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going similar to book growth or library or borrowing from your connections to edit them. This is an entirely easy means to specifically
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brengen. Matterhorn is niet alleen een rauw verslag over de
waanzin van de oorlog maar tevens een krachtig en universeel
verhaal over moed, vriendschap en opoffering. In de pers ‘Een
rauw verslag vanuit de waanzinnige oorlogsjungle.’ VPRO Gids
‘Een oorlogsroman in zijn meest pure vorm.’ ***** de Volkskrant
‘Intens en authentiek. Het boek is, zoals oorlog zelf, repetitief en
bij vlagen gruwelijk.’ NRC Handelsblad
De sirene Val McDermid 2014-03-06 In De sirene introduceert Val
McDermid de internationaal geprezen thrillerserie met
psycholoog Tony Hill, waarmee ze jarenlang de bestsellerlijst
aanvoerde. Normaliter werkte psycholoog Tony Hill alleen met
seriemoordenaars die veilig achter de tralies zaten. In De sirene,
het eerste deel van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks van Val
McDermid, is het anders – deze is op vrije voeten... Als er in
Bradbury vier gruwelijk toegetakelde lijken worden gevonden,
slaat de angst in de stad toe. De politie is het spoor bijster en
schakelt klinisch psycholoog Tony Hill in voor een profiel van de
dader. Tony’s privéverleden maakt hem uitermate geschikt om de
zieke geest van de seriemoordenaar te begrijpen, maar
tegelijkertijd maakt het hem ook het perfecte volgende
slachtoffer. Al snel ontwikkelt de zaak zich tot een duister en

En elke ochtend wordt de weg naar huis steeds langer Fredrik
Backman 2017-08-02 EEN LIEFDEVOL PORTRET VAN
DEMENTIE DAT JE ECHT RAAKT In En elke ochtend wordt de
weg naar huis steeds langer schetst Fredrik Backman een
ontzettend ontroerend beeld van de strijd die een oude man
levert om zijn geliefde herinneringen niet kwijt te raken, en van
de pogingen van zijn familie om voor hem te zorgen terwijl ze
tegelijkertijd ook al een beetje afscheid moeten nemen.
Matterhorn Karl Marlantes 2011-10-09 ‘Fenomenale
debuutroman. Een van de eerlijkste en indrukwekkendste romans
die over de Vietnamoorlog zijn geschreven. En misschien zelfs
over oorlog in het algemeen.’ ***** Het Parool ‘Een literair
meesterwerk.’ Trouw Vietnam, 1969. Tweede luitenant Waino
Mellas is eenentwintig jaar en net aangekomen op Matterhorn:
een Amerikaanse vesting diep in de Vietnamese jungle. Vlak na
zijn aankomst krijgt zijn eenheid het bevel in vijandig gebied op
zoek te gaan naar een Noord-Vietnamese legerunit. Mellas en zijn
mannen zullen ziekte, honger, bloedzuigers, tijgers en een vrijwel
onzichtbare vijand moeten trotseren, maar het zijn de raciale
spanningen en de valse loyaliteiten die hen ten val dreigen te
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morbide schaakspel, waarbij Tony al zijn ervaring moet
aanspreken om te overleven... Val McDermid is de internationale
bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks, waarvan
De sirene het eerste deel is. Haar werk is onderscheiden met o.a.
de Diamond Dagger Award en de Gold Dagger Award, de prijs
voor de beste Engelse thriller. Ze wordt in meer dan dertig talen
uitgegeven en haar werk is wereldwijd al meer dan 16 miljoen
keer verkocht.
Wat jij niet ziet Eric Lindstrom 2016-09-27 'Wat jij niet ziet' is een
prachtige Young Adult over de 15-jarige Parker Grant, die dan
misschien wel blind is, maar zich daar niet door laat afremmen.
En al helemaal niet met zich laat sollen. De regels van Parker
Grant Parker Grant is blind, maar dat weerhoudt haar er niet van
om dwars door mensen heen te kijken. Ze heeft een paar
duidelijke regels in het leven geroepen. De belangrijkste: maak
geen misbruik van haar blindheid. Verraad is onvergeeflijk - een
tweede kans krijg je niet. Niet alles is wat het lijkt Als haar oude
crush Scott Kilpatrick plotseling op haar nieuwe school opduikt,
kan Parker maar op één manier reageren: hem ijskoud negeren.
Ze heeft al genoeg op haar bordje, zoals keihard trainen voor het
hardloopteam en zichzelf belonen met een gouden ster voor elke
dag dat ze niet om haar vaders dood heeft gehuild. Maar het
verleden ontwijken blijkt onmogelijk, en hoe meer Parker leert
over wat er écht gebeurd is - zowel met Scott als met haar vader hoe meer ze zich afvraagt of de dingen wel altijd zijn zoals ze
lijken. Best Teen Book of 2015 Het prachtige 'Wat jij niet ziet'
werpt licht op de blinde vlekken die we allemaal hebben in het
leven, of we nu visueel gehandicapt zijn of niet. Het
gezaghebbende Kirkus Reviews bekroonde het boek met de titel
Best Teen Book of 2015.
De goede dochter Jasmin Darznik 2011-01-27 Wanneer Jasmin
Darznik na het overlijden van haar vader haar moeder helpt met
haar verhuizing, valt er een foto uit een stapel oude brieven. In de
jonge vrouw op de foto herkent Jasmin onmiddellijk haar moeder
color-blind-dr-jenna-ramey-1-colby-marshall

in bruidskleding. Ze is ongelooflijk jong en haar
gezichtsuitdrukking doet vermoeden dat ze ieder moment in
huilen kan uitbarsten. Maar de man naast de bruid is duidelijk
niet Jasmins vader. Wanneer ze haar moeder Lili vraagt wie deze
onbekende man is, weigert zij er iets over te vertellen. Een paar
maanden later ontvangt Jasmin de eerste van tien
cassettebandjes van haar moeder die het verborgen en zeer
aangrijpende relaas bevatten van de geschiedenis van haar leven
in Iran. Langzamerhand ontrafelt Jasmin het verleden van haar
moeder en oma, dat even verdrietig als schokkend is. Ook
begrijpt Jasmin nu wie de goede dochter is aan wie haar moeder
soms refereerde: een dochter die zij heeft moeten afstaan, die
nog in Iran leeft en Sara heet en de zus van Jasmin is.
Vermeend verraad Susan Peterson 2021-02-16 Lipstick Limited
Deze vrouwen zijn sterk, sexy, en nergens bang voor. Al moeten
ze toegeven dat er mannen zijn van wie ze knikkende knieën
krijgen - en dan is het niet van angst... Deel 3 Natuurlijk was het
niet netjes van Chili Gray om de mannen die haar wilden
ontvoeren met auto en al over de rand van de parkeergarage te
laten kieperen, maar ze móét erachter komen wie haar stiefvader
heeft aangereden. Uitgerekend haar ex, agent Jack O’Brien,
waarschuwt haar voor de levensgevaarlijke criminelen met wie ze
zich inlaat. Alleen heeft ze goede redenen om hem niet te
geloven...
Het zelf en de anderen Ronald David Laing 1978 De auteur, een
vooraanstaand vertegenwoordiger van de anti-psychiatrie,
beschrijft de interpersoonlijke ervaring en interpersoonlijke actie,
hoe de mens zichzelf ervaart en hoe de ander daarop reageert
Duister kwaad Alex Kava 2012-04-03 'Vergeef mij, Vader, want ik
heb gezondigd...' Bijna een week nadat de tienjarige Danny
Alvarez tijdens het lopen van zijn krantenwijk verdween, wordt
zijn gruwelijk toegetakelde lichaam gevonden. Zijn verwondingen
komen overeen met het handelsmerk van Ronald Jeffreys, een
bekende seriemoordenaar. Toch is het onmogelijk dat deze
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Jeffreys de dader is - hij is een paar maanden eerder
geëxecuteerd. FBI-agent Maggie O'Dell wordt ingeschakeld om
uit te zoeken wat er aan de hand is. Is er sprake van een copycat
of is Jeffreys ten onrechte terechtgesteld? Zeker is dat er een
levensgevaarlijke psychopaat rondloopt, een feit dat wordt
bevestigd als een tweede lichaam wordt gevonden en er weer een
jongetje wordt vermist. Kan O'Dell dit kind wél redden?.
Shanna Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 Shanna, de beeldschone
en temperamentvolle dochter van een Caribische
grootgrondbezitter, wordt door haar strenge, zeer autoritaire
vader voor een moeilijke keus gesteld: vóór haar eenentwintigste
zal zij getrouwd zijn, òf hij kiest zelf een echtgenoot voor haar.
Ten einde raad reist Shanna naar Engeland, naar Londen, om een
man te zoeken.Zij vindt die in Ruark Beauchamp, een
terdoodveroordeelde, die in de gevangenis op de voltrekking van
het - ten onrechte - over hem uitgesproken doodvonnis wacht.
Ruark stemt toe in een schijnhuwelijk met Shanna, waardoor hij,
naar de Engelse wet, zijn lot kan ontgaan, en Shanna aan de
uitdrukkelijke eis van haar vader, althans op papier, zal hebben
voldaan.Voorwaarde is echter dat zij één nacht met hem zal
doorbrengen! Het huwelijk wordt inderdaad voltrokken, maar
voordat Ruark de genoegens van de huwelijksnacht kan smaken
worden zij van elkaar gescheiden.Enige tijd later verschijnt
Ralston, de opzichter van Shanna's vaders plantages, in
Engeland, met de opdracht om gevangenen vrij te kopen, die als
slaven op de plantages kunnen werken. Shanna reist met hem
terug naar het exotische paradijs in West-Indië, waar haar vader
de scepter zwaait.Met geen mogelijkheid kan zij vermoeden dat
onder de slaven die onder in het schip zijn opgesloten zich ook
haar echtgenoot, Ruark Beauchamp, bevindt. Na aankomst op
haar vaders eiland wordt Shanna dan ook geconfronteerd met
turbulente ontwikkelingen.
Color Blind Colby Marshall 2014-11-04 SYNESTHESIA: A
neurological condition characterized by automatic, involuntary
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sensory perceptions triggered by seemingly unrelated stimuli.
There is something unusual about Dr. Jenna Ramey’s brain, a rare
perceptual quirk that punctuates her experiences with flashes of
color. They are hard to explain: red can mean anger, or love, or
strength. But she can use these spontaneous mental associations,
understand and interpret them enough to help her read people
and situations in ways others cannot. As an FBI forensic
psychiatrist, she used it to profile and catch criminals. Years ago,
she used it to save her own family from her charming, sociopathic
mother. Now, the FBI has detained a mass murderer and called
for Jenna’s help. Upon interrogation she learns that, behind bars
or not, he holds the power to harm more innocents—and is
obsessed with gaining power over Jenna herself. He has a partner
still on the loose. And Jenna’s unique mind, with its strange and
subtle perceptions, may be all that can prevent a terrifying
reality…
Gideons wraak Preston & Child 2011-05-20 Als Gideon nog klein
is, wordt zijn vader voor zijn ogen vermoord. Pas veel later vertelt
zijn moeder hem op haar sterfbed waarom zijn vader moest
sterven: hij werd gebruikt als zondebok, verraden door de
inlichtingendienst waarvoor hij werkte. Gideon Crew,
scherpschutter, hacker en inbreker wordt een man met een
missie: wraak. Gideon neemt de tijd. Zijn plan is nauwgezet,
spectaculair... en het werkt. Waar hij echter niet op voorbereid is,
is dat zijn bijzondere talenten hem onder de aandacht brengen
van een duistere organisatie die een man met Gideons talenten
maar al te goed kan gebruiken. Gideon peinst er niet over. Hij
heeft zijn eergevoel. Maar zijn nieuwe werkgever weet iets van
hem waardoor hij niet zal kunnen weigeren... Douglas Preston &
Lincoln Child zijn al vijftien jaar bevriend en een zeer succesvol
schrijversduo. Hun populaire boeken, de Pendergast thrillers,
verschijnen wereldwijd in achttien landen. Gideons wraak is het
eerste deel in een nieuwe serie.
Veroordeeld Paul Fleischman 2003 Nadat een 16-jarige
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Amerikaanse jongen een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt,
wordt hij veroordeeld tot een vreemde taakstraf waardoor hij
zichzelf beter leert kennen.
Het Cassandra-effect Wendy Walker 2017-10-24 Twee zusjes,
een verdwijnt. Een narcistische moeder, een maniakale
stiefvader, een disfunctioneel gezin. Wie weet waar Emma Tanner
is? De zusjes Tanner zijn verdwenen. Emma's auto wordt
gevonden, maar van haar en Cass geen spoor. Drie jaar later
staat Cass ineens bij haar moeder en stiefvader op de stoep. Ze
waren ontvoerd, vertelt ze, en gevangen gehouden op een eiland.
Terwijl ze haar verhaal doet aan forensisch psychiater Abby
Winter, onthult ze ook veel over haar leven voor de verdwijning.
Een leven met een narcistische moeder, een maniakale stiefvader
en een manipulatieve zus. Of is Cass juist degene die
manipuleert?
Het tinnen soldaatje Hans Christiaan Andersen 1975
Stille getuige Tess Gerritsen 2015-01-20 Het wil allemaal nog
niet goed tot Nina doordringen. Van de stralende bruid die ze had
moeten zijn, is niet veel meer over dan een hoopje ellende. Was
het al erg genoeg dat ze voor het altaar in de steek werd gelaten,
nu lijkt het er angstig veel op dat ze ook nog het doelwit is
geweest van een aanslag. Maar uit welke hoek? Dat is de vraag
waarmee rechercheur Sam Navarro is belast. Tot zijn grote
frustratie slaagt hij er niet in de zaak helder te krijgen. Weet Nina
meer dan ze vertelt? En waarom is haar verloofde ervandoor
gegaan? Dan maakt hij de grootste fout die een agent kan maken:
hij laat zich beïnvloeden door zijn gevoelens.
Zolang ik jou heb Susan Crandall 2019-02-19 Zolang ik jou heb
van Susan Crandall is een historische roman die zich afspeelt in
het Mississippi van de jaren zestig, en is zeer geschikt voor
liefhebbers van Een keukenmeidenroman en Spaar de spotvogel.
In de zomer van 1963 loopt de negenjarige Starla weg bij haar
strenge oma in Mississippi. Ze wil naar Nashville, waar haar
moeder naartoe is gegaan om een beroemd zangeres te worden,
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toen Starla nog maar drie jaar was. Op een eenzaam
landweggetje krijgt het meisje een lift van Eula, een zwarte vrouw
die in haar eentje onderweg is met een blanke baby. Tijdens de
reis, die haar leven voorgoed zal veranderen, begint Starla te
beseffen wat het werkelijk betekent om familie te hebben. Een
coming-of-ageverhaal en tegelijk een schitterende vertelling over
moed en vriendschap.
Spreken is zilver Darlene Scalera 2021-02-16 Lipstick Limited
Deze vrouwen zijn sterk, sexy, en nergens bang voor. Al moeten
ze toegeven dat er mannen zijn van wie ze knikkende knieën
krijgen - en dan is het niet van angst... Deel 1 Ex-stripper Silver
LeGrande is niet gauw ergens van onder de indruk. Toch is ze
geschokt wanneer haar ex-collega en vriendin dood wordt
aangetroffen. Het lijkt de sterke arm van Memphis allemaal koud
te laten – wat is een moord meer of minder in de schimmige
wereld van strippers en criminelen? In rechercheur Alexi Serras
vindt Silver gelukkig een medestander. Maar is hij wel te
vertrouwen?
Een ster voor mevrouw Blake April Smith 2014-08-20 `Smiths
subtiele, ontroerende proza brengt op prachtige wijze een
onterecht vergeten historische voetnoot tot leven. Entertainment
Weekly In de Verenigde Staten werd in 1929 een wet
goedgekeurd die het mogelijk maakte dat moeders het graf van
hun tijdens de Eerste Wereldoorlog omgekomen zonen in
Frankrijk konden bezoeken. Met Een Ster voor mevrouw Blake
brengt April Smith een uniek moment in de Amerikaanse
geschiedenis, en van vijf vrouwen in het bijzonder, tot leven. Een
Ster voor mevrouw Blake is een aangrijpende roman over vijf
karaktervolle vrouwen, maar vooral moeders die op weg zijn naar
de laatste rustplaats van hun zoon om definitief afscheid van ze te
nemen. De vrouwen maken voor het eerst kennis met elkaar voor
ze aan hun reis beginnen: Katie, een Ierse dienstmeid uit
Massachusetts; Minnie, vrouw van een Russische kippenboer van
Joodse afkomst; Bobbie, een rijke dame uit Boston; Wilhelmina,
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een voormalige tennisster in precaire mentale toestand en Cora
Blake, een alleenstaande moeder en bibliothecaresse uit Maine.
Geen van de pelgrims zal zo beïnvloed worden als Cora Blake. Zij
heeft bijna haar hele leven in een klein vissersdorpje aan de kust
in Maine gewoond en zorgt voor de drie dochters van haar
overleden zus in de hoop de leegte te vullen die haar zoon
Sammy, die is omgekomen tijdens de laatste dagen van de oorlog,
heeft nagelaten. Maar ze is niet voorbereid op wat haar tijdens
deze onvoorspelbare reis te wachten staat. Niet alleen raakt haar
leven onlosmakelijk verbonden met dat van haar reisgenotes, ze
ontmoet in Parijs een geëmigreerde Amerikaanse journalist die in
de loopgraven gewond is geraakt en dankzij wiens
onderzoekswerk ze een cadeau ontvangt waar ze nooit van had
durven dromen April Smith is scenarioschrijver en producent.
Voor haar roman Een Ster voor mevrouw Blake reisde ze naar
Maine, New York, Parijs, Verdun en de Amerikaanse militaire
begraafplaats in Romagne-sous-Montfaucon, in Frankrijk. Ze
woont in Santa Monica, Californië, samen met haar man.
Het familiegraf Hjorth Rosenfeldt 2013-05-10 Tijdens een
herfststorm komen twee vrouwen in de bergen van Jämtland in
een gevaarlijke situatie terecht. Ze weten zich te redden, maar
doen een macabere ontdekking: bij de oever van een rivier steekt
een hand uit de grond omhoog. De politie is snel ter plaatse en
ontdekt zes lijken, waarvan twee van kinderen. Vervolgens buigt
de Nationale Recherche zich over de zaak en identificeert twee
van de lijken als een Nederlands echtpaar dat in 2002 verdween.
De andere vier zouden een familie uit Stockholm kunnen zijn,
maar zij werden pas vermist in januari 2003, enkele maanden
nadat hun lichamen al begraven waren in het zand. Plotseling
bemoeit de veiligheidsdienst zich met de zaak, en dat wekt de
nieuwsgierigheid van Sebastian Bergman, die samen met zijn
team verder op onderzoek gaat.
Op het spel Karen Rose 2018-02-20 Wanneer een netwerk van
mensenhandel wordt opgerold moet special agent Kate Coppola
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de handen ineenslaan met haar collega Decker Davenport om de
zaak zo snel mogelijk op te lossen. Een nieuwe thriller van
bestsellerauteur Karen Rose, de koningin van Romantic
Suspense. ‘Op het spel’is wederom doorspekt met spanning,
erotiek, intriges, moord en bedrog. Wanneer een netwerk van
mensenhandel wordt opgerold, realiseert ‘special agent’ Kate
Coppola zich dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Haar
collega Decker Davenport ontdekt dat er ook tieners worden
misbruikt voor webcamseks en de twee slaan de handen ineen om
de zaak op te lossen. Hun onderzoek naar het grimmige netwerk
wordt met het uur moeilijker en gevaarlijker. Terwijl Kate en
Decker dichter naar elkaar toegroeien, is de dader systematisch
bezig alle sporen te wissen. Hij is nietsontziend, zelfs als dat
betekent dat er mensen voor uit de weg geruimd moeten worden.
Elke minuut telt... Eerdere titels van Karen Rose ‘Sterf voor mij’,
‘Schreeuw voor mij’, ‘Moord voor mij’, ‘De dood in haar ogen’, ‘De
mond gesnoerd’, ‘Van mij alleen’, ‘In vertrouwen’, ‘Heb je me
gemist’, ‘Over de schreef’, ‘Op de hielen’,’ Niemand zeggen’, ‘In
de val’, ‘In het donker’, ‘In het vizier’, werden met mooie
recensies overladen. ‘Karen Rose schrijft zulke goed uitgewerkte
thrillers dat je hartslag ervan omhoogschiet en je de pagina’s
steeds sneller wilt omslaan.’ Book Page ‘Karen Rose bezorgt je
koude rillingen.’ Tess Gerritsen
Het koningsbedrog Steve Berry 2015-06-02 Steve Berry staat
garant voor historisch verantwoorde én avontuurlijke thrillers.
Dat laat hij wederom zien in ‘Het Koningsbedrog’. Wanneer zijn
zoon Gary in Londen wordt ontvoerd, raakt Cotton Malone
betrokken bij een omvangrijk politiek steekspel. De kern van de
zaak draait om een Libische terrorist die door de Schotse
autoriteiten vrijgelaten zal worden. Amerika wil dat voorkomen,
maar niets kan de Britten ervan overtuigen in te grijpen.Behalve
misschien ‘Koningsbedrog’, een CIA-operatie die zich richt op de
legitimiteit van het Britse koningshuis en koningin Elisabeth.
Malone staat voor een dodelijk dilemma: om Gary te kunnen
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redden moet hij een gevaarlijk spel spelen. Want alleen door het
blootleggen van een ongelooflijk geheim kan hij de vernietigende
consequenties van Operatie Koningsbedrog voorkomen. ‘Fans van
Steve Berry hebben met Het Koningsbedrog een topthriller in
handen.’ The Huffington Post ‘Steve Berry overtreft zichzelf
telkens weer.’ **** Hebban.nl/Crimezone ‘Sfeer, inhoud,
geschiedenis plus adembenemende spanning. Steve Berry is
steengoed!’ Lee Child ‘Steve Berry schrijft zinderende thrillers
van wereldformaat.’ Peter James ‘Zoals altijd bij Berry steek je er
wat van op en intussen vlieg je door het boek.’ David Baldacci
Steve Berry schrijft bestsellers die alom worden geprezen
vanwege hun rijkdom aan historische details en de grondige
research. Zijn thrillers verschijnen in veertig talen.
De dood in de ogen Tess Gerritsen 2015-06-30 Willy’s vader is
een van de vele vermisten die de oorlog in Vietnam heeft
opgeleverd. Sinds 1970, het jaar waarin zijn vliegtuig vlak bij de
grens met Noord-Vietnam boven Laos is neergehaald, heeft
niemand meer iets gehoord of gezien van ‘Wild Bill’ Maitland.
Dood? Willy heeft het nooit kunnen accepteren, en nu haar
moeder stervende is, besluit ze een laatste poging te wagen. In
Vietnam komt ze aanvankelijk geen millimeter verder. Niet alleen
ontsnapt ze ternauwernood aan een aanslag, de autoriteiten
werken haar aan alle kanten tegen. Pas wanneer ze in aanraking
komt met Guy Barnard, een ex-militair met een onduidelijk
verleden maar waardevolle connecties, komt er een beetje schot
in de zaak. Een zaak waarin een dode meer of minder niet blijkt
te tellen...
Prooi Gayle Wilson 2012-03-06 Een seriemoordenaar heeft al
meer dan tien vrouwen op een beestachtige manier omgebracht,
onder wie de zus van Sean Murphy. Sinds haar dood maakt Sean
jacht op deze meedogenloze killer, die hem telkens te slim af is.
Maar nu heeft hij de kans om wraak te nemen. Hij heeft namelijk
een sterk vermoeden wie de moordenaar op het oog heeft als zijn
volgende slachtoffer: psychiater Jenna Kincaid. Hij wil haar
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gebruiken om de misdadiger uit de tent te lokken zodat hij deze
kan uitschakelen. Hoezeer Sean haar ook bezweert dat hij haar
zal beschermen, Jenna is niet van zins mee te doen aan zijn
levensgevaarlijke plan. Ze vertrouwt liever op de politie.
Bovendien is ze er niet van overtuigd dat de moordenaar juist
háár heeft uitgekozen. Dus geeft ze Sean te verstaan dat hij haar
met rust moet laten. Wat Jenna niet weet, is hoe dichtbij de
moordenaar is. Hoe hij ervan geniet dat zijn aartsvijand, Sean,
meedoet aan dit spel waarvan híj de regels bepaalt. En hoe
eenvoudig het voor hem is om haar te pakken te krijgen... Dit
boek is ook verkrijgbaar in een 4-in-1 Thriller eBundel.
Vierentwintig uur Diana Duncan 2011-10-06 In vierentwintig
uur kan iemands leven totaal op zijn kop worden gezet! Voor
Bailey begint het als op haar werk de stroom uitvalt en ze - samen
met Conall O'Rourke, met wie ze het net heeft uitgemaakt opgesloten blijkt in een verlaten winkelcentrum waar een
bankroof aan de gang is. Journaliste Zoe zet het zelf in werking
door in Aidan O'Rourkes verleden te gaan graven voor een
spannend artikel. Dat ze hem - en zichzelf - daarmee in
levensgevaar brengt, kon ze niet weten. Voor Kate Chabeau en
Liam O'Rourke tellen de seconden wanneer hij haar na jaren
onder extreme omstandigheden terugziet: als hij een bom
onschadelijk moet maken die onder haar autostoel is verstopt. En
voor Sabrina start het als ze thuis door twee gewapende mannen
wordt opgewacht. Ze wordt op het nippertje gered door Grady
O'Rourke, maar daarmee is de nachtmerrie niet ten einde... En de
klok tikt genadeloos door...
Archie Greene en het geheim van de magiër D.D. Everest
2015-03-21 Op zijn twaalfde verjaardag ontvangt Archie Greene
een geheimzinnig cadeau, dat wordt bezorgd door iemand van
een gerenommeerd advocatenkantoor. Het is een vierhonderd
jaar oud boek dat geschreven is in een taal die hij niet kent. In
het pakket zit ook een speciale opdracht, Archie moet het boek
terugbrengen naar het Museum van Magische Varia. Archie heeft
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geen idee waarom juist hij het boek heeft gekregen, maar hij
merkt al snel dat duistere krachten er alles voor over hebben het
boek te bemachtigen. Archie komt terecht in een wereld waarin
boeken kunnen praten, bibliothecarissen toverkracht bezitten en
magische spreuken tot leven komen.
De tweede berg David Brooks 2020-04-01 'Een must-read in
tijden van sociale distantie en nieuwe gemeenschapszin.' - Trouw
'Een overtuigend pleidooi.' **** NRC Handelsblad Sta jij op je
eerste of tweede berg? Draait het leven om jou – of om anderen?
Gaat het om succes – of om betekenis? We leven in een wereld die
ons vertelt dat we vooral persoonlijk geluk moeten nastreven:
carrière maken, succes hebben en mooie spullen verzamelen. Dit
is wat David Brooks de zogenaamde ‘eerste berg’ noemt die we
vaak allemaal bewandelen. Maar als we op die top zijn
aangekomen, of eraf zijn gevallen door bijvoorbeeld een ontslag
of een verlies, kunnen we tot de ontdekking komen dat dát ons
niet daadwerkelijk gelukkig maakt. We gaan verlangen naar
dingen die er echt toe doen. Dat is het moment waarop je de
tweede berg beklimt. Op de tweede berg draait het niet meer om
jezelf, maar om jouw relatie met anderen. Het gaat om een
betekenisvol leven. David Brooks onderzoekt hoe je een
waardevol leven kunt leiden in een egocentrische maatschappij.
Wat betekent het om verder te kijken dan jezelf en je op een
groter doel te richten? Om onafhankelijkheid los te laten en
afhankelijkheid te omarmen? Hij richt zich hierbij op vier
belangrijke pijlers die je helpen met het beklimmen van die
tweede berg: een verbintenis aangaan met familie, met een
roeping, met een gemeenschap of met een filosofie of geloof. De
tweede berg is een inspirerend en persoonlijk boek dat je helpt te
ontdekken hoe jij ook een rijk en voldaan leven kunt leiden. 'Een
krachtig, indringend boek dat je niet meer loslaat.' The Guardian
David Brooks (1961) is auteur en al jaren een van de best gelezen
columnisten van The New York Times. Hij heeft meerdere
bestsellers geschreven, waaronder The Road to Character. Hij
color-blind-dr-jenna-ramey-1-colby-marshall

geeft les aan Yale University en is lid van de American Academy
of Arts and Sciences. ‘Zijn columns staan steevast dagenlang op
nummer een van bestgelezen stukken van de website van The
New York Times. Hij is te horen en zien in vele populaire
podcasts, radio- en tv-programma’s. Als de VS een ‘Denker des
Vaderlands’ had, zou Brooks goede kans maken.’ NRC
Handelsblad 'Zeer ontroerend en buitengewoon scherp. En
hoopvol in de beste zin van het woord.' The Washington Post
'Lessen die mogelijk je leven veranderen zijn te vinden in dit
relevante boek dat je aanzet tot nadenken.' Booklist 'Het beste
boek van Brooks ooit. Krachtig. Zijn inspirerende boek is een
zelfhulpgids om de gevangenis van jezelf te ontvluchten.' The
Observer 'Het is de gave van David Brooks om taai maar
overtuigend sociaal onderzoek toegankelijk en zelfs verrassend te
maken.' The New York Times Book Review 'Brooks haalt een
breed scala aan wetenschappers en denkers aan om een idee te
weven dat groter is dan de som der delen.' USA Today 'Brooks
grootse prestatie zit in zijn vermogen om de ongeziene aspecten
van privé-ervaringen te verheffen tot een krachtig en uitdagend
gesprek over wat we allemaal met elkaar delen.' San Francisco
Chronicle 'Het hogere doel is volgens Brooks de “tweede berg”.
De eerste berg draait om jezelf, de tweede om anderen. Het
goede leven is niet gericht op pleziertjes, maar op diepe relaties
met de mensen om je heen.' **** NRC Handelsblad
Een duister vermoeden Elizabeth George 2012-09-19 De
machtige en invloedrijke Sir Bernard Fairclough roept inspecteur
Thomas Lynleys hulp in bij het onderzoek naar zijn neef. Diens
dood wordt afgedaan als een noodlottige verdrinking, en er is zo
op het eerste gezicht niets dat anders doet vermoeden. Maar
wanneer Lynley de hulp inroept van zijn vrienden Simon en
Deborah St. James, wordt algauw duidelijk dat het binnen de
Fairclough-clan wemelt van de geheimen, leugens en motieven.
Terwijl Deborah onderzoek doet naar de zoon van Sir Bernard,
Nicholas Fairclough, raakt ze geïntrigeerd door Nicholas’
7/9

Downloaded from uittreksel-register.nl on August 9, 2022 by
guest

beeldschone vrouw, met wie ze een uiterst sterke band voelt.
Intussen graven Lynley en Simon naar informatie over de rest van
de familie, onder wie de verbitterde ex-vrouw van het slachtoffer
en de man voor wie hij haar verliet. Naarmate het onderzoek
vordert, begint de positieve reputatie van de Faircloughs steeds
meer deukjes te vertonen en dreigen het bedrog en de leugens
iedereen in de familie te vernietigen... Elizabeth George besluit
op haar zevende om schrijfster te worden. In 1988 verschijnt haar
eerste boek Totdat de dood ons scheidt, waarvoor ze vele
internationale prijzen ontvangt. Het wordt een internationale
bestseller, net als alle daaropvolgende boeken met inspecteur
Linley en brigadier Havers in de hoofdrol. 'Met Thomas Linley en
Barbara Havers creëerde Elizabeth George een speurdersduo dat
een plaatsje verdient in de galerij van de grote Engelse
detectives.' - De Telegraaf
Eerste steen rechts Darynda Jones 2012-07-09 De stoere en sexy
Charley Davidson is een privédetective met een bijzondere gave:
ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om
moorden op te lossen. Maar de laatste tijd is er nog iets anders
aan de hand: regelmatig krijgt Charley in haar dromen bezoek
van een knappe, mysterieuze jongen. Wat hij met haar doet is met
geen pen te beschrijven. Wie is hij? En leeft hij echt of is hij ook
een dolende geest? Charley weet niet wat ze op het spel zet als ze
zich aan hem overgeeft, maar hem weerstaan kan ze ook niet!
Darynda Jones won met Eerste steen rechts de Golden Heart®
voor de Beste Paranormale Roman. Haar debuut vormt de start
van een driedelige serie, waarin Charley Davidson de hoofdrol
speelt. Tweede steen links is het volgende deel en verschijnt in
2013 in Nederland. Darynda woont in New Mexico, samen met
haar man en hun zoontjes.
Ginny Moon heeft gelijk Benjamin Ludwig 2018-09-18 Ginny
Moon is veertien jaar oud. Ze is gek op Michael Jackson. Als ze
niet 's ochtends exact negen druiven eet, kan ze de dag verder
wel afschrijven. Bij haar derde pleeggezin heeft ze eindelijk een
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thuis gevonden - iets waar een ander gelukkig mee zou zijn. Maar
Ginny bekijkt de wereld nou eenmaal met een heel eigen logica.
Dus of haar biologische moeder gevaarlijk is of niet, Ginny móét
haar vinden. En daarvoor wil ze alles opgeven, zelfs het enige
thuis dat ze ooit heeft gekend...
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd
dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen
Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York,
wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder
de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid
terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde
jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van
zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom
en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van
het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse
filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder
anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film
en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste
Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling.
Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van
Bianca Stigter
Een onverwacht genoegen Amanda Kyle Williams 2011-02-10
Meesterlijke thriller vol onverwachte wendingen en fascinerende
personages. Een psychopatische seriemoordenaar zaait dood en
verderf onder de bevolking van Atlanta. De lichamen van de
slachtoffers vertonen naast messteken ook sporen van beten. Als
er bij de afdeling Moordzaken een brief van de mogelijke dader
binnenkomt met de tekst Ben ik de vreemdeling die je zoekt?,
schakelt rechercheur Rauser zijn goede vriendin Keye Street in.
Keye heeft haar eigen detectivebureau, dat ze oprichtte nadat ze
bij de FBI werd ontslagen vanwege haar drankprobleem. Dan
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komt er een nieuwe brief van de dader met daarin een verwijzing
naar de reden van Keyes ontslag bij de FBI. De moordenaar is
angstvallig goed op de hoogte van haar privéleven...
Merlijn of 't barre land Tankred Dorst 1985 Toneelstuk over de
Arthurlegende.
Een anonieme vrouw Greer Hendricks 2019-06-28 Een
anonieme vrouw van Sarah Pekkanen en Greer Hendricks is een
razend spannende thriller over een gevaarlijke obsessie. Eerder
verscheen van dit schrijversduo De vrouw na mij. Een anonieme
vrouw van Sarah Pekkanen en Greer Hendricks is een razend
spannende thriller over een gevaarlijke obsessie. Eerder
verscheen van dit schrijversduo De vrouw na mij. De 28-jarige
Jessica Farris worstelt om de eindjes aan elkaar te knopen.
Wanneer ze een oproep voor deelnemers voor een psychologisch
experiment tegenkomt, ziet ze hierin de oplossing voor haar
problemen. Ze denkt dat ze alleen een paar vragen hoeft te
beantwoorden, waarna ze haar geld krijgt en naar huis kan. Maar
niets is minder waar... De vragen worden al snel opdringerig en
de therapeut, de mysterieuze Dr. Shields, geeft haar opdrachten
waarbij ze dicteert welke kleding Jess aan moet en hoe ze zich
moet gedragen. Het duurt niet lang voordat Jess het verschil niet
meer kan zien tussen wat echt is in haar leven en wat een
manipulatief experiment is... Wie kan ze nog vertrouwen? Een
anonieme vrouw is een meesterlijke psychologische thriller die je
niet weg kan leggen!
Vervagende voetsporen Tracy Montoya 2021-06-22 Zes
maanden zijn er verstreken sinds de vijftienjarige Rosie
verdween, en rechercheur Aaron is als enige steeds door blijven
zoeken naar sporen van zijn dochter. Als er opnieuw een meisje
vermist raakt, lijkt het erop dat de verdwijningen samenhangen.
Bij dit onderzoek moet Aaron samenwerken met sporenexpert
Sabrina - de vrouw die het besluit nam de speurtocht naar Rosie
te staken… Dit verhaal is eerder verschenen.
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Liefde en dood op Bali Vicki Baum 2002 Aan het begin van de
twintigste eeuw weren de vredelievende Balinezen zich tegen de
Nederlandse overheersers van hun eiland.
Het paaskuiken Géraldine Elschner 2003 Een kuiken in een ei
laat zijn moeder precies voorrekenen wanneer het paaszondag is,
want dan wil hij geboren worden. Prentenboek met grote
illustraties in vrolijke kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Archeologie
Kat en muis Maureen Tan 2013-07-23 Als er één ding is waar
agent Lacie Reed geen nee tegen kan zeggen, is het een verzoek
van haar oom Tinh, een succesvol restauranthouder in New
Orleans. Er zijn in de Vietnamese wijk, Little Vietnam, drie
gruwelijke moorden gepleegd die Tinh persoonlijk raken, en hij
wil dat Lacie uitzoekt wie de dader is. Ze besluit undercover te
gaan als serveerster in een klein lokaal eettentje. Ondanks de
bezwaren van de rechercheur die deze zaak behandelt, Anthony
Beauprix, zet ze haar plan toch door. De Vietnamese
gemeenschap is nu eenmaal heel erg gesloten, en als iemand
kans heeft erachter te komen wat er gaande is, is zij het. Al snel
doet ze een aantal schokkende ontdekkingen over wat er zich
onderhuids afspeelt in de kleine gemeenschap. Maar hoe meer ze
te weten komt, hoe meer het lijkt of iedereen die ze kent en
vertrouwt bij verdachte praktijken betrokken is. Als uiteindelijk
zelfs oom Tinh en Anthony Beauprix dubbel spel lijken te spelen,
staat ze er helemaal alleen voor...
Collacien Henricus (van Santen) 15??
Tot op het bot Jeffery Deaver 2012-12-11 Een New Yorkse
taxichauffeur heeft het voorzien op zijn passagiers. Maar vóór
elke moord krijgt de politie wel de kans het slachtoffer te redden
als ze op tijd de cryptische aanwijzingen weten te ontcijferen.
Forensisch onderzoeker Lincoln Rhyme en zijn assistente Amelia
Sachs belanden in een waanzinnig kat-en-muisspel wanneer
Rhyme de ware reden van de moorden doorziet en ontdekt wie
het volgende slachtoffer is....
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