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Hawkeye Vol 4 Rio Bravo Matt Fraction
Een Duitse soldaat, een Amerikaanse soldaat en geen van beiden haalt de trekker over.
Deze ogenschijnlijk simpele daad van barmhartigheid op een Frans slagveld tijdens de
Tweede Wereldoorlog beïnvloedt het nageslacht van twee zeer verschillende mannen.
Geïnspireerd door een waar gebeurd verhaal laat Simon Van Booy zien hoe de levens van
uiteenlopende mensen met elkaar verbonden zijn: de Duitse infanterist Hugo, zijn eenzame
buurjongetje Danny, de blinde museumcurator Amelia en haar grootvader, de JoodsAmerikaanse piloot John. Gaandeweg wordt duidelijk welke rol ze spelen in elkaars leven,
en dat alleenzijn een illusie is.
In 2001 krijgt een bejaarde vrouw een map met aantekeningen van de joodse
toneelschrijver Ernst Toller (1893-1939), die haar doet denken aan haar belevenissen in de
jaren dertig van de 20e eeuw.
Cotton Malone ontvangt een anonieme brief met daarin een link naar een website. Op die
site ziet hij dat een onbekende man een vrouw martelt. Zijn eis aan Malone: 'Bezorg mij
het kunstwerk dat ze bij je in bewaring heeft gegeven' Dit roept grote vragen op, want
Malone heeft geen idee waar hij het over heeft. Op zoek naar antwoorden stuit Malone op
een meedogenloze broederschap en speurt hij tot in China, waar het terracottaleger al
2200 jaar een gesloten tombe bewaakt. En juist daarin lijkt de oplossing te liggen...
Rechercheur Gabriella Versado heeft al talrijke lijken gezien en veel moordenaars
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opgespoord. Maar nog niet eerder heeft ze iets ontdekt wat vreemder is dan het lichaam
dat op een verlaten weg in Detroit is gevonden. Half jongen, half hert, op de een of andere
manier aan elkaar gelijmd. Detroit is het stervende hart van de American dream, en op de
vervallen straten en industrieterreinen van ‘Murder City’ zoekt een moordenaar naar
nieuwe slachtoffers. Een moordenaar die toegang probeert te krijgen tot de donkerste kant
van de mens, en een nieuwe wereld wil creëren van vlees, bloed en dromen.
Amram is een kolossale Abessijn, Zelikman een broodmagere Frank. Rond het jaar 1000
reist dit dynamische duo langs de Zijderoute. De heren van de weg verdienen de kost als
huursoldaat, kwakzalver en door goedgelovige omstanders geld uit de zak te kloppen met
voorgekookte weddenschappen.. Amram en Zelikman raken bevriend met prins Filaq, de
jeugdige, licht ontvlambare zoon van de vermoorde vorst van Khazaria, een joods
koninkrijk aan de Kaspische Zee. Zijn wrede oom Bulan is nu koning en Filaq is erop
gebrand hem van de troon te stoten. Dat vereist doortrapte sluwheid, buitengewone
dapperheid en dwaze overmoed. Daarover beschikken Amram en Zelikman in ruime mate.
Maar of onze helden het in zich hebben als generaals een grootschalige revolutie aan te
voeren... . Zeker is dat de weg van de Kaukasus door het land van Arran naar Atil, de
hoofdstad van Khazaria, bezaaid is met stoutmoedige krijgers, inslechte keizers, prachtige
prostituees, dronken Vikingen, stampende olifanten, duistere geheimen en bloedstollende
zwaardgevechten.
Na de Tweede Wereldoorlog keert marinier Philip Bowman terug naar Amerika, waar hij
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al snel als redacteur aan de slag gaat. In die periode was de uitgeverswereld nog
kleinschalig een tijd van bijeenkomsten in chique appartementen en feestjes die steevast uit
de hand liepen. Bowman dompelt zich onder in deze wereld van vluchtige intimiteiten en
onverwachte veroveringen. Maar er is één verovering die hij vergeefs najaagt: die van de
liefde. Eén huwelijk mislukt, een ander vindt nooit plaats en hij raakt in de ban van een
vrouw die hem verraadt. Plotseling bevindt Bowman zich op een pad dat hij nooit
verwacht had in te slaan. Alles wat is is geschreven in Salters kenmerkende poëtische stijl.
Het is een meeslepend en verleidelijk liefdesverhaal over de passies en teleurstellingen die
een man in zijn leven meemaakt.
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). 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
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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.
De amandelboom
Who's who Among American High School Students, 2005/2006
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
Hawkeye Vol. 4
Al wat ik ben
Een mooie plek om te sterven
De verzegelde brief
Het suikerhuis
Hamlet

Covering genres from action/adventure and fantasy to horror,
science fiction, and superheroes, this guide maps the vast
and expanding terrain of graphic novels, describing and
organizing titles as well as providing information that will
help librarians to build and balance their graphic novel
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collections and direct patrons to read-alikes. • Introduces
users to approximately 1,000 currently popular graphic
novels and manga • Organizes titles by genre, subgenre, and
theme to facilitate finding read-alikes • Helps librarians
build and balance their graphic novel collections
Admiraal Harry Codrington heeft een ongelukkig huwelijk.
Zeven jaar leven hij en zijn vrouw Helen in aparte
slaapkamers tijdens zijn dienstjaren op Malta. Het enige dat
hij en Helen gemeenschappelijk hebben zijn hun twee
kinderen. Na terugkeer in het victoriaanse Londen droomt de
admiraal van een nieuwe oorlog. Helen hernieuwt de
vriendschap met Fido Faithfull, een uitgeefster die ervoor
pleit dat vrouwen mogen werken. Wanneer Codrington zijn
vrouw beschuldigt van overspel en een echtscheiding
aanvraagt breekt de hel los. De verzegelde brief is een
literaire rollercoaster over huwelijk, vriendschap,
ouderschap, werk en de wet, kortom over alles wat 'heilig'
was en nog steeds is. Emma Donoghue heeft met deze roman,
gebaseerd op een werkelijk bestaande rechtszaak, opnieuw een
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monument opgericht voor vrouwen. Emma Donoghue (Dublin 1969)
brak internationaal door met haar roman Kamer, die zowel op
de shortlist van de Man Booker Prize als de Orange Prize
stond. 'Heerlijk om te lezen.' - The Times 'Een pageturner
vol seks, passie en intriges.' - Daily Mail Over Kamer:
'Hartverscheurend en beklemmend.' - NRC Handelsblad
Hawkeye Volume 4Rio Bravo (Marvel Now)Marvel
In de lente van 1836 wordt Eli McCullough geboren, het
eerste mannelijke kind dat het levenslicht ziet in de
zojuist opgerichte staat Texas. Twaalf jaar later worden
zijn zus en moeder vermoord door een groep Comancheindianen. Eli wordt gevangengenomen, maar hij weet zich snel
aan te passen aan het bikkelharde leven van de Comanches.
Hij leert hun taal en gewoonten, krijgt een nieuwe naam en
vecht met hen tegen hun veelal blanke vijanden. Wanneer de
stam door ziekte, hongersnood en blanke soldaten wordt
gedecimeerd, raakt Eli geïsoleerd; hij is geen indiaan, maar
ook zeker geen blanke meer. Wat volgt is een avontuurlijke
reis vol tragiek, geweld en geluk van een man die koste wat
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kost iets wil bereiken in zijn leven. Naast Eli s verhaal
wordt ook dat van zijn zoon Peter verteld, die de prijs moet
betalen voor zijn vaders onophoudelijke onrust en zucht naar
macht. En het verhaal van de achterkleindochter, Jeanne
Anne, een vrouw die zich staande moet zien te houden in de
door mannen gedomineerde olie-industrie. In De zoon
beschrijft Philipp Meyer op wonderlijke wijze hoe Eli s
overlevingskracht en pragmatisme de latere generaties van de
McCulloughs beïnvloeden. Liefde, eer en kinderen worden
opgeofferd in naam van de ambitie, waardoor de familie een
van de rijkste van Amerika wordt. De zoon is een absoluut
meesterwerk van een groot literair talent.
De dood van de nachtegaal is het derde, onafhankelijk te
lezen boek met Nina Borg in de hoofdrol. Natasha, een jonge
Oekraïense vrouw, wordt veroordeeld voor de moord op haar
Deense verloofde. Hoewel het bewijs overtuigend lijkt, kan
Nina Borg maar moeilijk geloven dat Natasha schuldig is.Nina
gaat op onderzoek uit en vindt steeds meer vragen zonder
antwoorden: waarom moest Natasha s verloofde sterven? Wie
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probeert haar achtjarige dochter te ontvoeren? De raadsels
stapelen zich op en voeren Nina terug naar een bloedig
verleden in een Oekraïens dorp ten tijde van Stalin.
Reeling from recent events, even Hawkeye wants to know what
his new status quo is. Who's with him? Who's against him?
Who's trying to kill him and why? So many dang questions!
And just when Clint's rock bottom couldn't arrive fast
enough...his brother shows up. After a lifetime of decisions
both good and bad, Clint and Barney Barton have to realize
that they are brothers and ultimately, they're the only ones
who can save one another. I mean, if they don't kill each
other first. Now, the brothers Barton double down against
the bad guys as the Clown lays siege to their building. Can
Hawkguy keep everyone safe against a killer nobody's even
seen yet? COLLECTING: HAWKEYE 17, 12-13, 15, 19, 21-22
A guide to programs currently available on video in the
areas of movies/entertainment, general interest/education,
sports/recreation, fine arts, health/science,
business/industry, children/juvenile, how-to/instruction.
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Lexicon
De tombe van de keizer
De ontsnapping
heren van de weg
e-Pedia: Captain America: Civil War
COMPTON'S PICTURED ENCYCLOPEDIA
Ik jaag op killers
De illusie van alleenzijn
Rio Bravo (Marvel Now)
Chicago, 1984. Vier kinderen struikelen in het bos over het lijk van een gedeeltelijk begraven vrouw van
wie de ogen en mond zijn dichtgeplakt. Vlak achter de kinderen loopt hun lerares, Anne Navarre, die
geschokt reageert op deze ontdekking. Rechercheur Tony Mendez, net terug van een cursus bij de FBI,
krijgt de opdracht de moord te onderzoeken. Hij gebruikt een nieuwe techniek ¿ het maken van
profielschetsen ¿ om een theorie over de zaak te ontwikkelen. Een strategie waarbij hij zich grondig in
de levens van de kinderen moet verdiepen. Zo komt hij ook steeds dichter bij de jonge lerares die net zo
geïnteresseerd is in de recente gebeurtenissen als hij. Wanneer er nieuwe slachtoffers worden gevonden,
beseffen Mendez en Navarre nog niet dat er in hun naaste omgeving een meedogenloze, berekenende
psychopaat rondwaart...
Stel je voor: een prachtige, zonnige dag en adembenemend natuurschoon Jammer alleen van dat
lijk.Jasper Dent, die liever Jazz wordt genoemd, is een leuke, aardige jongen. Charmant zelfs, zouden
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sommigen zeggen. Maar hij is ook de enige zoon van de beruchtste seriemoordenaar ter wereld, een
vader die de `quality time met zijn zoon soms wel erg letterlijk nam. Jazz heeft plaatsen delict gezien op
een manier waar politieagenten een moord voor zouden doen: door de ogen van de dader.Jazz vader zit
al jaren achter de tralies, maar toch duiken er ineens overal lijken op. Alweer. Om te bewijzen dat
moord echt niet in zijn genen zit besluit Jazz de politie te helpen met zijn unieke kennis van zaken. Maar
is hij wel zo anders dan zijn vader ?`Heerlijk gruwelijk. Jazz angsten en twijfels maken dit tot een
diamant van een boek. Publishers Weekly
Team Hawkguy has been hit hard, and now they're going their separate ways. Kate Bishop is on a
journey to find herself in L.A. Trouble is, Madame Masque finds her first. Meanwhile, Clint's back home
in his apartment building. Kate took the dog, so he's badly in need of a best friend. It's a good thing that
Barney Barton, world's greatest brother, is back in town - right? The Tracksuit Draculas want their
building back, and they're getting serious. Clint's going to end up deaf, or worse. It's all racing to the
big finish. Hawkeye against an army, with a little help from all the friends he can find. Like that movie
Rio Bravo, if John Wayne wore purple. COLLECTING: Hawkeye 12-22, Annual 1
Hamlets wereld stort in als zijn vader blijkt te zijn vermoord. De moordenaar is hem vervolgens
opgevolgd als koning en getrouwd met Hamlets moeder. De prins moet zijn vader wreken, wat hem drijft
tot al dan niet geveinsde waanzin. Shakespeares beroemdste toneelstuk behoort tot de grote
meesterwerken van de wereldliteratuur. Deze nieuwe vertaling van Peter Verstegen brengt Shakespeare
tot leven in hedendaags Nederlands, waarbij de retoriek en het ritme van de verzen intact blijven. Een
belangrijk extra van deze uitgave is een notenapparaat dat een schat aan achtergrondinformatie biedt.
Als tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Poolse stad Lódz een getto wordt opgericht, krijgt de joodse
Mordechai Chaim Rumkowski de taak dit getto te leiden. Hij is een egocentrische machtswellusteling
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met een twijfelachtige voorkeur voor jonge kinderen. Naarmate de transporten naar de dodenkampen
frequenter worden en de gruwelijke waarheid tot de mensen doordringt, groeit de angst. Geleidelijk
worden alle 250.000 inwoners van het getto van Lódz gedeporteerd, en ook de slinkse Rumkowski lijkt
niet aan het vernietigingskamp te kunnen ontkomen.
Angel Tungaraza uit Tanzania woont met haar echtgenoot Pius en haar vijf kleinkinderen tijdelijk in
Rwanda. Haar man werkt daar aan de universiteit, en Angel zorgt voor de kinderen van haar overleden
dochter en zoon. Daarnaast heeft zij van haar hobby haar werk weten te maken en runt ze vanuit haar
huis een professionele banketbakkerij. Angel bakt een speciale taart voor iedere gelegenheid en maakt
van elk feestje iets bijzonders. Via vrienden en buren verspreidt haar faam zich door Kigali en de
opdrachten stromen binnen. De meest uiteenlopende klanten komen naar Angel toe met ieder hun eigen
redenen om een taart te bestellen. Angel biedt al haar klanten een luisterend oor en voorziet ze van
welgemeend advies. Naarmate de professionele reputatie van Angel grotere vormen aanneemt en zij
steeds meer wordt gewaardeerd om haar prachtige taarten en haar wijze adviezen, ziet ze in dat ze haar
eigen raad ter harte moet nemen en zich moet verzoenen met haar verleden.
‘Optimale spanning, levensechte personages.’ – Harlan Coben Privédetective Tess Monaghan wordt
ingeschakeld door Ruthie, een bekende van haar vader. Een jaar geleden is Ruthies lijmsnuivende broer
doodgestoken in de gevangenis nadat hij had bekend een tienermeisje te hebben vermoord. Ruthie
vraagt Tess om de identiteit van het vermoorde meisje te achterhalen – in de hoop het verband tussen
deze moord en die op haar broer te ontdekken. Met niet meer dan een paar aanwijzingen volgt Tess een
gevaarlijk spoor dat haar kriskras door Baltimore leidt. Met ieder antwoord dat ze vindt, komen er
echter meer vragen op haar af. De belangrijkste: welke rol heeft haar eigen vader in deze moordzaak
gespeeld? Laura Lippman was jarenlang journalist. Ze brak door met haar serie rond het personage
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Tess Monaghan. Ze heeft alle belangrijke prijzen in het thrillergenre gewonnen.
A Guide to Programs Currently Available on Video in the Areas of ...
De twaalf
Graphic Novels: A Guide to Comic Books, Manga, and More, 2nd Edition
Het boek van Aron
Hawkeye (2012), Volume 4
Hawkeye Volume 4
Het oog van de rode tsaar
Onzaligen van Lódz
De zoon

In de verte veranderde een bergketen de horizon in onregelmatige blauwe pieken. Een
mooie plek om te sterven, dacht Emmanuel, en hij liep langzaam over de rivieroever.
Na tien stappen zag hij het lichaam. Nu begreep hij waarom de landarbeiders zo bang
waren geweest. Wanneer rechercheur Emmanuel Cooper wordt opgeroepen bij een
moord in Jacob s Rest, een stadje op de grens van Zuid-Afrika en Zimbabwe, krijgt hij
een gevoelige zaak in handen. Het lichaam is van de blanke politiecommissaris Willem
Pretorius, een geliefde inwoner van het dorp, en een echte Boer. Het onderzoek wordt
al snel overgenomen door de Veiligheidsdienst, die de moord het liefst in de schoenen
van zwarte politiek activisten wil schuiven. Maar Cooper gaat op eigen kracht verder en
ontrafelt langzaam het geheime leven dat Pretorius leidde, een geheim leven dat ook
hem fataal kan worden.
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De koekjesclub is een heerlijke roman om gedurende de koude wintermaanden in weg
te duiken of om te lezen tijdens de vakantie. Het boek maakt je blij en is voor iedere
vrouw - jong en oud - heel herkenbaar. Een smakelijke roman - met kooekjesrecepten!
De twaalf vrouwen van de koekjesclub komen elk jaar samen bij een van hen thuis. Ze
nemen allemaal zelfgebakken koekjes mee, maar ook wijn en vrolijkheid - en hun
persoonlijke geschiedenis en geheimen. Gastvrouw Marnie heeft dit jaar een hoop
zorgen: ze heeft een nieuwe geliefde; haar oudste dochter is na enkele miskramen
weer zwanger, en kan ieder moment opbellen met de uitslag van het prenataal
onderzoek - zal de baby dit keer wel gezond zijn? En dan is Marnies jongste,
ongetrouwde dochter ook nog zwanger van een rapper met een crimineel verleden...
Terwijl Marnie het verloop van de avond vertelt, maken we kennis met haar
vriendinnen. We horen alles over hun onderlinge relaties en ruzies, maar vooral over
zaken die vrouwen overal ter wereld bezighouden zoals liefde, trouw en overspel,
kinderen en kleinkinderen, geldzaken, ziekte en gezondheid, en onvoorwaardelijke
vriendschap. De koekjesclub is een heerlijke roman om gedurende de koude
wintermaanden in weg te duiken of om te lezen tijdens de vakantie. Het boek maakt je
blij en is voor iedere vrouw - jong en oud - heel herkenbaar. De Amerikaanse Ann
Pearlman heeft al jaren haar eigen koekjesclub.
Na de Russische Revolutie raakt inspecteur Pekkala, ooit de rechterhand van de tsaar,
in ongenade. Hij wordt gevangengehouden in een goelag in het Siberische woud. Maar
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dan blijkt dat zijn kwaliteiten onmiskenbaar zijn: Pekkala krijgt van Stalin de opdracht de
moordenaar van de Romanovs te vinden. Deze missie brengt Pekkala, en zijn broer
Anton die hij al jaren niet heeft gezien, weer bij elkaar. De lichamen van de Romanovs
worden gevonden, op één na. Terwijl flashbacks onthullen wat zich in het verleden
tussen beide broers heeft afgespeeld, ontvouwt zich in het heden een
huiveringwekkend mysterie. De getuigen die kunnen helpen de moordenaar van de
Romanovs te vinden - en het antwoord op de vraag of de laatste Romanov wellicht
ontsnapt is - worden een voor een vermoord.
Nadat de wereld bijna ten onder ging door een geheim medisch experiment, probeert
een groep mensen te overleven tussen de besmette viralen. Ze dolen door Amerika, op
zoek naar de oplossing voor de nachtmerrie die de wereld veranderde. Onder leiding
van de mysterieuze en charismatische Amy, die zelf ooit door het virus werd besmet,
gaat de groep rond Peter en Alicia de strijd aan met de vijandige kolonies. Om te
overleven zullen ze de twaalf mannen moeten vinden die deel uitmaakten van het
experiment. Hiervoor moeten ze infiltreren in twaalf kolonies, verspreid over heel
Amerika. Ze beseffen echter niet dat de spelregels zijn veranderd, en dat een van hen
een groot offer zal moeten brengen om te kunnen overwinnen.
Aron is een innemende, maar ietwat eigenaardige jongen wiens joodse familie door de
Duitse inval in 1939 van het Poolse platteland naar Warschau wordt verdreven. In het
joodse getto in Warschau sluit Aron zich aan bij een groep jongens en meisjes
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waarmee hij al stelend de buurt afschuimt. Daarbij worden ze belaagd door afpersers,
de politie en ten slotte ook de Gestapo, en is Aron getuige van de donkerste kant van
de mens. Als Aron alleen overblijft wordt hij opgevangen door de arts Janusz Korczak,
die een joods weeshuis leidt. Terwijl de arts zo veel mogelijk kinderen probeert te
redden, is de dreiging van deportatie naar Treblinka constant aanwezig. Jim Shepard
heeft dit hartverscheurende, tragische verhaal tot een fascinerende, bemoedigende
roman gemaakt, die licht en komisch blijft. Wie eenmaal Arons stem heeft gehoord, zal
hem nooit meer vergeten.
De elfjarige Ichmad Hamid woont in de Bezette Gebieden waar iedereen leeft met de
angst huizen, banen en bezittingen kwijt te raken. Of nog afschuwelijker, elkaar.
Ichmad heeft een bijzonder talent waarvan zijn hele dorp onder de indruk is. Maar dat
talent helpt hem niet zijn vrienden en familie te redden, of een veilig leven te bieden.
Ichmad wordt met schuldgevoelens overladen als door zijn toedoen zijn inspirerende
vader gevangen wordt genomen en zijn familie alles kwijtraakt. Toch ziet de moedige
Ichmad dat haat niet de beste manier is met pijn en woede om te gaan. Hij laat zich niet
verleiden door deze vernietigende gevoelens. In dit bijzonder ontroerend verhaal
volgen we Ichmads leven van onverwoestbare jongen tot bezielde man die ondanks
geweld en verdriet altijd hoop houdt en lief heeft. Voor liefhebbers van 'De vliegeraar'
van Khaled Hosseini
'Scherven van hoop' van Gemma Liviero: een aangrijpend oorlogsverhaal over een
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Nazi-arts, een Joodse vrouw en een klein meisje, wier wegen op een bijzondere manier
samenkomen. Drie verschillende mensen proberen op hun eigen manier om te gaan
met de verschrikkingen van de oorlog. Wilhelm, een Nazi-arts met gewetenswroeging;
Elsi, een jonge Joodse vrouw die probeert te overleven in een Poolse getto; en Matilda,
een meisje dat vastgehouden wordt in een Lebensborn-kliniek waar het Arische ras
wordt verbeterd. Wanneer hun wegen zich kruisen, vechten ze samen voor een nieuw
bestaan. Maar de oorlog laat diepe sporen na. Gemma Liviero kwam op het idee om
romans te schrijven over de Tweede Wereldoorlog toen ze veteranen – onder meer uit
haar eigen familie – interviewde voor een studieproject. In 2018 verscheen haar roman
‘Scherven van hoop’. ‘Een boek dat je bij de keel grijpt en niet meer loslaat. Gemma
Liviero is een topper.’ – Hebban.nl ‘Een emotioneel, hartverscheurend verhaal dat
buitengewoon boeiend en spannend geschreven is.’ – Tracesofwar.nl
De dood van de nachtegaal
De koekjesclub
Pure-bred Dogs, American Kennel Gazette
Illustrated Review Showing [the] Commercial, Agricultural, Industrial, [and] Historical
Development of the State of Nebraska
Drum
Dieper dan de doden
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A Magazine of Africa for Africa
Video Source Book
Cassiopeis Vitt reist door het Rilagebergte in Bulgarije, op zoek naar een verborgen schat van uiterst
zeldzame voorwerpen van een verloren gegane beschaving. Als haar aanwezigheid in het gebied
wordt ontdekt door een schimmige groep Russen die daar in het geheim grondstoffen wint, is ze
haar leven niet meer zeker. Ze moet ontsnappen, maar wie kan ze vertrouwen? Haar leven hangt af
van de keuzes die ze maakt ...
Angela wordt al uren vastgehouden in een verhoorkamer op het politiebureau. De vrouw van haar
ex wordt vermist. Hoewel ze beweert niets met de zaak te maken te hebben, is commissaris Novak
ervan overtuigd dat Angela meer weet. Onder druk van de commissaris vertelt ze haar verhaal. Er
blijkt sprake van een verstoorde driehoeksverhouding en een web van leugens en bedrog. Naarmate
haar verleden zich voor Novak ontvouwt, vraagt hij zich af: is Angela een wraakzuchtige ex met
criminele intenties? Of een pion in andermans spel? Niet verder vertellen is een indringende,
manipulatieve en dreigende pageturner, waarmee Roz Nay meteen een plaats verovert in de top van
de psychologische thrillers.
Collects Hawkeye (2012) #17, 12-13, 15, 19, 21-22.
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 wc-ruimte
van een vliegveld bruut overmeesterd door twee mannen. Ze stellen hem een reeks vreemde vragen
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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
Scherven van hoop (mp)
Gebroken monsters
Niet verder vertellen
Samuel Billingsley and His Ancestors
Rio Bravo
Hawkeye
Taarten bakken in Kigali
Visje een, visje twee, visje visje in de zee
Alles wat is
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