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Een heerlijke roman in acht delenAls kunstenares Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir
Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar
stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het begin van een
stormachtige en sensuele verhouding.Deel 3Omdat Ian zich bewust is van Francesca s
onschuld worstelt hij met zijn gevoelens voor haar. Maar hij moet haar krijgen, bij deze
obsessie gaat zijn lust iedere voorzichtigheid voorbij.Onzeker door haar eigen verlangens gaat
Francesca Ian uit de weg, totdat hij haar confronteert met een spannend voorstel: ze gaan een
puur fysieke relatie met elkaar aan met voor haar de beloning van verleidelijke, verboden
genot...
Genomineerd voor de NS Publieksprijs 2014. Stem en maak kans op een jaar gratis boeken
én een jaar gratis reizen met de trein: https://www.nspublieksprijs.nl/c/00427|2 'Debet' is de
spannende nieuwe thriller van Saskia Noort. Op een koude winternacht verongelukt Michel
Brouwers, tv-producer. Met dit ongeluk komt er een einde aan alles waarin Karen, zijn
echtgenote, geloofde. Het perfecte plaatje dat haar leven lijkt, blijkt een gruwelijke leugen
wanneer alle spoken uit het verleden zich een voor een aandienen. Tussen het rouwen en het
opvoeden van haar twee puberdochters door probeert ze de waarheid boven tafel te krijgen.
Ook keert ze in deze thriller terug naar de plek waar het allemaal begon: Bergen. Het dorp is in
de greep van de economische crisis, evenals Karen en de vriendengroep van toen, De
eetclub. Onder aanvoering van Simon, haar ex-minnaar, gaat de strijd om macht, geld en
genot onverminderd door. In de literaire thriller Debet ontrafelt Karen eindelijk het ware geheim
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van De eetclub, met gevaar voor eigen leven.
‘Zinderende actie, politieke intrige, gave gadgets en hyperrealistisch.’ – Lee Child
‘Razendsnel geschreven, nagelbijtend spannend... Hopelijk volgen er nog veel meer thrillers
met Swanson.’ – Booklist Kyle Swanson, scherpschutter bij de U.S. Marines, moet als enige
overlevende van zijn team de grimmige woestijn in om een geheime missie te volbrengen. Kill
Zone is het eerste deel in de intrigerende en levensechte Sniper-serie. Jack Coughlin gebruikt
zijn ervaring als scherpschutter bij de U.S. Marines en giet dat samen met de explosieve
situatie in het Midden-Oosten en de Amerikaanse drang tot daadkracht in een
hyperrealistische en bloedstollende thriller. Een Amerikaanse generaal wordt in het MiddenOosten gevangengenomen door terroristen die hem binnen enkele dagen dreigen te
onthoofden. Vlak voordat het zwart voor zijn ogen wordt, hoort hij zijn gijzelaars tot zijn
verbijstering Amerikaans-Engels spreken. Wie zouden het in vredesnaam zijn? Kyle Swanson,
de beste scherpschutter van de U.S. Marines, dobbert tijdens een vakantie op een jacht in de
Middellandse Zee, als hij opdracht krijgt een missie op te zetten om de generaal in veiligheid te
brengen. Maar wanneer Swanson en zijn mariniers zich voorbereiden om in de Syrische
woestijn te landen, vliegen ze in een hinderlaag. Hoe kon de vijand van hun missie weten als
die alleen bekend was bij een aantal hooggeplaatste Amerikaanse officiers? Nu moet
Swanson, de enige overlevende van zijn missie, het duistere hart van de woestijn betreden om
zijn missie te volbrengen. Algauw stuit hij op de meest gevaarlijke vijand die hij had kunnen
treffen: Amerikaanse landgenoten. Het lot van de gegijzelde generaal ligt in handen van
scherpschutter Swanson. ‘Coughlin, een gerenommeerd scherpschutter, beschrijft het
strijdtoneel met indrukwekkende accuratesse.’ – The Washington Post Jack Coughlin was de
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scherpschutter met de hoogste rang van de U.S. Marines tijdens de Irakoorlog. Hij heeft in het
Third Battalion, Fourth Marines gediend tijdens de inval van Bagdad en is over de hele wereld
op missie geweest. Kill Zone is het eerste deel van de spectaculaire Sniper-serie.
Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat
wonen om zijn school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij gehoopt had.

Een journalist en zijn twee katten gaan op onderzoek uit wanneer het nieuwe hoofd van
een middelbare school na een door hem geregisseerde toneelopvoering vermoord
wordt gevonden.
`Hannah is de chroniqueur van de duistere kant van het Westerse welvaartsleven
waarin intermenselijke haat en naijver onuitgesproken kolken achter de dagelijkse
façade van naschoolse opvang, chardonnaytjes en leesclubjes. Brandschoon is een
portret van emotioneel vampirisme verpakt in een moordintrige, dat de lezer
onvermijdelijk en ietwat onaangenaam doet denken aan patronen in de eigen sociale
kring. NRC Opnieuw weet Sophie Hannah, de `koningin van de psychologische thriller ,
haar lezers te boeien met een huiveringwekkend verhaal. Amber weet meer dan ze
toegeeft, zelfs aan zichzelf. Ze weet dat ze niet meer kan slapen sinds iemand haar
beste vriendin vermoord heeft door haar huis in brand te steken. Ze weet dat het niet
normaal is als vier van je familieleden twee dagen verdwijnen, zonder aankondiging of
bericht, en vervolgens al zeven jaar lang doen alsof dat nooit is gebeurd. En ze weet
dat diep in haar geheugen de waarheid verborgen ligt over wat er al die jaren geleden
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is gebeurd. Verteerd door het vage, onbestemde gevoel dat het tijd is om uit te zoeken
wat er precies is gebeurd, gaat ze met hulp van een hypnotherapeut op zoek naar
antwoorden. Maar voor een brandschoon geweten moet je soms een hoge prijs betalen
`Een intrigerende schets van de onzekerheden van het geheugen en de manier waarop
trauma je denken bepaalt. Onderkoeld, berekenend en huiveringwekkend:
Brandschoon is opnieuw een verslavend boek van Sophie Hannah, om in sneltreinvaart
doorheen te gaan met alle lichten aan. Observer `Sophie Hannah stijgt boven zichzelf
uit met Brandschoon Een multidimensionaal labyrint dat in het hart een geheim
verbergt dat zelfs naar Hannah s maatstaven extreem ijzingwekkend is. Independent
on Sunday
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