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'Mr. Fleming is een klasse apart.' - Daily Mail SMERSH, de Russische spionagedienst, bereidt een terreurdaad voor tegen de Britse geheime dienst. Het doelwit is niemand minder dan hun topagent James Bond. De opdracht wordt gegeven aan de zeer verleidelijke agente Tatiana Romanowa. Aan haar de taak om geheim agent 007 naar Istanbul te lokken, hem te verleiden en vervolgens om het leven te brengen. Maar de zaken lopen niet zoals
gepland. Want het is niet Bond, maar de Russische agente die valt voor de charmes van haar tegenstander. Hoewel de rollen daarmee zijn omgedraaid, is het gevaar voor Bond alleen maar groter geworden... 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 boek, Casino Royale, in 1957 was From Russia With Love het vijfde boek in de reeks. Ian Fleming overleed in 1964. .
De zeventienjarige Thomas McNulty en zijn wapenbroeder John Cole nemen dienst in het Amerikaanse leger om aan de honger te ontsnappen. Eerst dient de strijd tegen de indianen zich aan en vervolgens de Burgeroorlog. De jongens worden geconfronteerd met de verschrikkingen van de oorlog en hun medeplichtigheid laat diepe sporen na. Desondanks beleven ze, zo voelen ze dat zelf althans, sprankelende dagen zonder eind. Sebastian Barry
werkt gestaag voort aan een reeks onafhankelijk van elkaar te lezen romans waarin hij één familie, zijn eigen, op de voet volgt. Door de verhalen van meerdere generaties te vertellen brengt hij de geschiedenis van de Ieren in kaart.
Ruth Cole is een complexe persoonlijkheid, met tegenstrijdige karaktertrekken - een moeilijke vrouw. 'Aardig' in de gangbare zin van het woord is ze niet, onvergetelijk wel. Het verhaal van Ruth Cole wordt verteld in drie delen, steeds rond een kritiek moment in haar leven. Het eerste deel speelt zich af op Long Island, in de zomer van 1958, als Ruth pas vier is. Een tweede venster op haar leven gaat open in het najaar van 1990, wanneer het
privéleven van de nog ongetrouwde Ruth aanmerkelijk minder succesvol verloopt dan haar loopbaan als schrijfster. Ze gaat naar Amsterdam en vertrouwt haar eigen oordeel over mannen niet. Met reden.
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Twee broers, Will en Jeff, en hun vriend Tom gaan een avondje stappen in hun favoriete bar in South Beach, en sluiten een weddenschap af. Ze dagen elkaar uit om als eerste de mysterieuze jonge vrouw te versieren die helemaal alleen aan de bar zit. Met haar donkere haar en helderblauwe ogen lijkt Suzy een onschuldig meisje dat eenzaam zit te wachten op de man van haar dromen. Maar
Suzy is niet zo naïef als ze lijkt. Ze heeft zo haar eigen uitdaging voor de mannen een levensgevaarlijke uitdaging die het drietal meer zal kosten dan hun lief is...
'Meesterlijk... prachtig geschreven.' - Raymond Chandler James Bond krijgt de opdracht een routineonderzoek in te stellen naar de verdwijning van twee leden van de Britse geheime dienst op Jamaïca. Dit ogenschijnlijk rustige karweitje loopt uit op een confrontatie met een sinistere zonderling die op een privé-eiland in de Caribische Zee verblijft. Doctor No, een man met metalen grijpklauwen als
handen, neemt Bond en de mooie Honey Rider in een dodelijke greep. Vanaf dat moment vechten Bond en Rider voor hun leven in een fataal spel waarin Doctor No alle troeven in handen heeft... 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 boek, Casino Royale, in 1957 was Doctor No het zesde boek in de reeks. Ian Fleming overleed in 1964. .
Voormalig sas-agent Ben Hope wordt gebeld door kolonel Paxton. Diens zoon, de egyptoloog Morgan Paxton, is op brute wijze vermoord en Paxton sr. wil dat Ben de moordenaar opspoort. Ben kan het verzoek niet weigeren, want de kolonel heeft ooit zijn leven gered. Maar als Paxton hem vraagt om Morgans dood te wreken, raakt Ben in gewetensnood. Zijn zoektocht leidt hem naar de oevers
van de Nijl en het verhaal krijgt een explosieve ontknoping in de woestijn van Soedan. Inzet is een schat uit de tijd van farao Achnaton, die zó kostbaar is dat velen er een moord voor zouden plegen.
Weduwe voor een jaar
Daniel zoon van de wind
De vloek van de farao
De Scherpschutter is boek 1 van Stephen Kings epische fantasy-serie, De Donkere Toren. Het vertelt het verhaal van Roland Deschain, de laatste scherpschutter in het Midden-Land, die wraak zoekt op een mysterieuze man die bekent staat als ‘de Man in het Zwart’. Wat volgt is een grootse, zenuwslopende achtervolging. Maar wordt de Man in het Zwart wel gevolgd? Of
lokt hij Roland juist naar de plaats waar hij hem hebben wil? ‘Als je op zoek bent naar fantasy met een ander smaakje, hoef je niet verder te zoeken.’ Goodreads ‘Het eerste boek van Stephen Kings Donker Toren-serie is vreemd, eng en aangrijpend – het perfecte begin voor een onvergetelijke reis.’ The Guardian
Een misdaadorganisatie kaapt een vliegtuig met twee kernbommen aan boord. Als er niet aan hun eis, een losprijs van meer dan een miljard pond zal worden voldaan, dan zullen de bommen boven Amerikaans grondgebied tot ontploffing worden gebracht. De Britse geheime dienst draagt 007 op deze uiterst delicate zaak op te lossen. James Bond reist af naar de
Bahama's, waar hij algauw kennismaakt met Domino. Deze mooie Italiaanse moet hem leiden naar de mysterieuze figuur Emilio Largo... 'Het goede leven, seks en harde actie... een perfecte prestatie, een ingenieuze plot en heel veel spanning.' - The Times Literary Supplement
Auric Goldfinger is wreed, slim en zeer behoedzaam. Hij speelt vals met Canasta en is bezeten van twee dingen: goud en de volmaakte misdaad. James Bond krijgt van MI5 en de Bank of England de opdracht uit te vinden wat deze geniale misdadiger, die al de rijkste man van het land is, van plan is met zijn fortuin te doen en wat de connectie is met de Russische
spionagedienst SMERSH. Wanneer 007 infiltreert in de organisatie van Goldfinger, blijkt dat diens plannen veel grootser zijn dan wie dan ook voor mogelijk had gehouden. De grootste roof in de geschiedenis is ophanden en hierbij zullen zeer veel slachtoffers vallen... 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. Goldfinger, het zevende boek in de reeks, verscheen oorspronkelijk in 1959.
Ian Fleming overleed in 1964. .
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Doctor No
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Eind negentiende eeuw treft Bengler, een Zweedse avonturier en gesjeesde student, in een Afrikaanse handelspost een ondervoed Bosjesmannenjongetje aan. Bengler herkent zichzelf in het kind en besluit zich over hem te ontfermen. Hij noemt hem Daniël en neemt hem mee naar Zweden. In het koude Noorden staat Daniël een leven als attractie te wachten. De
mensen vergapen zich aan hem. Als Bengler halsoverkop Zweden moet verlaten, gaat Daniël bij een arm boerengezin in de kost. Zijn eenzaamheid groeit, hij verlangt terug naar Afrika. En dan neemt hij de benen, samen met de verstandelijk gehandicapte Sanna.
Odette is de meest gehate vrouw van België. Ze zit in de gevangenis voor medeplichtigheid aan een ophefmakend zedenmisdrijf. Ze werd meegesleept door M; haar man en de vader van haar drie kinderen. Nooit heeft ze hem tegengehouden, ze deed alles wat hij haar opdroeg. Of bijna alles. Binnenkort komt ze vrij en gaat ze naar een klooster. Om te werken. Als ze
niet werkt zal ze bidden. Wie is deze vrouw? Speelbal of gewetenloos monster?
Het bloedstollende verhaal van Het Geheim van de Buick van Stephen King gaat over een geheimzinnige auto. Het griezelverhaal begint als een mysterieuze man parkeert bij een tankstation en vervolgens verdwijnt, de auto achterlatend. De politie neemt de Buick in beslag, maar komt er al snel achter dat dit geen gewone auto is. Er gebeuren steeds meer vreemde
dingen, en het lijkt erop dat de Buick een portaal is naar een andere werkelijkheid. Af en toe neemt hij iets uit deze wereld, en stuurt er iets uit de andere wereld voor terug... Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers. Zijn recentste boeken zijn Gevangen,
22-11-1963, Joyland, Dr. Sleep, Mr. Mercedes, De eerlijke vinder en De bazaar van boze dromen. Onlangs ontving King de National Medal of Arts, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor kunstenaars. ‘Dit is het soort verhaal dat alleen Stephen King succesvol kan flikken.’ Goodreads ‘Het Geheim van de Buick zorgt er zeker voor dat je de bladzijden om blijft
slaan.’ Salon.com
De vrouw die de honden eten gaf
De glasblazer
Goldfinger
Vermoorde onschuld
The Theatrical Firearms HandbookCRC Press
Spannende roman over liefde, macht en de glasblaaskunst in het onweerstaanbare Veneti r>De Britse kunsthistorica Elinor verblijft via een uitwisselingsprogramma van de universiteit een aantal maanden in Veneti m schilderijen uit de renaissance te bestuderen. Ze wordt verliefd op een gondolier en raakt
zwanger van hem. Hun werelden verschillen echter te sterk en Elinor keert als alleenstaande moeder terug naar Londen. Dertig jaar later vertrekt haar dochter Nora na een stukgelopen huwelijk naar Veneti de geboortestad van haar vader. In Engeland heeft zij op de kunstacademie leren glasblazen en zij
hoopt zich op het beroemde eiland Murano verder te kunnen bekwamen. Nora wordt als leerling aangenomen bij een prestigieuze glasblazerij, maar haar collega's confronteren haar met de mysterieuze verdwijning van haar voorvader in de zeventiende eeuw, een meester in het glasblazen. Wil zij een nieuw
bestaan opbouwen in deze betoverende stad, dan zal zij dit drie eeuwen oude familiegeheim moeten ontrafelen. De glasblazer is een adembenemende roman waarin je wordt meegevoerd naar het rijke Veneti it de zeventiende eeuw met zijn schitterende paleizen, machtige doges en hun genadeloze
heerschappij. Marina Fiorato studeerde geschiedenis in Oxford en Veneti n volgde een opleiding aan de kunstacademie. Zij is naast schrijfster ook actrice en filmrecensent. De glasblazer is haar debuutroman.
The Theatrical Firearms Handbook is the essential guide to navigating the many decisions that are involved in the safe and effective use of firearm props for both the stage and screen. This book establishes baseline safety protocol while empowering performers and designers to tell their story of conflict in a
way that makes the most of both established convention and current tools of the trade. Within these pages are practical instruction couched in the language of theatre and film, making firearms technology and concepts approachable to dramatic artists without any dumbing-down of the subject material. It
contains over 100 illustrations This handbook is equally at home within the worlds of academic training, professional performance, and independent or community theatre and video productions, and is an invaluable resource for fight choreographers, props designers, backstage crew, directors, actors, stage
managers, and more, at all levels of experience.
From Russia with love
De scherpschutter
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