Joyland Stephen King
Getting the books Joyland Stephen King now is not type of inspiring means. You could not on your own going considering books increase or library or borrowing from your contacts to entrance them. This is an totally simple means to specifically acquire guide by on-line. This online message Joyland Stephen King can be one of the options to accompany
you in the manner of having further time.
It will not waste your time. take me, the e-book will certainly publicize you new situation to read. Just invest tiny epoch to right of entry this on-line notice Joyland Stephen King as well as evaluation them wherever you are now.

Fatale vlucht Kathy Reichs 2012-09-19 Een passagiersvliegtuig stort neer in de bergen van Noord-Carolina. Forensisch antropologe Temperance `Tempe Brennan maakt deel uit van
het regionale rampenteam en haast zich naar de plaats des onheils om mee te helpen bij het identificeren van de slachtoffers. Over de ware toedracht van de ramp lopen de
meningen van collega s van de FBI en andere instanties ver uiteen. Dan vindt Tempe in de bossen een voet die onmogelijk van een van de passagiers kan zijn geweest. Met hulp
van Andrew Ryan, een rechercheur uit Montreal en haar voormalige geliefde, begint ze haar onderzoek naar de herkomst van de voet en stuit op een reeks mysterieuze
verdwijningen. Het gevolg is dat ze vrijwel meteen op non-actief wordt gesteld en dat haar betrouwbaarheid publiekelijk in twijfel wordt getrokken. Maar Tempe trekt zich
niets aan van de beschuldiging en zet door tot de onderste steen boven komt.Kathy Reichs is forensisch antropoloog. Ze werkt voor de gerechtelijke medische dienst van NoordCarolina en Quebec. Daarnaast is ze hoogleraar antropologie en wordt ze vaak gevraagd om op te treden als getuige-deskundige. Met Déja Dead vestigde ze haar faam als
schrijver. Fatale vlucht is haar vierde thriller.
Joyland Nadine Gassie 2014-05-02 Les clowns vous ont toujours fait peur ? L'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse ? Alors, un petit conseil : ne vous aventurez pas sur
une grande roue un soir d'orage... Mêlant suspense, terreur, nostalgie, émotion, un superbe King dans la lignée de Stand by me.
De angstverzamelaar Jasper DeWitt 2022-01-25 De angstverzamelaar is een psychologische thriller zoals je die nog nooit hebt gelezen: een duister schaakspel met een sinistere
geest die nergens voor terugdeinst... In een serie blogposts vertelt psychiater Parker over zijn werkzaamheden bij een psychiatrisch ziekenhuis in Amerika. Op de eerste dag
van zijn dienstverband wordt hem verteld dat er in het ziekenhuis een patiënt in isolatie zit opgesloten die zo gevaarlijk is dat niemand hem nog mag behandelen. Hij is
nooit gediagnosticeerd en zijn symptomen lijken voortdurend te veranderen. Bovendien hebben alle artsen die met hem gewerkt hebben hun verstand verloren of zelfmoord
gepleegd... De directie is ervan overtuigd dat de patiënt onbehandelbaar is en nooit meer vrij zal komen. De jonge Parker blaakt echter van zelfvertrouwen, en besluit om de
patiënt te behandelen. Vanaf hun eerste ontmoeting lopen de dingen anders dan hij gedacht had, en al snel loopt de situatie uit de hand. Geconfronteerd met een mogelijkheid
die hij nooit voor mogelijk had gehouden moet Parker alles op alles zetten om zijn dierbaren te beschermen.
De vervloeking Stephen King 2014-11-28 'Magerder,' fluistert de oude zigeuner... Advocaat Bill Halleck rijdt in een ogenblik van onoplettendheid een zigeunerin aan, die om
het leven komt. Door zijn goede connecties komt hij onder een veroordeling uit, maar direct daarna begint Bill op raadselachtige, en weldra angstaanjagende wijze af te
vallen. De medische wereld heeft er geen verklaring voor. Maar dan dringt het besef tot Bill door, dat de oude zigeuner hem na het ongeluk even aanraakte en hem iets
toefluisterde... 'Stephen King is een regelrecht fenomeen.' De Morgen Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen geschreven, waaronder vijftig thriller- en
fantasytitels, alle wereldwijde bestsellers en vrijwel allemaal verfilmd.
Joyland Stephen King 2013-06-01 "Verano de 1973. Carolina del Norte. Devin Jones entra a trabajar en Joyland, un singular parque de atracciones local. La leyenda de un
terrible asesinato cometido en al Casa Embrujada del parque, la pérdida de su virginidad y unos meses plagados de misterio, aventura y grandes descubrimientos cambiarán su
vida para siempre." --P. [4] of book jacket.
Gun Honey Charles Ardai 2022-03-30 She’s the best at what she does. She gets her client the weapon they need, where they need it, when they need it. Joanna Tan thought she
was planting a gun for a simple hit. But when it’s used in a deadly prison riot, Joanna is forced to work with U.S. government agent Brook Barrow to hunt down the
perpetrator, a deadly scarred killer with a shadowy past. But finding him won’t be easy – and bringing him down may cost Joanna everything. Created by the award-winning Hard
Case Crime co-founder Charles Ardai and drawn by breakout artist Ang Hor Kheng, Gun Honey is a fast, sexy thrill ride for lovers of classic pulp and fearsome revenge
thrillers. “Exciting… A timeless bit of pulp crime fiction.” – Comic Book Resources “A great read with a fantastic lead character, written in a way that engenders a sexy,
violent and fun book.” – Comic Crusaders “Racy and action packed superb story with stunning visuals.” – The GWW “The powerhouse creation of a world-class criminal, a femme
fatale, and James Bond, all rolled into one. The writing is grounded yet clever.” – Comical Opinions.
Joyland Stephen King 2016-02-10
Tea-bag Henning Mankell 2012-10-27 Satirisch, grappig en origineel. Het levensverhaal van de jonge vluchtelinge Tea-Bag. Een Afrikaans meisje wordt met vele andere illegale
vluchtelingen op een strand in Zuid-Spanje gezet. Een ambtenaar vraagt naar haar naam en zij antwoordt: Tea-Bag.
Gun Honey #3 Charles Ardai 2021-11-17 DEBUT SERIES FROM AWARD WINNING WRITER AND CO - FOUNDER OF HARD CASE CRIME PUBLISHING CHARLES ARDAI. When a gun smuggled into a highsecurity prison leads to the death of dozens and the escape of a brutal criminal, notorious weapons smuggler Joanna Tan is enlisted by the U.S. government: find the man she
set loose and bring him down! "Charles Ardai is very smart and very cool fellow." - Stephen King
Joyland Stephen King 2013-06-17 Um sich sein Studium zu finanzieren, arbeitet Devin Jones während der Semesterferien im Vergnügungspark Joyland. 3 Dinge sind es, die ihn im
Laufe des Sommers 1973 vor allem beschäftigen: Seine grosse Liebe Wendy gibt ihm per Brief den Laufpass. In der Geisterbahn Horror House soll es spuken, nachdem dort ein
Mädchen ermordet wurde. Und er fragt sich, welches Geheimnis sich wohl hinter der schönen jungen Frau mit ihrem behinderten Sohn verbirgt, an deren Strandvilla er jeden Tag
vorbeikommt. Mit seinen neugierigen Nachforschungen tritt er jedoch eine Lawine von Ereignissen los ... (Verlagstext)
De veertiende leugen Maxine Paetro 2015-10-22 Detective Lindsay Boxer en alle leden van de Women’s Murder Club komen voor een groot feest bij elkaar in San Francisco. Maar
dan wordt Lindsay weggeroepen omdat er een vrouw midden op de dag op gruwelijke wijze is vermoord. Al snel duikt er een video op van een soortgelijke gewelddadige moord
waarbij de daders maskers dragen. San Francisco raakt in de ban van de moorden en Lindsay en de Women’s Murder Club moeten hun eigen veiligheid op het spel zetten om de
daders op te pakken voor er meer slachtoffers vallen.
The Stephen King Companion George Beahm 2015-10-06 The Stephen King Companion is an authoritative look at horror author King's personal life and professional career, from
Carrie to The Bazaar of Bad Dreams. King expert George Beahm, who has published extensively about Maine's main author, is your seasoned guide to the imaginative world of
Stephen King, covering his varied and prodigious output: juvenalia, short fiction, limited edition books, bestselling novels, and film adaptations. The book is also
profusely illustrated with nearly 200 photos, color illustrations by celebrated "Dark Tower" artist Michael Whelan, and black-and-white drawings by Maine artist Glenn
Chadbourne. Supplemented with interviews with friends, colleagues, and mentors who knew King well, this book looks at his formative years in Durham, when he began writing
fiction as a young teen, his college years in the turbulent sixties, his struggles with early poverty, working full-time as an English teacher while writing part-time, the
long road to the publication of his first novel, Carrie, and the dozens of bestselling books and major screen adaptations that followed. For fans old and new, The Stephen
King Companion is a comprehensive look at America's best-loved bogeyman.
Hard Case Crime Stephen King Triple Collection Slipcase Stephen King 2021-09 The Complete Hard Case Crime Stephen King Collection, featuring the bestselling titles The
Colorado Kid, Joyland, and his newest novel, Later, plus exclusive art cards. Collecting Stephen King's three homages to the classic crime pulp paperbacks, published by Hard
Case Crime. This includes The Colorado Kid (2005), Joyland (2013) and Later (2021). It will also feature three exclusive art cards with alternate cover artwork for the three
novels. Set in a small-town North Carolina amusement park in 1973, Joyland tells the story of the summer in which college student Devin Jones comes to work in a fairground
and confronts the legacy of a vicious murder, the fate of a dying child, and the ways both will change his life forever. A rookie newspaperwoman learns the true meaning of
mystery when she investigates a 25-year-old unsolved and very strange case involving a dead man found on an island off the coast of Maine. The son of a struggling single
mother, Jamie Conklin just wants an ordinary childhood. But Jamie is no ordinary child. Born with an unnatural ability, Jamie can see things no one else can. But the cost of
using this ability is higher than Jamie can imagine - as he discovers when an NYPD detective draws him into the pursuit of a killer who has threatened to strike from beyond
the grave.
Linksgelaten Lisa Genova 2012-01-24 Sarah Nickelson is een hardwerkende moeder/carrièrevrouw/liefdevolle echtgenote die alle ballen in de lucht houdt. Maar wanneer ze op een
dag een zwaar auto-ongeluk krijgt, staat haar leven op z'n kop. Het herstel duurt lang, en al snel blijkt dat Sarah een bizar hersenletsel heeft overgehouden aan haar
trauma, waardoor de linkerkant van haar blikveld niet meer lijkt te bestaan. Sarahs hectische leven komt abrupt tot stilstand...
Undercover 2 Hugo Luijten 2021-11-02 Wanneer agent Bob Lemmens uit het veld gehaald wordt door zijn superieuren, moet hij een collega gaan begeleiden bij een nieuwe
undercovermissie. De taak lijkt eenvoudig voor een flik met zijn ervaring, tot de infiltrant spoorloos verdwijnt in de Limburgse grensstreek. Als de plofkraken steeds
gewelddadiger worden en de man onvindbaar blijft, begint er voor Bob een race tegen de klok. Volgt Bob zijn instinct of de instructies van zijn teamleiders? En bovenal, kan
hij nieuwe slachtoffers voorkomen?
The Linguistics of Stephen King James Arthur Anderson 2017-06-08 Stephen King, “America’s Favorite Boogeyman,” has sold over 350 million copies of his books, becoming in
effect the face of horror fiction. His influence on popular culture has drawn both strong praise and harsh criticism from reviewers and scholars alike. While his popularity
cannot be overstated, his work has received relatively little critical attention from the academic world. Examining King’s fiction using modern literary theory, this study
reveals the unexpected complexity of 22 short stories and novels, from Carrie to End of Watch. The author finds King using fantasy and horror to expose truths about reality
and the human condition.
Op weg naar jou Emily Giffin 2014-01-10 Marian heeft het prima naar haar zin in New York. Maar op een avond staat er een boos meisje voor haar deur. Het is haar dochter, die
ze achttien jaar geleden ter adoptie heeft afgestaan. Vanaf dat moment staat Marians wereld finaal op zijn kop. Voor Kirby Rose groeit de ontmoeting met haar moeder uit tot
een ontdekkingsproces dat haar over de drempel van de volwassenheid duwt.
Joyland Stephen King 2013-06-04 A STUNNING NEW NOVEL FROM ONE OF THE BEST-SELLING AUTHORS OF ALL TIME! The #1 NEW YORK TIMES BESTSELLER! Set in a small-town North Carolina
amusement park in 1973, Joyland tells the story of the summer in which college student Devin Jones comes to work as a carny and confronts the legacy of a vicious murder, the
fate of a dying child, and the ways both will change his life forever. "I love crime, I love mysteries, and I love ghosts. That combo made Hard Case Crime the perfect venue
for this book, which is one of my favorites. I also loved the paperbacks I grew up with as a kid, and for that reason, we’re going to hold off on e-publishing this one for
the time being. Joyland will be coming out in paperback, and folks who want to read it will have to buy the actual book." – Stephen King
STEPHEN KING NEW COVER SERIES No. 10 Joyland Illustrated Stephen King 2016-09-20 1 / 500 Signed, Numbered, Artist Commemorative Wraparound Cover for JOYLAND ILLUSTRATED This
is No. 10 in the Signed Stephen King / Glenn Chadbourne Original Cover Series featuring JOYLAND ILLUSTRATED original cover art. This is a dust jacket only. This
commemorative and original dust jacket cover is by artist Glenn Chadbourne. This dust jacket is personally signed and numbered by the artist. This original dust jacket fits
JOYLAND ILLUSTRATED Hard Case Crime hard cover edition by Stephen King. This purchase includes the complete, wrap-around Original book cover painting of JOYLAND ILLUSTRATED
by artist Glenn Chadbourne. Dust Jacket Signed by Glenn Chadbourne on the back flap. Each copy features the Glenn Chadbourne embossing with a gold seal to complete
authentication, featured on the back side of the cover. A portion of the proceeds are given to Stephen King's Haven Foundation that supports authors and artists.
Denken aan vrijdag Nicci French 2015-03-31 Uit de Thames wordt het lijk van een man met doorgesneden keel gevist. Hij is onherkenbaar, want hij heeft al een tijd in het
water gelegen. Het enige aanknopingspunt is een ziekenhuisbandje om zijn pols met daarop de naam Frieda Klein. Algauw blijkt dat psychotherapeute Frieda Klein een wel erg
persoonlijke band met het slachtoffer had en wordt ze als de belangrijkste verdachte van het misdrijf gezien. Frieda heeft vanwege haar verleden weinig goodwill bij het
politiekorps, maar gelukkig heeft ze vrienden die bereid zijn om tot het uiterste voor haar te gaan... ‘Denken aan vrijdag’ is het vijfde deel in de spannende Frieda Kleinreeks.
Later Stephen King 2021-03-02 VN Thriller van het jaar 2021! Normaal ziet hij de doden maar voor een paar dagen. Maar wat als ze ervoor kiezen om langer te blijven? Jamie
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Conklin is enig kind. Als zoon van een alleenstaande moeder die lastig rond kan komen, wil hij niets liever dan een normale jeugd. Maar jammer genoeg voor Jamie is hij
allesbehalve normaal... Geboren met een bovennatuurlijke gave die hij van zijn moeder geheim moet houden, ziet Jamie dingen die niemand anders kan zien en weet hij meer dan
eigenlijk mogelijk zou moeten zijn. Wanneer een rechercheur van de New Yorkse politie hem betrekt bij de klopjacht op een moordenaar, komt Jamie opnieuw oog in oog te staan
met een overledene. Maar de prijs die deze keer staat op het gebruiken van zijn gaven is veel hoger dan hij ooit had gedacht – deze geest is namelijk niet van plan weg te
gaan. Later is een krachtig en spookachtig verhaal met ondertonen van de klassieke thriller It. Een onvergetelijke zoektocht naar wat ervoor nodig is om op te staan tegen
het kwaad en al zijn gezichten. In de pers ‘Kan zich moeiteloos meten met de klassieke Kings. Een fantastisch boek, spannend tot de laatste bladzijde.’ Thomas Olde Heuvelt
over Het Instituut ‘Verslavend vakwerk. King kan schrijven. Zo.’ Matthijs van Nieuwkerk in de Volkskrant ‘Een gloednieuwe thriller over de geheimen die we verborgen houden
en welke consequenties eraan verbonden zitten om deze op te rakelen. (...) De koning van het spannende genre.’ VN Detective & Thrillergids
Stephen King's Contemporary Classics Philip L. Simpson 2014-11-13 This book looks at the more recent works of fiction by Stephen King as well as an examination of his
nonfiction book, On Writing, published in 2000. Works discussed in this volume include Duma Key, The Girl Who Loved Tom Gordon, Under the Dome, Joyland, and Dr. Sleep.
De vermissing Carsten Stroud 2012-10-04 Er is iets mis in Niceville... Van de ene op de andere seconde verdwijnt een jongen spoorloos uit de hoofdstraat. Het onverklaarbare
voorval is vastgelegd door een beveiligingscamera. Een brutale bankoverval ontaardt in een bloedbad met zeven doden, onder wie vier agenten. Deze ogenschijnlijk losstaande
gebeurtenissen zijn de kiem van een reeks rampen, die slechts in 36 uur twintig verschillende levens beïnvloedt. Nick Kavanaugh, een agent met een duistere kant, leidt beide
onderzoeken. Al snel krijgen hij en zijn vrouw Kate te maken met een schaduwwereld, waarin tijd een ander ritme heeft en gerechtigheid raadselachtige vormen aanneemt. Dit is
de perfecte opening van een nieuwe cultserie: zo huiveringwekkend als Stephen King, met evenveel actie als Lee Child, zo lyrisch als Cormac McCarthy, zo mysterieus als Lost,
zo bizar als films van de Coen Brothers en zo gewelddadig als die van Quentin Tarantino.
Joyland Stephen King 2013 Um sich sein Studium zu finanzieren, arbeitet Devin Jones während der Semesterferien im Vergnügungspark Joyland an der Küste von North Carolina.
Drei Dinge sind es, die ihn im Laufe des Sommers 1973 vor allem beschäftigen: Seine große Liebe Wendy gibt ihm per Brief den Laufpass. In der Geisterbahn Horror House soll
es spuken, nachdem dort ein Mädchen ermordet wurde. Und er fragt sich, welches Geheimnis sich wohl hinter der schönen jungen Frau mit ihrem behinderten Sohn verbirgt, an
deren Strandvilla er jeden Tag vorbeikommt. Vom unbekümmerten Schaustellerleben in Joyland fasziniert, verlängert Devin seinen Aufenthalt. Mit seinen neugierigen
Nachforschungen tritt er jedoch eine Lawine von Ereignissen los, bei denen es schliesslich um Tod oder Leben geht.
Snel geld Jens Lapidus 2010-06-24 Scandinavische Thrillers op Facebook Interview crimezone.nl Video-interview
Gun Honey #2 Charles Ardai 2021-10-20 DEBUT SERIES FROM AWARD WINNING WRITER AND CO - FOUNDER OF HARD CASE CRIME PUBLISHING CHARLES ARDAI. When a gun smuggled into a highsecurity prison leads to the death of dozens and the escape of a brutal criminal, notorious weapons smuggler Joanna Tan is enlisted by the U.S. government: find the man she
set loose and bring him down! "Charles Ardai is very smart and very cool fellow." - Stephen King
Meisje A Abigail Dean 2021-03-02 Hét debuut van 2021: wereldwijd op alle bestsellerlijsten. Verschijnt in meer dan 25 landen, en de tv/filmrechten werden al voor publicatie
verkocht aan Sony. Meisje A is een fenomeen: het bepalende boek van dit decennium. Lex Gracie wil niet aan haar familie denken. Ze wil niet herinnerd worden aan haar
ouderlijk huis of aan haar bijnaam: ‘Meisje A’, het kind dat ontsnapte. Wanneer haar moeder in de gevangenis overlijdt en het familiehuis nalaat aan haar kinderen, kan Lex
het verleden niet langer negeren. Samen met haar zusje Evie besluit ze de horrorwoning uit hun jeugd om te toveren tot iets positiefs. Maar eerst moet ze in het reine komen
met haar broers en zussen – en de jeugd die ze deelden. Meisje A is een prachtig geschreven en ongelofelijk indrukwekkende psychologische roman over familiebanden,
herinneringen en – uiteindelijk – liefde. ‘Kruipt onder je huid en dompelt je onder in het verhaal van de bijzondere Lex.’ Opzij ‘Succesdebuut van Google-advocaat.’ De
Telegraaf ‘De grootste thriller sinds Gone Girl.’ Elle ‘Een prachtig geschreven debuut.’ The Guardian ‘Grijpt je vanaf de eerste pagina bij de keel.’ The Bookseller
‘Fantastisch.’ Paula Hawkins, auteur van Het meisje in de trein ‘Een moderne klassieker.’ Jeffery Deaver
Joyland Stephen King 2014-04-30 Après une rupture sentimentale, Devin Jones, 21 ans, débarque l'été 1973 à Joyland, petit parc d'attraction sur le littoral de la Caroline du
Nord. Il est embauché avec d'autres étudiants pour compléter l'équipe de forains, à la fois étrange et joyeuse. Sa rencontre avec un petit garçon doué de voyance, atteint
d'une maladie grave, et surtout de sa mère, va changer la vie de Devin. Obsédé par le mystère du train fantôme soi-disant hanté par le spectre d'une femme égorgée 4 ans
auparavant, le jeune homme se lance dans l'enquête. Un nouveau meurtre est-il possible ? Parviendra-t-il à l'éviter ? Une chose est sûre, l'aventure le changera à jamais...
Stephen King nous plonge avec une douce nostalgie, dans l'atmosphère d'une Amérique rétro sans jamais oublier de nous faire frissonner de peur.
Joyland Stephen King 2014-04-24 Stephen King, Joyland Wie durft het spookhuis binnen te gaan? Devin Jones heeft het prima naar zijn zin in het amusementspark Joyland, waar
hij een zomerbaantje heeft en zijn liefdesverdriet probeert te verwerken. Zó naar zijn zin dat hij besluit zijn studie te onderbreken om een tijdje in Joyland te blijven.
Hij raakt in de ban van de verhalen over de jaren geleden vermoorde Linda Gray, wier geest nog altijd in het spookhuis rondwaart. Er gaan geruchten dat er in de buurt meer
jonge vrouwen zijn vermoord, op precies dezelfde manier. Als Devin zich ook nog ontfermt over een terminaal ziek jongetje, zullen de komende gebeurtenissen zijn leven
voorgoed veranderen. Joyland is een onvergetelijk verhaal over liefde en verlies, over opgroeien en oud worden, en over diegenen voor wie de dood voortijdig komt. Joyland is
Stephen King op zijn best. Het heeft de emotionele impact van meesterwerken zoals The Green Mile en The Shawshank Redemption en is tegelijk een geweldig mysterie,
horrorverhaal en bitterzoet coming-of-age verhaal ineen.
Joyland (versione italiana) Stephen King 2014-09-09 Una storia trascinante sull'amore e sulla morte, sul diventare grandi - quando il destino non interrompe la vita prima
del tempo - e sull'invecchiare, quando la vita riserva abbastanza tempo per farlo.
Donkere wegen Ruth Rendell 2017-07-04 Wanneer Carl een pakje afslankpillen aan zijn goede vriendin Stacey verkoopt, en daarmee onbedoeld haar dood veroorzaakt, zet hij een
opeenvolging van catastrofale gebeurtenissen in gang. Het begint met uitvluchten, gaat over in leugens en eindigt met moord... In Rendells donkere verhaal vol psychologische
spanning komen zaken aan bod als persoonsverwisseling, ontvoering en blackmail, en het brengt een cast van personages ten tonele die zo echt lijken, dat we hen beter leren
kennen dan onszelf. Het postuum verschenen Donkere wegen is het briljante slotstuk van een memorabele schrijverscarrière. Door The Guardian en The Independent gekozen tot
een van de beste thrillers van het jaar
Joyland (Illustrated Edition) Stephen King 2015-09-23 Stephen King’s #1 Bestseller As You’ve Never Seen It Before Featuring more than 20 illustrations by acclaimed artists
Pat Kinsella, Robert McGinnis, and Mark Summers, this brand new edition of JOYLAND brings the carny world to life in all its bright and sinister glory. College student Devin
Jones took the summer job at Joyland hoping to forget the girl who broke his heart. But he wound up facing something far more terrible: the legacy of a vicious murder, the
fate of a dying child, and dark truths about life—and what comes after—that would change his world forever. A riveting story about love and loss, about growing up and
growing old—and about those who don’t get to do either because death comes for them before their time— JOYLAND is Stephen King at the peak of his storytelling powers. With
all the emo- tional impact of King masterpieces such as The Green Mile and The Shawshank Redemption, JOYLAND is at once a mystery, a horror story, and a bittersweet comingof-age novel, one that will leave even the most hard-boiled of readers pro- foundly moved.
Zuurstof Patricia Cornwell 2014-02-27 In de eenentwintigste thriller uit de Kay Scarpetta-serie van Cornwell gaat Scarpetta met behulp van haar trouwe teamleden op zoek naar
een moordenaar die het gemunt heeft op jonge vrouwen. Zuurstof is het eenentwintigste boek uit de bloedstollende bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay Scarpetta van
auteur Patricia Cornwell. Deze serie betekende Patricia Cornwells doorbraak als grondlegger van de pathologisch-anatomische thriller. Op het sportveld van het MIT wordt het
lichaam gevonden van Gail Shipton, een studente informatica. Ze is gewikkeld in een grote witte doek en in een elegante pose neergelegd. Haar lichaam is bedekt met een
laagje fluorescerend poeder. Kay Scarpetta en rechercheur Pete Marino staan voor een raadsel. Gail lijkt gestikt, maar er zijn geen sporen die daarop wijzen... Een korte
tijd geleden zijn in Washington drie jonge vrouwen op dezelfde wijze – bedekt onder een felgekleurde poederlaag – aangetroffen. Kays echtgenoot Benton onderzoekt deze
moorden. Weet hij er meer van? Patricia Cornwells werk over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en
Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond met de Edgar Award en de Gold Dagger.
Poppenspel Mo Hayder 2013-08-23 Mo Hayder Poppenspel Als onverklaarbare stroomstoringen leiden tot een serie gruwelijke incidenten op de beveiligde krankzinnigenafdeling van
Beechway, slaat de angst van de patiënten over op de medewerkers. Ondanks de aanzwellende hysterie probeert psychiatrisch verpleger AJ de rust te handhaven. Rechercheur Jack
Caffery is op zoek naar het lichaam van een vermiste vrouw. Hij weet maar al te goed hoe het voelt als je er niet in slaagt iemands geliefde te vinden. Als AJ Caffery vraagt
of hij kan helpen bij de problemen in Beechway, moeten beide mannen een bittere waarheid in hun leven accepteren. Voordat ze het pure kwaad in de ogen kunnen kijken. Mo
Hayder vestigde in één klap haar reputatie met de angstaanjagende thriller Vogelman. Later volgden De behandeling, Tokio, Duivelswerk, Ritueel, Huid, Diep en Rot. Poppenspel
is Hayders zesde boek met Jack Caffery in de hoofdrol. 'Mo Hayder heeft een enorm vermogen om haar lezers te choqueren en te verrassen.' Karin Slaughter
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, 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.
Gorki park Martin Cruz Smith 2012-01-12 Er is een drievoudige moord gepleegd in een park in Moskou. Inspecteur Arkadi Renko moet, om de slachtoffers te identificeren, de
strijd aanbinden met de KGB, de FBI en de New Yorkse politie. Hij krijgt het onmogelijke voor elkaar en probeert in leven te blijven terwijl hij zijn taak volbrengt.
Screening Stephen King Simon Brown 2018-02-28 Since the 1970s, the name Stephen King has been synonymous with horror. His vast number of books has spawned a similar number
of feature films and TV shows, and together they offer a rich opportunity to consider how one writer’s work has been adapted over a long period within a single genre and
across a variety of media—and what that can tell us about King, about adaptation, and about film and TV horror. Starting from the premise that King has transcended ideas of
authorship to become his own literary, cinematic, and televisual brand, Screening Stephen King explores the impact and legacy of over forty years of King film and television
adaptations. Simon Brown first examines the reasons for King’s literary success and then, starting with Brian De Palma’s Carrie, explores how King’s themes and style have
been adapted for the big and small screens. He looks at mainstream multiplex horror adaptations from Cujo to Cell, low-budget DVD horror films such as The Mangler and
Children of the Corn franchises, non-horror films, including Stand by Me and The Shawshank Redemption, and TV works from Salem’s Lot to Under the Dome. Through this
discussion, Brown identifies what a Stephen King film or series is or has been, how these works have influenced film and TV horror, and what these influences reveal about
the shifting preoccupations and industrial contexts of the post-1960s horror genre in film and TV.
Dodenreis Kathy Reichs 2014-04-29 Net buiten Charlotte, North Carolina, wordt langs de kant van de weg het verbrijzelde lichaam van een tienermeisje gevonden. Bottenexpert
Temperance 'Bones' Brennan ziet onmiddellijk dat het meisje door geweld om het leven is gekomen en niet door een aanrijding. Als Tempe in de tas van de slachtoffer een
clubkaart van de recent overleden zakenman John-Henry Story vindt, krijgt het onderzoek een dramatische wending. Want hoe kende het meisje Story? En is hij dan ook vermoord?
Al snel bevindt Tempe zich midden in een complot dat zich uitstrekt van Afghanistan tot Zuid-Amerika en in een razende vaart ook voor haar heel gevaarlijk wordt. Dodenreis
is een achtbaan van emoties en plotwendingen, onderstreept door Tempe's scherpe verstand en forensische kennis. Internationale bestseller, bekend van de hitserie Bones.
Joyland 2014
Joyland Stephen King 2013
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