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Amsterdam, 1733. Vincent is de zoon van een rijk VOC-koopman. Als hij samen met een vriendeen stomme streek heeft uitgehaald, wordt hij voor straf op een van zijn vaders schepen naar Indië gestuurd. In Batavia heeft vader een baantje voor hem geregeld. Maar aan boord van de Sara Jacoba ontdekt Vincent dat er
bemanningsleden zijn die stiekem handelswaar achterover drukken. De bemanning is niet bepaald blij met zijn spionage-activiteiten; hij wordt achtergelaten op een onbewoond eiland. Daar moet de verwende Vincent zien te overleven. Door van de apen af te kijken wat ze eten, weet hij zich in leven te houden. Hij levert
een spannende strijd met de natuur. Maar dan gebeurt er iets wat hij niet had kunnen bedenken... Een spannend en avontuurlijk boek van de schrijfster van Piratenbloed.
Epicentrum

Tussen de puinhopen van de verwoestende tsunami die Atjeh heeft getro en, is Nick Stone – die als reddingswerker undercover is – op zoek naar bewijsmateriaal van illegale dumpingen van chemisch afval. Plotseling worden Stone en zijn team aangevallen en tijdens het gevecht dat volgt, valt een dode. Vlak voordat de man sterft doet Stone hem een belofte: een belofte
die hij jaren later nog niet vergeten is. Zes jaar later wordt de zoon van een Russische oligarch samen met zijn moeder ontvoerd van een luxe jacht in de Seychellen. Er is maar één iemand die in staat wordt geacht hem terug te vinden en veilig thuis te brengen: Nick Stone. Het is de gevaarlijkste en meest complexe missie uit Stones leven. Van de pleisterplaatsen voor de
rijken in de Alpen naar de door gewetenloze war lords beheerste wereld van het door oorlog verscheurde Somalië – Stone komt terecht in een wereld waarin piraterij, afpersing en verraad schuilgaan achter nietsontziende ambitie. En wat begon als een bevrijdingsmissie, verandert onherroepelijk in een wraakactie...
Report of the Controller and Auditor-General for the Financial Year Ended 30th June ...

The Kenya Gazette is an official publication of the government of the Republic of Kenya. It contains notices of new legislation, notices required to be published by law or policy as well as other announcements that are published for general public information. It is published every week, usually on Friday, with occasional releases of special or supplementary editions within the week.
Kenya Gazette

The official records of the proceedings of the Legislative Council of the Colony and Protectorate of Kenya, the House of Representatives of the Government of Kenya and the National Assembly of the Republic of Kenya.
Kenya National Assembly Official Record (Hansard)
Een jaar nadat de oorlog met de Tsurani is afgelopen, wordt prinses Anita op de dag van haar huwelijk met prins Arutha in Krondor getroffen door een giftige pijl. Om zijn geliefde te redden, besluit de ontredderde Arutha op zoek te gaan naar het geheimzinnige kruid dat zilverdoorn heet en dat alleen groeit in de nabijheid van het Zwarte Meer, in het land dat voor
elfen en Machtswevers verboden is. Vergezeld door een huurling, een minstreel en de voor zijn leeftijd wat al te slimme dief Robbie de Hand, gaat hij op weg. Eenmaal ter plekke wacht hem tot zijn grote ontsteltenis een hinderlaag van een leger van huurlingen en getrouwen van de legendarische Mumandamus, ooit de grote leider van de Moredhel, de volgelingen
van het Onzalige Pad. Ontsnappen is onmogelijk, zo lijkt het. Dat denkt ook Arutha. Maar hij weet nog niet wat de toekomst voor hem in petto heeft.
Verlaten
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