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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.
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’.
Voorbij de horizon Jody Hedlund 2017-03-24 ‘Voorbij de horizon’ is het vierde en laatste deel van Jody Hedlunds serie rond vuurtorens. Race Point, Massachusetts, 1876. Victoria Cole heeft alles
wat haar hartje begeert: ze heeft een fortuin geërfd en een charmante verloofde. Ze heeft al twee verloofdes versleten, maar nu is ze er zeker van dat ze ware liefde heeft gevonden. Als de bruiloft
nadert, wordt Victoria bedreigd. Haar vader huurt haar vader een man in om haar te beschermen. Lijfwacht Tom Cushman heeft één gouden regel: nooit emotioneel betrokken raken bij je cliënten.
Maar hij heeft nog nooit iemand beschermd die zo aantrekkelijk en innemend is als Victoria. Na een poging tot ontvoering, wordt de bruiloft uitgesteld en houden Tom en Victoria zich schuil in een
vuurtoren totdat de dader is gevonden. Tom assisteert de vuurtorenwachter en Victoria moet doen alsof ze zijn vrouw is. En dat alles zonder de luxe van haar gebruikelijke leven. Als ze Tom beter
leert kennen en hem helpt om zijn verleden achter zich te laten, moet ze ook haar eigen angsten onder ogen zien. Ondertussen komt de ontvoerder hen op het spoor. Zullen ze ooit beiden stoppen
met vluchten en de geborgenheid vinden waar ze zo naar verlangen?
Stille zonde en gepakt Karin Slaughter 2013-09-26 Will Trent wordt in Stille zonde voor een speciale opdracht ingezet als undercoveragent. Maar zijn onderzoek naar een drugsdealer loopt niet als
gepland en hij komt er helemaal alleen voor te staan. Vechtend tegen zijn eigen demonen kan hij niet terugvallen op de steun van Sara Linton, de vrouw van wie hij houdt, maar wie hij niet durft te
vertellen dat hij zijn leven op het spel zet. Sara wordt opgeroepen wanneer een politieagent ernstig gewond is geraakt: het is haar stiefzoon Jared, die in zijn eigen huis is neergeschoten. Sara
houdt Lena, Jareds vrouw, hiervoor verantwoordelijk: Lena trekt al een leven lang problemen naar zich toe. Zonder het te weten raakt Sara betrokken bij dezelfde zaak als Will. Het duurt niet lang
tot het gevaar hen aan alle kanten omringt. In het korte verhaal Gepakt wacht Will Trent in een plaatselijk pompstation op zijn ijskoude cola. Maar door Wills ruige undercoveruiterlijk zien de
beveiligingscameras en het verveelde personeel iemand anders: de gevaarlijke crimineel Bill Black. De hel die plotseling in de winkel losbreekt stelt Will en zijn misdadige alter ego zwaar op de
proef. Een agent wordt neergeschoten, een zak met geld valt op de vloer. Een jonge vrouw verdwijnt spoorloos, en de dader vlucht weg in een gehavende pick-up, op de hielen gezeten door Will...
`Lees Karin Slaughter! **** de Volkskrant `Karin Slaughter staat aan de absolute top. De Morgen `Karin Slaughter, de koningin van de suspense. Libelle `Het lezen van een Slaughter vergt een
sterke maag en stalen zenuwen. Trouw
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.
Genadeloos Karin Slaughter 2019-04-16 Inspecteur Will Trent lijkt, gesterkt door zijn liefde voor Sara Linton, eindelijk afscheid te kunnen nemen van zijn verleden. Maar wanneer zijn collega
Amanda Wagner hem bewust buiten het onderzoek naar de moord op een jonge studente houdt, beseft hij dat de gebeurtenissen uit zijn jeugd hem nooit met rust zullen laten. Will verricht zijn
eigen speurwerk en keert daarvoor terug naar het weeshuis waar hij opgroeide. Daar treft hij onverwacht Amanda aan...
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...
Gespleten Karin Slaughter 2018-06-12 ‘Karin Slaughter is wederom in bloedvorm.’ ???? TelegraafSterke 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? Over Gespleten‘Karin Slaughter is adembenemend sterk in haar deconstructie van Laura, het übermoederdier in wie goed en kwaad een verbluffend spel spelen.’
Knack‘Opnieuw een plot om van te smullen van de Queen of Crime’ - Nouveau‘Gruwelijk knap opgeschreven.’ de Volkskrant‘Vakwerk.’ De Standaard‘Waanzinnig goed.’ Twan Huys
Kwijt Karin Slaughter 2012-10-19 Speciaal agent Will Trent werkt al vijftien jaar voor het Georgia Bureau of Investigation en is ervan overtuigd dat er zoiets bestaat als de voorgevoelens van een
agent. Juist daarom zou hij altijd op zijn eigen intuïtie moeten afgaan. Terwijl Will op surveillance is in de toiletten van het Atlanta International Airport, hoort hij ineens een kind wanhopig
fluisteren: `Ik wil graag naar huis. Hier klopt iets niet, Will voelt het tot in zijn botten. Maar voordat hij in actie komt, zijn het meisje en de man die haar begeleidt weer verdwenen. Na een
telefoontje met zijn collega s Amanda Wagner en Faith Mitchell wordt direct een Amber Alert uitgestuurd. De drukste passagiersluchthaven ter wereld wordt hermetisch afgesloten van de
buitenwereld en de geoliede machine komt knarsend tot stilstand. Alles vanwege een vermoeden dat een meisje van ongeveer zes ontvoerd is. En Will moet ervoor zorgen dat ze gevonden wordt.
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...
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.
Rod Stewart Rod Stewart 2013-10-30 Rockzanger Rod Stewart vertelt zijn verhaal in deze geautoriseerde biografie, die in Engeland een enorme bestseller was. Rod Stewart brak door met Maggie
May en daarna volgde hit op hit. Liedjes als Sailing, Da ya think I m sexy en Tonight s the night kan iedereen meezingen. Alle gebeurtenissen uit het leven van de excentrieke zanger passeren de
revue: zijn huwelijken, scheidingen en zijn affaires met Bond-girls, filmsterren en modellen. Maar hij schrijft ook openhartig over zijn ziekte, kanker, waardoor zijn leven aan een zijden draadje hing.
Onderhoudend, geestig en soms ontroerend beschrijft Rod Stewart zijn leven vol rock-`n-roll en `bad behaviour . Deze enige echte autobiografie bevat veel foto s en biedt een intieme kijk op de
belevenissen van een rockster!
Falling Up Thomas Holliday 2013-01-25 Actors know about "falling up": a split-second ignition from the wings, propelling entrance as a new character, an unwilled ascent to a different mode of
being, an in-body experience that overlays preparation, opportunity, choice, or chance. Falling Up, the first and only full-length Floyd study, is a metaphor for humanity’s uncanny ability to rise
from seeming disaster into rebirth. Floyd’s consistent succession of soars, stumbles, slides, or wrenches sings of triumph over odds. A modern Renaissance man, Floyd is our greatest living opera
composer and librettist, a trained concert pianist, a master stage director, and a teacher. In Falling Up, Holliday offers an intimate account of the life that shaped the words and music. Combining
insights from hundreds of interviews with Floyd, his family, and many of the last half-century’s greatest singers, conductors, and opera administrators, Falling Up traces Floyd’s Southern roots and
the struggles and sacrifices that accompanied his rise to operatic stardom. With more than forty photographs, the detailed evolution of Floyd’s fourteen operas, and in-depth analysis of his
nonoperatic works, Falling Up is essential reading for opera fans and professionals alike, a book that moves, informs, and entertains.
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.
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...
De laatste troef Sandra Brown 2020-04-08 ‘Wil je in één keer uitlezen.’ Libelle FBI-agent Drex Easton zit al jaren achter een misdadiger aan die hij ervan verdenkt acht rijke vrouwen te hebben
vermoord. De enige overeenkomst tussen de zaken is dat er ‘een nieuwe man’ in het leven van de slachtoffers zou zijn. Drex is ervan overtuigd dat Jasper Ford, de man die hij kent als Weston
Graham, de moordenaar is. Jasper Ford is sinds kort getrouwd met Talia Shafer, een succesvolle, rijke zakenvrouw. Drex gaat undercover als hun nieuwe buurman, maar er dreigt een onvoorzien
probleem: Drex voelt zich enorm aangetrokken tot Talia. Maar is Talia een onschuldig slachtoffer of een medeplichtige? Over de boeken van Sandra Brown ‘Spanning die zijn tanden in je zet.’
Stephen King ‘Sandra Brown stelt nooit teleur!’ Cosmopolitan ‘Brown is een ware meester in het beschrijven van passie.’ Publishers Weekly
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 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?
Stil maar Carla Kovach 2020
Wij, de overlevenden Tash Aw 2019-08-22 Ah Hock is geboren in een vissersdorpje in Maleisië. Zonder enige scholing probeert hij via slechtbetaalde baantjes te overleven in een land waar rijkdom
en veiligheid alleen gelden voor een kleine groep mensen. Terwijl globalisering en technologische vooruitgang het land en de samenleving drastisch veranderen, voelt Ah Hock zich gevangen in zijn
armoedige en uitzichtloze situatie. Dan, opeens, schijnbaar vanuit het niets, vermoordt hij een immigrant uit Bangladesh. In de rijke traditie van Albert Camus en Aravind Adiga vormt de bekentenis

van Ah Hock - opgetekend door een lokale journalist - een portret van een buitenstander zonder hoop of wroeging. Het is een confronterende kijk op de verwaarloosbare betekenis van een
mensenleven in onze huidige wereld.
De lelievijver Annika Thor 2001 In verband met haar opleiding verhuist het joodse meisje Steffi in het najaar van 1940 van het kleine eiland waar haar zusje en pleegouders wonen, naar Gotenburg.
Vervolg op 'Een eiland in zee'. Vanaf ca. 12 jaar.
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.
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.
Verstrengeld met jou Sylvia Day 2020-02-14 ‘Dit had ik nooit verwacht. Ik ben gesetteld, heb een huis dat ik volledig heb gerenoveerd, leuke vrienden en een baan die me veel voldoening schenkt.
Ik denk niet veel meer aan vroeger. Vergeven en vergeten, weet je wel. Alleen had ik er even geen rekening mee gehouden dat Garrett Frost naast me zou komen wonen. Hij is stug en brutaal, een
natuurkracht die de grond onder mijn voeten wegslaat. Ik ben te kwetsbaar om me met zijn problemen bezig te houden. Hij is gevaarlijk. Maar ook vastberaden. En héél aantrekkelijk…’
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 onwetende Lisa Jackson 2013-09-03 In haar dromen ziet ze haar zoontje Noah: een lieve tweejarige met opgerolde spijkerbroek en een rood t-shirt. Maar de gruwelijke werkelijkheid is dat hij
twee jaar geleden spoorloos verdween, zijn lichaam werd nooit gevonden. Ava, verwoest door het verlies van Noah, kan zich de details van Noah's verdwijning niet herinneren en wordt geplaagd
door vreselijke nachtmerries en visioenen. Ze wantrouwt haar familie en psychiater. Ava denkt dat zij meer weten dan ze zeggen. In het geheim bezoekt ze een hypnotiseur in een poging haar
geheugen te activeren. Ava zet door tot ze antwoorden vindt op haar vragen, maar de waarheid is erger dan ze had kunnen vermoeden. En de prijs die ze betaalt is hoger dan ze ooit had gedacht.
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...
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.
Zonder mededogen Lisa Jackson 2011-04-18 Sinds haar vader bij een overval in hun huis is doodgestoken, wordt Julia 'Jules' Farentino geplaagd door nachtmerries. Haar halfzuster Shaylee heeft
haar eigen problemen: ze is verslaafd en steelt om aan drugs te komen. Shay wordt door haar moeder naar de Blue Rock Academy gestuurd, een kostschool voor ontspoorde jongeren. Het gerucht
gaat dat er een studente om het leven is gekomen. Om Shay te beschermen solliciteert Jules naar een baan als lerares bij de Academy. Kort voor haar komst wordt er een studente gevonden die
zich heeft opgehangen en balanceert een andere student op het randje van de dood. Een hysterische Shay gelooft dat het om moord gaat. Dan wordt er weer een meisje dood aangetroffen...
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.
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.
Heer van de vliegen William Golding 2016-03-11 Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954 verscheen, schept 'Heer van de vliegen' een gewelddadig, treff end
beeld van de menselijke natuur, en wat er met deze gebeurt als de beschaving ten onder gaat. Een groep schooljongens stort neer op een onbewoond eiland. Zonder ouders of ander volwassen
toezicht moeten ze met elkaar samenwerken om te overleven, waar ze jammerlijk in falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij
verschijning met lof overladen, maar commercieel succes bleef in eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd het echter een cult-favoriet onder studenten en critici, en werd het vaak vergeleken met
Salingers De vanger in het graan wat betreft invloed op de moderne literatuur.
De vergeten zusjes Sara Blædel 2013-03-01 In een bos bij Kopenhagen wordt het lichaam van een vrouw gevonden. Het slachtoffer blijkt Lisemette te zijn, de helft van een tweeling. De meisjes zijn
dertig jaar geleden in een zwakzinnigeninrichting opgenomen en daar overleden aan een longontsteking. Maar als Lisemette al die tijd nog in leven was, wat is er dan met haar zus gebeurd?
Tegelijkertijd wordt hetzelfde gebied getroffen door een serie verkrachtingen en moorden, net als drie decennia daarvoor. Tijdens het onderzoek blijkt dat er meer aan de hand is dan rechercheur
Louise Rick zich had kunnen voorstellen.
The DC Comics Encyclopedia New Edition Matthew K. Manning 2021-07-01 The definitive e-guide to the characters of the DC Multiverse Iconic Super Heroes Batman, Superman, Wonder Woman,
Aquaman, and The Flash have been transformed in recent years, along with many other DC characters. This new edition of the most comprehensive A-Z e-guide to DC's pantheon of Super Heroes
and Super-Villains includes the latest earth-shaking developments in the DC Multiverse, with profiles of more than 1,200 characters. Created in full collaboration with DC, the encyclopedia features
characters and art from every key crossover event, including Dark Nights: Metal and its sequel Dark Nights: Death Metal. With a foreword by DC legend Jim Lee, a brand-new cover design, and
thrilling comic artwork, the fun and excitement of more than 80 years of comics history explodes off every page. Experience the DC Multiverse like never before with The DC Comics Encyclopedia
New Edition. Copyright ©2021 DC Comics. All DC characters and elements © & TM DC Comics. WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)
Heksenfee Brigitte Minne 1999 Fee Rozemarijn vindt feeën saai omdat ze zo zoet en netjes zijn. Ze wil liever een heks zijn en vertrekt tegen moeders wil naar het heksenbos. Prentenboek met
kunstzinnige prenten in zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
O staat voor onheil Sue Grafton 2014-09-23 Twintig jaar geleden werd de ex-man van Kinsey Millhone van moord beschuldigd. Kinsey heeft hem nooit een alibi willen verschaffen, maar nu blijkt dat
hij inderdaad onschuldig was. Het is tijd om een en ander recht te zetten. Op een gewone maandagochtend krijgt Kinsey een telefoontje van een man die spullen van haar heeft gevonden in een
garage die hij heeft gekocht; eigendommen uit de tijd dat ze nog getrouwd was met haar eerste man. Hoewel Kinsey niet hecht aan persoonlijke bezittingen, is ze nieuwsgierig en neemt ze een
kijkje. Maar als ze tussen de spullen een brief vindt, wordt ze gedwongen het verleden te herzien: haar eerste scheiding, de eer van haar eerste echtgenoot, de onopgeloste moord. En dit brengt
haar in groot gevaar.
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.
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...
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.
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