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If you ally obsession such a referred The Dollmaker Forgotten Files 2 book that will manage
to pay for you worth, acquire the entirely best seller from us currently from several
preferred authors. If you want to witty books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are moreover launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections The Dollmaker Forgotten Files 2 that
we will agreed offer. It is not a propos the costs. Its approximately what you obsession
currently. This The Dollmaker Forgotten Files 2, as one of the most practicing sellers here
will agreed be in the middle of the best options to review.

De kleine getuige Jodi Picoult 2012-05-15 Hulpofficier van justitie Nina Frost behandelt het
soort misdaden dat families verscheurt. Ze leert dat medeleven tonen en keihard strijden voor
rechtvaardigheid de enige manier is om dit mijnenveld over te steken. Maar als Nina ontdekt
dat haar vijfjarige zoontje Nathaniel seksueel is misbruikt, worden in één klap al haar
absolute waarheden weggevaagd. Ze besluit het recht in eigen hand te nemen - ongeacht de
consequenties...
Het kwaad in jou Karen Rose 2019-02-19 Een nieuwe thriller van bestsellerauteur Karen Rose,
de koningin van Romantic Suspense. ‘Het kwaad in jou’ (Monster in the Closet) is wederom
doorspekt met spanning, erotiek, intriges, moord en bedrog. Rechercheur Clay Maynard spoort
vermiste kinderen op, maar zijn eigen dochter Taylor is door haar moeder jarenlang bij hem
weggehouden. Al sinds haar jeugd heeft haar moeder Taylor verteld dat haar vader een monster
is, maar nu ze hem eindelijk ontmoet kan ze dat beeld bijstellen. Terwijl Taylor werkt als
therapeut en eindelijk nieuwe vriendschappen en familiebanden durft aan te gaan, ligt er een
gevaar op de loer. Een gevaar dat duisterder en bedreigender is dan iedereen kan vermoeden...
Karen Rose schrijft thrillers die wereldwijde bestsellers zijn. Voor haar boeken werd zij
meermaals bekroond. Karen Rose woont en werkt in Florida.
Het nachtvuur Michael Connelly 2020-02-18 IJzersterke nieuwe thriller van de schrijver van
De nachtploeg, de VN-Thriller van het Jaar 2018 Toen Harry Bosch net begon als rechercheur,
nam John Jack Thompson hem onder zijn hoede en leerde hem alles wat hij moest weten over het
vak. Zijn mentor was ervan overtuigd dat je maar op één manier een echt goede politieman kon
zijn: door elke zaak persoonlijk op te nemen en met koppig doorzettingsvermogen aan te
pakken. Als Thompson overlijdt, wordt Harry benaderd door zijn weduwe, die hem een oud
dossier geeft. Het blijkt om een zaak te gaan die Thompson nooit heeft kunnen oplossen. Het
dossier had hij op de dag van zijn pensioen tegen alle regels in mee naar huis genomen. Om
erachter te komen waarom deze zaak Thompson zo dwarszat, gaat Harry naar Renée Ballard en
vraagt haar hem te helpen de cold case op te lossen. Terwijl ze eraan werken, rijst de
alarmerende vraag of Harry’s geliefde mentor het -dossier heeft meegenomen om de zaak tijdens
zijn pensioen op te lossen... of om juist te voorkomen dat die ooit opgelost zou worden. De
pers over Michael Connelly ‘Bijna griezelig hoe Connelly altijd weer de juiste toon weet te
treffen.’ Vrij Nederland ‘De beste thrillerschrijver van allemaal.’ Algemeen Dagblad ‘Alles
wat de man schrijft is zonder meer goed tot zeer goed.’ Humo
Over de schreef Karen Rose 2015-05-15 Karen Rose is de koningin van thrillers met een flinke
dosis romantiek. In Over de schreef is de mix van spanning en romantiek weer voelbaar op elke
pagina. Een pageturner! Rechercheur Stevie Mazzetti verloor een aantal jaar geleden haar man
en zoontje bij een roofoverval. Sinds die tijd stort ze zich op haar werk en de zorg voor
haar dochtertje Cordelia. Wanneer een oud-collega van Stevie zich ontwikkelt tot een
psychopaat en haar leven én dat van haar dochtertje bedreigt, duikt privédetective Clay
Maynard weer op in haar leven. Hij is de man die haar meermaals de liefde heeft verklaard,
maar die ze tot nu toe steeds heeft afgewezen. Clay zet alles op alles om Stevie en haar
dochtertje te beschermen en daarmee haar hart te winnen. Daarvoor moet hij wel zorgen dat zij
uit handen blijft van een moordenaar die niets te verliezen heeft...
De duistere kant Karen Rose 2020-02-20 Rechercheur Kimble moet de moordenaar die het gemunt
heeft op de vrouw van wie hij houdt opsporen. Om haar te beschermen zal hij duistere demonen
uit zijn verleden het hoofd moeten zien te bieden. Karen Rose is de koningin van Romantic
Suspense. De duistere kant is haar 20ste boek. Rechercheur Adam Kimble is verwikkeld in de
zwaarste zaak van zijn leven: hij moet de meedogenloze moordenaar opsporen, die het gemunt

heeft op de vrouw van wie hij houdt. Om Meredith te beschermen moet hij alles doen wat in
zijn vermogen ligt en zal hij de duistere demonen uit zijn verleden het hoofd moeten zien te
bieden... Karen Rose is de auteur van toptitels als oa Nergens veilig, Moord voor mij, Het
kwaad in jou, In het donker en Op het spel.
De wolvenprinses Cathryn Constable 2013-09-03 Tijdens een schoolreis naar Rusland belanden
de drie vriendinnen Sophie, Marianne en Delphine op het mooie, maar vervallen winterpaleis
van de exotische prinses Anna Fjodorovna Volkonskaya. Zij vertelt hun spannende legendes over
brute moorden en verloren diamanten. Maar als het nacht wordt en het wolvengehuil om het
paleis haar kippenvel bezorgd, komt Sophie erachter dat de prinses hun niet alles vertelt...
Artemis Fowl en de tijdparadox Eoin Colfer 2010-06-07 Artemis Fowl staat tegenover zijn
dodelijkste vijand: zichzelf. Problemen zijn Artemis niet vreemd. Integendeel, hij lijkt er
wel een magneet voor te zijn. Mensetende trollen, gewapende en gevaarlijke (niet te vergeten
high-tech) elfen, vuurgooiende aardmannen hij heeft ze allemaal voorbij zien komen. Hij had
besloten om zich vanaf nu te gaan richten op criminaliteit van het meer magische soort. Maar
nu is zijn moeder ernstig ziek. Artemis Fowl moet terug in de tijd om het enig beschikbare
medicijn te stelen uit de greep van het jonge, criminele meesterbrein: Artemis Fowl.
Inderdaad Samen met elfenkapitein Holly Short aan zijn zijde, gaat Artemis Fowl de strijd aan
met zichzelf. De rampspoed kan beginnen.
Gespleten Karin Slaughter 2018-06-12 ‘Karin Slaughter is wederom in bloedvorm.’ ★★★★
Telegraaf Sterke personages, bloedstollende spanning, met verve en vakmanschap geschreven.
Andrea Cooper denkt haar moeder, Laura, door en door te kennen. Maar wanneer het restaurant
waar ze samen lunchen onder vuur wordt genomen en een doodgewone middag in een bloedbad
eindigt, ziet Andrea een heel andere kant van haar. De koelbloedigheid waarmee moeder de
schutter overmeestert en doodt, vindt ze ronduit schokkend. Het blijkt dat Laura zich al
dertig jaar schuilhoudt onder een andere naam en haar verleden één grote leugen is. Wat is er
gebeurd en waarom wil iemand haar het zwijgen opleggen? En wat moet je doen als je eigen
moeder een leugenaar blijkt te zijn - of ergen dan dat? ‘Karin Slaughter is adembenemend
sterk in haar deconstructie van Laura, het übermoederdier in wie goed en kwaad een
verbluffend spel spelen.’ Knack ‘Gruwelijk knap opgeschreven.’ de Volkskrant ‘Vakwerk.’ De
Standaard ‘Waanzinnig goed.’ Twan Huys
Duivelsdag Andrew Michael Hurley 2018-03-28 Elke herfst keert John Pentecost terug naar de
schapenboerderij in Lancashire waar hij opgroeide, om zijn vader te helpen. Doorgaans gebeurt
er vrij weinig in de Endlands, maar dit jaar is Johns grootvader overleden. Bovendien
vergezelt zijn nieuwe vrouw, Katherine, hem voor het eerst bij zijn bezoek aan de familie. De
Endlands zijn een traditionele gemeenschap. Volksverhalen en eeuwenoude rituelen worden er in
ere gehouden, veelal met het doel mens en dier voor de duivel te behoeden. Maar dit jaar
loopt het allemaal anders en dreigt de duivel de vrije hand te krijgen. Duivelsdag is een
verontrustende roman, die onderzoekt hoezeer we ons vastklampen aan tradities om goed en
kwaad te kunnen onderscheiden. Andrew Michael Hurley (1975) woont in Lancashire. Zijn eerste
roman, De Loney, werd verkocht aan meer dan twintig landen, won de Costa Best First Novel
Award en werd in 2016 uitgeroepen tot Book of the Year door de British Book Industry Awards.
Het boek wordt ook verfilmd. Duivelsdag is zijn tweede roman. 'De wazige aanwezigheid van de
Duivel wordt in deze roman zo tastbaar opgeroepen dat ik soms nauwelijks van het boek durfde
op te kijken, uit angst hem op de stoel naast mij naar mij te zien zitten grijnzen.'LITERARY REVIEW 'Dit levensechte verhaal over de streken van de duivel in een geïsoleerde
agrarische gemeenschap is niet voor watjes. Hurley is een superieur verteller. Hij neemt je
mee naar de woeste gronden, regelrecht in het oog van een sneeuwstorm, laat hier en daar een
hint vallen - sinistere hints over duivelsstreken en bezetenheid. En dan opeens blijf je
midden in de nacht in de heuvels achter, en vraag je je af waar het kwaad nou vandaan komt,
uit de duivel of uit de mens.' - THE TIMES 'De meesterlijke tweede roman van Hurley lost de
belofte van zijn gelauwerde debuut helemaal in - en meer dan dat.' - THE MAIL ON SUNDAY 'Deze
feilloos geschreven roman grijpt je als een klamme hand bij de strot.'- DAILY MAIL
Plofje de olifant Kathryn Jackson 2007-03-03 Een olifantje denkt dat hij er heel raar
uitziet omdat zijn vel zo ruim om hem heen zit. Prentenboekje met fleurige illustraties.
Vanaf ca. 3,5 jaar.
De poppenmaker van Krakau Rachael M. Romero 2017-10-10 Als het Land van de Poppen is
overmeesterd door ratten, voert een magische wind de pop Karolina naar het atelier van de
poppenmaker Cyrill in de Poolse stad Krakau. Daar is het oorlog. De pop en de poppenmaker
gaan Joodse kinderen helpen. Vanaf ca. 12 jaar.
Duistere troon Kendare Blake 2019-04-23 Drie koninklijke zusjes en één troon: de strijd om
de macht is begonnen...Deel 2De zusjes Katharine, Arsinoe en Mirabella zijn alle drie

erfgenaam van de troon, maar moeten, zoals elke generatie drielingen voor hen, uitvechten wie
uiteindelijk koningin wordt. Het is een gevecht op leven en dood. Wie van de koninklijke
zusjes zal als overwinnaar uit de bus komen en de troon mogen bestijgen?Katharine, eens de
zwakste van de drieling, voelt zich sterker dan ooit tevoren. Arsinoe heeft de waarheid over
haar krachten ontdekt en beseft dat haar geheim weleens in haar voordeel zou kunnen werken.
En Mirabella, altijd de sterkste en de gedoodverfde koningin, raakt niet alleen zelf in groot
gevaar: ook de mensen om haar heen lopen gevaar en ze lijkt het niet te kunnen voorkomen.Er
is niets en niemand die de zusjes tegenhoudt op weg naar de troon, behalve zijzelf...
Metronome Lorànt Deutsch 2014-09-25 Van Cité naar Châtelet-Les Halles, van Bastille naar La
Défense; aan de hand van 21 metrostations passeren we evenzoveel eeuwen Franse geschiedenis.
Lorànt Deutsch vertelt aanstekelijk: je ziet de kathedralen verrijzen, de Parijzenaars op de
stadswallen vechten en de kunstwereld ontluiken. Metronome is met vaart geschreven en zit vol
historische ontdekkingen en anekdotes. Ooit geweten dat onder de Eiffeltoren de laatste
Gallische strijders liggen begraven? Of dat de oorsprong van het hedendaagse Parijs in de
buitenwijk Nanterre ligt? Of dat Attila de Hun zich in zijn opmars naar Parijs liet stuiten
door een jonge vrouw van achtentwintig jaar? Metronome is een fascinerende reis door de
geschiedenis van Parijs.
De trein naar het oosten Caroline Moorehead 2012-04-16 Op een ijskoude ochtend in januari
1943 worden 230 vrouwen uit het Franse verzet in veewagons naar Auschwitz vervoerd. De
jongste was een schoolmeisje van vijftien, de oudste een boerin van 68. Toen de trein vertrok
zongen ze het Franse volkslied.Deze heldinnen waagden hun leven en kwamen terecht in de hel;
49 van hen keerden terug naar huis. Vriendschap en een beetje geluk maakten overleven
mogelijk.Caroline Moorehead verdiepte zich jarenlang in de verhalen van deze vrouwen en las
hun dagboeken en brieven. Ze laat zien wie ze waren, waarom ze in het verzet gingen en hoe ze
werden verraden en opgepakt door de Franse politie en de Gestapo. De trein naar het oosten is
niet alleen een hommage aan deze dappere vrouwen, het is vooral een indrukwekkend document.
Begraven verleden Brenda Novak 2018-03-13 De Stillwater-trilogie Wat is er met dominee
Barker gebeurd? Die vraag blijft de bewoners van het dorpje Stillwater bezighouden sinds hij
jaren geleden spoorloos verdween. Alleen zijn echtgenote en stiefkinderen weten het antwoord,
maar zij hebben goede redenen om te zwijgen... Deel 1 Dertien jaren zijn verstreken sinds
Grace Montgomery uit Stillwater vertrok. Dertien jaren waarin ze heeft geprobeerd de
verschrikkingen uit haar jeugd achter zich te laten. Tevergeefs. Om het verleden voorgoed te
begraven keert ze terug naar het dorp. Terug naar de roddels en het gefluister achter haar
rug. En terug naar de plek van die noodlottige nacht waarin haar stiefvader verdween. Slechts
vier mensen weten wat er toen is gebeurd: haar moeder, haar broer, haar zus en zijzelf. De
dorpsbewoners hebben echter zo hun vermoedens en zien in haar terugkeer een aanleiding om de
ware toedracht eindelijk boven tafel te krijgen. Een van hen is Kennedy Archer. Alleen wordt
hij in zijn zoektocht naar de waarheid eerder gedreven door zijn gevoelens voor Grace dan
door zijn rechtvaardigheidsbesef. Te laat beseft hij dat diezelfde waarheid allebei hun
levens zou kunnen verwoesten... Dit verhaal is eerder verschenen.
De poppenmaker Amanda Stevens 2013-06-12 New Orleans: stad van feesten en muziek, maar ook
van geheimen en misdaad. Wanneer een vrouw een van die geheimen dreigt te onthullen, proberen
duistere krachten haar tegen te houden. Zeven jaar geleden verdween Claire Ducetts dochtertje
Ruby spoorloos, en nog steeds is ze verbeten naar haar op zoek. Op een dag ziet ze in een
etalage iets wat haar hart doet overslaan: een pop die sprekend op Ruby lijkt. De winkel is
gesloten, en wanneer ze later terugkeert, is de pop verdwenen... en de eigenares van de
winkel vermoord. Als niemand wil geloven dat de pop echt bestaat en dat de maker ervan haar
dochtertje gekend moet hebben, wendt ze zich in wanhoop tot haar ex-man Dave, een voormalig
rechercheur. Dave verwijt zichzelf nog steeds dat Ruby ontvoerd is, en hoewel zijn gevecht
tegen zijn demonen hen uit elkaar heeft gedreven, gaat hij samen met haar op zoek. Voordat ze
de pop kunnen vinden, krijgen ze schokkend nieuws. Er is namelijk opnieuw een klein meisje
verdwenen...
Zij wist het Melinda Leigh 2013-08-27 Als na een ongeluk haar carrière in de dressuur
voorbij is en paardentrainster Rachel Parker terugkeert naar haar geboorteplaats, lijkt ze
daar niet erg welkom. Haar pogingen om de familieboerderij nieuw leven in te blazen worden
gehinderd door de huwelijksproblemen van haar zus en door een stalker die Rachel bedreigt.
Iemand probeert haar kapot te maken, iemand die persoonlijke dingen van haar weet en haar
bespiedt Tijdens zijn onderzoek naar het verleden van Rachel merkt politiechef Mike O Connell
niet alleen dat er heel veel verdachten zijn, maar ook dat hij te veel gevoelens heeft voor
de vrouw die hij dient te beschermen. Door het toenemende geweld tegen Rachel beseft Mike dat
hij haast moet maken. Rachels stalker lijkt niet te zullen rusten tot zij dood is. Mike en

Rachel zetten alles op alles om een web van leugens en bedrog bloot te leggen, voordat het te
laat is. `De spanning blijft oplopen tot aan de spectaculaire finale van deze romantische
thriller -Publishers Weekly
De ziener Belinda Bauer 2019-05-07 Gisteren waren ze nog een doodgewone familie: Anna en
James Buck, en hun kleine jongen Daniel. Maar in een moment van onoplettendheid veranderde
alles. Een voordeur die niet goed dicht was... en Daniel was weg. Nu zijn Anna en James twee
vreemden die elkaar niet meer recht in de ogen kunnen kijken. Wantrouwen en stille verwijten
vullen de leemte die hun zoon heeft achtergelaten. Maar Anna zet alles op alles om Daniel
terug te vinden – een vierjarige verdwijnt niet zomaar in het niets. Haar wanhopige zoektocht
leidt haar naar de rand van de afgrond. En eroverheen...
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de
beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela
beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de
geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het
verhaal van Mandela, door Mandela.
De oorlog die mijn leven redde Kimberly Brubaker Bradley 2017-01-10 De oorlog die mijn leven
redde van Kimberly Brubaker Bradley is een aangrijpend jeugdboek voor lezers van 10 tot 14
jaar. Kimberly Brubaker Bradley is een New York Times bestsellerauteur en Newbery Honor
Awardwinnaar. Haar aangrijpende jeugdboek ‘De oorlog die mijn leven redde’ zal lezers van 10
tot 14 jaar doen huiveren en ontroeren. De negenjarige Ada heeft nog nooit een stap buiten de
deur gezet. Haar moeder schaamt zich voor Ada’s klompvoeten en houdt haar binnen. Maar als
haar broertje geëvacueerd wordt uit Londen om aan de oorlog te ontsnappen, grijpt Ada haar
kans en glipt weg om hem te volgen. Zo begint er een nieuw avontuur voor Ada, en voor Susan
Smith, de vrouw die verplicht wordt de twee kinderen in huis te nemen. Er ontstaat een sterke
band tussen Ada en Susan, maar is hij sterk genoeg om de oorlog te overleven? Kimberly
Brubaker Bradley heeft al diverse jeugdboeken op haar naam staan, waaronder ‘Leap of Faith’
en ‘Jefferson’s Sons’.
De tattooverzamelaar Alison Belsham 2018-09-13 Wanneer Marni Mullins, een tatoeëerder uit
Brighton, een gevild lichaam ontdekt, heeft de onlangs gepromoveerde inspecteur Francis
Sullivan haar hulp nodig. Er loopt een seriemoordenaar rond die de tatoeages van de lichamen
van zijn slachtoffers afsnijdt terwijl zij nog leven. Marni kent de tattoowereld als geen
ander, maar heeft zo haar eigen redenen om de politie te wantrouwen. Ze achterhaalt de
identiteit van het volgende slachtoffer, maar zal ze het aan Sullivan vertellen of gaat zij
zelf achter de tattooverzamelaar aan?
Ontrafeld verleden James Patterson 2021-08-31 Laat je verrassen door New York Times
bestsellerauteur James Patterson met zijn ontroerende roman ‘Ontrafeld verleden’. Patterson
is vooral bekend van zijn bloedstollende thrillers, maar hij bewijst hier dat hij ook een
meester is in het schrijven van romans! De dertiger Jennifer heeft al het nodige meegemaakt
in haar leven en krijgt gelukkig steun van haar oma Sam, de enige familie die ze nog heeft.
Wanneer Sam plotseling verongelukt en in een coma belandt, reist Jennifer direct naar Lake
Geneva om haar te helpen. Terwijl Sam voor haar leven vecht in het ziekenhuis, vindt Jennifer
een stapel brieven die schokkende geheimen onthullen over haar oma's verleden. Hoe had Sam
dit zo lang voor haar geheim kunnen houden? De Amerikaanse James Patterson (1947) is een van
de succesvolste auteurs op dit moment met meer dan 300 miljoen verkochte exemplaren en 1
miljoen verkochte e-books wereldwijd. Maar liefst 114 boeken kwamen op de New York Times
bestseller lijst, waarvan 67 op nummer 1 stonden. Dat is een Guinness World Record! Geen
enkele Patterson thriller laat zijn lezers onberoerd, maar zijn bekendste werken zijn de
thriller reeksen over ‘Alex Cross’, verfilmd met Morgan Freeman in de hoofdrol, en de
‘Women’s Murder Club’-reeks, dat verfilmd is tot serie en in 2007 te zien was op de
Nederlandse televisie. In 2015 won Patterson de Literatuur Award van de National Book
Foundation voor zijn inzet om meer Amerikanen aan het lezen te krijgen. Voor zijn thrillers,
maar ook enkele romans en kinderboeken, heeft hij meerdere prestigieuze onderscheidingen
ontvangen, waaronder de Edgar Award.
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944
een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944
op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap,
Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van
het Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt.
Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van deze redevoering besloot
Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen.

In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp BergenBelsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van
zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een
van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig landen verschenen en er
zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons
meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven.
Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden meelijden,
zouden we niet kunnen leven." Primo Levi
De vondeling Stacey Halls 2020-10-20 1754. Zes jaar nadat Bess haar onwettige dochter Clara
achterliet in een kindertehuis in Londen, wil ze de dochter die ze nooit heeft gekend
terughalen. Ze is geschokt wanneer ze ontdekt dat Clara al eerder werd opgeëist, door
haarzelf. Haar leven komt op zijn kop te staan terwijl ze probeert te achterhalen wie haar
dochtertje heeft meegenomen en waarom. Aan de rand van Londen worstelt een jonge weduwe die
haar huis al tien jaar niet heeft verlaten met het verwelkomen van een nieuw kindermeisje.
Haar verleden dreigt haar in te halen en haar zorgvuldig geconstrueerde wereld uit elkaar te
scheuren.
Heb je me gemist? Karen Rose 2014-11-26 De thrillers van Karen Rose zijn bestsellers in
Nederland. 'Heb je me gemist' is het verhaal van Hoofdofficier van justitie Daphne
Montgomery. Zij heeft na een zware tijd een solide leven voor haarzelf en haar zoon weten op
te bouwen. Haar zorgvuldig opgebouwde vertrouwen in de mensheid wordt echter danig op de
proef gesteld wanneer haar zoon ontvoerd wordt. In de boeken van Karen Rose worden de harde
misdaadaspecten afgewisseld met een flinke dosis romantiek. Dat levert haar in Amerika de
naam 'Koningin van de Romantic Suspense'op.
Vermoord naakt J.D. Robb 2014-01-15 De moord op de dochter van een senator onthult haar
geheime leven als callgirl. Eve Dallas wordt belast met deze gevoelige zaak, en haar
onderzoek leidt naar de ondoorzichtige kringen van politiek en high society in Washington. De
zaak wordt verder gecompliceerd door de groeiende aantrekkingskracht tussen haar en Roarke,
een van de rijkste en machtigste mannen ter wereld. Hij is waanzinnig knap en gevaarlijk – en
de hoofdverdachte...
Het gerucht Lesley Kara 2020-03-03 Joanna, een alleenstaande moeder, hoort op het
schoolplein dat een beruchte moordenaar een nieuw leven leidt in haar kustdorpje. Sally
McGowan was 10 jaar toen ze 48 jaar geleden kleine Robbie Harris doodstak - er zijn geen
foto's bekend van na haar vrijlating. Dus wie is die moordenaar die nu tussen hen schijnt te
wonen, die het moorden misschien wel niet verleerd is? Ze zal leren hoe gevaarlijk één
gerucht kan zijn en hoe ver ze moet gaan om degenen van wie ze houdt te beschermen. Joanna
krijgt spijt dat ze ooit een woord heeft doorverteld.
D staat voor doodslag Sue Grafton 2014-09-23 Zodra ze Alvin Limardo ontmoet, krijgt Kinsey
Mallhone een voorgevoel. Hij wil Kinsey inhuren om 25.000 dollar aan een vijftienjarige
jongen te geven. Maar als het zo simpel is, waarom bezorgt hij het geld dan niet zelf? Iets
klopt er niet, en wanneer de cheque ongedekt blijkt, is Kinsey inderdaad keihard opgelicht.
Alvin Limardo is eigenlijk John Daggett — een voormalig gevangene met een drankprobleem, twee
vrouwen, en een hoop mensen die hem liever dood zien. Kinsey is vastberaden Daggett te pakken
te krijgen. Wanneer Daggetts lijk aanspoelt, beschouwt de politie dat als een ongeluk. Kinsey
denkt dat het moord is, maar op zoek naar gerechtigheid voor een man die iedereen leek te
verachten gaat een stuk moeilijker worden dan ze had gedacht — en wat haar te wachten staat
is nog veel gevaarlijker...
Belofte maakt schuld Sarah Pinborough 2018-06-04 Drie vrouwen, en een van hen leeft een
leugen. Maar wie? Is het Lisa? Achtervolgd door haar tragische verleden, wil ze niets anders
dan een rustig leven met haar dochter Ava. Is het Ava? Wordt een held als ze een jongetje
redt, maar ze zit helemaal niet op al die aandacht te wachten. Is het Marilyn? Heeft een
perfect leven: man, goeie baan, mooi huis. Zo lijkt het. Eén moment zal de levens van de
vrouwen voorgoed veranderen. Hun geheimen kunnen hun ondergang betekenen.
Vermoorde harten J.D. Robb 2015-10-15 Een vermoorde zwerver wordt gevonden, zijn hart met
chirurgische precisie uitgesneden. Luitenant Eve Dallas vermoedt dat deze moord in de doofpot
gestopt zal worden en dat wil ze voorkomen. Ze ontdekt al snel dat er in verschillende steden
soortgelijke moorden worden gepleegd. Ondertussen wordt ze er zelf van beschuldigd een
collega te hebben vermoord. Nu moet ze zowel haar naam in ere herstellen, als de moordenaar
vinden. De pers over Vermoorde harten 'Vaardig geschreven.' Vrij Nederland 'Het verhaal is
spannend en de plot lijkt sciencefiction maar is absoluut geloofwaardig (...) Een aanrader
voor de liefhebbers van deze serie.' NBD Biblion 'Het betere thrillerwerk. Aanbevolen!'
Leeskost.nl

Het laatste dat ze deed Gregg Olsen 2018-02-22 'Echte urgentie in het verhaal, een
uitstekend plot, een schokkende misdaad, geloofwaardige personages.' - Lee Child Voor de fans
van Het meisje in de trein en Gone Girl Vanaf het moment dat de familie Franklin een charmant
oud huis heeft laten platgooien om er een gigantisch, zielloos nieuw gebouw neer te zetten,
heeft Liz Jarret een hekel aan hen. Haar man Owen heeft het veel te druk met zijn bedrijf
verkopen, in de hoop ooit zelf een even zo groot huis te bezitten, om zich daar druk over te
maken. De enige die ervoor zorgt dat de burenruzie niet escaleert, is het kleine zoontje van
de Franklins: Charlie. Een lief knulletje dat het liefst de hele dag buiten speelt. De
gespannen situatie neemt een schokkende wending als Liz - doodmoe na een nacht studeren voor
een examen - zonder in haar spiegel te kijken haar garage uitrijdt. In eerste instantie denkt
ze dat ze een kat of een hond heeft aangereden als ze de doffe klap hoort. Wanneer ze ziet
dat het kleine Charlie is, komt haar leven in een stroomversnelling terecht van vergissingen,
leugens en onherstelbare fouten. Ze komt terecht in een nachtmerrie waaruit ze niet kan
ontsnappen en die met het uur dat verstrijkt erger lijkt te worden...
De betoverden Rene Denfeld 2014-11-07 Rene Denfeld schrijft licht in het donkerste duister
De betoverde plek is een oude stenen gevangenis, gezien door de ogen van een
terdoodveroordeelde die in zijn boeken en fantasieën overleeft en de grimmige wereld rond hem
tot een magische plaats maakt. Hij ziet en hoort wat anderen niet opmerken. In die vreemde
wereld vol geschifte poëzie en rauw gevangenisgeweld figureren twee buitenstaanders: de
gevallen priester en de dame, een onderzoekster die vergeten dossiers uitspit om
veroordeelden van de doodstraf te redden. Ze trekt zich het lot van de moordenaar York aan,
in wie ze meer een slachtoffer dan een dader vermoedt. Maar York wil niet gered worden. De
Betoverden is een prachtig en transcendent boek, dat ons eraan herinnert hoe onze
menselijkheid ons allemaal verbindt, en hoe schoonheid en liefde zelfs in de grootste
nachtmerrie kunnen overleven. Rene Denfeld schrijft een taal die onder je huid kruipt.
Zwart krijt Christopher Yates 2015-08-05 Zwart krijt van Christopher J. Yates is een
ongelooflijk spannende literaire thriller in de beste traditie van Donna Tartts De verborgen
geschiedenis. Met veel vaart en vileine humor houdt Yates in Zwart krijt de lezer tot aan de
laatste pagina in een beklemmende greep. Een spelletje met gekke opdrachten en flauwe
uitdagingen, gespeeld door zes eerstejaarsstudenten aan Oxford, veranderde al snel de aard.
Het werd grimmiger; de inzet werd hoger, de uitdagingen persoonlijker en vernederender. En
uiteindelijk ontaardde het in een wrede strijd met onvoorspelbare en fatale gevolgen. Nu,
veertien jaar later, ontmoeten de overgebleven spelers elkaar nog één keer. Voor de laatste
ronde... ‘Een originele en gelaagde psychologische thriller die je misleidt, verontrust,
kwelt en betovert. Een ijzersterk debuut.’– The Times ‘Sinister, verslavend en onvoorspelbaar
– dit is een roman die heel snel en gretig verslonden moet worden, maar wel een die je lang
bij zal blijven.’ – Red
Verloren licht Michael Connelly 2013-03-08 Vier jaar geleden onderzocht Harry Bosch de moord
op een jonge productieassistente. Terwijl hij haar collega's verhoorde, raakte hij betrokken
bij een schietpartij op een filmset. Een gepantserde wagen met daarin twee miljoen dollar,
die gebruikt zou worden voor filmopnames, werd overvallen. Het onderzoek werd overgenomen
door een andere afdeling binnen het politiekorps. Maar het geld werd nooit teruggevonden en
ook de moord op de jonge vrouw werd nooit opgelost.
De poppenfabriek Elizabeth Macneal 2019-06-21 Londen, 1850. Iris werkt in een poppenfabriek.
Silas, is taxidermist en een verwoed verzamelaar van morbide curiositeiten. De man en het
meisje ontmoeten elkaar toevallig in Hyde Park, tijdens de bouw van de wereldtentoonstelling.
Voor Silas betekent deze ontmoeting een nieuw begin. Hij besluit dat zijn leven zonder de
mooie Iris geen enkele zin heeft. Wanneer Iris wordt gevraagd als model door de beroemde
kunstschilder Louis Frost, stemt ze in op voorwaarde dat hij haar les zal geven. Het leven in
het bohemien milieu bevalt haar steeds beter. En natuurlijk worden Iris en Louis verliefd.
Ondertussen probeert ook Silas haar hart te veroveren. Zijn duistere obsessie wordt
levensgevaarlijk voor Iris.
Kentucky Women Melissa A. McEuen 2015 "Covering the Appalachian region in the east to the
Pennyroyal in the west, the essays highlight women whose aspirations, innovations, activism,
and creativity illustrate Kentucky s role in political and social reform, education, health
care, the arts, and cultural development."-Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland komt
langzamerhand in het centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen. Gelukkig kan het
huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling der seizoenen weer kan beleven.
Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Kofferdood Michael Connelly 2021-12-07 Kofferdood speelt zich af in de donkere kant van Los

Angeles, het werkterrein van Harry Bosch, de illustere rechercheur Moordzaken. De eerste zaak
waar Bosch na zijn onvrijwillige verlof mee te maken krijgt, is meteen al heavy te noemen:
een filmproducent uit Hollywood wordt vermoord aangetroffen in de kofferbak van zijn Rolls
Royce. Typisch een maffiagewoonte... Terwijl Harry Bosch steeds dieper in het onderzoek zit,
wordt hij opeens van hogerhand van deze zaak gehaald. Weten ze dan niet dat hij zich door
niets en niemand de wet laat voorschrijven? Dat alleen een kogel hem kan stoppen? En zelfs
dat laatste is niet eens zo zeker... De pers over Michael Connelly ‘Een van de allergrootste
nog levende misdaadschrijvers.’ Hebban.nl ‘Bijna griezelig hoe Connelly altijd weer de juiste
toon weet te treffen.’ Vrij Nederland ‘Connelly is de onbetwiste meester van de
politieroman.’ The Irish Times
Feminism, the Left, and Postwar Literary Culture Kathlene McDonald 2012 Audacity within
Confinement examines the cultural work of American women writers of the Left during the years
immediately following World War II, and the feminist consciousness that developed in those
years. McDonald argues that, despite efforts to contain political resistance during the
McCarthy era, women writers became more actively involved in Left politics during the period,
drawing on the rhetoric of anti-fascism to critique the cultural and ideological aspects of
women's oppression. In journal articles, essays, novels, short stories, plays, and
collections of poetry, women of the 1940s and 1950s worked to establish a feminist
consciousness in American culture. In particular, this consciousness gestated in the
Communist Party of the United States of America (CPUSA). From the 1930s to the early 1960s,
numerous Left-leaning organizations worked in tandem with the CPUSA because they saw American
Communists as their best allies against fascism, sexism, racism, workplace exploitation, and
colonialism. In the 1930s, women constituted only 10 percent of CPUSA membership, but by
1943, women made up half of the Party. This greater collective voice introduced women's
issues into CPUSA mandates and forced the Party to recognize women's cultural and ideological
oppression. The book provides a historical overview of women writers who resisted sexist
domestic ideology and who discussed the intersections of gender, race, and class. It closely
considers works by writers both well-known and obscure, including Lorraine Hansberry, Ann
Petry, Alice Childress, Ruth Steinberg, Beulah Richardson, and Beth McHenry. Their efforts to
raise awareness of women's oppression, McDonald argues, did not necessarily translate to
dramatic changes within the Left once the war ended. The book analyzes literary texts to
uncover the ambivalence, conflicts, and contradictions that women faced when trying to posit
a more egalitarian society in their writings.
Witte kaarten Anne Bishop 2017-07-18 De aankomst van Monty’s broer in Lakeside lijkt niet zo
belangrijk – maar alleen Meg weet wat er echt op het spel staat... Het vijfde en afsluitende
boek over Meg, Simon en de Anderen. ‘Witte kaarten’ van Anne Bishop is het vijfde, afrondende
boek van Anne Bishop in de serie ‘De Anderen’ over Meg Corbyn en Simon Wolfgard, die begon
met ‘Rode letters’, ‘Zwarte veren’, ‘Zilveren zicht’ en ‘Grijze ogen’. Na de mislukte opstand
zijn er nog maar weinig menselijke steden over in Thaisia. Simon, Meg, Monty en de anderen
(en Anderen) die onderdeel uitmaken van het Stadspark van Lakeside, werken hard om de broze
vrede tussen mensen en Anderen te bewaren. Maar dan komt Jimmy, Monty’s louche broer, naar
het Stadspark met het plan zich te verrijken ten koste van zijn familie – zoals altijd.
Terwijl de Anderen vol interesse toekijken en hun klauwen scherp houden, lopen de spanningen
binnen het Stadspark op. Jimmy lijkt ongevaarlijk, maar alleen Meg weet wat er echt op het
spel staat: zij heeft gezien hoe het afloopt, met zichzelf aan de rand van een graf...
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