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Mannen in mijn situatie Per Petterson 2019-05-14 Arvid is 38, net gescheiden en de weg kwijt. Hij maakt
doelloze tochten in zijn Mazda en schuimt ’s nachts de kroegen van Oslo af, troost zoekend bij steeds
weer andere vrouwen. Op zo’n nacht lijkt een nieuw begin mogelijk, maar de volgende ochtend voelt hij
zich weer net zo verloren als eerst. Met zijn roekeloze gedrag zet hij de omgang met zijn drie dochters op
het spel. Zijn oudste dochter, Vigdis, heeft hem nodig. Is hij in staat haar te helpen? En komt er ooit een
eind aan zijn eenzaamheid?
Beenderhuis Elly Griffiths 2021-10-22 Na de opening van een Middeleeuws graf worden er meer lijken
aangetroffen dan verwacht: het lichaam van de curator van ‘t museum ligt naast de kist... Forensisch
archeoloog Ruth Galloway doet onderzoek. Deel 4 in de Ruth Galloway-serie. Ruth Galloway woont de
opening van een middeleeuwse grafkist bij, maar treft meer lijken aan dan ze had verwacht: het lichaam
van de curator van het museum ligt naast de kist. Inspecteur Harry Nelson wordt erbij geroepen, en
hoewel de dood van de curator een natuurlijke oorzaak zou kunnen hebben, zegt zijn gevoel iets anders.
Als kort daarna de steenrijke eigenaar van het museum dood wordt aangetroffen, bijt Harry zich vast in
de zaak. Dreigbrieven aan het adres van het museum brengen Ruth ertoe om de collectie van menselijke
beenderen te onderzoeken, maar daarmee komt ze in Nelsons vaarwater. Kan Ruth zich over haar
persoonlijke gevoelens heen zetten en de waarheid achterhalen? Nelsons leven hangt er vanaf.
De duivel en de maagd Hubert Lampo 2017-01-11 De geschiedenis van baron Gilles de Rais, de man
die als trouwe krijgsgezel van Jeanne d'Arc op jeugdige leeftijd van Karel VII de maarschalkstaf ontving,
na haar dood aanvankelijk als een ware mecenas in pracht en praal leefde, maar zich toen er een einde
aan zijn rijkdom kwam overgaf aan excessen op velerlei gebied. Mystiek geaard streefde hij naar een
pact met de duivel, omringde zich met alchemisten en bracht om zijn lusten te bevredigen honderden
kinderen om het leven. In 1440 werd hij te Nantes opgehangen na een leven dat kenschetsend was voor
het geestelijk klimaat van de vijftiende eeuw, waarin voorbeelden van de hoogste godsvrucht
voorkwamen naast verbijsterende sadistische afwijkingen. Zoekend naar een verklaring voor het
verschijnsel Gilles de Rais schreef Hubert Lampo een historische roman in de traditionele betekenis van
het woord.
Kuser Nicolaas Beets 1835
De vrouw die niet opgaf Val McDermid 2015-08-17 In De vrouw die niet opgaf, deel drie in Val
McDermids Karen Pirie-reeks, onderzoekt Pirie de herkomst van een skelet. Hoewel de moord lang
geleden plaatsvond, is het gevaar nog altijd springlevend... Als er in De vrouw die niet opgaf, het derde
deel in Val McDermids Karen Pirie-thrillerreeks, een skelet wordt gevonden in een oud gebouw in
Edinburgh, is het aan rechercheur Karen Pirie om het lichaam te identificeren. Naarmate haar onderzoek
vordert, raakt Karen verstrikt in een duistere wereld vol intrige en verraad. Ondertussen neemt in het
heden een wraakzuchtig persoon het recht in eigen hand. Als hedendaagse vetes botsen met geheimen
uit het verleden, wordt één ding duidelijk: de waarheid is nog schokkender dan iemand zich had kunnen
voorstellen... Bestellerauteur Val McDermid levert een angstaanjagende, griezelige thriller af – haar
rijkste psychologische thriller tot nog toe. Val McDermid is de internationale bestsellerauteur van de Tony

Hill en Carol Jordan-reeks. 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.
Lockwood en Co Jonathan Stroud 2016-02-03 Overdag is er niets aan de hand. 's Nachts komen kwade
geesten tevoorschijn... Het kleinste, meest ongeorganiseerde, maar zonder twijfel allerbeste bureau dat
op geesten jaagt is Lockwood & Co. Medewerkers: de charismatische eigenaar Anthony Lockwood,
boekenwurm George Cubbins en nieuwkomer Lucy Carlyle De drie staan voor hun moeilijkste klus tot nu
toe. Het beruchte landgoed Combe Carey Hall moet geestvrij worden gemaakt. Geen van de vorige
geestenjagers is ooit teruggekeerd. Anthony, Lucy en George moeten al hun talenten inzetten om te
strijden tegen de geest van de Schreeuwende Wenteltrap en... om in leven te blijven. Jonathan Stroud is
een Engelse schrijver. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door fantasy-verhalen. Jonathan Stroud is
getrouwd en heeft twee kinderen. 'Eeuwenoud kwaad, onopgeloste moorden, machtige geesten en
sinistere stervelingen - een verhaal waarvoor je lang opblijft... Met het licht aan! Zet maar op je need-toread-lijst.' Rick Riordan, auteur van de Percy Jackson-boeken 'Dit is het soort boek waar je in één klap
verliefd op wordt.' Bookwitch 'Spannend en met humor geschreven.' Beth Johnson, boekhandel Van
Rossum
De verre echo Val McDermid 2015-11-14 Als in De verre echo, het eerste deel in Val McDermids Karen
Pirie-reeks, twee verdachten in een oude moordzaak plotseling om het leven komen, probeert Pirie de
volgende aanslag te voorkomen... In De verre echo introduceert Val McDermid de thrillerserie met Karen
Pirie, waarmee ze jarenlang de bestsellerlijst aanvoerde. Het verleden ligt achter hen, maar niemand is
klaar voor de toekomst... Op een ijskoude ochtend vinden vier dronken studenten het verminkte lichaam
van een jonge vrouw. Rosie Duff is verkracht en voor dood achtergelaten op een eeuwenoude
begraafplaats. De enige verdachten zijn zij, de jongemannen die haar gevonden hebben. Vijfentwintig
jaar later wordt de zaak heropend, en opnieuw zijn de vier vrienden het enige aanknopingspunt. Als twee
van hen onder verdachte omstandigheden om het leven komen, lijkt het erop dat iemand het recht in
eigen hand heeft genomen. Voor de twee overblijvers is er maar één manier om te overleven – ze
moeten uitvinden wie Rosie werkelijk vermoord heeft, al die jaren geleden... Val McDermid is de
internationale bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks. 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.
Een duister domein Val McDermid 2017-09-20 In Een duister domein, deel twee in Val McDermids Karen
Pirie-reeks, onderzoekt Pirie twee cold cases uit hetzelfde jaar. Wat ze ontdekt is gruwelijker dan ze zich
ooit had kunnen voorstellen... In Een duister domein, het tweede deel in de Karen Pirie-thrillerreeks van
Val McDermid, wordt cold case-expert Karen Pirie op twee verdwijningszaken gezet die ogenschijnlijk
niets met elkaar te maken hebben. Vijfentwintig jaar geleden werden de dochter en kleinzoon van de
rijkste man in Schotland ontvoerd. Ondanks het feit dat er losgeld werd gevraagd en betaald, trof de
politie Catriona Grant dood aan. Haar baby was spoorloos verdwenen. Als er een nieuwe aanwijzing
wordt gevonden in een verlaten Toscaanse villa, wordt cold case-expert Karen Pirie ingeschakeld. Pirie
is zelf al bezig aan een andere zaak uit hetzelfde jaar. Tijdens de beruchte mijnstaking van 1984
verdween mijnwerker Mick Prentice zonder enig spoor na te laten. Er werd aangenomen dat hij op de
vlucht was geslagen, maar Pirie ontdekt dat de verslagen uit die tijd niet kloppen. Waar is Prentice
werkelijk heen gegaan? En is hij de sleutel tot het oplossen van het Grant-mysterie? De waarheid is
schokkend – en nog duisterder dan welk verhaal dan ook... Val McDermid is de internationale
bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks. Haar werk is onderscheiden met o.a. de
Diamond Dagger Award en de Gold Dagger Award, de prijs voor de beste Engelse thriller.
Wandelingen door Nederland met pen en potlood Jacobus Craandijk 1875
Regesta Hannonensia Pieter Lodewijk Muller 1882
De fluisterende schedel Jonathan Stroud 2015-09-17 Griezels en geesten pas op! Lockwood & Co is
terug! Dankzij hun spectaculaire succes met de Schreeuwende Wenteltrap is Lockwood & Co nu een van
de meest gevraagde bureaus voor paranormaal onderzoek in Londen. Hun nieuwe zaak begint op een
geplaagd kerkhof, waar de ijzeren grafkist van een sinistere arts wordt opgegraven. Zoals gewoonlijk is
Lockwood vol vertrouwen over de afloop. En zoals gewoonlijk gaat alles fout: er komt een
huiveringwekkende geest vrij en er wordt een raadselachtig, magisch voorwerp uit de kist gestolen.
Anthony, George en Lucy moeten het object terugvinden voor de verwoestende krachten ervan worden

ontketend. Het is een race tegen de klok waarbij ze op de hielen worden gezeten door hun gehate rivalen
van Bureau Fittes. Lukt het ze het complot te onthullen? Jonathan Stroud is een Engelse schrijver. Al van
jongs af aan is hij gefascineerd door fantasy-verhalen. De Fluisterende Schedel is het tweede deel in de
Lockwood & Co-serie. ‘Stroud is geniaal! Zet maar op je need-to-read-lijst!’ Rick Riordan, auteur van de
Percy Jackson-boeken.
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