfeer zet je nekhaartjes
gegarandeerd overeind.' 7Days 'Paranormale voorspellingen en een eeuwenoude legende,
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verweven met de onderlinge vriendschap van de jongens en de mysterieuze Blue, zorgen
ervoor dat dit verhaal je niet meer loslaat.' Young Adult Books
'Een realistisch boek met bovennatuurlijke elementen die ontaarden in een naargeestig, pijnlijk,
maar prachtig einde dat de rillingen over je rug doet lopen.' - Kirkus Reviews, starred review
'Suma excelleert in surrealistische, verontrustende verhalen in een levendige stijl, en deze
psychologische thriller is geen uitzondering. Een beangstigend, fantastisch boek.' – Booklist,
starred review Een veroordeelde moordenares en een topballerina in spe. Wat hebben ze met
elkaar gemeen? Muren van verraad is het verhaal van een meisje met een veelbelovende
toekomst voor zich. Haar leven draait in één tragische middag van veelbelovend naar
uitzichtloos. Het verhaal wordt verteld door Amber en Violet: de een zit in een
jeugdgevangenis, de ander is een danseres met een mooie toekomst. Op het eerste gezicht
zijn ze complete vreemden die niets met elkaar gemeen hebben. Amber zit vast in Aurora Hills,
een beveiligde jeugdinrichting. Als op een nacht alle sloten openspringen, ontstaat er totale
gekte onder de 42 meisjes die er hun straf uitzitten. De een grijpt haar kans om te ontsnappen,
de ander weet niet wat ze met de nieuw verworven vrijheid aanmoet. Violet is een danseres
die op het punt staat naar New York City te vertrekken om daar door te breken. Hoewel ze
egoïstisch en met zichzelf ingenomen is, kan ze de dood van haar vriendin Orianna niet
vergeten. Niet omdat ze zich schuldig voelt, maar vanwege het mogelijke effect ervan op haar
huidige leven en haar dansopleiding aan het prestigieuze Juilliard. Langzaam wordt duidelijk
dat Amber en Violet nauw met elkaar verbonden zijn door Orianna. Ook zij had een glorieuze
toekomst als ballerina voor zich liggen, maar anders dan Violet moet ze knokken voor elke
kans in het leven. Desondanks is Violet jaloers op Ori, wetende dat zij niet het natuurlijke talent
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voor ballet van Ori heeft. Als er twee concurrentes worden vermoord, belandt Ori in Aurora
Hills. Krijgt een schuldige uiteindelijk altijd haar verdiende straf? Of zal een onschuldige voor
altijd de last van de schuld blijven dragen? Nova Ren Suma is auteur van diverse Young Adultboeken. Ze heeft voor diverse uitgeverijen gewerkt, geeft YA-schrijfworkshops en woont in
New York.
Morgenster is het derde deel van de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown. En het
vervolg op Rood en Gouden Zoon, de meedogenloos spannende boeken over Darrow, de held
van Mars. Darrow had in vrede kunnen leven, maar zijn vijanden verklaarden hem de oorlog.
De Gouden overheersers eisten zijn gehoorzaamheid, hingen zijn vrouw op, en hebben van
zijn volk slaven gemaakt. Maar Darrow is vastbesloten terug te vechten. Hij riskeerde alles
door zichzelf te transformeren en zo in de Gouden maatschappij te infiltreren. Hij heeft
gevochten om de genadeloze rivaliteit te overleven die de machtigste krijgers van de
Gemeenschap voortbrachten, hij wist op te klimmen tot de hoogste rangen, en hij heeft
geduldig gewacht met het ontketenen van de revolutie die de hiërarchie van binnenuit zal
breken. Eindelijk is de tijd gekomen. Maar het plichtsbesef en het verlangen naar wraak zitten
diep, aan beide kanten. Darrow en zijn wapenbroeders staan tegenover een vijand zonder
geweten of genade. Onder die vijanden zijn er die Darrow ooit als vrienden beschouwde. Om
te winnen moet Darrow degenen die geboeid en gebroken in de duisternis opgroeiden zien te
inspireren. En moet hij ervoor zorgen dat ze hun ketenen verbreken, om een einde te maken
aan de wereld die hun wrede meesters hebben gemaakt, en om zo het bestaan op te eisen dat
hun zo lang geleden is ontnomen. Een bestaan dat te mooi is om op te geven.
'What has six arms, a large beak, looks like a pyramid, has more eyes than you'd expect and
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talks nonsense? If you don't know the answer to that, then 1) you should and 2) you haven't
been reading Neal Asher (see point 1)' Jon Courtenay Grimwood In the eight years since his
first full-length novel Gridlinked was published by Pan Macmillan, Neal Asher has firmly
established himself as one of the leading British writers of Science Fiction, and his novels are
now translated in many languages. Most of his stories are set in a galactic future-scape called
'The Polity', and with this collection of marvellously inventive and action-packed short stories,
he takes us further into the manifold diversities of that amazing universe. No one does
monsters better than Neal Asher, so be prepared to revisit the lives and lifestyles of such
favourites as the gabbleduck and the hooder, to savour alien poisons, the walking dead, the
Sea of Death, and the putrefactor symbiont.
Dark Intelligence is the first novel in the Transformation series, a no-holds-barred adventure
set in Neal Asher's popular Polity universe. One man will transcend death to seek vengeance.
One woman will transform herself to gain power. And no one will emerge unscathed . . .
Thorvald Spear wakes in hospital, where he finds he's been brought back from the dead.
What's more, he died in a human vs. alien war that ended a whole century ago. But when he
relives his traumatic final moments, he finds the spark to keep on living. That spark is
vengeance. Trapped and desperate on a world surrounded by alien Prador forces, Spear had
seen a rescue ship arriving. But instead of providing backup, Penny Royal, the AI within the
destroyer turned rogue. It annihilated friendly forces in a frenzy of destruction, and, years later,
it's still free. Spear vows to track it across worlds and do whatever it takes to bring it down.
Isobel Satomi ran a successful crime syndicate. But after competitors attacked, she needed
more power. Yet she got more than she bargained for when she negotiated with Penny Royal.
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She paid it to turn her part-AI herself, but the upgrades hid a horrifying secret. The Dark AI had
triggered a transformation in Isobel that would turn her into a monster, rapidly evolving into
something far from human. Spear hires Isobel to take him to the Penny Royal AI's last known
whereabouts. But he cheats her in the process and he becomes a target for her vengeance.
And as she is evolves further into a monstrous predator, rage soon wins over reason. Will
Spear finish his hunt, before he becomes the hunted? Continue the action-packed adventure
with War Factory and Infinity Engine. 'Asher rocks with XXX adrenaline while delivering a vivid
future' David Brin, author of the Uplift trilogy
Boek van het Jaar bij de British Book Awards 2017 De nummer 1 bestseller van Engeland
Londen 1893: de nog jonge weduwe Cora Seaborne begint een nieuw leven. Met haar
onhandelbare (want autistische) puberzoon Francis en diens even stoere als charmante
gouvernante neemt ze haar intrek in het stadje Colchester. Tijdens haar enerverende
ontdekkingstochten door de ruige natuur van Essex, op zoek naar een mythisch zeemonster
dat het nabijgelegen Aldwinter zou terroriseren, ontmoet ze de steile en stugge dorpsdominee
William Ransome, die aanvankelijk niets moet hebben van deze onconventionele dame uit de
Londense society met haar bizarre voorliefde voor monsters en fossielen. De oerkrachten van
aantrekking en afstoting die daarbij loskomen, dreigen hun beider leven volledig te
ontwrichten. Tegen de achtergrond van de stormachtige ontwikkelingen in de medische
wetenschap en de gepassioneerde strijd tegen de levensgevaarlijke huisvesting van de
Londense armen, heeft Sarah Perry een roman geschreven met een hele stoet onvergetelijke
personages en spannende plotwendingen die over elkaar heen blijven buitelen, in een frisse
en prikkelende stijl die wemelt van de pakkende beelden: topliteratuur vol schrijnende en soms
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ook lyrische momenten, die toch speels en onderhoudend blijft. Sarah Perry (Essex, 1979)
recenseert literatuur voor The Guardian en The Financial Times. Het monster van Essex was
een fenomenale bestseller in Engeland en Boek van het Jaar bij de British Book Awards 2017,
Waterstones Boek van het Jaar 2016, en het werd genomineerd voor acht andere prijzen,
waaronder de Costa Novel Award 2017 en de Baileys Women's Prize for Fiction 2017. Perry
woont in Norwich. 'Een van de meest memorabele historische romans van de afgelopen tien
jaar.' THE SUNDAY TIMES 'Het monster van Essex is een prachtige roman over de werking
van het leven, de liefde en het geloof, over wetenschap, religie, geheimen, mysteries en de
ingewikkelde en onverwachte grilligheid van het menselijk hart. Het is zo goed geschreven dat
de pagina's van binnenuit verlicht lijken te zijn. Zodra ik het uit had, begon ik opnieuw.' HELEN
MACDONALD, AUTEUR VAN DE H IS VAN HAVIK 'Met haar historische fictie bereikt Perry
het vrijwel onmogelijke: een roman met daarin een wereld die geheel overeenkomt met de tijd
waarin het verhaal zich afspeelt, maar haar personages zijn even modern als in
overeenstemming met hun eigen tijd. Voor een tweede roman is het een schitterende
prestatie, waarvoor ze veel nominaties voor prijzen mag verwachten.' THE INDEPENDENT
Vervolg op de wereldwijde bestseller Slapende reuzen 'Puur literair escapisme over het
dreigende einde van de mensheid. In één woord: unputdownable - Kirkus Revies (starred
review) Als kind deed Rose Franklin een verbijsterende ontdekking: een metalen hand, die
diep in de aarde begraven was. Daarna stond haar leven in het teken van dit mysterie en de
zoektocht naar het antwoord op de vraag: waarom lagen er overal ter wereld reusachtige
metalen lichaamsdelen? Jaren van onderzoek hebben intrigerende antwoorden opgeleverd,
maar evenzoveel verwarrende vragen. Het antwoord lijkt dichterbij dan ooit als een tweede
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robot - veel groter dan de eerste - zich uit het niets manifesteert, midden in de binnenstad van
Londen. De mensheid zit aan de buis gekluisterd en volgt alle ontwikkelingen live. Zou dit dan
het eerste contact zijn met buitenaards leven? Is dit het moment waar de mensheid meer te
weten komt over de oorsprong van het universum? Als deze met een bliksemaanval zijn ware
gezicht toont, breekt wereldwijd paniek uit.
De Robotoorlog is ten einde. De mens heeft gezegevierd over de robots. Of lijkt dat alleen
maar zo? Slechts enkele minuten na de overwinning op Archos R-14 staat een gruwelijke
nieuwe vijand op. De robots zijn terug en ze zijn sterker dan ooit. In de Verenigde Staten
probeert de veertienjarige Mathilda Perez het leven van haar broer te redden en het nieuwe
gevaar het hoofd te bieden. Intussen doet uitvinder Takeo Nomura in Tokyo een belangrijke
ontdekking in de strijd tegen de nieuwe supermachine.

Wrang en hard maar toch humoristisch en van een vernietigende schoonheid,
dat is Cormac McCarthy's magnum opus Angel (1979), waaraan hij twintig jaar
heeft gewerkt. Het is het verhaal van de gedeclasseerden en de havelozen, de
zwarte krotbewoners en de verre nazaten van de Saksische clans die ooit golf na
golf Amerika overspoelden, en hun waanzinnige maalstroom van religie, hoop,
geweld en blinde dronkenschap. Centraal staat de aan lager wal geraakte
Cornelius Suffree. In een woonboot op de Tennessee aan de rand van Knoxville
voorziet hij in zijn bestaan door te vissen in dit stinkende riool, dat als een Styx
door de stad en het land stroomt. Hij kiest voor een bestaan als rivierrat, en in de
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roman klinken de stemmen van de 'ratten' met wie hij zich omringt. In een
overweldigende stortvloed van beelden schildert McCarthy het beeld van
Amerika's zelfkant, een machtig en genadeloos epos vol slemp- en vechtpartijen,
sluwheid en tragiek, dood en miserabel leven. Waarbij als motto deze weinig
opbeurende woorden van hoofdpersoon Suffree kunnen dienen: 'De menselijke
ellende kent geen grenzen, het kan altijd nog erger.' Eerder verschenen bij De
Arbeiderspers de eerste twee delen van de Border Trilogy, AI de mooie paarden
en De kruising, en Kind van God. 'Cormac McCarthy biedt ons hier een beeld van
het leven op en aan de rivier dat leest als een verdoemde Huckleberry Finn.' The New York Times Book Review 'Angel doseert humor op het niveau van de
geniale droogheid van Faulkner, terwijl de fantastische verbeeldingskracht in dit
boek de auteur plaatst naast het beste van Flannery O'Connor.' - The Times
Literary Supplement 'Cormac McCarthy is de geboren verhalenverteller, de
schrijver van een volmaakt natuurlijke stijl; hij beschikt over een verbluffend
vermogen tot de trefzekere dialoog, zijn comédie humaine is even zwart als
overtuigend. Elk verhaal, elk gegeven gaat bij Cormac McCarthy altijd tot in het
hart van de tragedie.' -New Republic De Nederlandse pers over De kruising: 'Het
zwiept je van de sokken, het dreunt je in de oren [...] een van de twee
indrukwekkendste buitenlandse romans van de afgelopen jaren. Die andere was
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A/ de mooie paarden.' - Ger Witteveen in Friesch Dagblad 'Wie McCarthy leest,
merkt opeens weer hoe gevoelig de rechterduim is voor het aantal pagina's dat
ons en de held nog is vergund.' - Nerman Stevens in Het Parool
James Corey The Expanse 1 - Leviathan Ontwaakt De mensheid heeft de
planeten gekoloniseerd. Van interstellaire reizen durft men slechts te dromen,
maar het zonnestelsel vormt inmiddels een dicht netwerk van koloniën.
Spanningen zijn er in overvloed en de mineraalrijke asteroïden gaan gebukt
onder het gezag van machthebbers van de corporaties op Aarde en Mars. Hun
lange arm reikt tot diep in de Gordel, zelfs tot ver daarbuiten... In de immense
wildernis van het heelal stuit het ijsmijnschip van kapitein Jim Holden
ondertussen op een op drift geraakt ruimteschip. Aan boord ontdekt hij een
geheim dat kan leiden tot het uitbreken van een alomvattende oorlog in het
universum. Als Holden vervolgens lijkt te worden aangevallen door een schip van
de Marsiaanse marine beseft hij dat er niets anders op zit dan het motief van de
aanval te achterhalen om een interplanetaire oorlog te voorkomen. Maar hij
ontdekt meer, véél meer zelfs... Een interstellair complot dat het voortbestaan
van de complete mensheidbedreigt! 'James Corey schrijft met de energie van de
drieste debutant en de finesse van de doorgewinterde professional. Dit is sf van
het type waar ik sinds mijn vroegste jeugd diep van onder de indruk ben.' George
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R.R. Martin
In a world devoid of hope, is revenge the only way out? The Argus Space Station
looks down on a nightmarish Earth. And from here, the Committee enforces its
despotic rule. It governs a corrupt world, where the poor are starving - and are
policed by mechanized overseers wielding identity-reader guns. There are also
too many people and too few resources, so the Committee has decided twelve
billion people must die. So they prepare to unleash the full power of their
Station's weaponry to make this happen. Alan Saul wakes to this world, confined
in a crate bound for a Calais incinerator. He doesn't know why he's there; he only
remembers pain and his tormentor's face. And he has company: Janus, a rogue
intelligence, who is inhabiting forbidden hardware in his skull. As Janus shows
his host a damaged Earth, Saul resolves to discover who he was - and kill his
interrogator. Next he will take on the Committee and topple their debased regime.
The Departure is the first fast-paced book in the Owner trilogy by acclaimed
science fiction author Neal Asher. 'Delivers plenty of thrills' - SFX 'Fast, dramatic
stuff . . . rapid pace, great action, messy consequences' - SFFWorld
Het enige wat Melinda Monroe wil, is wég. Weg uit Los Angeles, waar het leven
gecompliceerd is en alles haar herinnert aan Mark, haar overleden man. In een
opwelling reageert ze op een advertentie voor een verpleegkundige in Virgin
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River, een klein dorpje in Californië. Dit zou weleens precies de verandering
kunnen zijn die ze nodig heeft! Helaas, het beloofde schattige huisje blijkt een
aftandse blokhut te zijn, en de bejaarde huisarts die ze zou assisteren, doet
ronduit vijandig tegen haar. Inpakken en wegwezen, denkt ze, maar een
vondelingetje gooit roet in het eten. Eerst moet ze onderdak vinden voor deze
baby. En misschien moet ze ook eerst maar eens echt kennismaken met Jack,
de knappe eigenaar van de plaatselijke bar. Het lijkt wel of er telkens weer
dingen zijn die haar in Virgin River houden. Zou ze dan toch haar thuis gevonden
hebben?
Een evolutionair horrorverhaal dat zo van de pagina af springt en je bij de keel
grijpt. Denk Jurassic Park, maar dan met extra spierballen. Dit is één wilde rit!'
James Rollins, auteur van de bestsellers Steen der Wijzen, De Zwarte Orde, Taal
der Engelen, Het Laatste Orakel, Zandstorm en Dag des oordeels Henders
Island is geen stukje paradijs op aarde. Het heeft zich miljarden jaren lang in
extreem isolement kunnen ontwikkelen tot een habitat voor de meest exotische,
vraatzuchtige en dodelijke roofdieren die je je maar kunt voorstellen. Een kleine
groep wetenschappers plaatst een mobiel laboratorium op het eiland en begint in
een race tegen de klok gegevens te verzamelen. Aan de ene kant is er de
dreiging van het Amerikaanse leger, dat niets liever wil dan Henders zo snel
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mogelijk platbombarderen, en aan de andere kant zijn er de levensgevaarlijke
Henders-wezens. Eén ding is duidelijk. Als ook maar één van de Henderswezens de oversteek naar het vasteland zou maken, dan zou dat zo drastisch
ingrijpen in de bestaande biotoop, dat de mens in razend tempo uitgeroeid zou
worden. Warren Fahy volgde toen hij elf was al colleges in neurobiologie aan de
TU van Californië. Hij begon te schrijven op zijn twaalfde. Eiland is zijn debuut,
een ongemeen spannende, zeer filmische evolutionaire thriller met een
intelligente, wetenschappelijke onderbouwing
The Polity is under attack from melded AI entity controlling the lethal Jain
technology, but the attack seems to have no coherence. When one of Erebus's
wormships kills millions of innocent civilians on Klurhammon, a high-tech
agricultural world of no real tactical significance, Cormac is sent to investigate...
though he is secretly struggling to control a new-found ability no human being
should rightfully possess, while also beginning to question the true motives of his
AI masters. Further attacks and seemingly indiscriminate slaughter ensue, but
serve only to bring some of the most dangerous individuals in the Polity into the
war. Mr. Crane, the indefatigable brass killing machine, sets out for vengeance,
and Orlandine, a vastly augmented haiman also in control of Jain technology, is
seeking a weapon of appalling power with the aid of some bizarre relics from an
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ancient war. Meanwhile Mika, scientist and Dragon expert, is again kidnapped by
that massive alien entity and dragged into the heart of things: to wake the
cerators of Jain technology from their five-million-year slumber. Then it begins to
emerge that attacks by Erebus are not as indiscriminate as they seem, and could
actually mean the beginning of the end for the Polity...
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