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Tommy en Tuppence Beresford hebben in hun jonge jaren beiden bij de Britse geheime
dienst gewerkt. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, zijn ze bang dat men hen te oud
zal vinden om nog een rol te spelen, maar al gauw krijgt Tommy een belangrijke
regeringsopdracht: het opsporen van een paar leiders van de ‘Vijfde Colonne’. Tot
haar verontwaardiging mag Tuppence niet meewerken, maar dat betekent niet dat ze
zich helemaal buiten Tommy’s zaken houdt.
Breng het beste in je creativiteit naar boven! Dit boek zal je inspireren. Dit boek bundelt
volumes 1 & 2 en bevat 80 kleurplaten met artistieke, gedetailleerde en prachtige
Venetiaanse maskers en gemaskerd bal maskers. Je gaat gegarandeerd meer willen!
Levendige kleuren, geweldige illustraties en verbeelding zijn alles wat je nodig hebt om
je te ontspannen! Elke kleurplaat is gedrukt op een afzonderlijke 21,6 x 27,9 cm pagina,
zodat je je geen zorgen moet maken over vlekken.
In 1956 werd een boekrol ontdekt die de wereld verbijsterde. Vijftig jaar later zal de
wereld opnieuw worden verbijsterd. Op 1 juni 1956 bracht The New York Times een
verhaal dat overal ter wereld tot de verbeelding sprak. Er was weer een Dode-Zeerol
gevonden, maar deze was anders dan alle voorgaande vondsten. Er werden schatten
van onvoorstelbare waarden in beschreven, die begraven zouden liggen in de heuvels
ten oosten van Jeruzalem en onder de Heilige Stad zelf. In de daaropvolgende jaren
kwamen wetenschappers tot de conclusie dat de koperen rol wel eens de belangrijkste
schatkaart uit de geschiedenis zou kunnen zijn. Een kaart waarop niet alleen schatten
werden aangewezen, maar die ook zou kunnen leiden tot de bouw van de derde
Joodse tempel. Maar de code van de boekrol is nooit ontcijferd, en deskundigen uit alle
hoeken waarschuwen dat elke Israëlische poging om de tempel in Jeruzalem te
herbouwen, een oorlog van bijbelse proporties zou kunnen ontketenen. Nu, precies
vijftig jaar nadat de koperen rol werd onthuld, komt Joel C. Rosenberg, auteur van
meerdere New York Times-bestsellers, met zijn meest bloedstollende verhaal tot nu
toe. Joel Rosenberg schreef 5 bloedstollende, internationale thrillers over de wereld
aan de vooravond van de Apocalyps. Terroristische aanslagen, de bouw van de Derde
Tempel in Jeruzalem, kernwapens in Rusland en Iran, bloedbaden in Irak en de
Verenigde Staten leiden tot grote mondiale spanningen. De Amerikaanse
veiligheidsadviseur Jon Bennett en zijn collega Erin McCoy gaan samen de strijd aan.
Is het einde van de geschiedenis nabij? Welke rol spelen eeuwenoude bijbelse
profetieën? De thrillers van Joel Rosenberg vormen een eenheid, maar zijn ook als
afzonderlijke delen te lezen. De juiste volgorde van deze reeks is: 1. De Laatste Jihad
2. De Laatste Dagen 3. Het Ezechiëlscenario 4. De Tempelcodex 5. De Eindstrijd De
nieuwe reeks van Joel Rosenberg begint met de Twaalfde Imam. Binnenkort verschijnt
het tweede deel Operatie Teheran.
Verzameling notities van de Oostenrijkse filosoof (1889-1951).
Een jong ambitieus echtpaar raakt steeds meer in de ban van de materiële kanten van de
welvaart.
‘De koning van de intelligente actiethriller.’ – Dan Brown ‘Vince Flynn is een meester –
misschien wel dé meester – in het schrijven van thrillers waarvan de pagina’s vanzelf
omslaan.’ – Bookreporter Flynns thrillers worden gewaardeerd vanwege hun actie én
accuratesse en worden door de CIA aangeraden aan hun medewerkers. Maak kennis met
Mitch Rapp, het eenmansleger dat terrorisme bestrijdt... CIA-agent Mitch Rapp vecht in de
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frontlinie mee in de oorlog tegen het terrorisme. Voor zijn nieuwste missie moet hij nog een
leven redden: zijn eigen leven. Want oog om oog, tand om tand, dat is de wraak die de vader
van de door Rapp omgebrachte terrorist eist. Rapp wordt doelwit van een wraakzuchtige
internationale klopjacht, omdat er een beloning van twintig miljoen wordt uitgeloofd voor het
lichaam van de moordenaar van de terrorist. De normaal zo koelbloedige agent komt tot de
ontdekking dat zelfs onder bondgenoten van de Verenigde Staten er mensen geloven dat
Rapp voor eens en voor altijd uitgeschakeld moet worden. Er ontstaat een jacht op de jager,
en Rapp moet terugvallen op zijn instincten om rechtvaardigheid te doen laten gelden én om
het er levend vanaf te brengen.

Ontmoet de families Jones, Iqbal en Chalfen. Drie families aan het eind van de
twintigste eeuw, alle drie min of meer Engels, allen persoonlijk, historisch en genetisch
bij elkaar betrokken. De families hebben verschillende huidskleuren, verschillende
godsdiensten en een verschillend koloniaal verleden, maar ze hebben één ding
gemeen: ze wonen samen in een kleine buurt in Londen, waar racisme en extremisme
oplaaien. In Witte tanden vatten Archibald Jones en Smad Iqbal _ de een geboren en
getogen Brit, de ander afkomstig uit Bangladesh _ een diepe vriendschap voor elkaar
op, die ontstaat in de Tweede Wereldoorlog en die vijftig jaar standhoudt. Witte tanden
bevat de geëngageerde geschiedenis van de afgelopen halve eeuw in het steeds
veranderende, veelkleurige Engeland en vertelt het sprankelende en humoristische
verhaal van een opmerkelijke vriendschap. Zadie Smith is van Jamaicaans-Britse
afkomst en studeerde in Cambridge. Voor haar debuut Witte tanden kreeg ze de
Whitbread-literatuurprijs. Met haar roman Over schoonheid werd ze genomineerd voor
de Man Booker Prize en won ze de Orange Prize. 'Witte tanden is een satirische
minderhedensoap (...) virtuoos geschreven, bij vlagen zelfs briljant.' nrc handelsblad
'Verrassende, rijke debuutroman met een rushdiaanse verhaallijn. De grote thema's
van de twintigste eeuw, immigratie, multiculturalisme, traditie en godsdienst, worden
met trefzekere vaart _ en met humor en ironie _ beschreven.' vrij nederland 'Niet alleen
een van de beste boeken die we in jaren hebben gelezen, maar een van de beste
boeken ooit.' juryrapport whitbread-literatuurprijs
Geschiedenis van het befaamde Italiaanse scootermerk.
Natuurlijk geloof je in genade. Wie niet? Max Lucado stelt een diepere vraag. Heeft
genade je daadwerkelijk veranderd? Ben je gevormd door genade? Krachtiger
geworden? Ben je door genade bij je nekvel gegrepen en is het in je haarvaten gaan
zitten? De genade van God doordrenkt je. Als een getijdenstroom doet de genade zijn
werk. Het transformeert je meer en meer naar Zijn gelijkenis. Wees er zeker van dat de
genade in je zijn werking doet.

Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence
Nightingale vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te
zetten voor de eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige
Londen, de naïeve Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt
oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de
beroemde arts Henry Thewell, die als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook
van Rosa krijgt ze gepassioneerde en gedetailleerde brieven die de gruwelen
van de oorlog pas écht dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië
wordt overgebracht om te herstellen, besluit Mariella in een opwelling hem te
bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van Rosa op en lijkt ze van de
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aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter en vertrekt naar het
hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich een
werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze
in zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
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