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De rekruut
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De
letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt.
Steenkoud Het is zijn eerste werkdag na een lange afwezigheid. Een slechter begin kan inspecteur Logan
McRae zich niet wensen. In een greppel wordt het lichaam van een driejarig kind gevonden. Het is
gewurgd, mishandeld en al een hele tijd dood. Terwijl de regen in sneeuw overgaat worden er meer dode
slachtoffertjes gevonden. De wel heel accurate berichtgeving in een lokale krant duidt op een lek binnen
het politiekorps. Maar niet alleen de reputatie van het politiekorps staat op het spel. Als de kleine Jamie
McCreath wordt ontvoerd, moet Logan alles op alles zetten om een volgende tragedie te voorkomen…

Tell No Lies
Evan Smoak—government assassin gone rogue—returns in Hellbent, an engrossing, unputdownable thriller
from Gregg Hurwitz, the latest in his #1 international bestselling Orphan X series. Taken from a group
home at age twelve, Evan Smoak was raised and trained as an off-the-books government assassin:
Orphan X. After he broke with the Orphan Program, Evan disappeared and reinvented himself as the
Nowhere Man, a man spoken about only in whispers and dedicated to helping the truly desperate. But this
time, the voice on the other end is Jack Johns, the man who raised and trained him, the only father Evan
has ever known. Secret government forces are busy trying to scrub the remaining assets and traces of the
Orphan Program and they have finally tracked down Jack. With little time remaining, Jack gives Evan his
last assignment: find and protect his last protégé and recruit for the program. But Evan isn’t the only one
after this last Orphan—the new head of the Orphan Program, Van Sciver, is mustering all the assets at his
disposal to take out both Evan (Orphan X) and the target he is trying to protect.

Saint X
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.

Hellbent
Voormalig geheim agent Evan Smoak helpt als de ‘Nowhere Man’ iedereen die zich tot niemand anders
meer kan wenden. Maar nu is degene die zijn hulp inroept een oude bekende: Jack Johns, de man die
hem als kind uit een weeshuis wegplukte en opvoedde alsof hij zijn eigen zoon was. De man die Evan
opleidde in het Orphan-project, een officieel niet-bestaand trainingsprogramma van geheim agenten. In
het diepste geheim is een team van huurmoordenaars bezig iedereen die bij het Orphan-project betrokken
was uit de weg te ruimen. Ze zitten Jack op de hielen en Evan krijgt van zijn vroegere leermeester nog
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één allerlaatste opdracht: zoek en bescherm mijn laatste rekruut voor het Orphan-project. Hierdoor komt
Evan recht tegenover een oud-collega van hem te staan, Charles Van Sciver, die vastberaden is alle
Orphans te doden. Boven aan die lijst staat Orphan X. ‘Intelligent, beklemmend en huiveringwekkend
realistisch tot in de kleinste bloederige details. Kom maar op met dat vervolg!’ – De Telegraaf ‘Een
spectaculaire actiethriller rond een veelbelovende, aimabele held.’ – De Gooi- en Eemlander

Orphan X
Frankie’s Furlough – een bar langs een snelweg in Michigan, die zich in niets onderscheidt van al die
soortgenoten langs Amerika’s eindeloze snelwegen. Een thuis voor truckers, alcoholisten en
gevangenisbewaarders, die even verderop werken in de staatsgevangenis. Een plek waar ellende wordt
verdronken en nooit iets gebeurt. Totdat een vreemdeling binnenloopt

Fiftyfifty
Don't Look Back is the brilliant new thriller from Gregg Hurwitz. Alone It was the holiday of a lifetime - a
chance for Eve Hardaway to rediscover herself following the break-up of her marriage. Until Eve catches a
glimpse of someone she should never have seen. Afraid She was not the first to do so. But a woman who
previously laid eyes on this mysterious stranger has disappeared without trace. Soon Eve and her
travelling companions look set to suffer the same fate. On the run Then a storm cuts off their remote
jungle camp from the outside world. And Eve knows that if she is ever going to see her young son again,
she will be forced to find reserves of courage and resourcefulness she never dreamt she possessed. Or
die trying With great pace and pitch-perfect characterisation, Gregg Hurwitz ratchets up the tension in
Don't Look Back, his exceptional new thriller. Fans of Harlan Coben and Simon Kernick will be hooked
from the word go. Praise for Gregg Hurwitz: 'Outstanding in every way' Lee Child 'Pure nail-biting stay-upall-night suspense' Harlan Coben 'Thriller writing at its best' Tess Gerritsen 'Memorable as hell' James
Patterson 'So fast it should come with and airbag' Linwood Barclay Praise for Don't Look Back: 'Hurwitz
never disappoints and with Don't Look Back he takes his storytelling talents to new heights of suspense
and terror From the opening moment of tension to the singularly terrifying final act, this story of survival
and death left me breathless.' James Rollins 'Thrilling Hurwitz skilfully ratchets up the tension as his
characters prove their mettle through nerve-wracking and exciting trials' Publishers Weekly 'Hurwitz again
proves himself a plot master he adds to his string of imaginative thrillers with an action-adventure story
ready for blockbuster Hollywood' Kirkus Reviews 'A terrific book. Terrifying and exhilarating Don't Look
Back is thrilling beginning to end and powerfully gratifying.' Megan Abbott 'A taut, smart, suspense-filled
ride to satisfy the most discerning of thrill seekers.' Library Journal Gregg Hurwitz is the internationally
bestselling author of You're Next, Or She Dies, We Know and I See You. A graduate of Harvard and
Oxford Universities, he lives with his family in California, where he writes screenplays, television and
comics including Batman and Wolverine.

Last Chance
‘Russische roulette’ is een internationale politieke thriller van bestsellerauteur Joel C. Rosenberg. Een
nucleaire alliantie tussen drie wereldmachten zet de hele wereld op scherp. De schrikwekkende alliantie
tussen Rusland, Iran en Noord-Korea staat op scherp. Marcus Ryker moet koste wat kost uit handen van
de Russische speciale troepen zien te blijven – en zo snel mogelijk met het Witte Huis onderhandelen
over de man die verantwoordelijk is voor de wereldwijde paniek: de Russische dubbelagent Oleg Kraskin.
Als Marcus ontdekt dat Noord-Korea kernwapens wil verkopen aan Iran springen alle seinen op rood. Kan
hij samen met Oleg een manier vinden om wereldvernietiging te voorkomen? Joel C. Rosenberg is een
Amerikaanse New York Times bestsellerauteur van politieke thrillers. Eerder schreef hij onder andere
‘Het Kremlin Complot’. Over ‘Het Kremlin Complot’: ‘Actueel als vanouds. Een ijzersterk
complotverhaal.’ – EO-Visie ***** Wijzigen

De accountant
AN EXCLUSIVE EBOOK SHORT STORY, NOT A FULL-LENGTH NOVEL. Taken from a children's home
as a young boy, Evan Smoak was a trained to become a government operative known as Orphan X. But
then he broke with the programme. Now living out of sight and out of reach of his former employers, Evan
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chances upon a young woman in a coffee shop in Northern California who needs his help. Brutalized and
under the control of a very powerful, dangerous man, she knows her life is at risk if she doesn't escape.
And Evan knows that only a man with his particular set of skills has any chance of setting her free. His
next move was never in doubt. Buy A Bullet is the story of the day Orphan X became The Nowhere Man.
Praise for Orphan X: 'Outstanding in every way' LEE CHILD 'Read this book. You will thank me later'
DAVID BALDACCI 'The most gripping thriller I've read in a long, long time!' TESS GERRITSEN 'The pageturner of the season is Orphan X Wonderful' THE TIMES 'Memorable as hell' JAMES PATTERSON 'The
most exciting thriller I've read since The Bourne Identity' ROBERT CRAIS 'A page-turning masterpiece'
JONATHAN KELLERMAN 'A new series character to rival Reacher' INDEPENDENT 'A masterpiece of
suspense and thrills . . . Turn off the real world and dive into this amazing start to a new series' DAILY
MAIL 'There is a pristine classicism to Gregg Hurwitz's Orphan X, which borrows from Robert Ludlum and
superhero lore to bring us Evan Smoak . . . Orphan X is tight and tense in all the right places . . . Orphan
X is weapons-grade thriller-writing from a modern master.' GUARDIAN 'Pure nail-biting stay-up-all-night
suspense' HARLAN COBEN 'Orphan X is not good. Orphan X is great. Whatever you like best in a thriller
- action, plot, character, suspense - Orphan X has it' SIMON TOYNE 'Mind blowing! A perfect mix of
Jason Bourne and Jack Reacher' LISA GARDNER 'Bond, Frodo, Paddington Bear - some of literature's
greatest heroes have been orphans. Add Orphan X's Evan Smoak to the list' SHORTLIST 'Orphan X is
outstanding . . . a smart, stylish, state-of-the-art thriller' WASHINGTON POST 'Bestseller Hurwitz melds
non-stop action and high-tech gadgetry with an acute character study in this excellent series opener . . .
Evan Smoak is an electrifying character' PUBLISHER'S WEEKLY 'A masterpiece of suspense and thrills .
. . Turn off the real world and dive into this amazing start to a new series' ASSOCIATED PRESS

Vertrouw niemand
Drew Danner, een succesvolle schrijver die in Los Angeles woont, ontwaakt in een ziekenhuisbed met
een litteken op zijn hoofd. De politie vertelt hem dat ze hem hebben aangetroffen bij het levenloze lichaam
van zijn ex-verloofde terwijl hij een epileptische aanval had. Hij had een mes in zijn hand en er zat bloed
onder zijn nagels. Maar Danner kan zich niets meer herinneren. Danner weet zelf niet of hij schuldig is of
onschuldig. Om de waarheid te achterhalen moet hij de gebeurtenissen die tot de moord hebben geleid,
reconstrueren alsof het de plot is van een van zijn eigen thrillers. Van schrijver wordt hij hoofdrolspeler én
hoofdverdachte in zijn eigen verhaal en hij vindt aanwijzingen die hij misschien opzettelijk, maar
misschien ook niet, voor zichzelf verborgen heeft gehouden. En dan wordt er opnieuw een jonge vrouw
vermoord

Dan sterft ze
Complot tegen de president van Sam Bourne is een explosieve thriller over een moordcomplot tegen de
tirannieke nieuwe president. Voor liefhebbers van House of Cards en Dan Brown. Complot tegen de
president van Sam Bourne is een explosieve thriller over een moordcomplot tegen de tirannieke nieuwe
president. Voor liefhebbers van House of Cards en Dan Brown. De VS hebben een onstabiele demagoog
tot president verkozen en als een woordenstrijd met het Noord-Koreaanse regime uit de hand loopt, komt
de president gevaarlijk dicht in de buurt van het afvuren van een kernraket. Dan ontdekt een
doorgewinterde Washington-insider een complot om de president te vermoorden en wordt ze
geconfronteerd met het ultieme morele dilemma. Moet ze de president redden en de westerse wereld
overlaten aan een in toenemende mate grillige pseudo-tiran, of moet ze hoogverraad plegen aan haar
opperbevelhebber en het risico nemen het land in een burgeroorlog verzeild te laten raken? ‘Bourne
bewijst dat hij zij aan zij staat met schrijvers als John le Carré en Robert Harris.’ Esquire ‘Een slimme,
goed geschreven thriller die op briljante wijze de angsten van onze tijd weergeeft.’ New York Times

Prodigal Son
Rechercheur Jane Rizzoli en patholoog-anatoom Maura Isles worden naar een wel heel lugubere plaats
delict geroepen. De beroemde taxidermist Leon Gott is dood aangetroff en, opgehangen aan zijn voeten,
met opengesneden buik, als een stuk wild. Zijn ingewanden liggen in de prullenbak in de buurt van zijn
lichaam, samen met een extra set organen. Deze blijken toe te behoren aan een onlangs overleden
sneeuwpanter uit de plaatselijke dierentuin. Aan het slachtoff er was de eer toegevallen om deze
zeldzame sneeuwpanter op te zetten. Terwijl Maura Isles zich buigt over het toegetakelde lichaam van de
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man, zoekt Jane uit of er een verband bestaat tussen deze moord en de tragedie die zich zes jaar eerder
afspeelde tijdens een wildsafari in Botswana, waar een aantal toeristen spoorloos verdween. MET
ACHTERIN EEN SUPERSPANNEND BONUSVERHAAL VAN RIZZOLI & ISLES: 'JOHN DOE' 'Als je
GERRITSEN leest, bereid je dan voor op een lange nacht!' STEPHEN KING 'Met Sterf twee keer bewijst
TESS GERRITSEN dat ze nog steeds bij de top hoort. Een fantastisch en superspannend verhaal.'
KAREN SLAUGHTER 'Zowel bloedstollend als intelligent, op het scherp van de snede geschreven.
Probeer maar eens te stoppen met lezen!' JAMES ROLLINS Tess Gerritsen is arts en internationaal
bestsellerauteur. Haar thrillers worden in meer dan 40 landen vertaald en hebben een miljoenenpubliek.
Ze verwierf grote bekendheid met haar inmiddels succesvol verfilmde Rizzoli & Isles-thrillers als Sterf
twee keer, De laatste sterft en De Mefisto Club. Daarnaast schrijft ze standalone thrillers als Speel
metvuur en Meisje vermist. Zie ook: www.thehouseofbooks.com www.tessgerritsen.com

De enige overlevende
'De koning van de intelligente politieke actiethrillers.' - Dan Brown Wanneer Joe 'Rick' Rickman, voormalig
golden boy bij de CIA, een gigantische hoeveelheid topgeheime documenten steelt en zijn land verraadt,
heeft CIA-directeur Irene Kennedy geen andere keuze dan haar gevaarlijkste wapen in te zetten:
elitespion Mitch Rapp, die al eerder bewezen heeft zijn hoofd koel te kunnen houden in gevaarlijke
situaties. Rapp maakt snel korte metten met de verrader, maar zelfs vanuit het graf blijkt Rickman een
dodelijke dreiging voor de staatsveiligheid. Het elimineren van deze klokkenluider heeft de problemen van
de CIA alleen maar erger gemaakt: overal ter wereld duiken mysterieuze personen op, die alle data die
Rickman heeft gestolen - en verstopt op een plek die alleen hij kent - openbaar maken. Als de
onthullingen steeds wereldschokkendere vormen beginnen aan te nemen, richten steeds meer landen
hun woede hierover op de Verenigde Staten. Vooral Pakistan slaat steeds agressievere taal uit richting
het land dat zij zien als 'de grote Satan'. Een dodelijke race begint als zowel de Pakistaanse als de
Amerikaanse regering op zoek gaat naar de handlangers van Rickman. Om te voorkomen dat de VS het
slachtoffer wordt van Pakistaanse agressie, moet Mitch Rapp sneller, slimmer en vasthoudender zijn dan
zijn dodelijkste vijand tot nu toe. Na het overlijden van Vince Flynn nam de ervaren thrillerauteur Kyle Mills
de serie over. Dit is het eerste boek waarin deze grootmeester van de militaire thriller de populaire
avonturen van Mitch Rapp beschrijft.

Orphan X
A thrilling new short story featuring Gregg Hurwitz's bestselling Orphan X! Joey Morales was the last
recruit of the government's full black operation, the Orphan Program. Trained to be an assassin until she
washed out, she was rescued by Evan Smoak, the former agent known as Orphan X. Now Joey, still a
teenager and under the watchful eye of Evan Smoak, lives on her own (with Dog the dog) and attends
college. While on campus, she tries to stop a young woman's suicide attempt - and fails. Then Joey
uncovers the reason for Becca Morgan's desperate act - a document called The List, which ranks and
rates women around campus based on their sexual appeal and performance. Determined to find the boys
behind The List, the ones whose callous acts drove Becca Morgan to suicide, Joey recruits the help of her
mentor, Orphan X, and uses all her skills to uncover and expose the ones responsible. Usually working
from the shadows, Joey has to put herself on the line and in harm's way this time to not just avenge the
dead but to protect the rest of the women who are targets of the hidden cabal behind The List. Praise for
Orphan X 'OUTSTANDING IN EVERY WAY' LEE CHILD 'WEAPONS-GRADE THRILLER WRITING'
GUARDIAN

Buy a Bullet (A free Orphan X ebook short story)
Mitch Rapp moet alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat de ernstig zieke Russische leider een
allesvernietigende oorlog tegen het Westen begint. Als de Russische president Kroepin erachter komt dat
hij een ongeneeslijke hersentumor heeft, is hij vastbesloten aan de macht te blijven. Het eerste wat hij
doet, is alle tegenstanders in zijn land vermoorden of op laten sluiten. Daarna richt hij zijn pijlen op het
buitenland: een oorlog met het Westen is onafwendbaar. Als CIA-directeur Irene Kennedy verneemt hoe
ernstig het met Kroepins gezondheid is gesteld, begrijpt ze dat hij niets te verliezen heeft. De enige
manier om een conflict met mogelijk miljoenen slachtoffers te voorkomen, is Mitch Rapp met een
levensgevaarlijke opdracht naar Rusland sturen.
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The Rains
The Sunday Times bestselling series returns - and Orphan X faces his most challenging mission ever . . .
THE HERO Evan Smoak: former off-the-books assassin - code name Orphan X. His world is divided into
those who deserve his help and those who've brought his singular brand of justice upon themselves. THE
VICTIM A desperate father reaches out. His teenage daughter Anjelina has been kidnapped by a brutal
criminal cartel and spirited over the border into Mexico. And while money is no object, Evan soon realises
that his prospective client's past is as clouded and compromised as his own. THE MISSION If Evan is
going to put his life on the line to rescue Angelina, he must first decide whether he can act on behalf of a
bad man. And even then, up against the men who are holding his daughter, there will be no guarantee of
success

Spymaster
C.J. Box won de Anthony Award en de Edgar Allan Poe Award voor zijn boeken. Zijn originele thrillerserie
rond jachtopziener Joe Pickett is in 27 talen vertaald. Een uur voor zonsondergang en Joe Pickett bevindt
zich diep in de bossen rond de Rocky Mountains. In zijn linkerhand houdt hij zijn geweer en zijn
rechterhand zit vastgebonden aan het stuur van zijn auto. En Lamar Gardiners ontzielde lichaam hangt
tegen de boom voor hem. De moord op Lamar en een opkomende, ijskoude winterstorm zijn een
waarschuwing: ga van de berg af. Maar Joe weet dat dit nog maar het begin is. Ergens tussen de dichte
begroeiing spant een moordenaar zijn boogpees - met Joe als zijn prooi 'Een van de beste thrillers van
het jaar.' - LA Times

Sterf twee keer
' **** Dan sterft ze is een beresterke thriller. () Hurwitz' lichte toon is uiterst verraderlijk. () De film The
Game met Michael Douglas, maar dan nog ingenieuzer.' - VN DETECTIVE EN THRILLERGIDS 2013

Russische roulette
THE GRIPPING NEW SUNDAY TIMES TOP 5 BESTSELLER FROM THE BESTSELLING AUTHOR OF
OUT OF THE DARK AND ORPHAN X 'STELLAR. GETS BETTER WITH EACH INSTALLMENT' DAILY
MAIL HE WANTED TO END IT. BUT IT CAN NEVER BE OVER. Evan Smoak - former government
assassin, 'Orphan-X', turned white knight of last resort - is hanging up his gun. When he gets one last call.
A man, left a package by a murdered cousin, has an assassin on his trail. Easy work for Evan. Except
behind the assassin is someone worse. And behind them something darker still. How long can Evan keep
standing? How many times can a man step into the fire? 'Memorable as hell' James Patterson 'A new
series character to rival Reacher' Independent

Complot tegen de president
Mike Wingate heeft een harde jeugd gehad. Hij werd op vierjarige leeftijd in een speeltuin achtergelaten
en groeide op in een pleeggezin. Niemand kwam hem ophalen en hij heeft maar een paar herinneringen
aan zijn eigen ouders. Nu, als volwassene, heeft Mike eindelijk het leven dat hij altijd al had willen
hebben. Hij is gelukkig getrouwd, heeft een lief dochtertje en is eigenaar van een bouwbedrijf dat net
bezig is met het afronden van een belangrijk milieuvriendelijk bouwproject. Dan wordt Mike op een feestje
bedreigd en wanneer hij de politie om hulp vraagt, is deze meer geïnteresseerd in zijn onduidelijke
verleden. Om zichzelf en zijn gezin te beschermen, ziet Mike zich genoodzaakt de enige echte vriend in te
schakelen die hij ooit heeft gehad: Shep. Mike en Shep zaten in hetzelfde pleeggezin, maar waar Shep
het criminele pad opging kon Mike studeren en de criminaliteit achter zich laten. Nu moeten ze samen
proberen Mikes gezin te beschermen tegen een mysterieuze vijand.

Jij bent de volgende
They trained him to hunt. Now he's the hunted . . . The thrilling, gripping, pulse-pounding No. 1 Sunday
Times bestseller 'The pace never lets up' DAILY MAIL 'A roller coaster ride' 5***** READER REVIEW
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'Memorable as all hell' JAMES PATTERSON 'I couldn't put it down!' 5***** READER REVIEW _________
A former government military asset code-named Orphan-X, Evan Smoak works as the Nowhere Man out
to protect the helpless. Until the night it all goes wrong. Ambushed, drugged and kidnapped, Evan wakes
in a locked room. He's outnumbered and outgunned. His captors are sure they've outsmarted him. But
they've got it all wrong. He's not locked up with them. They're locked up with him . . . _________ Praise
for Orphan X 'Outstanding in every way' LEE CHILD 'Feels like a missile launch' DAVID BALDACCI
'Weapons-grade thriller writing' GUARDIAN 'A stellar series, and the stories get better with each
instalment' DAILY MAIL 'An immensely entertaining adventure' THE TIMES

Use of force
De rekening
Jerry Grey is bij veel mensen bekend onder zijn pseudoniem als thrillerauteur: Henry Cutter. Op zijn 49e
wordt hij met alzheimer gediagnostiseerd en in een verzorgingstehuis geplaatst. Zijn herinneringen en zijn
fantasie beginnen daar door elkaar te lopen; de beschreven moorden zijn niet zomaar verzinsels, hij
biecht op ze zelf gepleegd te hebben. Gevolgen van die ziekte, zeggen mensen tegen hem. Maar als dat
waar zou zijn, waarom blijven er dan mensen dood gaan om hem heen?

Hellbent
Winner of the Thriller Award for Best YA Novel 2018 THE FIRST BOOK IN THE HIGH-OCTANE YOUNG
ADULT ADVENTURE THRILLER SERIES FROM BESTSELLING AUTHOR GREGG HURWITZ. It's
never really been my thing to be the brave one - that's always been my older brother Patrick - but
something world-changing is happening in our small town of Creek's Cause. Parasites have infected
everyone over the age of eighteen, making them violent, and if they even sniff a kid they either bash our
brains in or take us back to their creepy lair. We're trapped at the school with the other remaining
survivors, including Patrick's girlfriend Alex, and we don't know how long we'll last. The school is
surrounded by infected adults, and we're sure that there is something else out there, something controlling
the people that used to be our parents, our guardians. But here's the real problem, Patrick is turning
eighteen in a few days, so it's up to me - Chance Rain - to find a way to save him. And maybe, just maybe
if we survive the next few weeks then we can help save humanity. From the New York Times bestselling
author of Orphan X and comics in the Batman, Wolverine, and Punisher universes comes The Rains, a
thrilling adventure as relentless as The Hunger Games and as page-turning as Rick Yancey's The 5th
Wave.

Winterdood
Een kort verhaal in de Orphan X-reeks met in de hoofdrol Joey Morales. Joey Morales was de laatste
rekruut van het ultrageheime Orphan-project. Ze werd opgeleid tot moordenaar voor de geheime dienst,
maar toen ze het programma vaarwel wilde zeggen, was ze haar leven niet meer zeker. Het was een
andere voormalig geheim agent, Evan Smoak, ook wel bekend als Orphan X, die haar uiteindelijk redde.
Tegenwoordig woont Joey, die nog een tiener is, op zichzelf. Ze heeft een studie opgepakt en is klaar om
een gewoon leven te leiden, maar op een dag loopt ze op de universiteitscampus een medestudente
tegen het lijf die zich van het leven wil beroven. Ze probeert de jonge vrouw tegen te houden, maar
tevergeefs. De schok wordt nog groter wanneer Joey ontdekt wat deze Becca Morgan tot haar
wanhoopsdaad dreef. Becca’s naam stond op ‘de Lijst’, een document dat rondgaat onder mannelijke
studenten en waarin de vrouwen op de campus worden beoordeeld op hun uiterlijk en seksuele
prestaties. Joey besluit al haar vaardigheden en kennis in te zetten om de jongens die achter de Lijst
zitten te straffen. Ze krijgt hierbij hulp van haar mentor, Orphan X.

The Rains
Een bloedspannende nieuwe Eddie Flynn-thriller van Steve Cavanagh, de auteur van Dertien en
Verdraaid. De zussen Alexandra en Sofia Avellino hebben net, afzonderlijk van elkaar, het verminkte
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lichaam van hun vader gevonden. Doodsbang bellen ze allebei de politie. Ze weten het zeker: de ander
heeft het gedaan. Maar een van de vrouwen liegt! Een van deze vrouwen is de echte moordenaar. Beide
zussen worden in hechtenis genomen, in afwachting van een eventuele veroordeling voor moord. Je zou
denken dat dit wel de laatste plek op aarde is waar de schuldige hoopte te eindigen. Maar dan heb je het
mis. En dan is het aan advocaat Eddie Flynn om de waarheid te achterhalen

The Nowhere Man
Een laatste klus voor de Evan 'Nowhere Man' Smoak. Een laatste klus voor de Evan 'Nowhere Man'
Smoak.

De verloren zoon
THE SECOND BREAKNECK PACED YOUNG ADULT ADVENTURE THRILLER IN THE RAINS
BROTHERS SERIES FROM BESTSELLING AUTHOR GREGG HURWITZ. Chance, that's me, the
youngest Rain brother - and right now I'm kind of stuck between a rock and hard place. Or more
specifically, tied up and kidnapped. My captors? We call them Drones, and they serve the Harvesters that
have infected all the adults in our town of Creek's Cause with parasites, turning them into mindless rage
zombies that have only two objectives: capture or kill. What we know so far is that there are two factions
of Drones, one that wants my big brother Patrick and me to save the world, and the other that is taking
kids and using them to hatch something otherworldly. I don't want to know what they are, but I'm pretty
sure I'm about to find out. What I do know is that Patrick and his girlfriend Alex are out there, they aren't
dead and they won't let me die at the hands of the Harvesters. Not when we have things to do: because
come on, the world isn't going to save itself. Last Chance is the relentlessly action-packed sequel to The
Rains. Fans of The Hunger Games and Rick Yancey's The 5th Wave will love this thrilling adventure from
the bestselling author of Orphan X and comics in the Batman, Wolverine and Punisher universes.

In bloed geschreven
Brad Thor is opnieuw angstaanjagend actueel. 'Iedereen die denkt dat je alleen bang hoeft te zijn voor de
angst zelf, heeft Scot Harvath nog niet ontmoet.' - Newsweek Tijdens een verschrikkelijke storm op de
Middellandse Zee, krijgt de Italiaanse kustwacht een huiveringwekkende noodroep. Enkele dagen later
spoelt er - zoals steeds van het geval is de laatste jaren - een lichaam aan. Zodra hij geïdentificeerd is als
een wereldwijd gezochte terrorist, gaan er schokgolven van paniek door de CIA. Waar ging deze
meedogenloze terrorist heen? Wat was zijn plan? Zou het kunnen dat hij betrokken was bij de
'spectaculaire aanval' waar ze al de hele zomer bang voor zijn? In een race tegen de klok ziet de CIA zich
genoodzaakt om zich te wenden tot een controversiële oplossing: covert counterterrorism operative Scot
Harvath. Hij krijgt een geheim mandaat met volledige immuniteit: elke denkbare handeling staat hem vrij
tijdens zijn jacht op de terroristen.

Steenkoud
'Outstanding in every way' Lee Child 'The page turner of the season' The Times ____________ TRAINED
TO KILL, NOW HE HELPS THOSE IN TROUBLE Evan Smoak was an orphan raised in a secret
government programme. When he lost faith in it, he got out and now uses his training to help the
desperate and deserving who've nowhere left to run - if you can find him. But no one can escape their
past for ever. Someone is on Evan's trail. Someone with the same skills and training. And who knows the
weaknesses of the boy who became Orphan X . . . 'A Masterpiece of suspense and thrills' Daily Mail 'Pure
nail-biting stay-up-all-night suspense' Harlan Coben

Last Chance
In deze elfde Jack Reacher-thriller van Lee Child begint ex-militair Jack Reacher aan een
levensgevaarlijke missie nadat een van zijn oude teamleden is vermoord. In De rekening, de elfde Jack
Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, wordt een van Reachers oude maten in de woestijn in
Californië in de val gelokt en vermoord. Eens een team, altijd een team: dit moet gewroken worden.
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Reacher probeert iedereen bij elkaar te brengen. Maar er zijn nog meer kameraden verdwenen. Het lijkt
wel of de vijand hun steeds net één stap voor is – een levensgevaarlijke missie. Lee Child is winnaar van
de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de
International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd
miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Lee Child:
de beste hedendaagse auteur van crime fiction.’ Haruki Murakami

De Nergensman
Op jonge leeftijd trad Evan Smoak toe tot het Orphan-project, 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.

Dark Horse
JOIN ORPHAN X ON HIS MOST DANGEROUS MISSION YET IN THE SUNDAY TIMES BESTSELLER
'A stellar series, and the stories get better with each instalment' DAILY MAIL 'Outstanding . . . Combines
top notch writing with non-stop action' 5**** READER REVIEW 'Stop reading this sentence. Start reading
this book.' 5***** READER REVIEW _______ As Orphan-X, Evan Smoak was trained to be a secret
government assassin - until he quit. As the Nowhere Man, he's the guy to call if no one else can help. He'll
save you. But when a woman gets in touch claiming to be his mother, he can't know if his true family
needs help or this is a trap. Has Evan's past reached out to claim him? Or is someone out to ensure he
has no future? _______ Praise for Orphan X 'Outstanding in every way' LEE CHILD 'Weapons-grade
thriller writing' GUARDIAN 'A stellar series, and the stories get better with each instalment' DAILY MAIL
'An immensely entertaining adventure' THE TIMES

Into the Fire
Out of the Dark
In Europa heeft een onbekende organisatie het op diplomaten gemunt. In de Verenigde Staten eist een
bondgenoot dat de identiteit van een hooggeplaatste undercoveragent wordt onthuld. Wat dreigt, is een
allesvernietigende oorlog. Nu zijn leermeester is uitgeschakeld, voelt terreurbestrijder Scot Harvath zich
gedwongen een rol op zich te nemen die hij zijn hele carrière heeft willen ontlopen. Maar zoals dat
meestal bij hem het geval is, is hij er niet bang voor de regels naar zijn hand te zetten - en dat geldt voor
alle regels.

Red War
Tell No Lies is the outstanding new thriller from Gregg Hurwitz. NO CHOICE Daniel Brasher is leaving
behind his job as a probation counsellor working with hardened criminals to spend more time with his wife,
now well again after serious illness. However, nothing is ever that simple . . . NO TIME When he finds a
scrawled message in the post at work - 'admit what you've done or you will bleed for it. You have 'til
midnite' - he is horrified but relieved to discover it's not addressed to him. Then he learns that the intended
victim is already dead. NO ESCAPE More death threats signal a series of gruesome, seemingly
inexplicable murders. Until a note is addressed to Daniel himself. And with the clock ticking he must
discover who wants him dead. And why. Or become the next victim . . . Perfect for fans of Harlen Coben
and Linwood Barclay, Tell No Lies is Gregg Hurwitz's best thriller yet, guaranteed to keep readers up all
night. Praise for Gregg Hurwitz: 'Outstanding in every way' Lee Child 'Pure nail-biting stay-up-all-night
suspense' Harlan Coben 'Thriller writing at its best' Tess Gerritsen 'Memorable as hell' James Patterson
'Gripping. Hurwitz knows how to write a thriller' Michael Connelly 'Simply brilliant' Anne Rice 'So fast it
should come with an airbag' Linwood Barclay 'Chilling and riveting' Jonathan Kellerman 'Gregg Hurwitz
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deservedly takes his place at the forefront of suspense writers' David Baldacci 'A quantum leap forward in
suspense' Dennis Lehane 'Exerts a vice-like grip on the reader . . . reminiscent of another American
master, Harlan Coben' Crimetime

Don't Look Back
Evan ‘de Nowhere Man’ Smoak krijgt een verzoek om hulp van een persoon die hij nooit meer dacht
terug te zien: zijn moeder. Eerst was hij Orphan X, een assassin die werkte voor de Amerikaanse
geheime dienst. Toen werd hij de Nowhere Man en hielp hij diegenen die zich tot niemand anders konden
wenden. Nu heeft Evan Smoak een aanbod gekregen van de president: een officieus pardon in ruil voor
het stoppen van al zijn illegale activiteiten. Het zou hem de kans bieden om datgene te doen waar hij
vrijwel geen ervaring mee heeft: een normaal leven leiden. Op vrijwel hetzelfde moment krijgt Evan echter
vanuit totaal onverwachte hoek een telefoontje. De vrouw beweert zijn moeder te zijn en ze heeft een
verzoek: help Andrew Duran, wiens leven totaal is ontspoord toen hij op het verkeerde moment op de
verkeerde plek was. Nu heeft Duran een wreed moordenaarsduo achter zich aan – broer en zus – en
Evan is zijn laatste hoop. Evan kan haast niet weigeren, maar als degenen die achter de schermen aan
de touwtjes trekken ontdekken wat hij van plan is, komt alles waar hij voor gevochten heeft in gevaar. Om
uit de problemen te komen, moet Evan zijn eigen verleden onder ogen zien. Wie hij is en hoe hij zo is
geworden, heeft alles te maken met een besluit dat hij als twaalfjarige nam. Toen de Mystery Man in zijn
leven kwam en hij het heft in eigen handen nam. Dat besluit blijkt nu, vele jaren later, gevolgen te hebben
gehad die de jonge Evan toen met geen mogelijkheid had kunnen voorzien

The List
THE SUNDAY TIMES BESTSELLER 'ONE OF THE BEST THRILLERS OF THE YEAR' ASSOCIATED
PRESS HOW DO YOU STOP THE MOST POWERFUL MAN ON EARTH? Evan Smoak, code-named
Orphan-X, was raised in a secret government programme. He left it behind long ago but now someone
has been killing off the orphans - and all evidence of the programme. Only one person would and could do
this. The man who created it. He'll do anything - anything - to save himself. But what can one man - even
an Orphan - do alone? Against the President of the United States . . . 'THE CHAPTERS SPEED BY LIKE
AUTOMATIC GUNFIRE' PUBLISHERS WEEKLY 'WEAPONS-GRADE THRILLER WRITING' GUARDIAN

De lijst
Spannende en rake roman over een jonge vrouw die de waarheid achter de dood van haar zus probeert
te achterhalen. Wanneer Claire nietsvermoedend in een taxi stapt, gebeurt het ondenkbare. De chauffeur,
Clive Richardson, is een van de mannen die jaren terug verdacht werd van de moord op haar oudere zus
Alison op het vakantie-eiland Saint X. Vanaf dat moment raakt Claire geobsedeerd door de vraag wie
haar zus nu eigenlijk was en wat er met haar is gebeurd. Terwijl ze Clives vertrouwen probeert te winnen
om hem te kunnen ontmaskeren, raakt ze juist steeds meer aan hem gehecht, verbonden door het drama
dat ze beiden hebben meegemaakt. Saint X blijft je echt bij: een fascinerend en raak verhaal over rouw,
obsessie en verlies.

Vies weer
The explosive Orphan X thriller from bestselling author Gregg Hurwitz. 'HURWITZ FIRING ON ALL
CYLINDERS' GUARDIAN TO THOSE WHO TRAINED HIM, HE'S ORPHAN-X. TO THOSE WHO NEED
HIM, HE'S THE NOWHERE MAN. Once a secret government assassin, Evan Smoak walked away to help
others. But when his old handler calls with a warning - the Orphans are being killed off - he also receives a
final mission. A young girl - the last Orphan recruit - is in danger. First, Evan must find her. Then he must
protect her. But those tasked with her elimination will not stop. And leading them is one of Evan's fellow
Orphans - who'll do anything to see him dead . . . _______________ 'WONDERFUL' THE TIMES
'MEMORABLE AS HELL' JAMES PATTERSON

De misdaadschrijver
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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.
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