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De zussen Viann en Isabelle hebben altijd een goede
band gehad, ondanks hun verschillen. Isabelle, de
jongste en brutaalste van de twee, woont in Parijs, terwijl
Viann op het platteland van Frankrijk een rustig bestaan
leidt met haar man Antoine en hun dochtertje. Maar dan
breekt de Tweede Wereldoorlog uit en Antoine moet
meevechten. Met het voortduren van de oorlog wordt
niet alleen de relatie tussen de zussen zwaar op de proef
gesteld, maar ook hun moed en hun gevoel voor goed
en fout. Kan Viann haar beste vriendin verraden als het
leven van haar kind op het spel staat? Moet Isabelle
haar familie in gevaar brengen als dat betekent dat ze
levens kan redden? Hoe kan je overleven als de wereld
om je heen in elkaar stort?
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben
ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder
leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker
wordt. Katniss Everdeen overleefde tot twee keer toe de
Hongerspelen. Ze maakt zich klaar voor haar rol als
leider van de revolutie. Ze is zelfs bereid te sterven voor
vrijheid. Maar dan geeft president Snow Katniss te
kennen dat hij iedereen van wie ze houdt kapot zal
maken als de rebellen hun plannen doorzetten. De prijs
van vrijheid lijkt hoger dan ooit... Spotgaai is het
bloedstollende slot van de reeks die begon met De
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Hongerspelen en Vlammen.
Max Berry, Lexicon `Dichter bij de perfecte thriller kom je
niet: slim, grappig en razendsnel.' Time Magazine `Hou
je van honden of katten? Wat is je lievelingskleur? Kies
een getal tussen nul en honderd. Hou je van je familie?
Waarom heb je het gedaan?' Wil Parke wordt in een wcruimte van een vliegveld bruut overmeesterd door twee
mannen. Ze stellen hem een reeks vreemde vragen en
beweren dat hij de sleutel is tot een geheime strijd waar
hij niets van weet, en dat hij `immuun' is. Straatschoffie
Emily Ruff wordt gerekruteerd door een exclusieve
school waar leerlingen les krijgen in overtuigingskracht.
Ze leren woorden te gebruiken als wapens. De besten
worden `dichters en gaan werken voor een sinistere
organisatie. Al snel is Emily het grootste talent... totdat
ze een catastrofale fout maakt: ze wordt verliefd. `Ik
daag iedereen uit om de eerste bladzijde te lezen en dan
niet door te gaan tot de laatste.' Lev Grossmann,
schrijver van Codex `Absoluut een eersteklas,
spannende thriller. De lezers leven mee met de
overtuigende personages en slaan de bladzijden om tot
het bevredigende slot.' Booklist
In 1914 is Vera Brittain twintig jaar oud. Ze staat op het
punt te gaan studeren in Oxford als Engeland zijn
troepen mobiliseert. Vier jaar later is haar leven, en dat
van een hele generatie, voor altijd veranderd. Testament
van de Jeugd is een van de beroemdste autobiografieën
uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Vera Brittain
werkte als verpleegster dicht bij het front in Frankrijk.
Tijdens de oorlogsjaren ontfermde ze zich over ontelbaar
veel zwaargewonde jonge mannen, maar verloor zelf
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haar broer en haar grote liefde. Dit bewogen en
bijzondere leven beschrijft ze op passievolle en eerlijke
wijze. Testament van de Jeugd was een regelrechte
sensatie toen het in 1933 voor het eerst verscheen, en
heeft ook vandaag nog niets aan kracht en betovering
ingeboet.
Het rustige leven op het landgoed van Wanja en zijn
nicht Sonja wordt verstoord door de aanwezigheid van
de oude professor en diens jonge vrouw Jelena. Zij wekt
de hartstocht op van Wanja en van dokter Astrov, de
man op wie Sonja in stilte verliefd is. Tsjechov schetst in
het stuk een samenleving waarin de personages op zoek
zijn naar verandering in het leven, maar niet weten hoe
die te realiseren.
Vols. for 1933-1936 include "The Law journal
supplement to the New Zealand law reports."
The moving image has become a key marketing tool for
luxury fashion, central in enabling brands to shape their
visual codes and extend their brand awareness. Fashion
Film is the first detailed study of the shifting shape of
fashion imagery in the digital age, investigating the role
of the moving image in the promotion, communication
and spectacle of contemporary fashion. Combining
interdisciplinary analysis of cinema and digital culture,
this ground-breaking book traces the emergence of
fashion film in the 21st century through its historical roots
in pre-digital forms of photography, experimental cinema,
mass-media advertising and documentary film-making,
right up to today's visual spread of contemporary fashion
on video blogs, online magazines and live-streamed
catwalk shows. Examining collaborations between
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fashion designers and pioneering image-makers such as
Guy Bourdin, Jean-Paul Goode, William Klein and Nick
Knight, the book highlights the critical tension between
the fashion film conceived as a creative endeavour and
as commercial enterprise. Fashion Film also includes a
parallel focus on factual representations of fashion
through the recent rise of documentary fashion film that
goes behind the scenes to follow the processes and
personalities involved in making fashion. Accessible and
well-illustrated, Fashion Film will appeal to students and
scholars of fashion, film, media, photography, celebrity,
sociology and cultural studies.
Wanneer een 75-jarige verwarde vrouw in afwachting
van een plaats in het verpleeghuis bij haar zussen gaat
logeren, komen kindergeheimen en weggestopte
herinneringen boven.
Toen Michelle Robinson klein was, was haar wereld de
South Side van Chicago, waar zij en haar broer Craig in
het appartement van hun ouders op de eerste verdieping
een slaapkamer deelden en waar ze in het park tikkertje
speelden en waar haar ouders, Fraser en Marian
Robinson, haar opvoedden tot een oprechte en
zelfverzekerde jonge vrouw. Maar het leven bracht haar
al gauw naar heel andere werelden, onder andere de
collegezalen van Princeton, waar ze voor het eerst
voelde wat het betekende om de enige zwarte vrouw in
de zaal te zijn, tot de glazen kantoortoren waar ze als
topbedrijfsjurist werkte - en waar op een zomermorgen
een rechtenstudent genaamd Barack Obama voor haar
bureau verscheen en haar zorgvuldig geplande leven in
de war schopte. In dit boek beschrijft Michelle Obama
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voor het eerst de beginjaren van haar huwelijk, waarin ze
probeert een evenwicht te vinden tussen haar werk en
gezin enerzijds, en de snel verlopende politieke carrière
van haar man anderzijds. Ze maakt ons deelgenoot van
hun gesprekken over of hij zich kandidaat moet stellen
voor het presidentschap en als het zover is, over haar rol
als populaire, maar vaak bekritiseerde persoon in zijn
campagne. Ze vertelt alles met charme, humor en
ongebruikelijke openhartigheid en geeft een levendig
verslag van binnenuit over zowel de historische lancering
van haar familie in de wereldwijde spotlights als hun
leven in hetWitte Huis in die acht gedenkwaardige jaren,
waarin zij haar land leert kennen en het land haar. Mijn
verhaal voert ons door de bescheiden keukens in Iowa
en de balzaal van Buckingham Palace, door momenten
van verbijsterende droefenis en verbazingwekkende
veerkracht. Het voert ons tot diep in de ziel van die
unieke, baanbrekende persoonlijkheid die ernaar streeft
oprecht te blijven en haar persoonlijke kracht en stem in
dienst te stellen van hogere idealen. Door haar verhaal
eerlijk en moedig te vertellen daagt ze ons allemaal uit:
wie zijn wij en wat willen we worden?
This carefully crafted ebook is formatted for your
eReader with a functional and detailed table of contents.
Captain America: Civil War is a 2016 American
superhero film based on the Marvel Comics character
Captain America, produced by Marvel Studios and
distributed by Walt Disney Studios Motion Pictures. It is
the sequel to 2011's Captain America: The First Avenger
and 2014's Captain America: The Winter Soldier, and the
thirteenth film of the Marvel Cinematic Universe (MCU).
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The film is directed by Anthony and Joe Russo, with a
screenplay by Christopher Markus & Stephen McFeely,
and features an ensemble cast, including Chris Evans,
Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan,
Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner,
Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul
Rudd, Emily VanCamp, Tom Holland, Frank Grillo,
William Hurt, and Daniel Brühl. In Captain America: Civil
War, disagreement over international oversight of the
Avengers fractures them into opposing factions—one led
by Steve Rogers and the other by Tony Stark. This book
has been derived from Wikipedia: it contains the entire
text of the title Wikipedia article + the entire text of all the
634 related (linked) Wikipedia articles to the title article.
This book does not contain illustrations.
Steve Berry – De verdwenen orde (The Lost Order), voor
de fans van Dan Brown en Ken Follett. Ridders van de
Gouden Cirkel was het grootste geheim genootschap in
de Amerikaanse geschiedenis. Ze vergaarden miljarden
aan gestolen goud en zilver, wat door het hele land
verborgen werd. Nu, ruim honderdvijftig jaar later zijn
twee nazaten van de Ridders op zoek naar de schatten.
Cotton Malone raakt betrokken op een manier die hij niet
had kunnen voorzien. Via de achterkamers van het
Smithsonian instituut, de bossen in Arkansas tot de
bergen in Nieuw Mexico; de jacht op een lang verloren
schat is niet zonder gevaar, vooral nu politiek
Washington zich erin mengt... De boeken van Steve
Berry wordt alom geprezen vanwege hun rijkdom aan
historische details en de grondige research. ‘Steve
Berry leert je bij elk boek weer veel over de geschiedenis
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en hij combineert dat met een ongekende vaart en
spanning.’ David Baldacci
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben
ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder
leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker
wordt. De grootste YA-serie ooit is terug! Ambitie
motiveert hem. Competitie drijft hem. Maar macht kent
een prijs. Het is de ochtend van de boeteceremonie
waarmee de tiende jaarlijkse Hongerspelen worden
ingeluid. In het Capitool bereidt de achttienjarige
Coriolanus Snow zich voor op zijn enige kans op roem
en succes, als mentor in de spelen. Zijn ooit zo machtige
familie heeft het moeilijk en hoe het hun verder zal
vergaan, hangt af van Coriolanus’ prestaties. Hij moet
charmanter, slimmer en geraffineerder te werk gaan dan
zijn medestudenten en zijn tribuut naar de overwinning
helpen. Maar het zit hem niet mee. Hij krijgt de
vernederende opdracht om mentor te zijn van de
vrouwelijke tribuut uit district 12, het laagste van het
laagste. Vanaf nu zijn Coriolanus en zijn tribuut
verbonden door hun lot: iedere keuze die hij maakt kan
leiden tot gunst of mislukking, zege of ondergang. In de
arena zal worden gevochten tot de dood. Buiten de
arena begint Coriolanus mee te leven met zijn tribuut…
en moet hij kiezen wat hij belangrijker vindt: de regels
blijven volgen of doen wat nodig is om te overleven. De
Hongerspelen-trilogie van Collins werd succesvol
verfilmd met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. Naar alle
waarschijnlijkheid zal ook deze prequel snel op het witte
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doek te zien zijn. Filmstudio Lionsgate is namelijk al in
overleg met Collins om haar nieuwe verhaal tot leven te
brengen. 'Met dit boek wil ik de focus leggen op wie we
zijn als mens en wat we nodig denken te hebben om te
kunnen overleven. De periode tien jaar na de oorlog,
waarin Panem probeert er weer bovenop te komen, biedt
de perfecte mogelijkheid om met deze vragen te spelen
en daarmee de kijk van de personages op de mensheid
te definiëren.' Suzanne Collins
mais aussi savoir acheter du whisky, connaître les
cocktails et cuisiner au whisky Des cartes vous
emmènent également voyager partout où le whisky se
crée et se déguste. Cette nouvelle édition propose
notamment un enrichissement sur les whisky français,
les whisky japonais ou le bourbon américain, ainsi que
sur les whisky d’exception.
Om de eer van zijn overleden vader te redden gaat een
jonge Romein met zijn Britse vriend in het Brittannië van
de 2e eeuw op zoek naar de verdwenen standaard van
zijn vaders legioen.

With their headquarters destroyed and the world
held hostage, members of Kingsman find new allies
when they discover a spy organization in the United
States known as Statesman. In an adventure that
tests their strength and wits, the elite secret agents
from both sides of the pond band together to battle a
ruthless enemy and save the day, something that’s
becoming a bit of a habit for Eggsy...
In zijn eerste en enige autobiografie vertelt
poplegende Elton John het verhaal van zijn
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buitengewone leven: hoe het verlegen jongetje
Reginald Dwight transformeerde tot de 23-jarige ster
die het publiek tijdens zijn eerste Amerikaanse
tournee verbijsterde met zijn felgele tuinbroek en
een handstand. Openhartig schrijft hij over de eerste
afwijzing van zijn werk tot het bestormen van de
hitparades; over de vriendschappen met Bernie
Taupin, John Lennon, Freddie Mercury en George
Michael; over de excessen en de verslavingen die
hem decennialang in hun greep hielden, maar ook
hoe hij weer clean werd en eindelijk zijn grote liefde
vond. Dit is Elton John - warm, grappig en oprecht over zijn muziek en relaties, zijn successen en zijn
mislukkingen.
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite
hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er
minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. Katniss Everdeen woont met
haar moeder en haar zusje in het 12e en armste
district van Panem. Daar heerst het keiharde regime
van het welvarende, brute Capitool. Bij de jaarlijkse
Hongerspelen moeten twaalf jongens en twaalf
meisjes in een gemanipuleerde arena de strijd aan
gaan op leven en dood. Zo begeeft ook Katniss zich
onder het oog van de hele bevolking in de
gemanipuleerde arena. Gevangen in een
meedogenloos web van geweld, gemanipuleerde tvPage 9/18
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beelden en corrupte politici staat ze voor de vraag:
hoe ver ga je om te overleven?
Reclusive magazine exec Ethan Talley is furious
when his business partner hires a photographer—a
gorgeous photographer who insists on speaking her
mind, damn it—to take pictures for an upcoming
article. No matter how badly he wants the
woman...under him, over him, against the nearest
wall...he has reasons for not wanting to be on
camera anymore, and his scars are only one of
them. It takes approximately two seconds for Lissa
Kingsman to recognize Ethan as the popular
YouTube gamer who fell off the planet years ago.
But this Ethan is different than the charming man
she used to watch, and the crush she had on him
then is nothing compared to the way she’s lusting
after the brooding man he is today. If sex is all he
can give her, fine. Why not use that bearskin rug in
her studio for something other than a prop? But
she’s determined to put a chink in his armor, no
matter how much he resists. Each book in the
Gamers series is a standalone, full-length story that
can be enjoyed out of order. Series Order: Book #1
Changing His Game Book #2 Playing For Her Heart
Book #3 Tied to Trouble Book #4 Leveling The Field
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers.
‘En liefste?’ vroeg Meneer Vos. ‘Wat mag het
wezen vanavond?’ ‘Ik denk dat we vanavond maar
eens eend moesten eten,’ zei Mevrouw Vos. ‘Breng
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maar twee vette eenden mee, alsjeblieft. Eén voor
ons samen, en één voor de kinderen.’ ‘Goed, dan
nemen we eenden!’ zei Meneer Vos. ‘De beste die
Bits maar heeft.’ Meneer Vos zou niet zoveel
praatjes hebben als hij had geweten dat de boeren
Bolus, Bits en Biet hem op dat ogenblik opwachten.
Ze liggen achter een boom bij de ingang van het hol,
een geladen geweer in de aanslag. Ze zijn
vastbesloten om Meneer Vos dood te schieten, uit te
hongeren of uit te graven, al duurt het nog zo lang...
‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter
wereld.’ – VPRO-gids De fantastische Meneer Vos
won in 1972 een Zilveren Griffel en is nog steeds
alom geliefd. Een geweldig verhaal van
meesterverteller Roald Dahl, met prachtige
tekeningen van Quentin Blake.
Nikolas woont met zijn vader in Finland, waar ze het
niet al te ruim hebben. Wanneer Nikolas' vader de
kans krijgt om veel geld te verdienen, neemt hij die
meteen aan. Hij gaat op reis naar het noorden om te
helpen bewijzen dat Elfhelm, het legendarische
elfendorp, echt bestaat en laat Nikolas achter bij de
kwaadaardige, kinderhatende tante Carlotta. Het
duurt niet lang voor Nikolas het niet meer uithoudt en
op zoek gaat naar zijn vader.
De zoon van een aristocratisch echtpaar is wees in
de jungle en opgevoed door apen.
In 1968 besloot Donald Crowhurst mee te doen aan de
allereerste solozeilrace rond de wereld. Afgaand op zijn
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enthousiaste radioberichten dacht iedereen in Engeland
dat hij zou winnen. Het land maakte zich al op voor een
heldenontvangst. Maar acht maanden na zijn vertrek
werd zijn boot gevonden, midden op de Atlantische
Oceaan, zonder Crowhurst aan boord. Van hem is nooit
meer iets vernomen. In De wonderbaarlijke laatste reis
van Donald Crowhurst reconstrueren Nicholas Tomalin
en Ron Hall deze fatale tocht over de oceaan. Op basis
van de logboeken aan boord en vele gesprekken met
Crowhursts familie en vrienden ontdekken ze hoe hij
iedereen om de tuin wist te leiden. De stoere
oceaanzeiler die velen in Crowhurst zagen, bleek een
eersteklas oplichter en fantast. 'Een van de meest
bijzondere verhalen over de zee die ooit zijn
geschreven.' - Washington Post 'Een virtuoze weergave
van de anatomie van de ziel.' - New York Times Book
Review 'Het zeedrama van de eeuw.' - Sir Francis
Chichester
In de sombere dagen van de Koude Oorlog geniet
spionageveteraan George Smiley van zijn pensioen. Dan
wordt hij teruggeroepen door zijn voormalig werkgever
MI6, de Britse geheime dienst. Een geheim agent is
neergeschoten in Tsjecho-Slowakije en Smiley krijgt
opdracht deze zaak tot op de bodem uit te zoeken. Hij
ontdekt dat de Sovjets hun informatie krijgen van een
verrader in de top van MI6 - maar wie is die mol? Tinker
Tailor Soldier Spy - Edelman Bedelman Schutter Spion
(1975), de klassieke spionageroman van John le Carré,
is nu verfilmd door Tomas Alfredson (Let The Right One
In) met in de hoofdrollen Gary Oldman en Colin Firth.
John le Carré (Engeland, 1931) werkte jarenlang voor de
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Britse geheime dienst, eerst in Bonn en daarna in
Hamburg. Hij heeft 21 bestsellers gepubliceerd. Ook zijn
nieuwste thriller Ons soort verrader (2010) werd een
grote internationale bestseller. Veel van zijn boeken zijn
succesvol verfilmd, zoals The Constant Gardener (2005).
www.johnlecarre.com
Wanneer Barry Fairbrother onverwacht sterft, zijn de
bewoners van Pagford geschokt. Pagford is
ogenschijnlijk een idyllisch Engels plattelandsdorp, met
een charmant marktplein en een oude abdij, maar achter
die fraaie façade gaan grote conflicten schuil. Tussen rijk
en arm, tieners en hun ouders, vrouwen en hun
echtgenoten, leraren en hun leerlingen... In Pagford is
niets wat het lijkt. De lege stoel die Barry achterlaat in de
gemeenteraad is de aanleiding tot de grootste strijd die
het dorp ooit heeft gekend. Wie zal zegevieren in deze
verkiezingen vol opportunisme, valsheid en schokkende
onthullingen?
In dit eerste deel van Robert Ludlums internationale
bestsellerserie omtrent Jason Bourne wordt een man
meer dood dan levend uit de zee gevist. Snel blijkt dat hij
nog altijd in levensgevaar is... Het Bourne Bedrog Op de
Middellandse Zee redden vissers een bewusteloze man
uit het water. In zijn rug zitten meerdere kogelwonden.
De identiteit van de man is een mysterie: als hij bij
bewustzijn komt, weet hij niet wie hij is en wat er
gebeurd is. Tot zijn eigen verbazing kan hij uitzonderlijk
goed vechten, weet hij verschillende wapens moeiteloos
te bedienen en spreekt hij meerdere talen. Op zoek naar
zijn identiteit leidt een bankrekeningnummer hem naar
Zürich, waar hij in een bankkluis vier miljoen dollar en
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een naam vindt: Jason Bourne. Langzaam ontvouwt zich
het geheime leven van Jason Bourne en voor hij het
weet moet hij rennen voor zijn leven... De Bourne belofte
is succesvol verfilmd als The Bourne Identity met Matt
Damon in de hoofdrol. `Robert Ludlum stopt meer
verrassingen in zijn boeken dan welke auteur dan ook.
The New York Times
"The Justice League of America and the military declare
war on Superman! Starring Batman, Wonder Woman,
Flash (Wally West), Green Lantern (Kyle Rayner),
Martian Manhunter and more classic DC characters. Will
Superman be able to end the war? Then, a genius
weapons designer comes to the aid of Boss Moxie,
creating an unbelievable menace in the form of a 50-foot
robot lobster for the Man of Steel! Who saves
Superman? In stories that predate his work on such hits
as Kick-Ass, Wanted, The Authority and The Ultimates,
now legendary scribe Mark Millar takes on the Man of
Steel in this anthology collection of tales.)"-Sinds 2002 zit Mohamedou Slahi in Guantánamo Bay op
Cuba. In al die jaren is hij nooit van een misdaad
beschuldigd door de Verenigde Staten. Een federale
rechter heeft zijn vrijlating geëist, maar de Amerikaanse
regering vecht dat bevel aan en het ziet er niet naar uit
dat ze van plan zijn hem vrij te laten. Na drie jaar
gevangenschap begon Slahi een dagboek, waarin hij zijn
leven beschrijft voor hij in Amerikaanse hechtenis
verdween en zijn dagelijkse leven als gevangene. Zijn
dagboek is niet alleen een indringend verslag van een
juridische dwaling, maar vooral een persoonlijk verhaal –
beangstigend, soms zelfs geestig en verrassend
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grootmoedig.
The Sequel Superior By: Edward K. Eckhart-Zinn
Edward K. Eckhart-Zinn believes strongly that the age of
internet criticism has led to a new path of viewing film
and television, or by the encompassing terminology,
“screen work”. A healthy array of screen work subjects
are covered in The Sequel Superior, from the
serialization of film through franchises like Star Wars or
the MCU, to the overlooked impact your personal life has
on any constructed artworks, exploring just how massive
and engaged that link is. This book is equally for creators
and critics alike, bringing new light to conceptually
finding “objective factors” in “subjective artistry”. Screen
works of all kinds are heavily dissected on this figurative
operating table, such as Rick and Morty, Breaking Bad,
The Simpsons, and the Star Wars sequel trilogy. The
modern screen work climate is anatomically
deconstructed to render an almost scientific schematic,
breaking down elements such as tropes, hype, plot
threads, plot holes, the fairly new presence of the
internet, fandom, fan fiction, fanfare, the benefits of an
animated medium, rosy retrospection, nostalgia, and all
of their respective effects to generate the take o the
current-day media environment. Instead of retreading the
continued deconstruction of such antique masterpieces
like Casablanca or The Shining, we instead immerse
ourselves in the less respected yet extremely popular
“popcorn movie” and attempt to understand why the
highest grossing films for the last ten years have all been
sequel installments. This book posits that there truly are
right ways and wrong ways of making this artwork, and
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the consumer, critic, and creator can all benefit greatly
from its perspectives.
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben
ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder
leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker
wordt. Vlammen. Het tweede deel in de verslavende
HONGERSPELEN-trilogie Katniss Everdeen heeft
samen met Peeta Mellark De Hongespelen gewonnen.
Sinds hun terugkeer naar District 12 wordt er gefluisterd
over een opstand tegen het Capitool. President Snow
stelt Katniss persoonlijk verantwoordelijk voor het
temperen van alle onrust. Ze raakt verstrikt in een
angstaanjagend politiek web en twijfelt of ze de vlammen
van de revolutie echt wil doven...
‘Je hebt nog nooit iets zoals De Ketting gelezen en je
zult het nooit vergeten. Briljant. Fantastisch geschreven.
Meesterlijk spannend. Dit is Jaws voor ouders.’ Don
Winslow ‘Met afstand een van de beste
misdaadschrijvers van deze tijd.’ Val McDermid Het is
een ochtend als alle andere. Rachel Klein zet haar
dochter af bij de bushalte en begint aan haar dag. Maar
een telefoontje van een onbekend nummer verandert
alles. De beller vertelt Rachel dat haar dochter
vastgebonden en gekneveld op de achterbank van zijn
auto ligt. Als ze haar ooit weer wil zien, moet ze losgeld
betalen en een ander kind ontvoeren. Dit is geen
gewone kidnapping: de beller is zelf een moeder wier
zoon is ontvoerd en als Rachel niet doet wat haar wordt
gezegd, zullen beide kinderen sterven. Rachel maakt nu
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deel uit van de Ketting, een oneindig en ingenieus plan
dat ouders verandert in criminelen – en iemand heel rijk
maakt. De regels zijn eenvoudig, de morele keuzes
onmogelijk: vind snel geld, zoek een eigen slachtoffer en
bega een vreselijke daad waarvan je 24 uur geleden nog
dacht dat je er nooit toe in staat zou zijn. De genieën
achter de Ketting weten dat ouders alles voor hun
kinderen overhebben. Wat ze niet weten is dat zelfs de
sterkste ketting maar zoveel druk kan verdragen... tot hij
breekt. Auteurs over Adrian McKinty ‘Ik word helemaal
gek van McKinty. Hij is nu al een van de beste stilisten
die er zijn en ik heb alleen nog zijn eerste boek gelezen!
Een fantastische schrijver.’ Frank McCourt ‘McKinty is
zó goed... Ik begin hem echt te haten.’ Lee Child
Brides For Sale by Ana Seymour released on Jul 25,
1994 is available now for purchase.
Berlijn, tijdens de Koude Oorlog. Een Engelse topspion
is geliquideerd en de Britse inlichtingendienst zint op
wraak. Spion aan de muur is de klassieke thriller van
John le Carré over internationale spionage ten tijde van
de Koude Oorlog. Het is het verhaal van Alec Leamas,
een ontslagen en aan lager wal geraakte agent, die in
Oost-Duitsland een topspion moet redden die
ontmaskerd dreigt te worden. Tijdens zijn verblijf wordt
Leamas verliefd op Liz, een communiste. Ze beginnen
een relatie waarmee ze hun leven op het spel zetten.
John le Carré werkte zelf jaren als Brits geheim agent en
schreef zijn klassieker Spion aan de muur in 1963 tijdens
zijn verblijf in Duitsland tijdens de Koude Oorlog. Het
boek betekende zijn internationale doorbraak als auteur.
'Vaste grond' van Paulette Jiles is een historische roman
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die zich afspeelt tijdens de nasleep van de Amerikaanse
burgeroorlog. Nu op Netflix als 'News of the World' met
Tom Hanks. Nu op Netflix als 'News of the World' met
Tom Hanks. Vaste grond van Paulette Jiles is een
historische roman die zich afspeelt tijdens de nasleep
van de Amerikaanse burgeroorlog. De oude veteraan
Kapitein Jefferson Kidd reist rond als krantenlezer. Op
een dag krijgt hij het verzoek om een tienjarig
weesmeisje, dat gekidnapt werd en vier jaar lang bij een
indianenstam woonde, terug te brengen naar haar
familie. Kidd vertrekt met het verwilderde kind naar het
zuiden van Texas: een zware tocht van bijna
zevenhonderd kilometer, dwars door een ruig en door
geweld geteisterd gebied. Gaandeweg groeit het
vertrouwen tussen de oude man en het meisje – een
band die voor beiden het verschil tussen leven en dood
zal uitmaken. Een prachtig gecomponeerde historische
roman over vrijheid, verantwoordelijkheid en verzoening,
en over de vraag wat dat nu eigenlijk is, ‘beschaving’.
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