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Sidney Sheldon’s The Silent Widow Sidney Sheldon 2018-06-14 New York Times Bestselling Author
Sweeping from Mexico City to the dark underbelly of LA, The Silent Widow has all the trademark
glamour, suspense and unexpected twists of a classic Sidney Sheldon novel.
Daag me uit Megan Abbott 2014-09-15 `Daag me uit is niet alleen een pageturner, het biedt ook
inzicht in de rivaliteit tussen tienermeisjes. Entertainment Weekly Coach Colette begint het nieuwe
schooljaar met als enige doel haar cheerleadersteam naar de top te brengen. Haar groeiende
populariteit zet kwaad bloed bij cheerleaders Beth en Addy, tot nu toe de meest geliefde meiden op
school. Een zelfmoord vestigt onverwacht de aandacht van de politie op coach Colette en haar
team. Addy probeert de waarheid over de zelfmoord te achterhalen. Zij komt tot de ontdekking dat
de lijn tussen loyaliteit en liefde gevaarlijk terrein is. Megan Abbott (Detroit, 1971) won meerdere
malen de Edgar Award voor haar thrillers Ze wordt ook wel de koningin van de kleinburgerlijke
beklemming genoemd, door haar vlijmscherpe beschrijvingen van het bekrompen leven in een
provinciestadje. De pers over De koorts: `De koorts heeft een ijzersterk plot waar je vrijwel direct in
meegezogen wordt. Koortsachtig lees je door om achter de oorzaak van de mysterieuze uitbraak te
komen. Chicklit.nl `De koorts is een onwijs spannend boek dat gebaseerd is op een waargebeurd
verhaal. Flair
De vijfde brief Nicola Moriarty 2017-09-26 Nicola Moriarty schreef de feelgoodroman ‘De vijfde
brief’(The Fifth Letter) Moriarty komt uit een schrijversfamilie; ook haar zussen Liane Moriarty en
Jaclyn Moriarty staan regelmatig in de bestsellerlijsten. Al op de middelbare school waren Joni, Deb,
Eden en Trina de beste vriendinnen. Ze deelden altijd alles – roddels, verliefdheden, geheimen.
Maar sindsdien zijn hun levens elk een eigen richting op gegaan, en zelfs hun jaarlijkse weekje weg
met z’n vieren voelt steeds meer als een verplichting. Dit jaar heeft Joni een plan: eindelijk weer
eens écht naar elkaar luisteren. Elk van hen schrijft een brief, met daarin een geheim dat ze nog
nooit met elkaar gedeeld hebben. De uitkomst maakt pijnlijk duidelijk dat ze elkaar lang niet zo
goed kenden als ze dachten. Dan ontdekt Joni een vijfde brief, een brief waarin een van hen vertelt
hoezeer ze een van haar vriendinnen háát om iets wat jaren geleden is gebeurd, en hoe vaak ze op
het punt heeft gestaan haar iets aan te doen. Wie van hen heeft dit geschreven? En wie kan Joni
nog vertrouwen? voor de fans van Jojo Moyes en Liane Moriarty ‘Wie is de schrijver van de vijfde
brief? Deze roman laat treffend zien hoe onbetrouwbaar zulke lange vriendschappen soms kunnen
zijn.’ Publishers Weekly
De peetdochter Jackie Collins 1996 De zoon van straatarme Italiaanse immigranten en diens
dochter schuwen geen enkel middel om in New York een zakenimperium op te bouwen.
Een mooie dag om te sterven R.J. Ellory 2011-03-04 In 1984 stopte John Costello's leven. Maar zijn
hart bleef kloppen... Hij en zijn vriendin Nadia waren het slachtoffer van een van de beruchtste
Amerikaanse seriemoordenaars aller tijden. Nadia was op slag dood, maar wonderbaarlijk genoeg
overleefde Costello de brute aanval. Door die gebeurtenis is hij ernstig geestelijk beschadigd en
wordt zijn leven beheerst door angsten en neuroses. Desondanks is er niemand die méér weet over
seriemoordenaars dan hij. Twintig jaar later overspoelt een nieuwe golf van moorden New York,
schijnbaar willekeurig, tot Costello een complex patroon ontdekt dat de delicten onderling verbindt.
Maar deze duistere kennis brengt zijn leven opnieuw in gevaar.

In memoriam Jeffery Deaver 2010-03-01 Langs de snelweg van Monterey, Californië, verschijnen
steeds regelmatiger herdenkingskruizen - niet ter herinnering aan dedelijke ongelukken in het
verleden, maar als aankondiging van gruwelijke moorden die nog zullen volgen. Kathryn Dance,
kinetisch expert bij het California Bureau of Investigation, wordt ingeroepen om de zaak op te
lossen. Al snel komt ze op het spoor van de tiener Travis Brigham. Zijn rol bij een fataal autoongeluk leidde tot verschrikkelijke haataanvallen tegen hem op een populair weblog. Terwijl
Kathryn wanhopig zoekt naar aanwijzignen waar Travis zich schuilhoudt, werkt deze zijn lijstje af.
Door gebruik te maken van persoonlijke details op blogs en community's maakt hij elke moord zo
persoonlijk en afschuwelijk mogelijk...
Heimwee naar een andere wereld Ottessa Moshfegh 2019-05-20 Er is iets onheilspellends aan de
hand in de verhalen van Ottessa Moshfegh - iets dat haast een beetje gevaarlijk aanvoelt - terwijl ze
tegelijkertijd ook betoverend zijn en je soms hardop aan het lachen maken. Haar personages zijn
altijd op een of andere manier onhandig; ze verlangen naar contact met anderen en proberen hun
leven te beteren, elk op hun eigen manier, maar worden vaak gehinderd door verkeerde prikkels en
existentiële onzekerheden. Heimwee naar een andere wereld is een masterclass in de variaties in
zelfbedrog via een breed scala aan personages die leven in onze huidige tijd. Maar het echt unieke
aan haar vertelstem, de echte Moshfegh-ervaring, is de manier waarop ze het groteske en
wanstaltige verlecht met tederheid en compassie. Het vlees is zwak, het hout is krom, mensen zijn
wreed tegen elkaar, en stompzinnig, en kwetsend. Maar soms openbaart schoonheid zich op
vreemde plekken. En de duistere toon in deze verhalen is erg verfrissend. De lezer is in de handen
van een auteur met een groot intellect, een groot hart die zich bedient van woedende uithalen en
vlijmscherpe kleine speldenprikken. En die naald raakt de gevoelige plek voordat we de prik zelfs
maar voelen.
Christmas Shopaholic Sophie Kinsella 2019-11-09 Becky Bloomwood is dol op kerst. Het gaat altijd
hetzelfde: haar ouders verzorgen het diner en de buren komen langs in vreselijke kersttruien. Maar
dit jaar lijkt alles anders, Becky's ouders verhuizen en vragen Becky het diner te organiseren. Wat
kan er nou misgaan? Haar zus Jess eist vegan kalkoen, haar man Luke vraagt alweer aftershave en
Minnie wil een heel specifieke picknickmand - en dan verschijnt er ook nog onverwacht een exvriendje met zijn opdringerige nieuwe vriendin, en hun motieven zijn verre van duidelijk. Wordt het
een chaos of lukt het Becky er een fijne kerst van te maken?
Princess Daisy Judith Krantz 1980 De dochter van een Amerikaanse filmster en een Russische prins
vindt na veel wederwaardigheden in de tv-reclame en de cosmeticawereld en na zich ontworsteld
te hebben aan de invloed van haar halfbroer het geluk aan de zijde van een multimiljonair.
Fatale keuze Kathy Reichs 2011-10-07 De negenjarige Emily Anne wordt doodgeschoten terwijl ze
op weg is naar balletles. Een tiener uit Noord-Carolina verdwijnt spoorloos. Delen van de skeletten
van de meisjes worden honderden kilometers van huis gevonden. Het onderzoek van forensisch
antropologe dr. Temperence Brennan naar de dood van de meisjes leidt naar de bizarre,
gewelddadige wereld van twee rivaliserende motorbendes. Als er nog meer doden vallen, haar baas
Pierre LaManche in het ziekenhuis terechtkomt en haar vriend, rechercheur Andrew Ryan,
onbereikbaar is, bindt Tempe in haar eentje de strijd aan met een cultuur waarin het kwaad vaak
een masker draagt.
Sidney Sheldon's The Silent Widow Tilly Bagshawe 2022-05-10 New York Times–bestselling author
Tilly Bagshawe continues the enduring legacy of beloved suspense author Sidney Sheldon with a
new tale of glamour, suspense, and unexpected twists A young American au pair, Charlotte Clancy,
vanishes without a trace in Mexico City. The case is left cold, but its legacy will be devastating. A
decade later, LA is shaken by a spate of violent murders. Psychologist Nikki Roberts is the common
link between the victims, her patients at the heart of this treacherous web. When someone makes
an attempt on Nikki’s life, it’s clear she is a marked woman. Nikki makes a living out of reading
people, drawing out their secrets, but the key to this shocking pattern eludes her. With the police at
a dead end Nikki drafts in Derek Williams, a PI who isn’t afraid to put his hand into the hornet’s
nest. Williams was thwarted in the notorious Charlotte Clancy case all those years ago, but what he
unearths in LA—and the mention of one name in particular—leaves him cold, and takes him on a
dangerous path into the past. A shadowy manipulator has brought his deadly game to the streets of
LA. In a crime spanning generations, it seems Nikki Roberts knows all too much—and a ruthless
killer knows the price of her silence. In this crooked city, where enemies and friends are one and

the same, Nikki must be the master of her own escape...
Het verraad van Bethlehem Matt Beynon Rees 2011-03-12 De held van Het verraad van Bethlehem
heet Omar Yussef.Hij is leraar geschiedenis in een Palestijns vluchtelingenkamp aan de rand van
Bethlehem, een bescheiden idealist, wars van radicalisme en geweld. In deze Omar Yussef huist
een onverschrokken amateurdetective, een Palestijnse Philip Marlowe die hummus eet en
gesmokkeldewhisky drinkt. George Saba is een favoriete oud-leerling van Yussef; hij behoort tot de
minderheid van christelijke Palestijnen.Als Israëlische sluipschutters een Palestijnse opstandeling
doden,wordt Saba opgepakt op verdenking van collaboratie met de Israëliërs. Yussef, overtuigd van
de onschuld van George, begint aan een eenzame kruistocht op zoek naar de werkelijke dader.
Niemand helpt hem, dat is veel te gevaarlijk. Maar zijn vastbeslotenheid om de naam van zijn
vriend te zuiveren wint het van zijn angst. Het verraad van Bethlehem is een indringend portret van
de Westelijke Jordaanoever, waar Palestijnen in een wereld van geweld, religieus fanatisme en
corruptie hun dagelijks leven proberen te leiden; een misdaadroman die de drama's van dit
verscheurde land beter verheldert dan welk essay ook.
Eenzame vrouw Harold Robbins 2021-04-26 Hoe is het om vrouw te zijn in de wondere wereld van
Hollywood? Is het wel zo betoverend als het lijkt? JeriLee Randall heeft na vele woelige jaren als
stripteasedanseres en gastvrouw in een seksclub zichzelf omhoog gewerkt tot topactrice. Na vele
foute mannen, een stukgelopen huwelijk en schimmige baantjes, heeft ze een veelbewogen
zoektocht naar haar seksualiteit doorstaan. Alsnog moet ze in de harde wereld van Hollywood sterk
in haar schoenen staan om haar waardigheid en respect te behouden. Blijft het voor JeriLee
eenzaam aan de top? In ‘Eenzame vrouw’ vertelt Harold Robbins voor het eerst het verhaal van een
ambitieuze en verleidelijke vrouw, die een heldin is geworden in de moderne literatuur. De in New
York geboren Harold Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn
meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32 talen.
In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete
seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst
twaalf romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het
boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood
dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere
bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’
(1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen
aan bod zoals prestige, geld en macht.
Сидни Шелдон Тилли Бэгшоу 2020 New York Times bestselling author Tilly Bagshawe, continuing
the enduring legacy of #1 bestselling suspense author Sidney Sheldon, is back with a new tale of
glamour, suspense, and unexpected twists in Sidney Sheldon's The Silent Widow. A young American
au pair, Charlotte Clancy, vanishes without a trace in Mexico City. The case is left cold, but its
legacy will be devastating. A decade later, LA is shaken by a spate of violent murders. Psychologist
Nikki Roberts is the common link between the victims, her patients at the heart of this treacherous
web. When someone makes an attempt on Nikki's life, it's clear she is a marked woman. Nikki
makes a living out of reading people, drawing out their secrets, but the key to this shocking pattern
eludes her. With the police at a dead end Nikki drafts in Derek Williams, a PI who isn't afraid to put
his hand into the hornet's nest. Williams was thwarted in the notorious Charlotte Clancy case all
those years ago, but what he unearths in LA--and the mention of one name in particular--leaves him
cold, and takes him on a dangerous path into the past. A shadowy manipulator has brought his
deadly game to the streets of LA. In a crime spanning generations, it seems Nikki Roberts knows all
too much--and a ruthless killer knows the price of her silence. In this crooked city, where enemies
and friends are one and the same, Nikki must be the master of her own escape.
Dood op de kaap Mary Higgins Clark 1993 Acht misdaadverhalen.
Waarheen je ook vlucht Elizabeth Haynes 2012-10-25 Niemand gelooft Catherine als ze wordt
bedreigd door haar aantrekkelijke en charmante vriend Lee. Hij probeert absolute controle over
haar leven te krijgen en manipuleert haar vrienden. Volledig op zichzelf teruggeworpen, bedenkt ze
een plan om te ontsnappen aan haar dubieuze geliefde een plan waarvan ze de uitvoering
ternauwernood overleeft. Enkele jaren later probeert Catherine in een andere stad haar leven
opnieuw op te bouwen en het verleden achter zich te laten. Langzaam maar zeker leert ze weer op
zichzelf te vertrouwen en krijgt ze haar dwangmatige obsessies onder controle. Maar altijd blijft de

angst bestaan dat ze Lee ergens weer zal tegenkomen
Het Van Gogh bedrog Jeffrey Archer 2021-05-19 De wrede moord op een oude aristocratische
dame in haar buitenhuis, de avond voor de aanslag op het World Trade Center in New York, stelt de
FBI en Interpol voor een lastige opgave. Ze moeten namelijk een verband vinden tussen deze
moord en het mogelijke motief: een uitermate waardevol schilderij van Van Gogh. Een jonge vrouw,
die in de noordelijke toren van het WTC is als deze door het eerste vliegtuig wordt doorboord, blijkt
uiteindelijk als enige over de moed te beschikken om te strijden voor rechtvaardigheid en de moord
op de oude vrouw te wreken. Van Anna Petrescu wordt aangenomen dat ze dood is, een status die
ze gebruikt om Amerika te ontvluchten, om vervolgens achtervolgd te worden van Toronto tot
Londen, tot Hong Kong, Tokio en Boekarest. Langzaam ontvouwt zich een netwerk van compleet
verschillende personen die allemaal bereid zijn het ondenkbare te doen voor dat ene bijzondere
schilderij. Het is echter pas bij Anna's terugkeer in New York dat de puzzel gelegd kan worden. Wat
zit er toch achter de ogenschijnlijk onweerstaanbare aantrekkingskracht van Van Gogh's Zelfportret
met verbonden oor? Want dat kunstwerk is het enige dat de vermoorde oude vrouw, een afgehakt
oor, een advocaat met een maar één cliënt, een deal van 50 miljoen, een corrupte Olympiër en een
Engelse gravin met elkaar verbindt... Jeffrey Archer, in zijn twaalfde roman, strikt de lezer in een
ingenieus web van onverwachte wendingen en spannende intriges, en laat deze pas op de laatste
pagina weer gaan. Jeffrey Archer is een Britse auteur en voormalig politicus. Hij was vijf jaar lid van
het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in 1974 en
heeft sindsdien meerdere internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de
'Clifton-kronieken'. Naast thrillers schrijft hij korte verhalen en toneelstukken. In zijn
autobiografische trilogie 'Gevangenisdagboeken' doet hij verslag van de celstraf die hij moest
uitzitten na een veroordeling voor meineed. Jeffrey Archer is een van de meest succesvolle auteurs
van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320 miljoen verkochte boeken wereldwijd. Archer is
getrouwd, heeft twee zoons en drie kleinkinderen en woont afwisselend in Londen, Cambridge en
op Mallorca.
De giganten Harold Robbins 2021-04-26 Het draait allemaal om hartstocht, ambitie en passie in
Angelo’s en Loren’s race naar de top. Angelo, een succesvol autocoureur, is zo snel als het licht in
zijn prestigieuze raceauto's, maar ook met vrouwen. Loren Hardeman is de machtige baas van een
autoproductiebedrijf, maar krijgt het heet onder de voeten wanneer zijn kleinzoon zich steeds
dichter naar de top toe werkt. Angelo en Loren, beiden groot liefhebber van auto’s en aantrekkelijke
vrouwen, slaan hun handen ineen en willen de nieuwste en beste racewagen produceren. De auto
vernoemen ze naar Loren’s kleindochter Betsy. Wordt Betsy een van Angelo’s laatste veroveringen?
In ‘De giganten’ neemt Robbins je mee in de meedogenloze wereld van de auto-industrie en geeft
de eeuwige strijd om macht glansrijk weer. 'De droommachine' is het tweede en laatste deel in de
Hardeman-reeks De in New York geboren Harold Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen
auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn
boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder
toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse
publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de
hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over
de filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar
werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’
(1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen
hedendaagse onderwerpen aan bod zoals prestige, geld en macht.
Bones voor altijd Kathy Reichs 2013-05-15 Een jonge vrouw die zich Amy Roberts noemt, wordt
hevig bloedend opgenomen in een ziekenhuis in Montreal. Als geconstateerd wordt dat ze net een
kind heeft gebaard, is de vrouw al weer gevlogen. De politie vindt op het opgegeven adres
bloederige handdoeken en schakelt Temperance Brennan in.In het vervallen appartement ontdekt
Tempe tot haar afschuw de stoffelijke resten van drie baby s. Volgens de huisbaas woont er ene
Alma Rogers. Dan duikt er iemand op die Alva Rodrigez zoekt. Is dit dezelfde persoon? Heeft ze
haar eigen kinderen gedood? En waar is ze gebleven? Met haar oude vlam, detective Andrew Ryan,
en rcmp-sergeant Ollie Hasty, met wie ze helaas ook wat heeft gehad, volgt Tempe het spoor naar
Yellowknife, een afgelegen diamantmijn. Wat ze daar ontdekken is gruwelijker dan ze zich hadden
kunnen voorstellen.

Oude botten Preston & Child 2020-04-30 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.
Zero cool John Lange 2014-06-27 Michael Crichton - Zero cool De herontdekking van legendarische
thrillers van Michael Crichton De bestsellerauteur van Jurassic Park, Disclosure en Congo De
Amerikaanse radioloog Peter Ross wilde alleen maar lekker ongestoord op vakantie. Maar als hij
eenmaal de verleidelijke Angela Locke ontmoet, raakt hij verstrikt in een oorlog tussen rivaliserende
bendes die uit zijn op een kostbare schat. Van Barcelona naar de verregende straten van Parijs, van
de tuinen van het Alhambra naar de donkere catacomben Peter Ross is een alledaagse man die een
wanhopige strijd voert om een eeuwenoud geheim te ontrafelen en daarbij moet vechten voor zijn
leven... Lang voordat hij Jurassic Park schreef, en het scenario voor blockbusters als Twister en de
tv-serie ER, was Michael Crichton een briljante student aan de Harvard Medical School en schreef hij
s nachts genrethrillers onder het ultrageheime pseudoniem `John Lange . Tussen 1966 en 1972
publiceerde Lange een reeks boeken en verdween toen. Totdat, veertig jaar nadat John Lange was
geboren, Michael Crichton vlak voor zijn overlijden instemde met heruitgave van de boeken,
waarvan hij er twee opnieuw redigeerde en voor één zelfs nieuwe hoofdstukken schreef. Ze
verschijnen nu voor het eerst in Nederlandse vertaling. 'Michaels talent is nog groter dan zijn eigen
dinosaurussen uit Jurassic Park. Niemand kan in zijn schaduw staan.' Steven Spielberg 'Sterke plots
en perfect tempo.' TIME
De veroordeling John Grisham 2016-10-27 Een verbluffend en meeslepend kort verhaal dat
voorafgaat aan John Grishams nieuwste thriller, De klokkenluider. Een rechter met haar eerste
moordzaak. Een advocaat die het allemaal te veel wordt. Een aanklager die bloed ruikt en uit is op
eeuwige roem. De beklaagde, die misschien onschuldig is. En de moordenaar, die mogelijk de
perfecte misdaad heeft gepleegd.
Sidney Sheldon Untitled Sidney Sheldon 2018-06
Een zoon van de duivel Harold Robbins 2021-04-26 Ben je een slecht mens als je slechte daden
verricht? Danny Fisher is van jongs af aan op het verkeerde pad geraakt door foute vrienden in een
misdadige wijk in New York. Hij ging om met prostituees en drugsdealers en door armoede werd hij
genoodzaakt hetzelfde pad te volgen. Maar diep van binnen is hij een goed mens, hij houdt van zijn
vrouw en stal alleen om te overleven. Tijdens een criminele daad komt zijn leven op het spel te
staan wanneer gangsters hem opzettelijk tegenwerken. Of hij er deze keer ook weer met alleen
kleerscheuren vanaf komt, zal moeten blijken... De in New York geboren Harold Robbins
(1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen
exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door
met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages de
aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd
met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De
droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat
gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende
werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966).
Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod
zoals prestige, geld en macht.
Pegasus Danielle Steel 2015-11-05 Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog vlucht Nicolas
naar Amerika. Hij heeft niets meer, alleen zijn raspaard. Met veel inzet probeert hij een nieuw leven
op te bouwen. Het lukt – maar dan blijkt het verleden hem achterna te reizen. Danielle Steel heeft
van haar 91 romans rond de 800 miljoen exemplaren verkocht in ongeveer 50 verschillende landen.
Meer dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie en haar romans staan steevast in de

bestsellerlijst van The New York Times. ‘Toegankelijk, glamoureus en romantisch tegelijk.’ Vriendin
Wat ze naliet T.R. Richmond 2015-10-06 Wat ze naliet van T.R. Richmond is een must voor fans
van Het kaartenhuis en Gone Girl. Toen de jonge vrouw Alice Salmon een jaar geleden verdronk,
maakte die schokkende gebeurtenis veel los. In het nieuws, op internet, via e-mail en sms’jes,
iedereen had het over haar en over wat er precies was gebeurd. Antropoloog Jeremy Cooke begint
het leven van Alice aan de hand van dagboeken en blogs te reconstrueren. Dan blijkt dat Alice en
haar dierbaren iets te verbergen hebben. Het bijzondere aan Wat ze naliet van T.R. Richmond is dat
deze thriller is opgebouwd uit onder andere dagboekfragmenten, blogs en brieven. De lezer kruipt
in de huid van Jeremy Cooke en wordt zo meegezogen in het mysterie Alice. ‘Wat een plezier om
een thriller te lezen die zo ambitieus is en vol zit met emotie en spanning. Bravo!’ – Nicci French
Target Utama (The Silent Widow) Tilly Bagshawe/ Sidney Sheldon 2019-04-22 Dua pembunuhan
brutal mengejutkan L.A. dan Nikki Roberts menjadi rantai antara kedua korban. Namun ketika
seseorang terang-terangan mencoba membunuhnya, ia sadar dirinya sendiri dalam bahaya. Ketika
polisi tidak memberinya jawaban, Nikki memutuskan menyewa Derek Williams, detektif swasta
yang tidak takut menantang bahaya. Penyelidikan Williams membawa mereka ke sebuah
nama––yang kemudian menuntun mereka ke jalur penuh bahaya. Seorang manipulator kejam
membawa permainan mematikan ke jalanan L.A. dan Nikki Roberts tahu terlalu banyak. Nikki pun
menjadi target utama.
Een vreemdeling in de spiegel Sidney Sheldon 1996 Een man en een vrouw die elk vechten voor
roem en succes, ontmoeten elkaar na een stormachtige levensperiode in Hollywood en denken dan
eindelijk het geluk te hebben gevonden.
Ik weet een geheim Tess Gerritsen 2017-09-14 Rizzoli en Isles onderzoeken een van de meest
bizarre moorden die ze ooit hebben gezien: een jonge vrouw ligt op haar bed, haar ogen uit hun
kassen gehaald en in haar handen gelegd. Is het een hint naar de horrorfilms die de vrouw heeft
gemaakt? Als er een tweede slachtoffer valt, weten Rizzoli en Isles dat ze snel moeten zijn. Vreemd
genoeg is er iemand die denkt dat zijzelf de volgende is, want ze is op de hoogte van een geheim.
Dat ze nooit aan iemand zal vertellen.
Schandalig Tilly Bagshawe 2011-10-09 Als Sasha Miller wordt toegelaten aan de universiteit van
Cambridge komt er een droom voor haar uit. Ze bezwijkt er echter voor de leugenachtige charmes
van haar studiecoördinator Theo Dexter en blijft bedrogen achter, vernederd en met een gebroken
hart. Ze vertrekt naar de Verenigde Staten om haar leven weer op te bouwen. Jaren later verlaat
Sasha Harvard Business School met maar één doel: de ondergang van de nu beroemde professor
Dexter.Intussen wordt ook Dexters veelgeplaagde vrouw Theresa ingeruild voor een knapper,
jonger exemplaar. Op een avond staat Sasha voor haar deur. Ze wil tegen elke prijs wraak nemen
op Theo Dexter, en als Theresa haar wil helpen, graag. De man die met deze twee wraakzuchtige
vrouwen te maken krijgt, kan maar beter een goede schuilplaats zoeken!
De duivel als leidsman Harold Robbins 1989 Sleutelroman over het leven van de kluizenaarmiljonair Howard Hughes.
Het naakte gezicht Sidney Sheldon 1994 Een psycho-analyticus die verdacht wordt van moord op
twee directe medewerkers, probeert zelf zijn onschuld te bewijzen.
Nachten van eenzaamheid / druk 4 Sidney Sheldon 2007-08 Twee jonge Amerikaanse vrouwen
proberen erachter te komen waaraan hun echtgenoten zijn gestorven omdat ze niet geloven dat de
mannen zelfmoord hebben gepleegd.
De wraak van de Santangelo's Jackie Collins 2016-07-04 Passie, lust en machtige families: Jackie
Collins beschrijft de glamour van Hollywood als geen ander Een verraderlijke aanval. Een
wraakzuchtige vijand. Een machtige rivaal... dat is de dagelijkse realiteit van Lucky Santangelo.
Hoewel Lucky op zakelijk vlak nog steeds de machtigste vrouw van de stad is, heeft ze het op
persoonlijk gebied niet altijd even makkelijk. Max, haar rebellerende tienerdochter, is hard op weg
de it-girl van de Europese modewereld te worden, met alle gevaren van dien. Ook haar zoon Bobby
gaat het niet voor de wind: hij wordt beschuldigd van een moord die hij niet heeft gepleegd, maar
alle bewijs lijkt tegen hem te spreken. Maar Lucky is niet zo ver gekomen in het leven zonder vecht
lust en nietsontziend doorzettingsvermogen, en ze leeft nog steeds met hart en ziel volgens het
familiemotto: poten af van de Santangelo’s! De wraak van de Santangelo’s is weer een
meeslepende achtbaan van liefde en verraad, passie en moord en de onverwoestbare banden van
een machtige familie. Lezers op Goodreads over de boeken van Jackie Collins ‘Jackie Collins is nog

steeds mijn favoriete schrijfster aller tijden.’ ‘De Santangeloserie staat bij mij nog steeds met stip
op nummer één.’ ‘Ik ben al verslingerd aan Jackie Collins sinds ik als tiener stiekem haar eerste
boek over Lucky Santangelo las.’ ‘Toen ik per ongeluk aan een boek van Jackie Collins begon, was
ik vanaf pagina één tot over mijn oren verliefd.’
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het
aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke
Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs.
Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische
vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen
in de bovenbouw van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich verborgen in een
wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te overleven.
Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar
Europa ging zijn vader dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil. Dan
ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis woont en heimwee heeft naar zijn
thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je
toekomst kan veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin subtiel een link
wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog. Indringende jeugdroman
over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door journalist en auteur Katherine Marsh.
Het gezicht van de duivel Sidney Sheldon 1992 Een geheim agent krijgt opdracht om tien getuigen
van de landing van een UFO op te sporen, maar wanneer hij ontdekt dat zij vlak daarna vermoord
worden, merkt hij dat ook hijzelf geen jager meer is maar een prooi.
Voor ik ga slapen SJ Watson 2011-05-26 Elke ochtend als Christine wakker wordt zijn haar
herinneringen opnieuw gewist. Haar geheugen is aangetast door een ernstig ongeluk. Elke ochtend
moet iemand haar vertellen wie ze is. Hierdoor is ze volledig afhankelijk van haar man Ben, met wie
ze al tweeëntwintig jaar getrouwd is. Dankzij haar dagboek, dat ze op advies van de dokter
bijhoudt, ontdekt ze echter dat Ben haar niet alles vertelt.
Recept voor een gelukkig huwelijk Melanie Gideon 2013-01-15 Recept voor een gelukkig huwelijk is
een hilarische en wijze roman over een vrouw die op het randje staat van een midlifecrisis en merkt
wat haar bekentenissen aan een vreemde teweegbrengen... ‘Misschien waren het de extra 2,5 kilo
die ik was aangekomen. Misschien was het omdat ik dezelfde leeftijd zou bereiken die mijn moeder
had toen ze stierf. Misschien kwam het omdat na bijna twintig jaar huwelijk mijn man en ik elkaar
niets meer te vertellen hadden. Maar toen ik een anoniem online onderzoek “Huwelijk in de 21ste
eeuw” in mijn inbox zag, wist ik nog niet hoezeer dat mijn leven zou veranderen. En toen opeens
was ik bezig vragen te beantwoorden: 7. Soms zeg ik hem dat hij snurkt wanneer hij dat niet doet,
zodat hij in de logeerkamer gaat slapen en ik het hele bed voor mezelf heb 32. Dat, als we er niet
op letten, het mogelijk is om elkaar te vergeten’ 61. Chet Baker in de cassettespeler. Hij was
paprika aan het snijden voor de salade. Ik keek naar die handen en dacht: ik ga kinderen van deze
man krijgen ‘Dit boek, doorspekt met Facebook-updates, e-mailtjes en chatlogs, is een vakkundige
mix van pop culture, bijtende humor en emotionele momenten. Het hoort in de vrouwenfictie-canon
thuis, naast Het dagboek van Bridget Jones van Helen Fielding, Vallen en opstaan van Anna Maxted
en Hoe krijgt ze het voor elkaar van Allison Pearson.’ – Library Journal, starred review
De verboden belofte Lorna Cook 2021-02-02 De Highlands in Schotland, 1940. Hier zal een belofte
het lot veranderen van twee vrouwen die tientallen jaren na elkaar leven... Schotland, 1940. Terwijl
de oorlog woedt in Europa, is Invermoray House een vredige plek – tot de avond van Constance
McLay’s eenentwintigste verjaardag. Wanneer zij als enige een Spitfire ziet neerstorten in het meer,
zweert ze na zijn redding om de piloot verborgen te houden. Constance wordt verscheurd door de
loyaliteit aan haar familie en een belofte die haar duur kan komen te staan. Schotland, 2020. Kate
vertrekt naar de Highlands om Invermoray om te toveren tot een luxe B&B. Eenmaal daar ontdekt
ze dat het landgoed meer problemen heeft dan haar was verteld. Als Kate erachter komt dat het
huis ook een duistere geschiedenis kent, met de naam van Constance doorgestreept in alle
documenten, besluit ze dat ze in elk geval niet weg kan totdat het mysterie is opgelost... ‘Voor alle
fans van Kate Morton die houden van vervallen huizen, historische fictie, familiemysteries en
romantiek: lees dit boek!’ – Rain’n’books
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