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As recognized, adventure as skillfully as experience just about lesson, amusement, as competently as
deal can be gotten by just checking out a ebook How To Archer The Ultimate Guide Espionage And Style
Women Also Cocktails Ever Written Sterling next it is not directly done, you could endure even more
going on for this life, something like the world.
We present you this proper as well as easy quirk to acquire those all. We pay for How To Archer The
Ultimate Guide Espionage And Style Women Also Cocktails Ever Written Sterling and numerous book
collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this How To Archer The
Ultimate Guide Espionage And Style Women Also Cocktails Ever Written Sterling that can be your
partner.

Top Secret Sarina Bowen 2021-02-19 LobsterShorts, 21 Atleet. Stiekem een wetenschapsgek. Verdomd
sexy. LobsterShorts: Dus. Hier gaan we dan. Mijn vriendin wil voor haar verjaardag... een triootje.
SinnerThree: Je hebt de juiste app gedownload voor een seksdate. LobsterShorts: Heb je dit soort
dingen al eens eerder gedaan? Met een andere man? SinnerThree: Heel vaak. Ik ben een gelijke kansen
speler. Jij? LobsterShorts: [krekels!] SinnerThree, 21 Student bedrijfsmanagement. In het geheim een
mannelijke danser. Verdomd sexy. SinnerThree: Nou, ik ben ertoe bereid als jij dat bent. Mijn leven is
een beetje een puinhoop op dit moment. School, werk, familiestress. Oh, en ik woon naast de meest
vervelende kerel ter wereld. Ik heb de afleiding nodig. Weet je zeker dat je dit wilt? LobsterShorts: Ik wil
het misschien een beetje meer dan ik wil toegeven. SinnerThree: Hey, niets mis met het verleggen van je
grenzen... LobsterShorts: Vertel dat maar aan mijn controle-freak vader. Hoe dan ook. Wat als dit trio
vreemd is? SinnerThree: Dan is het vreemd. Het is niet zo dat we elkaar ooit nog moeten zien. Toch?
Beloof me gewoon dat je niet verliefd op me wordt. LobsterShorts: Nu zou dat niet levensveranderend
zijn... Lezers over Elle Kennedy & Sarina Bowen: Sarina Bowen en Elle Kennedy hebben een heerlijk
liefdesverhaal afgeleverd, dat een beetje buiten de standaard paden wandelt. Ik hou daarvan. Een
grappig en mooi verhaal over omgaan met je geaardheid en vriendschap. Vlotte schrijfstijl waardoor je
het boek heel snel uitgelezen hebt. Een aanrader voor wie houdt van feelgood.
How to Archer Sterling Archer 2012-01-17 Lying is like 95% of what I do. But believe me: in this book, I’ll
let you know exactly how to become a master spy just like me. Obviously, you won’t be as good at it as I
am, but that’s because you’re you, and I’m Sterling Archer. I know, I know, it sucks not being me. But
don’t beat yourself up about it, because I’m going to show you all the good stuff—what to wear; what to
drink; how to seduce women (and, when necessary, men); how to beat up men (and, when necessary,
women); how to tell the difference between call girls and hookers (hint: when they’re dead, they’re just
hookers) and everything about weapons, secret devices, lying ex-girlfriends, and turtlenecks. In a word?
How to Archer.
De vreselijke twee Mac Barnett 2015-04-07 Grappenoorlog in fantastische graphic novel voor 10+! Miles
moet naar een nieuwe school in een kleine stad in Midden-Amerika waar koeien de belangrijkste
industrietak vormen. Hij is vastberaden om daar zijn reputatie als echte grappenmaker weer op te
bouwen, maar hij krijgt concurrentie van Niles, ogenschijnlijk een vreselijke nerd en zijn toegewezen
school-buddy, die zichzelf ook al als meester-grappenmaker ziet. Al snel raken ze in een ‘prank war’,
waarbij ze over en weer de idiootste grappen uithalen. Uiteindelijk besluiten ze echter hun krachten te
bundelen om de rector aan te pakken, die geobsedeerd is door zijn eigen gezag en het op Miles gemunt
heeft. Samen bereiden Miles en Niles hun allergrootste grap ooit voor…
Het einde van een tijdperk Jeffrey Archer 2018-06-12 Eindelijk! Het langverwachte laatste deel van de
Clifton-serie Tegen de achtergrond van wereldoorlogen, politieke schandalen en maatschappelijke onrust
proberen opeenvolgende generaties van de familie Clifton hun weg te vinden. In een verhaal dat

decennia en continenten omspant, laat Jeffrey Archer je meeleven met hun lotgevallen en brengt hij op
grandioze wijze een voorbij tijdperk tot leven. Het leven lacht Harry en Emma Clifton eindelijk toe: Harry
is bezig een boek te schrijven dat zijn magnum opus lijkt te worden, en Emma krijgt van niemand minder
dan Margaret Thatcher een wel heel aantrekkelijk aanbod voor een nieuwe baan. Ook met hun zoon
Sebastian en zijn vrouw Samantha gaat het goed, hoewel hun eeuwige rivale Lady Virginia nog steeds
alles op alles zet om de familie een hak te zetten. Maar dan gebeurt er iets dramatisch dat het leven van
de hele Clifton-familie op zijn kop zet... De pers over de boeken van Jeffrey Archer ‘Een van de top-tien
verhalenvertellers ter wereld.’ Los Angeles Times ‘Archer is een meesterlijk entertainer.’ Time ‘Archers
plots zijn vakwerk, je kunt niet stoppen met lezen.’ Boston Globe ‘Slimme plots, soepele stijl. Archer
speelt een kat-en-muisspel met de lezer.’ New York Times ‘Een verteller in de klasse van Alexandre
Dumas. Onovertroffen vakmanschap.’ Washington Post
Onschuld John Hart 2017-04-06 Onschuld is een indringende thriller van meesterlijk verhalenverteller en
Edgar-winnaar John Hart over de ontvoering van een klein meisje en de gevolgen daarvan voor de
gezinsleden die achterblijven. Een jong meisje wordt ontvoerd. De tragische verdwijning doet het eerst zo
gelukkige gezin uit elkaar vallen: de vader kan het schuldgevoel niet aan en verdwijnt met de
noorderzon, de moeder zoekt vergetelheid in de armen van drank, drugs en een gevaarlijke minnaar.
Alleen haar tweelingbroer Johnny kan haar nog redden en hij moet daarvoor alles riskeren, niet in de
laatste plaats zijn onschuld. ‘Alleen al de eerste twaalf pagina’s van Onschuld van de Amerikaanse
auteur John Hart zijn zo godvergeten mooi dat je er in tranen van zou uitbarsten.’ de Volkskrant
Black box Jennifer Egan 2013-05-03 Jennifer Egan is de auteur van Bezoek van de knokploeg, waarmee
ze de Pulitzerprijs won. Onlangs bracht De Arbeiderspers haar eerdere roman Kijk naar mij opnieuw op
de markt. Black Box, in 2012 als tweeluik verschenen in The New Yorker, verschijnt alleen als e-book.
Iets te verbergen Elizabeth George 2022-09-01 Een nieuwe Lynley & Havers van de koningin van de
misdaadliteratuur Wanneer een detective van de beademing wordt gehaald, onthult de autopsie een
gewelddadige dood. Waarnemend hoofdinspecteur Thomas Lynley wordt op de zaak gezet en komt uit
bij een speciale taskforce binnen de Nigeriaanse gemeenschap van Noord-Londen waar de vermoorde
detective bij betrokken was. De jacht op de moordenaar opent deuren naar een voor hem onbekende
wereld van culturele verenigingen en tradities. Samen met sergeants Barbara Havers en Winston Nkata
ontdekt hij een web van leugens en geheime levens van mensen die elkaar gruwelijk verminken en dit
koste wat het kost verborgen proberen te houden.
Met geslepen messen Olen Steinhauer 2015-10-06 Met geslepen messen van Olen Steinhauer is een
mix van Mr. & Mrs. Smith, Tinker, Tailor, Soldier, Spy en Het diner van Herman Koch. Henry Pelham
gaat eten met Celia Favreau, zijn ex-geliefde en oud-collega bij de CIA. Zij werkt er niet meer, is
inmiddels getrouwd en moeder van twee kinderen. Henry hoopt antwoord te krijgen op een vraag over de
zaak Flughafen, die eindigde in een drama. Wat gebeurde er destijds en wie heeft de informatie gelekt
die 128 mensen het leven kostte? Terwijl er gekoelde wijn gedronken wordt en kalfsfilet gegeten, spelen
beiden een steeds hoger spel, dat eindigt met een haast onverdraaglijk spannende climax. Met geslepen
messen van Olen Steinhauer is een vlijmscherpe thriller vol ijzersterke plotwendingen.
Focus On: 100 Most Popular Television Shows Set in New York City Wikipedia contributors
De keerzijde Michael Connelly 2017-06-08 ‘De beste thrillerschrijver van allemaal.’ Algemeen Dagblad
Harry Bosch is de nieuwste privédetective van Californië. Hij maakt geen reclame, heeft geen kantoor, en
is zeer kieskeurig. Maar zijn meer dan dertig jaar ervaring bij de LAPD, de Los Angeles Police
Department, zegt genoeg. Al snel staat een van de rijkste mannen van Californië bij hem op de stoep. De
miljardair nadert het einde van zijn leven en kijkt vooral op één ding met berouw terug. Ooit had hij een
gepassioneerde relatie met een Mexicaanse, wat ongehoord was in die tijd. Toen zijn grote liefde
zwanger raakte, verdween ze spoorloos. Wat is er van haar geworden? Kreeg ze het kind? En waar is
het dan nu? Harry merkt onmiddellijk dat door de enorme belangen die op het spel staan niet alleen zijn
eigen leven gevaar loopt, maar ook dat van degene die hij zoekt. Tegelijkertijd kan Harry het politiewerk
toch niet helemaal loslaten en werkt hij als parttime rechercheur bij een klein politiebureau. Daar komt hij
op het spoor van een serieverkrachter in een van de meest verbijsterende en gevaarlijke zaken van zijn
toch al lange carrière. De pers over De keerzijde ‘Bosch op zijn best.’ The New York Times ‘Connelly
blijft nieuwe lagen in zijn personage ontdekken en vertelt steeds nieuwe verhalen om dit op boeiende
wijze te laten zien.’ Booklist ‘Een topklasse Connelly. Alles klopt.’ Kirkus Reviews
Geheim dossier Odessa Frederick Forsyth 2011-09-27 Odessa is de afkorting voor Organisation der
Ehemaligen SS-Angehörigen, een besloten organisatie van voormalig SS'ers. De voornaamste

doelstellingen zijn: eer- en functieherstel voor oud-SS'ers, infiltratie in partijpolitieke activiteiten, de leden
op belangrijke handels- en industrieposten manoeuvreren en, niet in de laatste plaats, via propaganda
het Duitse volk ervan overtuigen dat de SS'ers in de Tweede Wereldoorlog geen nietsontziende
moordenaars waren, maar vaderlandslievende soldaten die slechts hun plicht hebben gedaan. De
activiteiten lijken het beoogde resultaat te hebben, tot in het voorjaar van 1964 bij het ministerie van
Justitie in Bonn een bundel documenten bezorgd wordt. Dit opzienbarende pakket, dat bekend wordt als
Geheim dossier Odessa, zal voor velen verstrekkende gevolgen hebben...
Nachtradio Elizabeth Hay 2008 Een man keert in 1975 terug naar een radiostation in het noorden van
Canada en krijgt als tijdelijk directeur te maken met talloze medewerkers en hun problemen.
Een Erfenis van spionnen John le Carré 2017-08-23 Met Een Erfenis van Spionnen grijpt
meesterverteller John le Carré terug op zijn meest geliefde personage George Smiley en zijn bestsellers
Spion aan de Muur en Edelman, Bedelman, Schutter, Spion. Met Een Erfenis van Spionnen grijpt
meesterverteller John le Carré terug op zijn meest geliefde personage George Smiley en zijn bestsellers
Spion aan de Muur en Edelman, Bedelman, Schutter, Spion. In een verhaal dat zindert van de spanning,
de humor en de morele ambivalentie, confronteert Le Carré de lezer met een nalatenschap van
onvergetelijke personages, zowel oude als nieuwe.
De Nergensman Gregg Hurwitz 2017-05-30 Op jonge leeftijd trad Evan Smoak toe tot het Orphanproject, een officieel niet-bestaand trainingsprogramma van geheim agenten. Nu wordt hij de
‘Nergensman’ genoemd en helpt hij diegenen die zich tot niemand anders kunnen wenden. Maar op een
dag is het Evan zelf die hulp nodig heeft. Hij wordt in een hinderlaag gelokt, verdoofd en weggevoerd.
Wanneer hij bijkomt, zit hij opgesloten in een kamer, zonder enig idee te hebben van waar hij is en wie
hem gevangen heeft genomen. Om te weten te komen wat er is gebeurd, moet hij slimmer, sneller en
sterker zijn dan zijn tegenstanders.
Een goede daad David Baldacci 2019-07-23 Aloysius Archer, een oorlogsveteraan en ex-gevangene,
probeert zijn leven na enkele turbulente jaren weer op te pakken. Maar wat begint als een simpel klusje,
loopt uit op een moordmysterie... Wanneer oorlogsveteraan Aloysius Archer in 1949 voorwaardelijk
vrijkomt uit de gevangenis, waar hij zat voor een misdaad die hij niet heeft gepleegd, vestigt hij zich in het
stadje Poca City. Archer heeft een lijst meegekregen met wat hij verplicht is te doen na zijn vrijlating en
wat hem allemaal verboden is. Hij moet een baan zoeken en zich regelmatig melden bij zijn
reclasseringsambtenaar. Maar een bar bezoeken, laat staan alcohol nuttigen, is hem verboden. Contact
met ‘losbandige’ vrouwen is al helemaal uit den boze. Archers zoektocht naar werk brengt hem de eerste
de beste avond al naar een bar waar hij aan de praat raakt met Hank Pittleman, een van de machtigste
zakenmannen in het stadje. Pittleman biedt hem een baan aan, maar wat in eerste instantie een simpel
klusje lijkt – het innen van een schuld – blijkt algauw een stuk complexer te liggen. Wanneer er een
moord wordt gepleegd en Archer de belangrijkste verdachte is, beseft hij dat hij wel eens snel weer in de
gevangenis zou kunnen belanden. Tenzij hij zelf de moordenaar weet te vinden...
Orphan X Gregg Hurwitz 2016-09-27 Hij is een mythische figuur, een man wiens naam alleen maar wordt
gefluisterd. De emNowhere Manem. Er wordt beweerd dat hij alles zal doen om je te beschermen als je
om zijn hulp vraagt en dat hij nooit faalt. Maar de Nowhere Man is geen sprookje, hij bestaat echt... Evan
Smoak zet zijn aanzienlijke persoonlijke vaardigheden en middelen in om hen te helpen die zich tot
niemand anders kunnen wenden. Als kind werd hij geselecteerd voor het Orphan-project, een officieel
niet-bestaand trainingsprogramma binnen de geheime dienst. De Orphans werden opgeleid tot de beste
sluipmoordenaars ter wereld en de allerbeste onder hen was Orphan X: Evan Smoak. Maar op een dag
verdween Evan in het niets.
How to Archer Sterling Archer 2012-01-17 Hi. I see you’re reading the back of my book. This tells me that
you either: A) are hoping to find a brief summary of what to expect from a how-to book by Sterling Archer,
the world’s greatest secret agent, or B) don’t know how books work. If your answer was “A,” your best bet
is probably the table of contents, which is where you’ll find the “contents” of this book listed in a
convenient, easy-to-read “table” format. So maybe go check that out for a minute and then come back
here. I’ll wait. . . . Pretty cool, right? What other book will teach you how to dress properly and how to
drive an elephant? How to field strip an AK-47 and how to haggle with a Thai prostitute—in her native
tongue? How to pilot an airboat and how to make about a million delicious cocktails, including a Molotov
one? How to kill a guy and how to prepare a fabulous brunch? Plus how to do tons of other stuff that I
forgot, but that is nonetheless probably in this book (which, to be honest, I really only kinda skimmed). So
if you want to learn more about how to be more—or at all—like Sterling Archer, the world’s greatest

secret agent, quit smearing your greasy fingerprints all over this book and buy it. For one thing, I really
need the royalties. For another thing, the last time I checked, this wasn’t a damn library. (Note: If your
answer was “B,” this probably isn’t the book you want to start with.)
Misschien ooit Colleen Hoover 2016-01-29 Misschien ooit van Colleen Hoover neemt je mee in de
onwaarschijnlijke liefde tussen een dove singer-songwriter en het meisje dat hem uit zijn writer’s block
helpt. Een heerlijk boek voor iedereen die houdt van een Amerikaanse setting, knetterende vonken en
een achtergrond van songteksten en muziek. Auteur Colleen Hoover bracht samen met Griffin Peterson
een soundtrack uit met de nummers uit Misschien ooit, gratis te beluisteren op
maybesomedaysoundtrack.com. Dus kruip op de bank, druk op play, sla het boek open en beleef
Misschien ooit.
Casino Royale Ian Fleming 2011-11-01 Maak kennis met James Bond: charmant, beschaafd,
aantrekkelijk, kil, meedogenloos en dodelijk. Aan het begin van zijn carrière krijgt geheim agent 007 de
opdracht een levensgevaarlijke, hoog spel spelende Russische spion, bijgenaamd Le Chiffre,
onschadelijk te maken. De wijze waarop dit moet gebeuren is door hem aan de baccarattafel te ruïneren
en zo zijn Sovjetbazen te dwingen hem 'met pensioen te sturen'. Algauw is Le Chiffre aan de verliezende
hand, maar sommige mensen weigeren volgens de regels te spelen. Bonds aandacht voor een mooie
spionne leidt tot een ramp en een onverwachte redder. Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in
Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy van
Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte
Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die
hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. In 1953 verscheen het eerste James Bond-boek,
Casino Royale. In 1964 overleed de geestelijk vader van de beroemdste spion aller tijden. Zijn veertiende
en laatste James Bond-boek, Octopussy & The Living Daylights, verscheen postuum in 1966.
De Bourne Missie Robert Ludlum 2010-11-17 Bourne opent de jacht op een oud-collega van de CIA in dit
bloedstollende achtste deel van Robert Ludlums internationale hitserie omtrent Jason Bourne. Jason
Bourne wordt nog steeds geplaagd door geheugenverlies. Iemand heeft hem een ring van onschatbare
waarde en kracht toevertrouwd maar waarom? Op jacht naar meer informatie treft hij een tegenstander
van formaat: Leonid Arkadin. Deze wrede huurling volgde, tegelijk met Bourne, het Treadstonetrainingsprogramma van de cia. Zij tweeën waren de sterksten en intelligentsten van hun klas. Maar als
Bourne Arkadin op de hielen zit, blijkt er een derde speler te zijn. Bourne en Arkadin worden
gemanipuleerd door iemand anders... iemand die hen al lange tijd in de gaten houdt en wil weten wie van
hen het dodelijkst is... '
Hof van zilveren vlammen Sarah J. Maas 2021-02-18 Het langverwachte vierde deel van de
internationale bestsellerserie Hof van doorns en rozen Nesta Archeron is trots, snel boos en niet zo
vergevingsgezind. Sinds ze tegen haar wil Hoge Fae is geworden heeft ze moeite om haar plaats in het
vreemde en dodelijke Nachthof te vinden. Maar erger dan dat is dat ze de verschrikkingen van de oorlog
met Hybern niet kan vergeten. De enige persoon die haar woede meer dan wie dan ook aanwakkert is
Cassian. Maar dat is niet het enige wat hij in haar aanwakkert. Het vuur tussen hen valt niet te ontkennen
en al helemaal niet als ze opeens gedwongen op elkaar aangewezen zijn. Als de dreiging van oorlog
opnieuw haar schaduw over het land werpt, zullen Nesta en Cassian de strijd met zichzelf en hun
vijanden aan moeten gaan als ze de fragiele vrede willen bewaren. Maar het ultieme gevaar is hun
zoektocht naar acceptatie – en genezing – in elkaars armen. Lees ook uit deze serie: Hof van doorns en
rozen Hof van mist en woede Hof van vleugels en verwoesting Hof van ijs en sterren Hof van zilveren
vlammen
De spion Paulo Coelho 2016-09-27 De van oorsprong Friese Mata Hari (1876-1917) was de meest
begeerde vrouw van haar tijd: een beroemde exotische danseres die omging met grootheden, in de grote
Europese en Amerikaanse steden in de theaters stond en het publiek schokte en vervoerde met haar
erotisch geladen optredens. In De spion gebruikt Paulo Coelho zijn verbeeldingskracht om het even
glamoureuze als tragische leven van Mata Hari te herscheppen. Haar moeilijke jeugd, haar ongelukkige
huwelijk dat haar naar Nederlands-Indië voerde, de trieste lotgevallen van haar kinderen, haar
komeetachtige opkomst als danseres, haar intieme omgang met hooggeplaatste militairen en politici die
haar uiteindelijk op een beschuldiging van spionage en hoogverraad kwam te staan. Dit is het verhaal
van een vrouw die de moed had zichzelf te bevrijden van het moralisme en het bekrompen burgerfatsoen
van de vroege twintigste eeuw.
Rage and Ruin Jennifer L. Armentrout 2021-04-28 Geheimen en verboden verlangens hebben

spannende gevolgen... Je leest het in Jennifer L. Armentrouts ‘Rage and Ruin’, het tweede deel in de
Harbinger-serie. ‘Rage and Ruin’ is het tweede deel van de spannende fantasy-serie Harbinger van
Jennifer L. Armentrout. Trinity moet alles op alles zetten om de Harbinger te vinden, een wezen dat
Wachters en demonen zonder reden vermoord. Ondertussen ontstaan er gevoelens tussen Trinity en
Zayne, maar als zij erachter komen dat ze niet samen kunnen zijn, probeert Trinity haar gevoelens voor
Zayne te vergeten. Als de spanning oploopt merken ze pas hoe erg ze elkaar eigenlijk nodig hebben. Zal
het hen samen lukken om hun krachten te bundelen en de kwade, duistere krachten van de Harbinger te
verslaan? Jennifer L. Armentrouts ‘Rage and Ruin’ is het spannende tweede deel in de Harbinger-serie
en het vervolg op 'Storm and Fury'. Deze serie is een spin-off van Armentrouts eerder verschenen Dark
Elements-serie. Armentrout is verder bekend van haar populaire Lux-serie.
Rood, wit & koningsblauw Casey McQuiston 2020-07-14 Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor
de prins? Je leest het in 'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om
mee te maken hoe Alex voor Henry valt zonder zelf verliefd op hem te worden – op hen allebei, én op dit
briljante, geweldige boek." Dat schreef de New York Times Book Review bij verschijning van 'Rood, wit
en koningsblauw' van Casey McQuiston. Deze heerlijke romcom gaat over Alex, zoon van de
Amerikaanse president, en Henry, Britse prins. Meteen zodra zijn moeder wordt verkozen tot president,
wordt Alex Claremont-Diaz gebombardeerd tot Amerikaanse royalty: hij is knap, charismatisch en nog
intelligent ook. Het publiek vreet hem op. Eén probleempje: Alex ligt in de clinch met een échte prins,
Henry, aan de andere kant van de grote plas. En als de tabloids daar lucht van krijgen, worden Alex en
Henry gedwongen om te doen alsof ze het goed hebben gemaakt. Maar wat begint als een
nepvriendschap, groeit uit tot iets diepers en veel gevaarlijkers. Kan liefde de wereld redden? Ook als die
liefde er anders uitziet dan verwacht? Casey McQuiston sleept je met 'Rood, wit en koningsblauw' mee in
een verhaal vol humor en liefde.
Billy Summers Stephen King 2021-08-03 Een verhaal over liefde, geluk, het lot en een complexe held die
nog één laatste kans op verlossing krijgt Billy Summers is een huurmoordenaar, de beste die er is. Hij
stelt wel een voorwaarde: Billy neemt een klus alleen aan als het doelwit echt een slechterik is. En nu wil
Billy ermee stoppen. Maar eerst is er nog één laatste opdracht. Als een van de beste sluipschutters ter
wereld en een onderscheiden oorlogsveteraan uit Irak is hij een houdini als het aankomt op verdwijnen
nadat een klus is -geklaard. Dus wat kan er misgaan? Wat dacht je van... alles? Dit niet weg te leggen
verhaal is enerzijds een oorlogsverhaal en anderzijds een liefdesverklaring aan kleine steden in Amerika
en de mensen die daar wonen. Met in de hoofdrol een van de meest meeslepende en verrassende duo’s
die King ooit heeft geschreven, dat alles op alles zet om de misdaden van een buitengewoon slechte
man te wreken. Het gaat over liefde, geluk, het lot en een complexe held die nog één laatste kans op
verlossing krijgt. In de pers ‘King kan schrijven. Zo.’ Matthijs van Nieuwkerk ‘King is een angstvirtuoos, hij
kan je werkelijk bang maken. Lees en kijk over je schouder.’ NRC Handelsblad ‘De koning van het
spannende genre.’ VN Detective & Thrillergids
Kane en Abel Jeffrey Archer 2020-10-29 Ze hadden maar één ding gemeen, William Lowell Kane en
Abel Rosnovski, de een de zoon van een miljonair in Boston, de ander een berooide Poolse immigrant –
twee mannen, op dezelfde dag geboren aan tegenovergestelde kanten van de wereld, wier wegen
voorbestemd zijn om elkaar te kruisen in de meedogenloze strijd om een fortuin te vergaren. 'Kane en
Abel' is het fantastische, zestig jaar omspannende verhaal van twee machtige mannen, verbonden door
een allesverterende haat, door het lot bijeengebracht om elkaar te redden en ten slotte te vernietigen.
Jeffrey Archer is een Britse auteur en voormalig politicus. Hij was vijf jaar lid van het parlement in het
Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in 1974 en heeft
sindsdien meerdere internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de 'Cliftonkronieken'. Hij is een van de meest succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320
miljoen verkochte boeken wereldwijd. Jeffrey is getrouwd, heeft twee zoons en drie kleinkinderen en
woont in Londen, Cambridge en Mallorca.
Poolbasis Zebra Alistair MacLean 2017-01-11 Er worden noodsignalen opgevangen van Poolbasis
Zebra. Het Engelse weerstation op de Noordpool is overvallen door een verwoestende brand. De
Amerikaanse marine zet de atoomonderzeeër Dolfijn in om hulp te bieden aan de slachtoffers die ergens
op het ijs ronddrijven. Maar is dit wel een gewone reddingsoperatie? Wat is er werkelijk aan de hand met
de eenzame Poolbasis Zebra? Als de Dolfijn de basis eenmaal heeft bereikt, blijkt dat de brand geen
ongeluk was. Een van de overlevenden is een moordenaar. De gebeurtenissen volgen elkaar in snel

tempo op, in een draaikolk van gruwelijke en raadselachtige verwikkelingen...
Achterland Téa Obreht 2019-10-22 Groots, meeslepend epos over het Wilde Westen en een wonderlijke
mythe. De langverwachte roman van Téa Obreht. 1893. Nora is een standvastige vrouw die op de
terugkeer van de mannen in haar leven wacht: haar echtgenoot, die op zoek is gegaan naar water voor
het opdrogende huishouden, en haar zoons, die zijn verdwenen na een fikse ruzie. Nora zit ongeduldig
haar tijd uit met haar jongste zoon, die ervan overtuigd is dat er een mysterieus dier rond hun huis sluipt.
Lurie is vogelvrij verklaard en wordt achtervolgd door geesten uit het verleden. Hij ziet verdwaalde zielen
die iets van hem willen en de enige manier om dat te ontlopen is een expeditie door het Westen. In het
wetteloze, droge en ruige achterland van Arizona kruisen deze twee levens elkaar.
De hoogste gave Paulo Coelho 2014-11-19 De liefde faalt nooit en het leven zal niet falen zolang er
liefde is. Wat ook je geloof mag zijn, zoek allereerst de liefde. Zij is hier, bestaat nu, op dit moment. Het
ergste lot dat een mens kan treffen is in eenzaamheid te leven en te sterven, zonder lief te hebben of
liefgehad te worden. De tijd verandert niet de mens, de kracht van de wil verandert niet de mens. De
liefde wel. Het is beter niet te leven dan niet lief te hebben.
Het zwarte gif Daniel Silva 2017-11-14 Een zware bom ontploft in het hart van Parijs. Een paar dagen
later is het raak op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Er vallen honderden slachtoffers, en de
internationale veiligheidsdiensten draaien overuren. Ze roepen uiteindelijk de hulp in van Gabriel Allon meesterspion én kunstrestaurateur. De terreurdaden blijken het werk te zijn van een onbekende terrorist
die zich Saladin noemt. Om hem te ontmaskeren rekruteert Gabriel een jonge vrouw, Natalie. Zij zal
afreizen naar het kalifaat en daar infiltreren in Saladins cel. Gabriels taak? Zorgen dat Natalie het
overleeft... Toen Silva met dit boek begon, hadden de aanslagen in Parijs en Brussel nog niet
plaatsgevonden - zijn fictieve verhaal werd ingehaald door de werkelijkheid. Over Het zwarte gif: 'Daniel
Silva schrijft zo levendig dat je het gevoel hebt dat alles in zijn boek echt is gebeurd. Een onvervalste
pageturner.' Boektaske 'Je wordt er helemaal ingezorgen, maar het zet je ook aan het denken. Het beste
boek tot nu toe Daniel Silva.' More Delight 'Het verhaal is zonder meer boeiend en voortdurend
onderhoudend, en de plot is actueel en angstig tegelijk.' Perfecte Buren 'Silva laat een knap staaltje
schrijfkunst zien waaraan je duidelijk merkt dat daar meer dan grondig research voor gedaan is.'
Samenlezenisleuker
Het keukenhuis K. Grissom 2012-11-07 In 1791 vertrekt de zevenjarige Lavinia samen met haar familie
vanuit Ierland per boot naar Amerika, hopend op een beter leven. Wanneer alleen Lavinia de reis
overleeft, wordt ze als wees door kapitein James Pyke meegenomen naar zijn tabaksplantage Tall Oaks
in Virginia. Daar draagt hij de zorg over aan Belle, zijn onwettige en halfblanke dochter. Liefdevol groeit
Lavinia op bij de slavenfamilie in het keukenhuis, maar door haar blanke huid raakt ze ook betrokken bij
de familie in het Grote Huis, waar ze een steeds grotere rol toebedeeld krijgt; een rol die de hiërarchie op
de plantage verstoort. Tegen beter weten in probeert Lavinia zich staande te houden in beide werelden,
die van de slavernij en die van de vrijheid. Wanneer Lavinia trouwt met Marshall, de getroubleerde zoon
des huizes, en daarmee de vrouw des huizes wordt, wordt Lavinia's loyaliteit zwaar op de proef gesteld.
Het keukenhuis is een meeslepende, fi lmische roman over de betekenis van familie, liefde en loyaliteit.
Een roman die met veel vaart geschreven is, met onvergetelijke personages.
Focus On: 100 Most Popular Television Series by 20th Century Fox Television Wikipedia contributors
Argo Antonio J. Mendez 2012-10-16 Teheran, 1979. Een groep islamitische studenten en militanten
gijzelt 66 Amerikanen in de VS-ambassade. Zes andere Amerikanen, die op dat moment niet in de
ambassade zijn, weten onder te duiken. CIA-agent Tony Mendez bedenkt een even geniaal als complex
reddingsplan: hij probeert de zes als medewerkers van de fictieve sciencefictionfilm ARGO Iran uit te
krijgen. Het wordt de spectaculairste en spannendste reddingsoperatie van de CIA uit de geschiedenis.
Als de tijd daar is Jeffrey Archer 2018-04-10 Het zesde deel van de decennia en continenten
omspannende Clifton-serie Wie er eenmaal aan begint raakt verslaafd en wil zo snel mogelijk verder
lezen! Tegen de achtergrond van wereldoorlogen, politieke schandalen en maatschappelijke onrust
proberen opeenvolgende generaties van de familie Clifton hun weg te vinden. In een verhaal dat
decennia en continenten omspant, laat Jeffrey Archer je meeleven met hun lotgevallen en brengt hij op
grandioze wijze een voorbij tijdperk tot leven. Harry Clifton blijft de degens kruisen met de Russische
grootmachten om de schrijver Babakov vrij te krijgen, maar een onverwachte gebeurtenis zet alles op zijn
kop. In de onrust die ontstaat worstelt Giles Barrington met de vraag of hij de politieke arena moet
verlaten. Ook het bankwezen krijgt klappen te verduren, en Sebastian Clifton wordt nog steeds op alle
mogelijke manieren dwars gezeten door zijn rivalen. Bovendien verliest hij zijn hart aan een beeldschoon

Indiaas meisje, maar haar ouders hebben heel andere plannen... De pers over Jeffrey Archer ‘Een van
de top-tien verhalenvertellers ter wereld.’ Los Angeles Times
De komst van de kracht Nora Roberts 2020-05-22 Het derde en laatste deel van de internationale
bestsellerserie De bron Nadat de ziekte die bekend staat als ‘de Plaag’ de beschaving heeft vernietigd, is
magie gemeengoed geworden. Fallon Swift heeft haar jonge jaren gespendeerd aan het bestuderen van
deze magie. Ze zal niet rusten voordat ze degenen heeft bevrijd die eindeloos zijn opgejaagd en
geteisterd door de regering of de fanatieke Strijders voor Zuiverheid. Gesterkt door de band die ze deelt
met haar medestrijder Duncan, is Fallon er al in geslaagd om velen in veiligheid te brengen. Nu moet ze
hen helpen genezen en ervoor zorgen dat ze het licht en vertrouwen in zichzelf herontdekken. Ze heeft
haar zinnen gezet op niets minder dan het bolwerk van de vijand, en moet proberen het mystieke schild
dat hen ooit allemaal beschermde te herstellen. Maar hoewel Fallon vanaf haar geboorte al De Ene is
geweest, is ze nog steeds in haar eentje – en als ze wordt geconfronteerd met een oude aartsvijand zal
ze een heel leger nodig hebben. De pers over Het begin en Vanuit het duister ‘Alle ingrediënten voor een
goede thriller worden ingezet, met een grandioos resultaat.’ The New York Times ‘Roberts weet precies
hoe ze haar publiek moet betoveren. Het begin zit vol hartverscheurende verliezen, ijzingwekkende
ontsnappingen en afgrijselijke gevechten. Pak een warme kop thee, kruip met dit boek op de bank en bid
dat jij een van de overlevenden bent.’ The Washington Post ‘Spannend, goed doordacht en bijzonder
interessant. Vanuit het duister is een abso-lute must-read voor de fantasyfans.’ -Playwatchread.nl
De man die twee keer doodging Richard Osman 2021-10-28 De hoogbejaarde speurneuzen van De
moordclub zijn terug De hoogbejaarde speurneuzen van De moordclub (op donderdag) zijn terug met
een ijzingwekkend nieuw avontuur Het is weer donderdag, en de vier bejaarde leden van de moordclub
verzamelen zich in het restaurant van hun verzorgingstehuis. Terwijl de flessen wijn op tafel komen
hopen Joyce, Ibrahim en Ron dat Elizabeth een nieuwe cold case voor ze heeft – een moordzaak die ze
als amateurspeurders kunnen gaan oplossen. Elizabeth is er echter met haar hoofd niet bij. Ze heeft een
brief ontvangen, ondertekend door ene Marcus Carmichael. Dat is verrassend, want de laatste keer dat
Elizabeth hem zag was in 1981, toen hij morsdood onder een brug lag. De brief blijkt te zijn gestuurd
door Douglas, een voormalige echtgenoot van Elizabeth. Hij werkt voor de Engelse inlichtingendienst mi5
en is op de vlucht voor de maffia, vanwege een akkefietje met 20 miljoen pond aan gestolen diamanten,
maar voordat ze hem kunnen helpen wordt Douglas vermoord. De vier bejaarde speurneuzen zijn nu zelf
het doelwit. Slagen erin ze de diamanten op te sporen voordat de moordenaar hen uit de weg laat
ruimen?
De geheugenman David Baldacci 2015-05-12 Sinds hij bij een footballwedstrijd een harde klap tegen zijn
hoofd kreeg, heeft politierechercheur Amos Decker een perfect geheugen ontwikkeld. Wanneer Decker
op een nacht thuiskomt van een stakeout, vindt hij de lichamen van zijn vrouw, dochtertje en zwager.
Vermoord. Wie de dader is, blijft in de weken en maanden daarna een raadsel. Totdat een jaar later een
man zichzelf aangeeft. Decker is vastbesloten om uit te zoeken wat er die vreselijke nacht precies is
gebeurd, maar de waarheid is erger dan hij ooit voor mogelijk had gehouden...
De kunstroof Ian Rankin 2009-10-31 Computermiljonair Mike McKenzie is een selfmade man met te veel
vrije tijd. Hoewel hij alles kan krijgen wat zijn hart begeert, ontbreekt het hem aan één ding in zijn
geordende, veilige bestaan: spanning. Door zijn kennismaking met de aantrekkelijke veilingmeester
Laura Stanton raakt hij niet alleen in kunst geïnteresseerd, maar vindt hij ook een nieuw doel in zijn
leven. Met twee bevriende kunstliefhebbers beraamt hij de perfecte misdaad: het op een ingenieuze
manier ontvreemden van een aantal waardevolle schilderijen uit de National Gallery of Scotland. Alles
dreigt te mislukken wanneer ze de samenwerking aangaan met beroepscrimineel Chib Calloway.
Wanneer ook Laura Stanton betrokken raakt, komt Mike McKenzie er te laat achter dat hij zich heeft
laten meezuigen door de duistere aantrekkingskracht van de criminele onderwereld. Dan verschijnt er
een meedogenloze huurmoordenaar op het toneel en dreigen de ontwikkelingen op een gruwelijke
manier uit de hand te lopen... Rankin is een meester-verteller, die je meetrekt in het verhaal... je wilt elk
hoofdstuk uitlezen, en het volgende en het volgende totdat je uiteindelijk De Kunstroof in één ruk uit hebt
gelezen.- GUARDIAN Ian Rankin (Fife, Schotland, 1960) is de best verkopende Britse thrillerauteur. Hij
werd bekroond met de CWA Gold Dagger (drie keer!), de Diamond Dagger Award en de Edgar Award. In
2006 was Ian Rankin auteur van de Maand van het Spannende Boek.
Eén minuut voor middernacht David Baldacci 2019-11-19 Op zoek naar de ontvoerder van haar zusje,
komt FBI-agent Atlee Pine een seriemoordenaar op het spoor. FBI-agent Atlee Pines leven veranderde
voorgoed toen op jonge leeftijd haar tweelingzus Mercy werd ontvoerd – en waarschijnlijk vermoord.

Wanhopig zoekt ze sindsdien naar antwoorden die een einde moeten maken aan de kwellende
onzekerheid, totdat op een dag alle opgekropte woede en frustratie een uitweg vinden. Ze kan zichzelf
tijdens een arrestatie niet langer in de hand houden en mishandelt een verdachte. Gedwongen om
tijdelijk een stap terug te doen, keert Atlee terug naar Andersonville, Georgia, het dorp waar ze is
opgegroeid. Met behulp van haar assistent Carol hoopt ze erachter te komen wat er precies is gebeurd
tijdens die traumatische nacht toen Mercy werd meegenomen. Maar vrijwel meteen na haar aankomst
wordt het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden, met een bruidssluier over haar gezicht
gedrapeerd. Al snel volgt een tweede slachtoffer. Atlee is vastbesloten het onderzoek naar de ontvoering
van Mercy voort te zetten, maar ze moet nu ook een seriemoordenaar zien te stoppen voordat er nog
meer slachtoffers vallen. Ze komt er al snel achter dat in een kleine gemeenschap vol geheimen – die
mogelijk te maken hebben met Mercy’s verdwijning – het verleden soms beter met rust gelaten kan
worden...
Het verborgen orakel Rick Riordan 2016-08-03 Het langverwachte vervolg op Percy Jackson en Helden
van Olympus! Hoe straf je een onsterfelijke? Door hem menselijk te maken. Nadat hij zijn vader Zeus
boos heeft gemaakt, wordt de god Apollo uit Olympus verbannen. Hij belandt als tiener in New York,
zonder zijn goddelijke krachten. Daar moet de 4000 jaar oude godheid zien te overleven in de moderne
wereld totdat hij een manier weet te vinden om weer in de gunst te komen bij Zeus. Maar Apollo heeft
vele vijanden — goden, monsters en stervelingen die niets liever willen dan dat hij permanent wordt
vernietigd. Apollo heeft vrienden nodig om te overleven in de sterfelijke wereld en, hopelijk, op een dag
zijn goddelijke krachten terug te krijgen. Wie anders dan de halfgoden van Kamp Halfbloed zouden hem
kunnen helpen bij die missie?
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