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opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse
geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en
zijn team een race tegen de klok om de wereld van de ondergang te redden...
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste deel van Robert Ludlums superspannende
Paul Janson-reeks raken Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika.
Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul Janson thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden
Ooit was Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk.
Hij werkt nu freelance als detective en schakelt als het nodig is de hulp in van scherpschutter Jessica Kincaid. Paul
Janson neemt alleen nog klussen aan waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer oliemagnaat
Kingsman Helms Janson vraagt om zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson en
Kincaid niet weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige chaos van olierijk
Oost-Afrika... 'Snel en enorm vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric Van Lustbader,
co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot, gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt verstoord door
een naakte, met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft
gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een
satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de duivel.

Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het
gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de
Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon
Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt
dat de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas
vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een
bizarre slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn
vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs geheim
willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan
vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt
Damon in de hoofdrol.
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1
missie, 1 kans om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen door een groep
boeren. Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst
kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep
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