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Airframe van Michael Crichton is een adembenemende en
beangstigend actuele thriller over veiligheid in de luchtvaart en
een dodelijke doofpotaffaire. Crichton is schrijver van onder
meer Jurassic Park, Timeline en Zero Cool. Juist op het
moment waarop veiligheid in de publieke opinie alle aandacht
heeft, vindt er een dodelijke ramp plaats hoog in de lucht aan
boord van een commerci le vlucht van Hong Kong naar
Denver. Een koortsachtig en hectisch onderzoek volgt, waarin
de waarheid het grootste slachtoffer zou kunnen zijn. 'Een
thriller die je ademloos uitleest en die je voor altijd in je
dromen zal achtervolgen.' - Philadelphia Inquirer
Sprookjes van de Efteling
De Militaire spectator
De Parijse rechercheur Alice Schafer en de
Amerikaanse Gabriel Keyne worden wakker op
een bankje in Central Park, aan elkaar geketend
met handboeien. De twee kennen elkaar niet en
weten niet hoe ze hier terechtgekomen zijn. Het
laatste wat Alice zich herinnert is dat ze de avond
ervoor met haar vriendinnen uit ging in Parijs en
het laatste wat Gabriel nog weet is dat hij
pianospeelde in een club in Dublin. Nu heeft
Alice een vreemd wapen in de binnenzak van haar
jas en bloed op haar shirt. Onmogelijk? En toch...
‘Onvoorspelbaar en aangrijpend: deze
psychologische thriller beneemt je de adem tot
aan de spectaculaire ontknoping.’ – Metro
‘Central Park heeft alles in zich om een bestseller
te worden. 400 bloedspannende pagina’s!’ – RTL
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Central Park
Airframe
*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters
nieuwe boek Eerste leven *** Alice dacht dat ze alles
al had meegemaakt, maar helaas... het kan nog
erger. Na de laatste zombie-aanval gebeuren er
vreemde dingen met haar. Spiegels komen tot leven,
ze hoort stemmen die anderen niet schijnen te
horen, en ze heeft soms de afschuwelijke neiging om
iemand aan te vallen. Wat is er toch met haar aan de
hand? Cole, haar vriendje, doet ook al zo raar. Eerst
ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan maakt hij het
volkomen onverwacht uit. En dat is nog niet alles.
Het lijkt wel alsof hij iets voor haar verborgen houdt.
Maar Alice wordt pas echt bang als ze in de spiegel
kijkt...
Door de zombiespiegel
Dinosaurussen
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