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A Column Of Fire Kingsbridge By
Ken Follett
'Griezelig aannemelijk. Een van Folletts beste.' Time
Londen, begin 1914: zijn naam is Feliks. Hij is naar
Londen gekomen om een moord te plegen die de loop
van de geschiedenis voorgoed zal veranderen. Feliks is
een meester in het manipuleren, en heeft vele andere
wapens tot zijn beschikking. Maar zijn tegenstanders zijn
de voltallige Engelse politie, een briljante en invloedrijke
lord, en de jonge Winston Churchill zelf. Tegen zo’n
overmacht is niemand opgewassen – behalve de man
van St. Petersburg. De pers over De man van St.
Petersburg ‘Een geweldige thriller en een uitstekende
roman. Follett overtreft zijn concurrenten!’ Newsday
‘Knetterende spanning, misschien wel zijn beste tot nu
toe!’ San Diego Union
Ken Follett heeft ontelbare trouwe fans, en van al zijn
boeken is de Kingsbridge-saga toch wel het populairst
997 na Christus. Engeland wordt van twee kanten
belaagd, in het westen door Wales en in het oosten door
de Vikingen. Gerechtigheid is ver te zoeken en geweld
en wetteloosheid zijn aan de orde van de dag. De koning
staat machteloos en de chaos regeert. In deze turbulente
tijden raken de levens van drie mensen onlosmakelijk
verbonden met elkaar en met een klein gehucht dat later
Kingsbridge zal worden genoemd. Het dorp van een
jonge botenbouwer wordt geplunderd door de Vikingen
en hij vlucht met zijn familie naar een ander dorp om
daar een nieuw leven op te bouwen. Een Normandische
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edelvrouw volgt haar geliefde echtgenoot naar Engeland,
maar realiseert zich al snel dat de gewoonten in haar
nieuwe land heel anders zijn dan ze gewend is, en dat
iedereen op brute wijze vecht om de macht. Een jonge
monnik droomt ervan zijn bescheiden abdij ooit tot een
roemrijk centrum van kennis en geleerdheid te verheffen.
Alle drie raken ze tegen hun wil betrokken bij de
machinaties van een bisschop die meedogenloos streeft
naar macht en rijkdom, en niets geeft om de levens van
de gewone mensen.
1933. Terwijl het Derde Rijk aan een sluipende opmars
begint, proberen vijf met elkaar vervlochten families zich
staande te houden in de schaduw van gebeurtenissen
die de wereld voorgoed zullen tekenen. In dit
indrukwekkende tweede deel van de Century-trilogie
zoekt een dappere nieuwe generatie zich een weg in een
door oorlog geteisterde wereld.
Bernhard Gunther, door iedereen Bernie genoemd, is
een voormalige politiefunctionaris en werkt sinds kort
voor zichzelf als privédetective. Hij wordt benaderd door
een rijke zakenman die de roofmoord op zijn dochter en
schoonzoon wil oplossen. Dit is Bernies eerste zaak en
die neemt vrijwel direct angstaanjagende proporties aan
als hij betrokken raakt bij een schandaal met twee wel
heel bekende en beruchte hoofdrolspelers: Hermann
Göring en Heinrich Himmler. Door zijn zoektocht naar de
waarheid raakt hij steeds verder verstrikt in de duistere
wereld van Duitslands hoogste militaire en politieke
rangen en blijkt ook zijn eigen leven niet meer zeker...
#1 New York Times Bestseller An Amazon Best Book of
2020 A thrilling and addictive new novel--a prequel to
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The Pillars of the Earth--set in England at the dawn of a
new era: the Middle Ages "Just as transporting as [The
Pillars of the Earth] . . . A most welcome addition to the
Kingsbridge series." --The Washington Post It is 997 CE,
the end of the Dark Ages. England is facing attacks from
the Welsh in the west and the Vikings in the east. Those
in power bend justice according to their will, regardless
of ordinary people and often in conflict with the king.
Without a clear rule of law, chaos reigns. In these
turbulent times, three characters find their lives
intertwined. A young boatbuilder's life is turned upside
down when the only home he's ever known is raided by
Vikings, forcing him and his family to move and start their
lives anew in a small hamlet where he does not fit in. . . .
A Norman noblewoman marries for love, following her
husband across the sea to a new land, but the customs
of her husband's homeland are shockingly different, and
as she begins to realize that everyone around her is
engaged in a constant, brutal battle for power, it
becomes clear that a single misstep could be
catastrophic. . . . A monk dreams of transforming his
humble abbey into a center of learning that will be
admired throughout Europe. And each in turn comes into
dangerous conflict with a clever and ruthless bishop who
will do anything to increase his wealth and power. Thirty
years ago, Ken Follett published his most popular novel,
The Pillars of the Earth. Now, Follett's masterful new
prequel The Evening and the Morning takes us on an
epic journey into a historical past rich with ambition and
rivalry, death and birth, love and hate, that will end where
The Pillars of the Earth begins.
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1941: De Engelsen kunnen nazi-Duitsland alleen
bestrijden met de bommenwerpers die elke nacht
richting Duitsland vliegen. De nazi's lijken echter van
tevoren te weten waar enanneer de bombardementen
zullen plaatsvinden en als gevolg daarvan keert niet
eens de helft van de vliegtuigen naar de basis terug.
Wanneer de Engelse geheime dienst M16 een
radiobericht oppikt, waarin melding wordt gemaakt van
iets of iemand met de naam Freya, vermoedt Hermia
Mount, werkzaam bij M16, at gaat om een
radarinstallatie op een eilandje voor de Deense kust. Zij
schakelt de Deense verzetsgroep Nachtwakers in, die
geleid wordt door haar verloofde Arne Olufsen. Wanneer
Arne wordt gearresteerd, moet zijn broer Harald met de
informatie naar Engeland zien te vluchten. De tijd dringt,
de enige manier om in Engeland te komen is met een
gammel vliegtuigje. Ken Follett werd in een klap
beroemd door zijn bestseller Door het oog van de naald,
waarvoor hij de Edgar Award kreeg. Naast tal van
thrillersuccessen, baarde hij veel opzien met de
historische roman De kathedraal.
Spannende spionagethriller die zich afspeelt tijdens de
Tweede Wereldoorlog In totaal werden van Ken Folletts
boeken bijna 400.000 exemplaren verkocht in Nederland
en Vlaanderen De Duitsers kennen hem als De Sfinx,
anderen als Alex Wolff, een Europese zakenman. Als uit
het niets duikt hij op vanuit de woestijn, gewapend met
een radio, een dodelijk mes en een exemplaar van
Daphne du Mauriers Rebecca. Noord-Afrika, 1942. Het
leger van veldmaarschalk Rommel lijkt onverslaanbaar.
Alex Wolff is zijn geheime wapen, een briljante spion die
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in Caïro inlichtingen vergaart bij de Britten. Zijn methode
is zo oud als de wereld: terwijl buikdanseres Sonja de
Engelse officieren verleidt met haar sensuele act, gaat
Wolff op zoek naar informatie, die hij aan Rommel
doorspeelt via een ingewikkelde code in de roman
Rebecca. Maar dan keert zijn eigen methode zich tegen
hem: Sonja blijkt niet de enige beeldschone jonge vrouw
die als dubbelspion wordt ingezet... De pers over Code
Rebecca ‘Opwindende, zeer gedetailleerde thriller
gebaseerd op ware gebeurtenissen.’ Sunday Times
‘Briljant. Zo veel avontuur laat je ademloos achter.’
Time.com ‘Grandioos, bloedstollend, de hit van het
jaar.’ People ‘Van de openingsscène tot aan de
geweldige climax; Ken Follett levert de spanning die de
lezers van hem gewend zijn.’Los Angeles Times
Twee klassiekers van bestsellerauteur Ken Follett in een
nieuwe vormgeving Door het oog van de naald was de
internationale doorbraak van Ken Follett Zijn wapen is
een mes en zijn codenaam De Naald. Hij is Hitlers beste
undercoveragent – een koude en professionele
moordenaar. Het is 1944, een paar weken voor D-Day.
Een niet-bestaande vloot en nepvliegtuigen vormen de
afleidingsmanoeuvre die de Duitsers ervan moet
overtuigen dat de invasie van de geallieerden niet in
Normandië maar bij Calais zal plaatsvinden. Hun
plannen zouden volledig in het water vallen als een
vijandelijke spion dat zou ontdekken... maar dat is
precies wat De Naald doet. Opgejaagd door MI5 laat hij
een spoor van dood en verderf achter in Engeland. Maar
hij had niet gerekend op de jonge vrouw die op een
stormachtig afgelegen eiland woont en een vitale
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schakel blijkt te zijn in een reeks niet te stuiten
gebeurtenissen. De pers over Door het oog van de naald
‘Een absoluut geweldige thriller, zo bloedstollend
spannend, met zo’n ingenieus plot en zo angstwekkend
realistisch dat je gewoonweg niet kan stoppen met
lezen.’ Publishers Weekly ‘Een spionagethriller van de
bovenste categorie.’ The Baltimore Sun ‘Een geweldige
thriller.’ The Miami Herald
Berlijn, een maand na de verpletterende nederlaag bij
Stalingrad in de winter van 1943. Bernie Gunther werkt
voor het Bureau Oorlogsmisdaden van de Wehrmacht.
Volgens Hitler is Duitsland aan de winnende hand, maar
het leger weet wel beter. Het moreel is laag, de discipline
in gevaar. Een massamoord op Poolse officieren zou
een signaal zijn aan de troepen: vecht of sterf. Maar zijn
de geruchten waar? Bij uitzondering willen de
Wehrmacht en minister van propaganda Goebbels
hetzelfde: onweerlegbaar bewijs van Russische
gruweldaden. De generaals hopen dat het de
overwinnaars milder zal stemmen over Duitse
oorlogsmisdaden. Goebbels wil er de eenheid van de
geallieerden mee ondermijnen. Beide partijen zijn het
erover eens dat het onderzoek moet worden geleid door
een professional. Incompetentie en traineren zijn
contraproductief. Dus vertrekt Bernie naar Smolensk,
waar de waarheid ondergeschikt is aan propaganda...
Aloysius Archer, een oorlogsveteraan en ex-gevangene,
probeert zijn leven na enkele turbulente jaren weer op te
pakken. Maar wat begint als een simpel klusje, loopt uit
op een moordmysterie... Wanneer oorlogsveteraan
Aloysius Archer in 1949 voorwaardelijk vrijkomt uit de
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gevangenis, waar hij zat voor een misdaad die hij niet
heeft gepleegd, vestigt hij zich in het stadje Poca City.
Archer heeft een lijst meegekregen met wat hij verplicht
is te doen na zijn vrijlating en wat hem allemaal
verboden is. Hij moet een baan zoeken en zich
regelmatig melden bij zijn reclasseringsambtenaar. Maar
een bar bezoeken, laat staan alcohol nuttigen, is hem
verboden. Contact met ‘losbandige’ vrouwen is al
helemaal uit den boze. Archers zoektocht naar werk
brengt hem de eerste de beste avond al naar een bar
waar hij aan de praat raakt met Hank Pittleman, een van
de machtigste zakenmannen in het stadje. Pittleman
biedt hem een baan aan, maar wat in eerste instantie
een simpel klusje lijkt – het innen van een schuld – blijkt
algauw een stuk complexer te liggen. Wanneer er een
moord wordt gepleegd en Archer de belangrijkste
verdachte is, beseft hij dat hij wel eens snel weer in de
gevangenis zou kunnen belanden. Tenzij hij zelf de
moordenaar weet te vinden...
Het Courtney-epos gaat verder: Tom Courtney zet alles
op het spel om zijn toekomst veilig te stellen
#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER “Absorbing . . .
impossible to resist.” —The Washington Post As Europe
erupts, can one young spy protect his queen? #1 New
York Times bestselling author Ken Follett takes us deep
into the treacherous world of powerful monarchs,
intrigue, murder, and treason with his magnificent new
epic, A Column of Fire. A thrilling read that makes the
perfect gift for the holidays. In 1558, the ancient stones
of Kingsbridge Cathedral look down on a city torn apart
by religious conflict. As power in England shifts
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precariously between Catholics and Protestants, royalty
and commoners clash, testing friendship, loyalty, and
love. Ned Willard wants nothing more than to marry
Margery Fitzgerald. But when the lovers find themselves
on opposing sides of the religious conflict dividing the
country, Ned goes to work for Princess Elizabeth. When
she becomes queen, all Europe turns against England.
The shrewd, determined young monarch sets up the
country’s first secret service to give her early warning of
assassination plots, rebellions, and invasion plans. Over
a turbulent half century, the love between Ned and
Margery seems doomed as extremism sparks violence
from Edinburgh to Geneva. Elizabeth clings to her throne
and her principles, protected by a small, dedicated group
of resourceful spies and courageous secret agents. The
real enemies, then as now, are not the rival religions.
The true battle pitches those who believe in tolerance
and compromise against the tyrants who would impose
their ideas on everyone else—no matter what the cost.
Set during one of the most turbulent and revolutionary
times in history, A Column of Fire is one of Follett’s most
exciting and ambitious works yet. It will delight longtime
fans of the Kingsbridge series and is the perfect
introduction for readers new to Ken Follett.
Kaapse wijn, hebzucht, moord en Bennie Griessel. De
ingrediënten van de nieuwe thriller van Deon Meyer.
Adjudant-officier Milo April is in koelen bloede
doodgeschoten bij het Waterfront van Kaapstad. Op
klaarlichte dag, een executie. En misschien is een hoger
lid van de Zuid-Afrikaanse politie daar verantwoordelijk
voor. En mogelijk houdt het verband met de
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geheimzinnige brieven die de geschorste luitenants
Bennie Griessel en Vaughn Cupido hebben gekregen.
Met bedekte verwijzingen naar corruptie binnen de
regering. Maar tot hun frustratie moeten Bennie en
Vaughn hun kostbare tijd besteden aan de vermissing
van een student, die na een weekendje feesten
spoorloos verdwenen is. En de schatrijke Marnus
Boonstra, de beruchte oplichter, vraagt makelaar Sandra
Steenberg of ze Donkerdrif wil verkopen, het kapitale
wijnlandgoed. Sandra, de vrouw van schrijver Josef en
moeder van twee kinderen, heeft het geld hard nodig. Ze
verdrinkt haast in de schulden en is wanhopig. Maar de
transactie loopt fout. En nu zitten Griessel en Cupido ook
al achter haar aan. Langzaamaan komen de
rechercheurs tot de conclusie dat de zaken verbonden
zijn door de donkerste drift die er bestaat: hebzucht.
#1 New York Times Bestseller Oprah's Book Club
Selection The “extraordinary . . . monumental
masterpiece” (Booklist) that changed the course of Ken
Follett’s already phenomenal career—and begins where
its prequel, The Evening and the Morning, ended.
“Follett risks all and comes out a clear winner,” extolled
Publishers Weekly on the release of The Pillars of the
Earth. A departure for the bestselling thriller writer, the
historical epic stunned readers and critics alike with its
ambitious scope and gripping humanity. Today, it stands
as a testament to Follett’s unassailable command of the
written word and to his universal appeal. The Pillars of
the Earth tells the story of Philip, prior of Kingsbridge, a
devout and resourceful monk driven to build the greatest
Gothic cathedral the world has known . . . of Tom, the
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mason who becomes his architect—a man divided in his
soul . . . of the beautiful, elusive Lady Aliena, haunted by
a secret shame . . . and of a struggle between good and
evil that will turn church against state and brother against
brother. A spellbinding epic tale of ambition, anarchy,
and absolute power set against the sprawling medieval
canvas of twelfth-century England, this is Ken Follett’s
historical masterpiece.
Paper Money is a gripping novel of high-finance and
underworld villainy from bestselling author Ken Follett.
Will reporters uncover the web of criminality at the heart
of two seemingly unconnected crimes? Several Daring
Crimes London. A politician wakes with a beautiful girl; a
criminal briefs his team; a tycoon breakfasts with a Bank
official. Then three stories break: an attempted suicide, a
hijack and a take-over bid. One Shocking Conspiracy
They seem unrelated – until Evening Post reporters ask
questions. Why is a Jamaican bank in trouble? Who
drove the Rolls-Royce seen near the raid? Who was the
man with gunshot wounds? Over the course of a single
day, fortunes will be destroyed, reputations shattered
and principles shredded. A Dangerous Truth It is only
when a blackmailed politician decides to take matters
into his own hands and to set a pair of fearless reporters
on the trail that a criminal web at the heart of the
conspiracy is uncovered. Will the truth be too dangerous
to print on this unforgettable day in the capital?
‘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
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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, ánders... De Aardkinderen-serie is bekroond
met de NS Publieksprijs.

Het leven van tv-ster Blaise verandert totaal als haar
blinde dochter vanwege een ernstige ziekte weer
thuis komt wonen. En dat is nog maar het begin van
een reeks problemen. Kan Blaise er nog bovenop
komen? ‘Dit is een van haar beste verhalen ooit!’
Goodreads
Met het boek ‘Londen’ maak je een historische
stedentrip vanaf de bank! Londen heeft een
fascinerende ontstaansgeschiedenis, en Rutherfurd
neemt de lezer mee in een geromantiseerde
geschiedenis van de stad door de eeuwen heen.
‘Londen’ begint met de strijd van de Kelten tegen
de Romeinen in 54 na Chr. en eindigt in onze tijd.
Alle verhaallijnen zijn verbonden door vier families.
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Zo werkt in 251 een jong Romeins staatsburger van
Keltische afkomst in Londinium als valsemunter. Van
een van zijn nakomelingen wordt in 604 het leven
gered door een edelvrouw. In 1357 wordt de rijke
koopman Gilbert Bull samen met Geoffrey Chaucer
peetvader van een vondeling, die later het leven van
zijn dochter redt en daarom met haar mag trouwen.
De vrouw van een van hun nakomelingen raakt door
haar broers betrokken bij de huwelijksperikelen van
Hendrik VIII en zo verder. Door de kleurrijke
hoofdpersonen wordt de stad in elke tijdsperiode tot
leven gebracht. Gebonden editie met leeslint.
'Londen maakt geschiedenis leuk, met spanning,
avontuur en gepassioneerde verhalen over liefde en
oorlog.’ The Times 'Edward Rutherfurd verweeft de
belangrijke historische gebeurtenissen van Engeland
in zijn roman. Met een ongelooflijk resultaat.’ The
New York Times ‘Deze boeiende roman is een
ambitieuze, heel geslaagde tour de force, waarin
zowel de mensen in hun tijd als de reële
ontwikkelingen in de geschiedenis van Londen
meeslepend worden beschreven.’ NBD Biblion
Edward Rutherfurd is de auteur van een groot aantal
omvangrijke historische romans, o.a. ‘New York’ en
‘Parijs’. Zijn boeken zijn vertaald in meer dan
twintig talen. Voor zijn werk ontving hij inmiddels
vele internationale prijzen.
On the day after Halloween, in the year 1327, four
children slip away from the cathedral city of
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Kingsbridge. They are a thief, a bully, a boy genius
and a girl who wants to be a doctor. In the forest
they see two men killed. As adults, their lives will be
braided together by ambition, love, greed and
revenge. They will see prosperity and famine, plague
and war. One boy will travel the world but come
home in the end; the other will be a powerful, corrupt
nobleman. One girl will defy the might of the
medieval church; the other will pursue an impossible
love. And always they will live under the long
shadow of the unexplained killing they witnessed on
that fateful childhood day. Ken Follett’s masterful
epic The Pillars of the Earth enchanted millions of
readers with its compelling drama of war, passion
and family conflict set around the building of a
cathedral. Now World Without End takes readers
back to medieval Kingsbridge two centuries later, as
the men, women and children of the city once again
grapple with the devastating sweep of historical
change. ‘Follett’s storytelling skills keep you
compulsively turning the pages to the satisfactory
ending of good triumphant over evil’ Daily Mail
Rusland, achttiende eeuw. Vavara is een Poolse
wees die als jong meisje overgebracht wordt naar
het schitterende maar gevaarlijke hof van tsarina
Elizabeth in Sint-Petersburg. Daar zal zij als spionne
de vorstin gaan dienen. Ze wordt getraind in het
open maken van sloten en in de liefdeskunst, maar
bovenal leert ze om stil te zijn en te luisteren. Dan
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komt Sophie, een gevoelige, jonge Pruisische
prinses, naar het hof en Vavara wijdt haar in in de
geheimen van het hofleven. Niet wetende dat het
Sophies lot is de nieuwe tsarina van Rusland te
worden.
In his own bestselling tradition of Eye of the Needle
and The Key to Rebecca, Ken Follett delivers a
breathtaking novel of suspense set in the most
dangerous days of World War II. D-Day is
approaching. They don’t know where or when, but
the Germans know it’ll be soon, and for Felicity
“Flick” Clariet, the stakes have never been higher. A
senior agent in the ranks of the Special Operations
Executive (SOE) responsible for sabotage, Flick has
survived to become one of Britain’s most effective
operatives in Northern France. She knows that the
Germans’ ability to thwart the Allied attack depends
upon their lines of communications, and in the days
before the invasion no target is of greater strategic
importance than the largest telephone exchange in
Europe. But when Flick and her Resistance-leader
husband try a direct, head-on assault that goes
horribly wrong, her world turns upside down. Her
group destroyed, her husband missing, her superiors
unsure of her, her own confidence badly shaken, she
has one last chance at the target, but the challenge,
once daunting, is now near impossible. The new
plan requires an all-woman team, none of them
professionals, to be assembled and trained within
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days. Code-named the Jackdaws, they will attempt
to infiltrate the exchange under the noses of the
Germans—but the Germans are waiting for them now
and have plans of their own. There are secrets Flick
does not know—secrets within the German ranks,
secrets among her hastily recruited team, secrets
among those she trusts the most. And as the hours
tick down to the point of no return, most daunting of
all, there are secrets within herself. . . . Filled with
the powerful storytelling, unforgettable characters,
and authentic detail that have become his hallmarks,
Jackdaws is Ken Follett writing at the height of his
powers.
Een echte klassieker van Ken Follett, gebaseerd op
historische feiten Teheran, december 1978. Het
regime van de sjah wankelt, de anti-Amerikaanse
stemming groeit. EDS, een Amerikaanse
computermaatschappij, heeft het merendeel van
haar personeel naar veiliger oorden gestuurd.
Slechts enkele topfunctionarissen zijn
achtergebleven. Dan wordt van twee EDSdirecteuren het paspoort afgenomen. Op grond van
vage beschuldigingen worden ze, zonder enige vorm
van proces, gevangengezet. De Amerikaanse
ambassade functioneert nauwelijks meer en
wanneer de revolutie in alle hevigheid losbarst, lijkt
ontsnappen helemaal onmogelijk geworden... In de
pers ‘Follett is een meester.’ The Washington Post
‘Dit boek knettert van de spanning.’ San Francisco
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Chronicle ‘Een buitengewoon, zeldzaam geweldig
boek. (...) Een fantastisch waargebeurd verhaal dat
net zo spannend is als een roman!’ USA Today
De immens populaire tv-serie Outlander, nu te zien
op Netflix, is gebaseerd op de boeken van Diana
Gabaldon Jamie Frasers hart en lijf doen pijn nadat
zijn vader is overleden en hij het zwaar aan de stok
heeft gehad met de Engelsen. Op het Franse
platteland wordt hij herenigd met zijn oude vriend Ian
Murray. Beiden hebben hun eigen redenen om niet
snel naar Schotland terug te keren en besluiten het
geluk voorlopig ergens anders te zoeken. Jamies
liefdesleven krijgt een enorme boost als hij voor een
joodse dokter gaat werken. De twee vrienden krijgen
de opdracht twee waardevolle schatten naar Parijs
te brengen: een oud gebedenboek én zijn
kleindochter, die daar is uitgehuwelijkt. Jamie en Ian
vallen allebei voor de beeldschone Rebekah, maar
beseffen niet wat de consequenties van hun
gevoelens zijn totdat het te laat is. De oorsprong
speelt zich af vóór De reiziger-serie en geeft een
kijkje in het leven van de jonge Jamie Fraser. De
pers over de Reiziger-serie ‘Een indrukwekkend
verhaal over liefde en trouw en een keuze die je hart
kan breken.’ The Globe and Mail ‘Spannend en
ontroerend en romantisch.’ Boekgrrls.nl ‘Een
fascinerende historische roman, waarin de auteur
liefde, seks, romantiek, spanning en avontuur tot een
boeiend geheel heeft samengevoegd.’ NBD Biblion
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‘Op elke pagina komt de geschiedenis op een
heerlijke manier tot leven.’ New York Daily News
Het laatste deel in de magistrale Kingsbridge-saga
Het eeuwige vuur is, met zijn setting in een van de
meest turbulente en revolutionaire periodes in de
Europese geschiedenis, een van Folletts
spannendste en meest ambitieuze boeken ooit.
Geknipt voor zowel nieuwe lezers als voor trouwe
fans van de Kingsbridge-saga, die begon met de
bestsellers Pilaren van de aarde en Brug naar de
hemel. De pers over deKingsbridge-boeken ‘Liefde
en haat, trouw en verraad komen samen in dit
vuistdikke epos met een uiterst actueel thema. Dit is
binge-lezen in optima forma.’ AD Magazine****
‘Follett overtreft zichzelf.’ Vrij Nederland ‘De
hoofdpersonen stappen ongemerkt het brein van de
lezer binnen en ze beklijven. Puur leesgenot.’
Utrechts Nieuwsblad ‘Ken Follett brengt een voorbij
tijdperk tot leven; kleurrijk, hartstochtelijk, soms
grandioos, soms miserabel, altijd tumultueus.’ Opzij
‘Groots en briljant... Een fantastisch episch verhaal
vol met ongelooflijke personages. Cosmopolitan
New York Times Bestseller The new must-read epic
from master storyteller Ken Follett: more than a
thriller, it’s an action-packed, globe-spanning drama
set in the present day. “A compelling story, and only
too realistic.” —Lawrence H. Summers, former U.S.
Treasury Secretary “Every catastrophe begins with a
little problem that doesn’t get fixed.” So says
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Pauline Green, president of the United States, in
Follett’s nerve-racking drama of international
tension. A shrinking oasis in the Sahara Desert; a
stolen US Army drone; an uninhabited Japanese
island; and one country’s secret stash of deadly
chemical poisons: all these play roles in a
relentlessly escalating crisis. Struggling to prevent
the outbreak of world war are a young woman
intelligence officer; a spy working undercover with
jihadists; a brilliant Chinese spymaster; and Pauline
herself, beleaguered by a populist rival for the next
president election. Never is an extraordinary novel,
full of heroines and villains, false prophets and elite
warriors, jaded politicians and opportunistic
revolutionaries. It brims with cautionary wisdom for
our times, and delivers a visceral, heart-pounding
read that transports readers to the brink of the
unimaginable.
In het Engeland van de twaalfde eeuw trekt
meesterbouwer Tom met zijn gezin van stad naar
stad op zoek naar werk. Ten einde raad vraagt hij
onderdak in de priorij van Kingsbridge. Overste
Philip ziet een hemels teken in zijn komst: Tom zou
wel eens de man kunnen zijn die de magistrale
kathedraal kan bouwen waar Philip altijd van heeft
gedroomd. Maar zijn ambities zijn groot, en lang niet
iedereen steunt zijn plannen...
Ken Follett Kou uit het oosten Deel 3 van de Centurytrilogie De Oost-Duitse Rebecca Hoffman ontdekt
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dat ze wordt afgeluisterd door de Stasi en doet iets
impulsiefs dat haar leven onherroepelijk zal
veranderen. George Jakes, zoon uit een gemengd
huwelijk, bemachtigt een baan op het departement
van Robert F. Kennedy, waar hij op zeer
persoonlijke wijze verstrikt raakt in de strijd voor
gelijke burgerrechten. Cameron Dewar moet als
spion enorme risico’s nemen om zijn idealen na te
streven. Dimka Dvorkin raakt als assistent van Nikita
Chroesjtsjov verwikkeld in de wedloop die de VS en
de Sovjet-Unie op het randje van een kernoorlog zal
brengen, terwijl zijn zus Tanja een politieke rol krijgt
die haar van Moskou naar Cuba en van Praag naar
Warschau brengt. Tegen de turbulente achtergrond
van burgerprotesten, politieke schandalen, de val
van de Berlijnse Muur, de Cubacrisis en de opkomst
van de rock-’n-roll vinden deze moedige jonge
mensen uit vijf met elkaar verweven families ieder
hun weg door de geschiedenis.
Net buiten Charlotte, North Carolina, wordt langs de
kant van de weg het verbrijzelde lichaam van een
tienermeisje gevonden. Bottenexpert Temperance
'Bones' Brennan ziet onmiddellijk dat het meisje door
geweld om het leven is gekomen en niet door een
aanrijding. Als Tempe in de tas van de slachtoffer
een clubkaart van de recent overleden zakenman
John-Henry Story vindt, krijgt het onderzoek een
dramatische wending. Want hoe kende het meisje
Story? En is hij dan ook vermoord? Al snel bevindt
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Tempe zich midden in een complot dat zich uitstrekt
van Afghanistan tot Zuid-Amerika en in een razende
vaart ook voor haar heel gevaarlijk wordt. Dodenreis
is een achtbaan van emoties en plotwendingen,
onderstreept door Tempe's scherpe verstand en
forensische kennis. Internationale bestseller, bekend
van de hitserie Bones.
Op de dag van Halloween in het jaar 1327 knijpen
vier kinderen er na de mis in de kathedraal van
Kingsbridge tussenuit: een dievegge, een pestkop,
een jong genie en een meisje dat dokter wil worden.
In het bos zijn ze getuige van de moord op twee
mannen. Voor altijd zullen ze met elkaar verbonden
blijven door die raadselachtige gebeurtenis, die ene
dag in het bos...
Advocaat Jake Brigance uit John Grishams debuut
Een tijd om te doden – eerder verschenen onder de
titel De jury – keert terug in een thriller die de vele
fans op het puntje van hun stoel zal doen zitten. In
een sensationele moordzaak die de inwoners van
Clanton, Mississippi tot op het bot verdeelt, staat één
man tussen een zestienjarige verdachte en de
doodstraf: advocaat Jake Brigance. Drew Gamble
wordt beschuldigd van de moord op een politieman
in Clanton, een plaatsje in de staat Mississippi. Een
groot deel van de plaatselijke bevolking ziet een
slepende rechtszaak niet zitten. Waarom zou je, als
gerechtigheid maar één ding kan betekenen: de
doodstraf. Maar advocaat Jake Brigance, die Drews
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zaak heeft toegewezen gekregen, denkt daar anders
over. Hoe meer hij te weten komt over de zaak, des
te sterker hij ervan overtuigd raakt dat zijn cliënt –
die slechts zestien jaar oud is – gered moet worden.
Maar met zijn hardnekkige pogingen de onderste
steen boven te krijgen, zet hij zijn carrière en de
veiligheid van zijn gezin op het spel.
Ken Follett is een expert op het gebied van
geschiedenis, en kathedralen in het bijzonder. In
april 2019 dreigde de beroemde Parijse kathedraal
Notre-Dame verslonden te worden door een hevige
brand. In dit korte, betoverende boek beschrijft Ken
Follett zijn persoonlijke reactie op het nieuws dat een
van de mooiste kathedralen ter wereld misschien wel
helemaal verwoest zou worden. Daarnaast vertelt hij
het verhaal van de kathedraal, van de constructie tot
aan de verschillende functies die zedoor de tijd heen
vervulde. Hij onthult de invloed die de Notre-Dame
gehad heeft op kathedralen over de hele wereld en
op het schrijven van een van zijn beroemdste en
meest geliefde romans, Pilaren van de aarde. NotreDame is een prachtig eerbetoon aan een van de
meest kenmerkende en geliefde bouwwerken van de
Europese beschaving. Ken Follett doneert zijn
opbrengsten van deze uitgave aan La Fondation du
Patrimoine, ten behoeve van de restauratie van de
Notre-Dame. Lezers over Notre-Dame ‘Een
eerbetoon aan alle kathedralen geschreven door een
geweldig persoon die de Notre-Dame als geen ander
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kent.’ ‘Een klein juweeltje. Ken Follett geeft haast
fotografische beschrijvingen van het monument en
weet de unieke sfeer te vangen die de kathedraal
“live” zo bijzonder maakt.’ ‘Een goed verteld
verhaal over de Notre-Dame door de eeuwen heen.’
Stel je voor: een prachtige, zonnige dag en
adembenemend natuurschoon Jammer alleen van
dat lijk.Jasper Dent, die liever Jazz wordt genoemd,
is een leuke, aardige jongen. Charmant zelfs,
zouden sommigen zeggen. Maar hij is ook de enige
zoon van de beruchtste seriemoordenaar ter wereld,
een vader die de `quality time met zijn zoon soms
wel erg letterlijk nam. Jazz heeft plaatsen delict
gezien op een manier waar politieagenten een
moord voor zouden doen: door de ogen van de
dader.Jazz vader zit al jaren achter de tralies, maar
toch duiken er ineens overal lijken op. Alweer. Om te
bewijzen dat moord echt niet in zijn genen zit besluit
Jazz de politie te helpen met zijn unieke kennis van
zaken. Maar is hij wel zo anders dan zijn vader
?`Heerlijk gruwelijk. Jazz angsten en twijfels maken
dit tot een diamant van een boek. Publishers Weekly
Op zijn eenentwintigste heeft Marcus Cicero slecht één
levensdoel: heerschappij over de Romeinse staat,
imperium. In zijn adembenemende literaire thriller
beschrijft Robert Harris hoe Cicero uitgroeit tot de meest
briljante en welbespraakte advocaat uit de geschiedenis,
die zich met zijn gevreesde, bijtende humor en gedreven
door een verpletterende ambitie een weg vecht naar het
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absolute machtscentrum van Rome.
Dat haar steenrijke man een fraudeur was, wist Emma
inmiddels wel, maar zijn zelfmoord zag ze niet
aankomen. Na een jaar vol rechtszaken blij¬ ze berooid
en alleen achter. De enige aan wie ze nog hulp kan
vragen is haar jeugdvriendin Riley, die haar toen ze
achttien waren vreselijk heeft verraden. Riley heeft
inmiddels een eigen bedrijf en biedt Emma
schoorvoetend een baantje aan als schoonmaakster. De
sfeer tussen hen blijft echter gespannen, en Riley wil
alles strikt professioneel houden. Het maakt Riley dan
ook woest als ze erachter komt dat Emma weer contact
heeft met haar broer Adam. De vraag is of de twee
vrouwen elkaar – en zichzelf – ooit kunnen vergeven,
zodat ze eindelijk aan een nieuwe toekomst kunnen
denken.
The saga that has enthralled millions of readers, The
Kingsbridge Novels continue with World Without End. On
the day after Halloween, in the year 1327, four children
slip away from the cathedral city of Kingsbridge. They
are a thief, a bully, a boy genius and a girl who wants to
be a doctor. In the forest they see two men killed. As
adults, their lives will be braided together by ambition,
love, greed and revenge. They will see prosperity and
famine, plague and war. One boy will travel the world but
come home in the end; the other will be a powerful,
corrupt nobleman. One girl will defy the might of the
medieval church; the other will pursue an impossible
love. And always they will live under the long shadow of
the unexplained killing they witnessed on that fateful
childhood day. Ken Follett’s masterful epic The Pillars of
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the Earth enchanted millions of readers with its
compelling drama of war, passion and family conflict set
around the building of a cathedral. World Without End
takes readers back to medieval Kingsbridge two
centuries later, as the men, women and children of the
city once again grapple with the devastating sweep of
historical change. World Without End is followed by the
third of Ken Follett's Kingsbridge novels, A Column of
Fire.
Een aantal mensen maakt jacht op een onbekend, maar
zeer belangrijk kunstwerk.
A Column of Fire by Ken Follett Conversation Starters A
Column of Fire is the latest novel by author Ken Follett.
Returning once again to Kingsbridge, England, A
Column of Fire is the story of a country torn apart by
religious intolerance. In 1558 England, Mary, Queen of
Scots, who is better known as Bloody Mary is on the
throne. She has ordered that all Protestants be murdered
because of their religious beliefs. After her execution, her
half sister, Elizabeth takes over the throne and promises
to bring religious tolerance. Elizabeth is a Protestant,
which turns all of Europe against England. Meanwhile,
Ned Willard desperately wants to marry Margery
Fitzgerald. Unfortunately, Ned is a Protestant while
Margery is a Catholic, dooming their relationship. A
Column of Fire by Ken Follett has become an
international bestseller, as well as a number one
bestseller for The New York Times. It has been called
"absorbing" by The Washington Post. A Brief Look
Inside: EVERY GOOD BOOK CONTAINS A WORLD
FAR DEEPER than the surface of its pages. The
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characters and their world come alive, and the
characters and its world still live on. Conversation
Starters is peppered with questions designed to bring us
beneath the surface of the page and invite us into the
world that lives on. These questions can be used to...
Create Hours of Conversation: - Promote an atmosphere
of discussion for groups - Foster a deeper understanding
of the book - Assist in the study of the book, either
individually or corporately - Explore unseen realms of the
book as never seen before Disclaimer: This book you are
about to enjoy is an independent resource meant to
supplement the original book. If you have not yet read
the original book, we encourage to do before purchasing
this unofficial Conversation Starters.
In 1911 verandert de wereld voorgoed. Arbeiders laten
zich niet langer onderdrukken, vrouwen eisen hun
rechten op, de rijke aristocratie kan haar macht niet
langer handhaven. En overal fluisteren diplomaten elkaar
woorden in die het lot van miljoenen mensen over de
hele wereld zullen veranderen. Aan de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog proberen acht mensen hun weg in
hun roerige wereld te vinden. Ieder op hun eigen manier
dragen zij bij aan een titanenstrijd die zijn weerga niet
kent...
In ‘Niets is onmogelijk’ resoneert opnieuw de stem uit
Strouts alom geprezen roman 'Ik heet Lucy Barton’. In
dat boek roddelden Lucy en haar moeder in het
ziekenhuis over de mensen uit hun dorp. De
onsentimentele, diep menselijke stem van Lucy kleurde
hun herinneringen weemoedig en troostend tegelijk. Nu,
een aantal jaren later, komen de mensen uit Lucy’s
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verleden nog een keer aan bod. Hele levens in al hun
complexiteit worden voor heel even opgeroepen en met
elkaar verbonden in negen indringende verhalen. ‘Niets
is onmogelijk’ is een cadeau aan elke lezer die zich
wellicht afvroeg hoe het jaren later met Lucy Barton zou
gaan. Maar het is ook een inkijkje in een fictief
universum dat uniek is in de hedendaagse literatuur.
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