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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 van De eetclub, met gevaar voor eigen leven.
Het universum is levend en wij zijn met alles verbonden De wetenschap ziet van oudsher het universum als een inerte massa en
een lege ruimte. Duane Elgin brengt bewijzen vanuit de kosmologie, biologie en fysica samen en laat zien dat het universum niet
dood is maar levend. Hij onderzoekt op welke wijze deze visie in harmonie is met de belangrijkste spirituele tradities in de wereld
en legt uit hoe deze visie ons zelfbeeld, onze plek in de kosmos en de evolutionaire weg van de mens verandert. Om uit de
bestaande wereldcrisis te komen is het belangrijk om samen te leven in plaats van elkaar en de aarde te exploiteren. Van het
grootste belang is het om duurzaam en in harmonie met elkaar en met het levende universum te leven.
In Perfecte prooi van Helen Fields, het vervolg op Perfecte resten, gaan inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner achter een moordenaar
aan die zijn slachtoffers uitzoekt op basis van hun onschuld. Perfecte prooi van Helen Fields is na Perfecte resten het tweede deel in de serie
met inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner in de hoofdrol. Voor de fans van de Helen Grace-serie van M.J. Arlidge. Tijdens een
rockfestival valt een medewerker van een liefdadigheidsinstelling midden in het publiek dood neer. Zijn buik is met één haal opengesneden.
Niemand heeft de moordenaar gezien. Een week later wordt in een vuilcontainer het lichaam van een basisschoollerares aangetroffen. Ze is
gewurgd met haar eigen sjaal. Inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach hebben geen aanknopingspunten en kunnen geen motieven
vaststellen. Ze tasten in het duister, totdat blijkt dat de slachtoffers op diverse gebouwen in de stad met graffiti worden beschreven. Dan
ontdekken ze dat de boodschappen geschreven zijn voordat de mensen vermoord werden en begrijpen ze dat de moordenaar zijn volgende
slachtoffer zo aankondigt. Hoe onschuldiger de prooi, hoe beter... Perfecte prooi van Helen Fields is een must-read voor lezers die houden
van duister, dodelijk, griezelig en aangrijpend. ‘Met Perfecte resten heeft Fields al een prachtige thriller geschreven. Perfecte prooi is zo
mogelijk nóg beter.’ – Scotland Correspondent
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