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Tussen de puinhopen van de verwoestende tsunami
die Atjeh heeft getro en, is Nick Stone – die als
reddingswerker undercover is – op zoek naar
bewijsmateriaal van illegale dumpingen van
chemisch afval. Plotseling worden Stone en zijn
team aangevallen en tijdens het gevecht dat volgt,
valt een dode. Vlak voordat de man sterft doet Stone
hem een belofte: een belofte die hij jaren later nog
niet vergeten is. Zes jaar later wordt de zoon van
een Russische oligarch samen met zijn moeder
ontvoerd van een luxe jacht in de Seychellen. Er is
maar één iemand die in staat wordt geacht hem
terug te vinden en veilig thuis te brengen: Nick
Stone. Het is de gevaarlijkste en meest complexe
missie uit Stones leven. Van de pleisterplaatsen voor
de rijken in de Alpen naar de door gewetenloze war
lords beheerste wereld van het door oorlog
verscheurde Somalië – Stone komt terecht in een
wereld waarin piraterij, afpersing en verraad
schuilgaan achter nietsontziende ambitie. En wat
begon als een bevrijdingsmissie, verandert
onherroepelijk in een wraakactie...
Het leek in eerste instantie een eenvoudige klus: een
groep veteranen begeleiden tijdens een expeditie naar
de Noordpool. Maar wanneer het gezelschap wordt
geconfronteerd met een groep zwaarbewapende
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mannen aan boord van een enorme ijsbreker –
zogenaamd de Amerikaanse marine – komt Nick Stone
erachter dat niet iedereen in het gezelschap is wie hij
zeg dat hij is. Dan valt de eerste dode, al snel gevolgd
door een volgende, en Stone beseft dat een van de
expeditieleden een moordenaar is. Niet alleen dat, de
expeditie blijkt een heel ander doel te hebben dan Stone
was verteld en een internationale crisis staat op het punt
van uitbreken...
Faith Duffy heeft haar lesje in de liefde wel geleerd. Als
ze trouwt met een rijke, maar oudere man kiest ze voor
de zekerheid die hij haar kan bieden. Zij geeft hem in ruil
trouw en loyaliteit, maar haar hart kan ze hem niet
geven. Als haar man plotseling overlijdt, eft Faith niet
alleen zijn fortuin, maar ook een hoop ellende en een
rampzalig professioneel ijshockeyteam, inclusief
eigenwijze aanvoerder. Ty Savage is aangetrokken als
aanvoerder om het team weer succesvol te maken, maar
zijn belangrijkste doel is het behalen van het
landskampioenschap, zodat hij zijn lange carrière
succesvol kan afsluiten. Het laatste wat hij daarbij kan
gebruiken is een sexy golddigger, die niks van ijshockey
afweet, maar wel zijn nieuw baas wordt... Als Faith en Ty
de noodzaak tot samenwerken iets té letterlijk nemen,
wordt de situatie wel heel erg ingewikkeld...

Sla met suiker door Annemarie Hering is een
krachtige debuutroman over een ontluikende
homoseksualiteit die het leven van een Joodse
vrouw na de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam
helemaal op zijn kop zet. Een openhartig en krachtig
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verhaal. De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Ook in
Amsterdam is de wederopbouw in volle gang. Tegen
de achtergrond van grote maatschappelijke
ontwikkelingen vertelt de roman Sla met suiker het
verhaal van Annemarie en Peter die na een hevige
verliefdheid trouwen. Een groot gevoel van geluk
kenmerkt de eerste jaren en er worden drie kinderen
geboren. Maar na verloop van tijd ontdekt
Annemarie dat ze 'anders' is. Ondanks hun
verbondenheid is zij niet volkomen gelukkig met haar
echtgenoot; haar gevoelens brengen haar in
verwarring. Uiteindelijk besluit ze op zoek te gaan
naar wie ze werkelijk is. Als ze vertrekt, blijft Peter
ontredderd achter. Annemarie Hering schrijft in een
heldere, anekdotische stijl hoe de twee mensen,
ondanks hun scheiding, onlosmakelijk met elkaar
verbonden blijven. Een krachtige debuutroman over
een ontluikende homoseksualiteit. Enkele
aanbevelingen voor Sla met suiker "Dit boek heeft
me veel gedaan. Het is van het begin tot het eind
een prachtig ontroerend verhaal van iemand die
geleerd heeft te overleven, te overleven door eerlijk
te zijn. En dat doen weinigen haar na! Ik raad het
iedereen aan." Jeroen Krabbé, acteur, schilder "Een
intens, maar vaak ook grappig verhaal. Maar soms
grijpt het je ook naar de strot, met name als het gaat
over haar twijfels aangaande haar geaardheid. Dat
heb ik natuurlijk ook zelf meegemaakt." Tony Neef,
musicalster "Sla met suiker is een eerlijk en
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herkenbaar boek, waarin via het verhaal van twee
geliefden tegelijkertijd een hele periode beschreven
wordt." Alexander Jansen, ex-directeur van de
Arbeiderspers "Waar wij de ogen voor het leven
sluiten, kijkt deze dappere vrouw wanhoop, pijn en
alle vormen van liefde recht in het gezicht. Ze vindt
de juiste woorden!" Frederik de Groot, acteur
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