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Verborgen onder het zand van de woestijn ligt de legendarische stad Oebar, het immens rijke handelscentrum van het oude Arabië. De locatie is ook een geheimzinnige bron van antimaterie, die krachtig genoeg is om de aarde van energie te voorzien of te vernietigen Een expeditie van wetenschappers en Sigma-specialisten trotseert zandstormen om de verdwenen stad binnen te komen. Ze moeten de antimaterie vinden voordat deze
in handen valt van het Gilde, dat er kwaadaardige bedoelingen mee heeft
William Smithback, verslaggever voor The New York Times en zijn vrouw Nora Kelly, antropoloog en werkzaam bij het Museum of National History, worden aangevallen in hun appartement aan de Upper West Side. Volgens ooggetuigen was de aanvaller hun ietwat vreemde buurman. Maar diezelfde man blijkt al tien dagen daarvoor te zijn overleden... Laura Hayward leidt het onderzoek, maar Pendergast en DAgosta ondernemen hun
eigen onorthodoxe queeste naar de waarheid. Zij doen een ongelooflijke ontdekking: in Manhattan bestaat een geheime, besloten gemeenschap die een cultus met voodoo bedrijft die geen buitenstaander ooit heeft overleefd. Midden jaren tachtig vonden Preston & Child elkaar in de natuurwetenschap. Zij raakten bevriend en schrijven sindsdien als duo de bestsellers Dodenboek, Dans des doods, Hellevuur, Kraaienvoer, De
gruwelkamer, De onderwereld, De vloek van het oerwoud en Het helse rad. `Preston & Child zijn weer ouderwets op dreef. () Pracht en praal worden zo beeldend beschreven, dat men zich op het schip de Brittannia zelf waant. Voeg daar nog eens de karakters van de schandelijk rijke passagiers aan toe en je hebt een prachtig sfeerbeeld. Crimezone.nl, Chris Derks over Het helse rad `Goed geschreven, zeer spannende, een beetje
Indiana Jones-achtige avonturenthriller, met veel actie en soms griezelige gebeurtenissen. NBD / Biblion over Het helse rad
Het waargebeurde, noodlottige verhaal van de Donner Party komt tot leven in een opwindende mix van archeologie, geschiedenis, moord en spanning. Oude botten is het begin van een bloedstollende nieuwe serie van thrillerschrijvers Douglas Preston & Lincoln Child. Nora Kelly, een jonge curator bij het Santa Fe Instituut voor Archeologie, wordt benaderd om een expeditie te leiden naar het zogeheten ‘verloren kamp’ van de Donner
Party: een groep pioniers die in 1847 ingesneeuwd raakte in de Californische bergen en overging tot kannibalisme om te overleven. Wanneer het lang verloren kampement wordt gevonden en de botten worden blootgelegd, blijkt dat kannibalisme destijds nog maar het begin was. Ondertussen onderzoekt junior FBI-agent Corrie Swanson nieuwe moorden en verdwijningen die met deze Donner Party te maken hebben. Maar het lijkt er
al snel op dat Swansons eerste onderzoek zo maar eens haar laatste zou kunnen zijn.
Rufus Harms zit al vijfentwintig jaar gevangen in Fort Jackson, een zwaarbewaakte militaire gevangenis in een uithoek van Virginia. Hij is tot levenslang veroordeeld vanwege de moord op een kind. Wat hem er ooit toe dreef het kind een blank meisje te doden, is niemand duidelijk, hemzelf ook niet. Het enige wat hij weet is dat hij schuldig is, en dat hij daarvoor moet boeten. Dan krijgt hij een brief. Een brief die hem van schuld vrijpleit,
maar die belastend is voor personen die inmiddels hoge posities bekleden. Harms slaagt erin het document naar buiten te smokkelen. Maar al gauw blijkt dat degenen die erdoor in gevaar dreigen te komen er niet voor terugdeinzen geweld te gebruiken om het in handen te krijgen. En dat zij zelfs bereid zijn te doden om de waarheid onder tafel te houden
Op 21 december 2012 eindigt de dertiende cyclus van de Mayakalender. Archeoloog Julius Gabriel stierf met één zekerheid: die datum luidt het einde der tijden in. Tenzij gehoor wordt gegeven aan de boodschap die in de piramides van Mexico en Egypte en de lijnen van Nazca in Peru verborgen ligt. De enige die hiervan op de hoogte is, is Mick Gabriel, de getraumatiseerde zoon van Julius. Mick zit al jaren gedwongen opgesloten in
een psychiatrische inrichting en probeert tevergeefs duidelijk te maken welke ramp de mensheid te wachten staat. Dominique Vazquez, die stage loopt in de inrichting, raakt er langzaam maar zeker van overtuigd dat Mick de waarheid spreekt. Ze negeert daarbij de waarschuwing dat ze met een gevaarlijke gek te maken heeft. Ze helpt hem zelfs uit de inrichting te ontsnappen en gaat er samen met hem vandoor. Dan is het niet langer
de vraag of, maar hóé moet worden voorkomen dat de profetie van de Mayakalender in vervulling zal gaan...
Pausanias (tweede eeuw n.Chr.) was een groot reiziger. Hij verkende Egypte, Klein-Azië, Jeruzalem, de Jordaan en Rome. Maar bovenal bezocht hij de Peloponnesus en het Griekse vasteland. Over de laatste twee gebieden schreef hij een reisgids die niet alleen een link vormt tussen de klassieke literatuur en de moderne archeologie, maar die ook nu nog als gids te gebruiken is. Peter Burgersdijk vertaalde het hele werk en koos
daaruit de delen die nog altijd interessant zijn. Wat zag Pausanias bijvoorbeeld in Delphi, en wat zien wij? Veel van wat bijna tweeduizend jaar geleden nog te zien was is nu verdwenen, maar wij kunnen ook gebouwen en kunstwerken zien, door archeologen aan het licht gebracht, die in Pausanias’ tijd al onder de grond waren verdwenen. Beschrijving van Griekenland bevat naast beschrijvingen van steden, dorpen en tempels ook
veel informatie over de godsdienst, de mythologie en de flora en fauna van het oude Griekenland.
Everyone’s favorite guide to fiction that’s thrilling, mysterious, suspenseful, thought-provoking, romantic, and just plain fun is back—and better than ever in this completely revamped and revised edition. A must for every readers’ advisory desk, this resource is also a useful tool for collection development librarians and students in LIS programs. Inside, RA experts Wyatt and Saricks cover genres such as Psychological Suspense, Horror,
Science Fiction, Fantasy, Romance, Mystery, Literary and Historical Fiction, and introduce the concepts of Adrenaline and Relationship Fiction; include everything advisors need to get up to speed on a genre, including its appeal characteristics, key authors, sure bets, and trends; demonstrate how genres overlap and connect, plus suggestions for guiding readers among genres; and tie genre fiction to the whole collection, including
nonfiction, audiobooks, graphic novels, film and TV, poetry, and games. Both insightful and comprehensive, this matchless guidebook will help librarians become familiar with many different fiction genres, especially those they do not regularly read, and aid library staff in connecting readers to books they’re sure to love.
James Rollins De zwarte orde Sigma Force 2 Het begint met een aanslag op een Deens antiquariaat. Toevallig is commandant Grayson Pierce ter plaatse. Hij weet te voorkomen dat de daders vertrekken met een bijbel die ooit van Darwin was. Deze bijbel werd later eigendom van een wetenschapper die betrokken was bij gruwelijke nazi-experimenten, maar waarom willen terroristen dit boekwerk per se in handen krijgen? In Nepal is
een vallei ontvolkt door een mysterieuze ziekte. Schimmige machten dreigen de arts Lisa Cummings, die de zaak onderzoekt, voorgoed het zwijgen op te leggen. Haar enige bondgenoot is Painter Crowe, die aan het hoofd staat van de elite-eenheid Sigma. Maar Painter vertoont de eerste symptomen van de dodelijke ziekte... Grayson heeft de sleutel in handen om Painter en Lisa te redden - als hij zou weten wat er op het spel staat.
Sigma zet alles op alles om daar achter te komen. Vóór de huidige wereldorde voorgoed wordt vernietigd... Geschiedenis, wetenschap, spiritualiteit en niet te vergeten adembenemende spanning: dat typeert de thrillers van James Rollins. Het thema van deze intelligente pageturner vol verrassende onthullingen is niets minder dan het felste wetenschappelijke debat van onze tijd. Cussler- en Ludlum-territorium met een scheut Dan
Brown. Het zal elke fan van deze auteurs bevallen.' Publishers Weekly 'De actiescènes van Rollins zijn ook dit keer weer verbluffend sterk. Om je vingers bij af te likken.' VN Detective & Thrillergids
The Readers' Advisory Guide to Genre Fiction, Third Edition
De dromendieven
De zwarte orde
The Dangers of the Scholar: an Address Delivered Before the Gamma Sigma Society of Dartmouth College, Etc
De Cock en het dodelijk akkoord
The True Alpha and Omega
Nova Sigma Vol. 1
Winterzon
Zandstorm

In The Eye of God, a Sigma Force novel, New York Times bestselling author James Rollins delivers an apocalyptic vision of a future predicted by the distant past. In the wilds of Mongolia, a research satellite has crashed, triggering an explosive search for its valuable cargo: a code-black physics project connected to the study of dark energy—and a shocking image of the eastern seaboard of the
United States in utter ruin. At the Vatican, a package arrives containing two strange artifacts: a skull scrawled with ancient Aramaic and a tome bound in human skin. DNA evidence reveals that both came from the same body: the long dead Mongol king Genghis Khan. Commander Gray Pierce and Sigma Force set out to discover a truth tied to the fall of the Roman Empire, to a mystery going back
to the birth of Christianity, and to a weapon hidden for centuries that holds the fate of humanity.
James Rollins Onschuldig bloed Een nieuw deel van James Rollins razend spannende serie over de geheimzinnige orde van de sanguinisten, afgebeeld op een schilderij van Rembrandt... Een ruwe aanval op een paardenstal in Californi brengt archeologe Erin Granger terug bij de sanguinisten. Deze onsterfelijke orde is gesticht met het bloed van Christus en belast met het beschermen van de
wereld tegen duistere krachten. Opnieuw moet Erin, samen met sergeant Jordan Stone en de mysterieuze priester Rhun Korza, de strijd aanbinden om een jongen te beschermen die wordt verondersteld een engel te zijn... 'Onweerstaanbaar! De Da Vinci Code meets vampiers.' Booklist 'Rollins op zijn best.' Leidsch Dagblad over In bloed geschreven
De keizerlijke tolk, Vrouwe Cao, was ooit de minnares van de schrijver en zou model hebben gestaan voor de heldin van de de grote 18de-eeuwse Chinese romanklassieker 'De droom van de rode kamer' van Cao Xueqin.
In deze tiende Sigma Force-thriller van James Rollins probeert het Sigma-team de ondergang van de mensheid voorkomen. Maar is het niet al te laat? Een militair onderzoeksstation verstuurt een noodoproep met de ijzingwekkende boodschap: vermoord ons allemaal. Wanneer soldaten aankomen om dit bericht te onderzoeken, ontdekken ze dat elk levend wezen in de omgeving van het lab dood
is. Het land is compleet steriel en het verderf blijft zich verspreiden. Het Sigma-team krijgt de opdracht om deze vreemde gebeurtenissen te stoppen, en de ondergang van de wereld te voorkomen. Aan de hand van een oude kaart die ooit uit de Bibliotheek van Alexandri is gered, komt het Sigma-team tot een schokkende ontdekking. Kilometers onder het ijs ligt een nieuwe vorm van de dood
verborgen. Lukt het commandant Gray Pierce en het Sigma-team de ondergang van de mensheid te stoppen – of is het al te laat? ‘De actie is om je vingers bij af te likken.’ VN Detective & Thrillergids ‘Niemand kan dit beter dan James Rollins.’ Lee Child
Het Amerikaanse continent herbergt een eeuwenoud geheim, de waarheid zal alles veranderen. Diep in de Rocky Mountains wordt in een verborgen grot een spectaculaire ontdekking gedaan: honderden gemummificeerde lijken in indiaanse kledij, vreemde dolken en een vervloekte schat. Dan vindt, recht voor het oog van de toegestroomde media en protesterende indiaanse groeperingen, een
ontploffing plaats. Een bomaanslag? Painter Crowe, directeur van Sigma en zelf half indiaans, raakt persoonlijk betrokken bij de zaak als zijn nichtje, die verdacht wordt van de aanslag én van grafroof, door een oude vijand van Sigma wordt opgejaagd. Het wereldbedreigende geheim van de grot voert het Sigmateam naar de sluimerende vulkanen van IJsland en de verschroeiende woestijnen in
het zuidwesten van de Verenigde Staten.Maar kunnen Painter, Grayson Pierce en de anderen de waarheid achterhalen voordat het mysterie alles vernietigt? Geschiedenis, wetenschap, spiritualiteit, razende actie en adembenemende spanning: dat typeert de Sigma-boeken van James Rollins.
Als rechercheur De Cock een vriend en ex-inbreker bijstaat, wiens dochter verdacht wordt van moord op haar man, beseft hij niet dat hij al heel snel geconfronteerd zal worden met een duister komplot. Op het tracé van de Amsterdamse metro wordt een tweede vermoorde man gevonden en daarmee lijkt het mysterie compleet. Zoekend en tastend, soms met moede voeten, baant De Cock zich
een weg door de doolhof van feiten en gebeurtenissen en leidt uiteindelijk allen - ook de lezer - tot een verrassende ontknoping.
Wanneer het tij van de oorlog vloeit, wie zal dan in zijn kielzog worden gevangen? Een kort fantasieverhaal over de vastberadenheid van een vrouw in tijden van oorlog.
Een nieuw deel in de succesvolle Sigma-serie Galilea, 1025. In een eeuwenoude citadel vindt een tempeliersridder een lang verborgen heilige schat: de Bachal Isu, de staf van Jezus. De staf is een relikwie van onschatbare waarde en bevat mysterieuze krachten die de mensheid voor altijd zullen veranderen. Bijna duizend jaar later kapen Somalische piraten voor de kust van Afrika een jacht en
ontvoeren daarbij een passagier, de zwangere dochter van een prominente Amerikaanse politicus. Het Sigma-team krijgt de opdracht om de vrouw uit de Somalische jungle te redden. Het team moet de confrontatie aangaan met het Gilde, een duistere orde die door de eeuwen heen belangrijke historische gebeurtenissen heeft gemanipuleerd. Hun volgende doelwit: de aanstaande Amerikaanse
presidentsverkiezingen. Bloedlijn is het nieuwe deel in de succesvolle Sigma-serie van bestsellerauteur James Rollins. In Bloedlijn neemt hij je mee naar de volgende evolutionaire stap in de wetenschap: onsterfelijkheid. `Een superspannende mix van religie en wetenschap met veel actie en de nodige romantiek. De Telegraaf
Geniaal geheim
SoloMan
De duivelkolonie
Bloodline
Deep storm
Het paviljoen van de vergeten concubines / druk 1
Steen der wijzen
Duel met de dood
Het Venetiaans bedrog
Dat hebben we gehad behoort tot de absolute hoogtepunten uit de literatuur over de Eerste Wereldoorlog. Dichter Robert Graves beschrijft zijn persoonlijke ervaringen aan het front, die tekenend zijn voor de Britse soldaten in de Franse en Vlaamse loopgraven. Behalve een verslag van het oneindig bloedvergieten, de wanhoop en de heuse gekte in het slijk van de loopgraven, is het boek een
weergaloos tijdsdocument van de jaren na de oorlog, van 1918 tot 1929. Graves, die Engeland in 1927 de rug toekeerde, geeft een uiterst venijnige kritiek op talloze politieke en literaire figuren uit zijn omgeving. Hij neemt niet alleen afscheid van de valse heroïek die de officiële oorlogspropaganda typeert, maar ook van Engeland en alles waar dat voor staat. Dat hebben we gehad, waarin Graves
zijn verbeelding van de loopgravenoorlog geeft, groeide uit tot een onomstreden klassieker
In a thrilling masterwork that will make you rethink your perceptions of life and death, #1 New York Times bestselling author James Rollins takes you to the edge of medicine, genetics, and technology, revealing the next evolutionary leap forward: immortality . . . Galilee, 1025. A Templar knight uncovers a holy treasure in an ancient citadel—a priceless icon that holds a mysterious and terrifying
power. A millennium later, Commander Gray Pierce of Sigma Force is dispatched to the African jungle, teaming up with former Army Ranger Captain Tucker Wayne and his military war dog, Kane, on a covert mission to rescue the U.S. President’s pregnant daughter from Somali pirates. But Pierce fears the kidnapping masks a far more terrible terrorist agenda—a suspicion proven true in a fiery
ambush and a deadly act of betrayal . . . and by the firebombing of a South Carolina fertility clinic half a world away. Suddenly Gray Pierce and Sigma Force are in a frantic race to save an innocent unborn baby whose very existence raises questions about the nature of humanity. And behind it all is a deadly cabal that has been manipulating events from the shadows throughout history . . . and a
devastating conspiracy rooted in human genetic code that Pierce must expose before it alters humanity forever.
What is the difference between a god and a powerful alien? Can an android have a soul, or be considered a person with rights? Can we imagine biblical stories being retold in the distant future on planets far from Earth? Whether your interest is in Christianity in the future, or the Jedi in the present--and whether your interest in the Jedi is focused on real-world adherents or the fictional religion
depicted on the silver screen--this book will help you explore the intersection between theology and science fiction across a range of authors and stories, topics and questions. Throughout this volume, James McGrath probes how science fiction explores theological themes, and vice versa, making the case (in conversation with some of your favorite stories, TV shows, and movies) that the answers
to humanity's biggest questions are best sought by science fiction and theology together as a collaborative effort.
Jake en Kady's ouders zijn spoorloos verdwenen in Mexico. Nooit heeft iemand meer iets van ze gehoord. Dan ontvangen Jake en Kady een mysterieuze envelop met daarin twee notitieboekjes en een gebroken Mayamunt. Wanneer ze een Maya-tentoonstelling bezoeken gebeurt het: na een magisch moment belanden zij in de prehistorische jungle. Maya's voeren er strijd tegen de
Schedelkoning, die zich alleen als schaduw vertoont. Jake en Kady doen vreemde ontdekkingen. Ze vinden het horloge van hun vader, maar de wijzers lopen achteruit... Zijn hun ouders nog in leven? En, hoe komen ze ooit terug in hun eigen tijd? Maar vooral: waarom achtervolgt de Schedelkoning Jake en Kady? Een ijzingwekkend spannend avontuur in de sfeer van Indiana Jones. James Rollins
is een New York Times bestsellerauteur. Zijn grote interesse voor archeologie deelt hij met Jake Ransom. James bezit zijn eigen Curiositeitenkabinet met daarin een 100.000 jaar oude mammoetslagtand. Het Mayamysterie is zijn eerste jeugdboek.
Deep Storm: het spectaculairste onderzoeksstation ooit ontworpen, gebouwd op de bodem van de Atlantische Oceaan. Voormalig arts Peter Crane wordt in het diepste geheim naar Deep Storm gehaald om een aantal vreemde medische klachten te onderzoeken. Na een eerste poging om het station op te blazen wordt duidelijk dat er meer aan de hand is dan men hem wil doen geloven. Hoe
dieper hij graaft, des te zekerder hij weet dat er meer op het spel staat dan het voortbestaan van het station alleen Lincoln Child verwierf wereldfaam als deel van het schrijversduo Preston en Child, dat ook in Nederland een grote schare fans verwierf. Hun specialiteit: spanning, non-stop actie en avontuur.
James Rollins Steen der Wijzen Sigma Force 1 Een nachtmis in de Dom van Keulen ontaardt in een bloedbad. De daders verdwijnen spoorloos met hun buit: het relikwie van de bijbelse Wijzen uit het Oosten. Het getuigenis van de enige overlevende zorgt voor opschudding in het Vaticaan. Een kardinaal verzoekt de Romeinse agente Rachel Verona een discreet onderzoek in te stellen. Ook doet
hij een beroep op Sigma - een geheime Amerikaanse elite-eenheid. Sigma stuurt een team van wetenschappers en militairen onder leiding van Grayson Pierce om de getuigenverklaring te verifiëren. De daders behoren tot een mystieke, geheime broederschap van alchemisten en moordenaars, die de relieken willen gebruiken om de wereld diepgaand te veranderen. Het zijn fanatici die zich door
niets en niemand laten tegenhouden. Pierce en Verona worden zowel jager als prooi en moeten alle zeilen bijzetten om te overleven. Het spoor leidt naar een historische locatie waar wetenschap en religie samenkomen... Steen der Wijzen is een adembenemende thriller die intellectuele puzzels en mystiek combineert met razende actie. Rollins pakt zijn research grondig aan. Dit is dan ook een
thriller waar je wat van opsteekt feit en fictie vormen een onontwarbaar kluwen.
De belangrijkste nalatenschap van de legendarische heerser Alexander de Grote is nog steeds het grootste mysterie aller tijden... In 323 voor Christus had Alexander de Grote zijn zinnen gezet op het veroveren van de Arabische wereld, toen hij ten prooi viel aan een mysterieus virus. Archeologen en schatzoekers zoeken al 1500 jaar naar zijn laatste rustplaats, waar zich volgens de legende een
wonderbaarlijk genezend serum zou bevinden. Nadat hij op het nippertje aan de dood is ontsnapt tijdens een brand in een Deens museum, hoort Cotton Malone van zijn goede vriendin Cassiopeia Vitt dat dit het zoveelste incident in een reeks van brandstichtingen door heel Europa blijkt te zijn. Het spoor leidt naar een aantal voormalige sovjetrepublieken dat zich heeft verenigd in een nieuwe
staat, die wordt bestuurd door de meedogenloze dictator Irina Zovastina. Zij heeft maar één verlangen: Alexander de Grote te overtreffen als de grootste veroveraar uit de geschiedenis. Om de wereldheerschappij te bemachtigen verzamelt ze de meest vernietigende bacteriële wapens, waarmee ze een biologische oorlog wil ontketenen. Ze is vooral geobsedeerd door het serum in de tombe van
Alexander de Grote. Malone en Vitt stellen alles in het werk om Zovastina tegen te houden. Hun doel om een wereldwijde pandemie te voorkomen leidt hen via de Deense kust en de Venetiaanse paleizen naar het ruige berggebied in Centraal-Azië. Er staat veel op het spel: de ontcijfering van het eeuwenoude mysterie rond het serum van Alexander de Grote zou miljoenen levens kunnen redden ?
of verwoesten.
Op het terrein van de Farm, het ultrageheime trainingscomplex van de CIA, wordt het lichaam gevonden van Monk Turing. Turing was werkzaam in het nabijgelegen Babbage Town, een mysterieus complex waar wetenschappers aan de meest geavanceerde microprocessor ter wereld werken. Hoewel de politie vermoedt dat het om zelfmoord gaat, zijn er toch ook twijfels. Sean King en Michelle
Maxwell - voormalige agenten van de Secret Service - worden door de eigenaren van Babbage Town ingehuurd om de zaak te onderzoeken. Algauw komen ze erachter dat 's nachts in het diepste geheim vliegtuigen landen op de Farm. En dat de bewoners van Babbage Town zich misschien met meer bezighouden dan alleen hun wetenschappelijke werk. De sleutel tot alle raadsels lijkt te liggen
bij een tienjarig meisje dat hoogbegaafd is. Maar wie weet haar zover te krijgen dat zij de geheimen van Babbage Town en de Farm onthult? 'Het duo King en Maxwell trad al eerder op in thrillers van de Amerikaanse auteur (1960). Goed geschreven, met vaart en spannend.' - Redactie (NBD|Biblion recensie)
A Sigma Force Novel
The Eye of God
Het zesde uitsterven
Het Mayamysterie
De Romanov voorspelling
Theology and Science Fiction
Date met de dood
Staat van terreur
The Anime Encyclopedia, 3rd Revised Edition
Maggie Stiefvater is een meesterverteller.' USA Today Als je iets kon stelen uit je dromen, wat zou je dan nemen? Ronan Lynch heeft veel geheimen. Een daarvan is dat hij voorwerpen uit zijn dromen kan halen. Ronan is een van de ravenjongens: een groepje vrienden van de eliteschool Aglionby. Ze zijn op zoek naar de
dode ravenkoning Glendower, van wie ze denken dat hij verborgen is in de bergen vlak bij hun school. Tijdens hun zoektocht naar de koning komen Ronans geheimen langzaam maar zeker aan het licht en zetten ze een reeks onheilspellende gebeurtenissen in gang... De dromendieven is het tweede deel van de nieuwe,
verslavende fantasyserie van Maggie Stiefvater. Eerder verscheen De ravenjongens. Stiefvaters debuut Huiver stond wekenlang op nummer 1 in de bestsellerlijst van The New York Times. De pers over De ravenjongens: 'De onheilspellende sfeer zet je nekhaartjes gegarandeerd overeind.' 7Days 'Paranormale voorspellingen en
een eeuwenoude legende, verweven met de onderlinge vriendschap van de jongens en de mysterieuze Blue, zorgen ervoor dat dit verhaal je niet meer loslaat.' Young Adult Books
A gripping, high-concept Sigma Force adventure from bestselling author James Rollins. When a US military satellite crashes into the remote wilds of Mongolia, a desperate search begins. The satellite contains a code-black physics project - research linked to the birth of our universe. And the last blurry image from
the satellite offered a terrifying glimpse of the future. Meanwhile, a mysterious parcel arrives at the Vatican, containing a skull scrawled with ancient Aramaic and a tome bound with human skin. DNA testing reveals that both are from Genghis Khan - the Mongol King whose undiscovered tomb is rumoured to hold the vast
treasures and knowledge of a lost empire. Commander Gray Pierce and SIGMA race to uncover a truth tied to the fall of the Roman Empire, a mystery bound in the roots of Christianity, and a weapon that holds the fate of humanity.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier
jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te
profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.
A tale that explores events surrounding an alien invasion that crumbles the world’s system of order, igniting a war between humans and the Extraterrestrial invaders that remains constant advancing six (6) decades. Submerged in a futile war where loss outweighs victory, the united human resistance develops the
technology to travel to the past in order to cautiously manipulate sciences, technology and key events to accelerate human evolution that has resulted in creating superhuman anomallies that fill the ages. When a gifted child is born in the future marking the turn of tides in the war, the technology is called upon to
hide the child the only place he would be safe from the enemy, in the past (our present) before the invasion. The threads of fate are tempted as fictional mayhem pours into our reality when the child's whereabouts are lost. A human resistance commander with specialized telekinetic abilities is sent back to locate and
retrieve the child now grown into a young man as the alien evaders influence a hunt of their own. The story unfolds as the actions of the exigent retrieval mission brings together a few complicated individuals along with some unwanted intervention. The commander and other influenced paths cross becoming an immense
battle to defeat the marionettes’ game of a powerful, affluent, egocentric immortal, with ambitions to seize the child's power and place in destiny as his own; forging himself as mankind’s only deity.
Wat was de voorspelling over de Romanovs die Rasputin ooit deed aan tsarina Alexandra? En is er iemand toch ontkomen aan het bloedbad die nacht in Jekaterinenburg? Jekaterinenburg, 17 juli 1918 Tien maanden zijn verstreken sinds de bolsjewieken aan de macht zijn gekomen en tsaar Nicolaas II afstand heeft gedaan van
de Russische troon. Op deze avond wordt de tsarenfamilie Romanov uit hun huis gesleurd en in de kelder op brute wijze vermoord, waarna hun lichamen in de bossen worden verbrand en begraven. Moskou, nu: Na het instorten van het communistisch regime en de opeenvolging van zwakke regeringen wordt de roep om de monarchie
vanuit het Russische volk steeds groter. Een nieuwe tsaar zal door een speciale regeringscommissie gekozen worden uit de verre afstammelingen van Nicolaas II. Miles Lord, een Rusland-kenner en Amerikaanse advocaat namens een groep Westerse multinationals, is in Moskou om de belangen van zijn cliënten bij de commissie
te bepleiten en veilig te stellen. Maar zijn taak wordt plotseling anders wanneer hij ternauwernood ontsnapt aan een aanslag op zijn leven. Meerdere belangengroepen proberen hun kandidaat ten koste van alles naar voren te schuiven. Voor Miles en vele anderen wordt de vraag steeds belangrijker wat er echt gebeurd is
tijdens die nacht in Jekaterinenburg en of er toch niet iemand aan het bloedbad is ontkomen.
"Het is volle maan maar de zware bewolking en lichte regen belemmeren het zicht. De vuurtoren zwaait met vaste regelmaat haar licht over het trieste schouwspel. Het licht van mijn hoofdlamp gaat verloren in het donker. Langzaam begint het tot me door te dringen dat een stuk van mijn leven wordt afgesloten".In
"SoloMan" herbeleeft Jack van Ommen zijn ongelooflijk avontuur dat begon aan de Amerikaanse westkust en negen jaar later tot een voorlopig einde kwam in een wilde storm in de Middellandse Zee. Hij begon zijn droom in een negen meter zeilboot met $150 op zijn bankrekening. Na 51 landen en 48.000 zeemijlen in het
kielzog, komt er een abrupt einde aan zijn ontdekkingsreis. Hij verliest zijn boot en al zijn bezittingen.Dit is het verhaal van een levensveranderende ervaring op zee en hoe hij tegenslagen te boven komt met doorzetten, hoop en houvast in zijn geloof in God en mensheid. Jack van Ommen, Amsterdam 1937. Thuishaven:
Gig Harbor, Washington, V.S. Eerdere uitgaves: "De Mastmakersdochters" 2012. www.DeMastmakersdochters.nl Artikelen van Jack van Ommen verschijnen geregeld in Nederlandse en Amerikaanse tijdschriften. Website: www.SoloMan.nlBlog: www.ComeToSea.us
This bookexposes the true nature and culture of fraternities and sororities. In these secret societies there are activities and requirements that cause prospective members and members aliketo unknowingly enter into ungodly pacts and covenants. These ungodly practices lead to activities which include physical abuse,
fornication, adultery, hatred, envy, strife, manipulation, social and intellectual elitism, abominable sexual activities and witchcraft. These organizationsattract people that are looking for something that only Christ Jesus can provide. However, the organizations appears as a light by their community service and
networking abilities. This light however is afalse light.Once one gets into the inner workings of the organizations, the sin and soul inflicting antics are found deeply rooted in darkness. The authorsbeing former members that participated in ungodly activities within these organizations expose the physical, mental,
sexualand spiritualdeath-dealing activities found in fraternities and sororities. This is by no means a kiss and tell composition, but it is a trying to save people from hell exposition. Actual accounts of sexual requirements, abuse,ancient ungodly spiritual practices, witchcraft, and required chantswhich
denouncetheexistence the One True God are given in detail in this book.Ungodly spirits of oldhave found new vessels to operate inthrough these fraternities and sororities. The good thing about this book is that it not only exposes spiritual wickedness and old ungodly practices, but it shows people who want to be free
how to find God, the Ancient of Days.Let the Truth be told. We encourage you to read this book if you arejoining a fraternity or sorority, are a member of one, are apastor, orhave a loved one in one of these organizations. We desire for all to be free and blessed by this book.
James Rollins Taal der engelen Sigma Force 3 Diep in het oerwoud verbergt een eeuwenoude ruïne een dodelijk geheim... Een beroemde ontdekkingsreiziger heeft de waarheid lang geleden mee het graf in genomen... Een mysterie van epische proporties ligt verborgen in de genetische code van de mens... De bewoners van het
afgelegen Christmas Island zijn ziek, na besmetting met een zeevirus dat eerder de visstand decimeerde. Nadat Sigma een team naar het eiland heeft gestuurd, worden de bewoners geëvacueerd met een door de WHO gecharterd cruiseschip. Het Gilde, de terreurorganisatie die op het spoor is gekomen van het levensgevaarlijke
virus door teksten in code van Marco Polo te bestuderen, wil het schip met de voltallige eilandbevolking kapen om het virus te isoleren en als biologisch wapen te gebruiken. Grayson Pierce moet de code - de taal der engelen - zien te kraken om het virus een halt toe te kunnen roepen. De tijd dringt: een epidemie zal
wereldwijde gevolgen hebben... Geschiedenis, wetenschap, spiritualiteit, razende actie en adembenemende spanning: dat typeert de Sigma-boeken van James Rollins. 'Rollins research is uitstekend: dit is een thriller waar je wat van opsteekt, en de vraag wat feit en fictie is, is een puzzel op zich!' Crimezone
The Paraclete and Mahdi Or the Exact Testimony of Science to Revelations and Exposition of the Most Ancient Mysteries and Cults ...
Het oog van God
Alleen Op Zee Met God en AOW
Oude botten
De Maya profetie
Onschuldig bloed
Buiten de muren
Dat hebben we gehad
Silverview
Luther Krank besluit Kerstmis voor één keer niet op de traditionele wijze te vieren, maar een cruise door het Caribisch gebied te boeken. Maar daar denken de buren heel anders over. Luther en Nora Krank zullen kerst vieren, of ze dat nou leuk vinden of niet.
Sigma Force is terug! Lees de nieuwste Sigma-thriller van bestsellerauteur James Rollins James Rollins Het Oog van God 'Als je een fan bent van slimme, spannende avonturenromans, dan is dit een boek voor jou: wetenschap, geschiedenis en alle locaties zijn voortreffelijk met elkaar verweven. De personages zijn levendig en het verhaal is fantastisch.' New York Journal of Books Als in Mongolië een
onderzoekssatelliet neerstort, wordt de jacht geopend op de waardevolle lading ervan: een ultrageheim wetenschappelijk onderzoek naar donkere energie - de energie die in verband wordt gebracht met de geboorte van ons universum. Ondertussen ontvangt een professor in het Vaticaan een pakketje met een schedel die Aramese inscripties bevat en een boek gebonden in mensenhuid, verzonden door een reeds
overleden collega. Een DNA-test onthult dat de schedel en de huid afkomstig zijn van de Mongoolse wereldveroveraar Dzjengis Khan. Vergezeld van Vaticaanse archeologen gaan commandant Gray Pierce en zijn Sigma-team op zoek naar de waarheid. Het leidt hen via de ineenstorting van het Romeinse Rijk en de beginselen van het christendom naar een eeuwenoud wapen dat het onheil dat de mensheid bedreigt
kan afwenden In deze meesterlijke thriller vol geschiedkundige mysteries en wetenschappelijk avontuur beschrijft bestsellerauteur James Rollins een apocalyptisch toekomstvisioen uit het verre verleden, van een wereld die gedoemd is te branden onder het Oog van God. 'Niemand, echt niemand doet dit beter dan James Rollins.' Lee Child
"Impressive, exhaustive, labyrinthine, and obsessive—The Anime Encyclopedia is an astonishing piece of work."—Neil Gaiman Over one thousand new entries . . . over four thousand updates . . . over one million words. . . This third edition of the landmark reference work has six additional years of information on Japanese animation, its practitioners and products, plus incisive thematic entries on anime history and
culture. With credits, links, cross-references, and content advisories for parents and libraries. Jonathan Clements has been an editor of Manga Max and a contributing editor of Newtype USA. Helen McCarthy was founding editor of Anime UK and editor of Manga Mania.
In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het genre stelt John Le Carré de vraag wat je je land nog verschuldigd bent als het geheel van je is vervreemd. Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van grootmeester John le Carré. Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré negentig zou zijn geworden. Julian Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de City van Londen de rug
toegekeerd en is een boekhandel begonnen in een stadje aan de Engelse kust. Een paar maanden na de opening krijgt hij ’s avonds bezoek van Edward, een Poolse immigrant die in ’Silverview’ woont, een groot huis aan de rand van het stadje. Edward blijkt heel wat te weten over Julians achtergrond en heeft zelfs zijn vader nog gekend, beweert hij. Hij vraagt Julian de oren van het hoofd en komt al snel met grote
toekomstplannen voor de bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime Dienst in Londen een brief over een gevaarlijk lek ontvangt, is het gedaan met de rust in Julians toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap en de confrontatie tussen onschuld en levenservaring, en tussen burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op
meer fronten tegelijk te opereren: de uitwerking van de super ingenieuze plot, van zijn zeer levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’ Volkskrant magazine
Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood Sookie Stackhouse is een serveerster met een speciale gave ze kan gedachten lezen wat soms heel vermoeiend is en soms heel erg van pas komt. Alleen bij Bill Compton, de nieuwkomer in het dorp op wie ze halsoverkop verliefd wordt, wil het niet lukken, terwijl ze juist over hém meer te weten zou willen komen. Ook al omdat hij er een griezelig stel vrienden op na
houdt. Als een van Sookies collegas wordt vermoord, kijkt iedereen dezelfde kant op. Naar Bill. Er wordt zelfs gefluisterd dat Sookie wel eens zijn volgende slachtoffer zou kunnen worden. Want alle betrokkenen is één ding duidelijk: Bill Compton is een man met duistere geheimen. Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie
Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
James Rollins De Orde van de Sanguinisten 1 - In bloed geschreven Een explosieve onthulling van een geheime geschiedenis Een verwoestende aardbeving in Masada, Israël, brengt een onbekende graftombe aan het licht. In de tombe wordt het gekruisigde en gemummificeerde lichaam van een jong meisje aangetroffen. Drie deskundigen gaan op pad om de ontdekking te onderzoeken: forensisch expert Jordan
Stone, archeologe Erin Granger en Rhun Korza, een Vaticaanse priester. Maar na een brute aanval op het tempelcomplex moeten de drie rennen voor hun leven en datgene vinden wat ooit werd bewaard in de sarcofaag van de tombe: een boek. Een handgeschreven testament van Christus zelf, dat volgens onofficiële bronnen het geheim van zijn goddelijkheid prijsgeeft. Langs eeuwenoude ruïnes en prachtige
kerken gaat het trio op zoek naar een geheime geschiedenis van meer dan duizend jaar. Maar wees gewaarschuwd: sommige boeken zouden nooit gevonden mogen worden... In deze nieuwe samenwerking van bestsellerauteur James Rollins en Rebecca Cantrell wordt Rollins talent voor messcherpe wetenschap en historische mysteries gecombineerd met Cantrells talent voor angstaanjagende thrillers. Dit alles
samengebald in een episch verhaal over een eeuwenoude orde en de jacht op een mysterieus boek, beter bekend als het bloedevangelie.
In bloed geschreven
(Unmasking Spiritual Wickedness in Fraternities and Sororities) Third Edition
Taal der engelen
gids van toen voor de toerist van nu
Vuil spel
Bloedlijn
Beschrijving van Griekenland
A Century of Japanese Animation
roman
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