Cold Snap Lucy Kincaid 7 Allison Brennan
Yeah, reviewing a books Cold Snap Lucy Kincaid 7 Allison Brennan could be credited with your near connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood,
realization does not recommend that you have astonishing points.
Comprehending as without difficulty as understanding even more than new will offer each success. next to, the notice as well as keenness of this Cold Snap Lucy Kincaid 7 Allison Brennan can
be taken as capably as picked to act.

Familie op de vlucht Diney Costeloe 2019-03-05 ‘Familie op de vlucht’ is opnieuw een hartverscheurend verhaal van Diney Costeloe, de bestsellerauteur van ‘De verloren kinderen’ en ‘Het
meisje zonder naam’. Duitsland, 1937. Naarmate de nazi’s het land verder in hun greep krijgen, wordt Joden het leven steeds moeilijker gemaakt. Er komen wetten die hen verbieden op
bepaalde plekken te komen, niet-Joden in dienst te nemen, en bepaalde beroepen uit te oefenen. Ruth en Kurt moeten toekijken hoe hun vier kinderen, Laura, Inge en de tweeling Peter en
Hans, getreiterd en vernederd worden. Als Kurt wordt opgepakt en hun winkel in brand wordt gestoken, ziet Ruth geen andere mogelijkheid dan met de kinderen aan de hand te vluchten. Maar
waar kunnen ze heen, waar zijn ze nog veilig? Wat volgt is een wanhopige zwerftocht door een land waarin helden en verraders er precies hetzelfde uitzien... ‘Spannend en invoelend.
Emotionele rollercoaster die je bij de keel grijpt.’ Hebban.nl ‘Spannend, met actie op iedere bladzijde. Een ode aan de mens in opstand tegen grof onrecht.’ NBD Biblion Een hartverscheurende
en meeslepende roman voor fans van Lucinda Riley, Santa Montefiore en Sarah Lark.
Helemaal de jouwe Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 5 - Helemaal de jouwe Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Een interessante
man als dokter Simon Bradley is een aanwinst voor het stadje, dus stuurt de burgemeester Montana Hendrix op hem af om hem ervan te overtuigen dat hij moet blijven. Dat wordt voor Montana
nog een hele kluif, want hun eerste ontmoeting verloopt niet bepaald vlekkeloos: haar hond zet tot haar schrik de boel op stelten in het ziekenhuis. Nu moet ze nog meer haar best doen om
Simon in Fool’s Gold te houden! En niet alleen in het belang van het stadje, maar ook omdat ze zich sterk tot hem aangetrokken voelt. Hoewel dat wederzijds lijkt, maakt hij haar direct duidelijk
dat zijn verblijf in Fool’s Gold maar tijdelijk zal zijn... Deel 5 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Ontzettend irritant Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind jij het leuk om mensen gek te maken door hen
de hele tijd na te doen? Houd jij ook altijd extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om vreemde vragen te stellen waar niemand op kan antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de waslijn?
Elk positief antwoord is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een ontzettend irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 0 Jij
snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor jou. Een boek vol avonturen van Andy met een irritante vlieg, gekke danspasjes en een loodzwaar kampeerbed.
Rusteloos land Belinda Bauer 2010-09-16 Elke dag na school en in de weekenden, wanneer zijn vriendjes voetbalplaatjes ruilen, gaat de twaalfjarige Steven graven. Hij heeft een doel, een
belangrijk doel. Als hij de botten van zijn oom Billy vindt, die op elfjarige leeftijd is verdwenen, zal zijn familie eindelijk rust hebben. Waarschijnlijk is Billy om het leven gebracht door een
seriemoordenaar die nog vastzit. Steven is vastbesloten om de krakende kieren en stinkende wonden in zijn familie te dichten. Moedig schrijft hij de seriemoordenaar een brief, zonder zijn
identiteit kenbaar te maken. Dan begint een kat-en-muisspel tussen een wanhopige jongen en een verveelde kindermoordenaar. Een heel gevaarlijk spel met grotere consequenties dan Steven
ooit had kunnen voorzien...
Op Jacht in Brugge E.J. Stevens 2017-04-08 Het enige dat erger is dan een Jager te zijn in de stad Harborsmouth, zo vol Fea, is het jagen op vampieren in Brugge. Naar Belgie gestuurd
worden is erg. De Middeleeuwse stad Brugge is raar maar het plaatselijke Jagersgilde heeft niet genoeg personeel, de grachten zitten vol dode lichamen en er is geen gebrek aan
supernatuurlijke roofdieren als mogelijke verdachten. Maar dan, Brugge is misschien helemaal zo slecht nog niet.. Met een verlangen zichzelf te bewijzen, de onschuldigen te beschermen en
vooruit te komen binnen de rangen van het Jagersgilde, komt Jenna Dehane in de straten van Brugge terecht met het zwaard in de hand. Iemand of iets is toeristen aan het vermoorden en gooit
de lijken in de kanalen van de stad. Met de hulp van een misterieuze vreemdeling begint Jenna de puzzlestukken in elkaar te passen die door de stad verspreidt te vinden zijn, als bloedspetters..
Vastberaden het moorden te stoppen duikt Jenna in de bloedige plaatselijke geschiedenis die alleen maar meer vragen oproept. Maar sommige geheimen kunnen beter begraven blijven. Jenna
moet haar gevechtstraining testen terwjl ze probeert de waarheid van een oude vijand boven water te halen.
Ziel van ijzer Patricia Briggs 2016-07-19 ‘Ziel van ijzer’ is het derde deel in de Mercy Thompson-serie van Patricia Briggs, na het eerste deel ‘Onder de maan’ en het tweede deel ‘In het bloed’.
Heerlijk leesvoer voor fans van Anne Bishop, Ilona Andrews en Jaye Wells. Parttime coyote en garagehoudster Mercy Thompson heeft de magie van de Fae gebruikt om haar vrienden te
beschermen. Nu eisen de Fae dat ze haar schuld inlost. Want iets of iemand heeft het op hen gemunt, en Mercy’s scherpe neus wordt ingeroepen om de moordenaar op te sporen. Maar de
moordenaar heeft zelf ook een val gezet, en als die dichtklapt, dreigt Mercy’s oude baas en goede vriend Zee voor de moorden veroordeeld te worden. Dat kan Mercy niet laten gebeuren, want
de rechtbank van de Fae kent maar één straf... De Urban Fantasy-titels van Uitgeverij De Fontein zijn speciaal voor alle fans van ‘Charmed’, ‘Once Upon a Time’, ‘Twilight’ en de boeken van

Cassandra Clare.
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.
Jongen verslindt heelal Trent Dalton 2019-04-16 In Australië al meer dan 100.000 exemplaren verkocht! Het leven van de twaalfjarige Eli Bell is ingewikkeld, met een verdwenen vader, een
broertje dat weigert te praten, een junkiemoeder, een heroïne dealende stiefvader en een ex-gedetineerde en crimineel als oppas. Toch staat hij open en vrolijk in het leven en probeert hij een
goed mens te zijn in een krankzinnige wereld. Maar het lot zorgt steeds voor nieuwe problemen, met Tytus Broz, de legendarische drugsdealer, voorop. Dan wordt Eli’s moeder gearresteerd en
moet hij bij zijn onbekende vader aankloppen, waardoor hij oog in oog komt te staan met de criminelen die zijn wereld overhoopgooiden. En tot overmaat van ramp wordt hij ook nog eens
verliefd op het meisje van zijn dromen... Jongen verslindt heelal is een hoogst originele en bruisende debuutroman over broederschap, het lot, familiebanden, ongewone vriendschappen en ware
liefde. Over Jongen verslindt heelal Winnaar van de Debut Fiction Award en Book of the Year bij de Australian Indie Awards ‘Een van de beste Australische romans die ik ooit heb gelezen. Dit
boek zal me lang bijblijven.’ – The Guardian ‘Trent Daltons spetterende en uitmuntende debuut laat de typische coming-of-ageroman verbleken. Dit is een geweldig debuut.’ – Publishers Weekly,
starred review ‘Een schitterende roman met meerdere verhaallijnen, en prachtig geschreven. Buitengewoon.’ – Booklist, starred review
Stolen Allison Brennan 2013-06-04 Stolen Allison Brennan Nothing is more important to private investigator Sean Rogan than his relationship with FBI trainee Lucy Kincaid. But when his past
catches up with him, Sean faces an ultimatum: clear his name and help the FBI take down a rogue agent, or go to prison and lose everything he holds dear. With only Agent Noah Armstrong as
his back-up and forced to keep Lucy in the dark, Sean steps back into his old world. But the longer he's undercover, the more dangerous the game becomes. More than Sean's future with Lucy
is at stake—so is his life. Lucy can't imagine Sean would keep secrets from her—until an FBI agent casts doubt about who he really is...and who he used to be. Why did Sean quit his job with his
brother and move to New York? Why hasn't he told her anything about his new job? With more questions than answers, Lucy doesn't know who to believe or who she can trust. All she knows is
that Sean is in grave danger, and this time, it's personal.
In wonderland Lynn Austin 2011-12-21 Alice Grace Ripley leeft in een droomwereld met haar neus in de boeken. Maar aan haar zorgeloze bestaan komt plotseling een einde als haar vriend
Gordon hun relatie verbreekt. Hij vindt dat Alice te veel in een fantasiewereld leeft.Als ze dan ook nog haar geliefde baan in de bibliotheek kwijtraakt omdat er bezuinigd moet worden, vlucht ze
naar de bergen van Kentucky om vijf dozen met boeken te doneren aan de bibliotheek in het kleine mijnwerkersstadje Acorn.Eenmaal daar aangekomen biedt ze aan om twee weken als
vrijwilliger te werken in de bibliotheek. De bibliothecaris en de vier vrouwen die boeken naar afgelegen plekken brengen, blijken echter anders dan ze had verwacht. Alice ontdekt dat het echte
leven met al zijn avonturen, mysteries en romantiekveel mooier kan zijn dan ze ooit had durven dromen.
Cyberstorm Matthew Mather 2014-11-12 Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt met een eenvoudig computervirus... 'Cyberstorm is het boek dat ik zelf had willen schrijven.'
Hugh Howey, auteur van Silo Het is kerstavond als New York wordt getroffen door een van de zwaarste sneeuwstormen uit de geschiedenis. Op hetzelfde moment valt een groep anonieme
hackers de energiemaatschappijen van Amerika aan en gaat alles in één keer op zwart. Afgesloten van de buitenwereld proberen Mike Mitchell en zijn familie te overleven in hun
appartementencomplex terwijl de temperatuur naar een ijzingwekkend niveau daalt. Samen met zijn buren probeert Mike het beste van de situatie te maken, maar de sfeer slaat al snel om als
bendes van buiten horen van hun riante voedselvoorraad en noodaggregaten. Ineens is de sneeuw niet meer hun enige vijand... 'Intrigerend en beangstigend boek over de kracht van angst. Dit
boek geeft perfect weer hoe afhankelijk de wereld is geworden van het internet.' Fantascize
Uiterst verleidelijk Jill Shalvis 2020-03-03 Dus tegenpolen trekken elkaar aan? O zeker, Sadie Lane kan niet ontkennen dat de vonken overslaan, steeds wanneer ze de knappe en
zelfverzekerde Caleb Parker tegenkomt - maar dan wel vonken van irritatie! Wat wil je ook, ze zijn complete tegenpolen: zij is een beginnende tattoo artist, hij een succesvol jasje-dasjetype.
Nadat ze per toeval samen een hond redden in een heftige storm, ontdekt ze dat Caleb ook een zachte, kwetsbare kant heeft. En ook hij lijkt zich onverwacht tot háár aangetrokken te voelen.
Wat een schok! Maar kunnen ze zich over hun vooroordelen heen zetten en toegeven dat ze in elk geval op één front een perfecte match zijn?
Het vijfde slachtoffer James Grippando 2015-11-03 De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op exact dezelfde manier vermoord en achtergelaten in hetzelfde gebied. Bij alle vier is
het gezicht ingesmeerd met as. De politie van Florida is er dan ook van overtuigd dat er een seriemoordenaar aan het werk is. Openbaar aanklager Abe Beckham is in gedachten al een profiel
van de moordenaar aan het opstellen als er een vijfde slachtoffer wordt gevonden. Hoewel er overeenkomsten zijn met de eerdere zaken, zijn er ook verschillen. Deze vrouw is namelijk zwart...
én ze is een bekende van Abe. Dan verdwijnt zijn echtgenote spoorloos - vlak nadat zij en Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij niet langer de good guy die op misdadigers jaagt,
maar is hij zelf hoofdverdachte in een gecompliceerde moordzaak...
Het dodenhuis Sarah Pinborough 2018-04-24 Het Dodenhuis van Sarah Pinborough Een nieuwe thriller van de auteur van 13 minuten Toby's leven was heel normaal, tot het overhoop werd
gehaald door zoiets simpels als een bloedtest. Ze brachten hem naar het Dodenhuis, ver weg van de moderne wereld. Daar woont hij nu, samen met de andere zogenaamde Defecten. Ze
worden in de gaten gehouden door Moeder en haar verpleegsters, die wachten op een teken van ziekte. Een teken dat het tijd is om naar het sanatorium te gaan. Niemand komt ooit terug uit
het sanatorium. Toby is graag alleen, om te mijmeren over hoe zijn leven vroeger was en om de angst voor wat er komen gaat zo ver mogelijk weg te stoppen. Maar dan worden er nieuwe
Defecten binnen gebracht. Een van hen is Clara, een energiek meisje dat vastbesloten is om haar leven hier niet te laten eindigen. En dat verandert alles. Iedereen sterft. Hoe je hebt geleefd is
wat telt. 'Ontroerend en volslagen meeslepend. Ik kon het niet neerleggen.' Stephen King 'Een prachtig verhaal, oprecht verteld.' Neil Gaiman
De erfenis Mary Higgins Clark 2016-11-08 Op de avond van zijn verjaardag wordt de schatrijke alzheimerpatiënt Ted Grant dood gevonden. Alles wijst erop dat zijn vrouw Betsy hem heeft
vermoord. Stiefzoon Alan wacht in spanning het proces af, maar is hij uit op gerechtigheid of is hij vooral geïnteresseerd in de erfenis? Is Betsy misschien toch onschuldig? Televisiejournaliste
Delaney Wright wordt gevraagd een reportage te maken over de rechtszaak. Al gauw raakt ze betrokken bij Betsy en haar verhaal. Ze besluit Betsy te helpen, en spoedig stuit ze op een

schokkend geheim dat niet alleen grote gevolgen heeft voor Betsy, maar ook voor haar eigen leven...
Slaap zacht Lisa Jackson 2012-06-21 Een vrouw wordt wakker in een duistere, afgesloten ruimte. Van boven hoort ze gedempt, wreed gelach, gevolgd door het geluid van aarde die wordt
gestort. Pure doodsangst overweldigt haar als ze zich realiseert dat ze levend begraven wordt. Haar laatste adem is een schreeuw die niemand, behalve een sadistische moordenaar, kan horen.
Voor journalist Nikki Gillette is dit schokkende verhaal een kans om te ontsnappen uit Savannah en carriere te maken. Dan wordt er opnieuw een lijk gevonden. En nog een. Bij elke
huiveringwekkende ontdekking groeit Nikkis angst. Als de seriemoordenaar haar steeds meer in zijn greep krijgt, beseft ze nog niet hoe dicht ze bij de waarheid is - en hoe dodelijk die kan zijn.
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...
Verhaal zoekt liefde Lisa Wingate 2016-07-01 Lisa Wingate verrast met ‘Verhaal zoekt liefde’, een roman die begint in het kantoor van een uitgeverij en eindigt in het ruige landschap van North
Carolina.Als redacteur Jen Gibbs een mysterieus manuscript in handen krijgt, is ze al snel gegrepen door het historische verhaal. Maar de roman is niet compleet. Jen zet alles op alles om de
schrijver te vinden, zelfs als dat betekent dat ze terug moet naar waar ze opgroeide, de Blue Ridge Mountains – een beladen plek waarvan ze hoopte dat ze die voorgoed achter zich had
gelaten. “‘Verhaal zoekt liefde’ voert je mee door de tijd op een magische en prachtige reis.” – Julie Cantrell, auteur van ‘Het lied van de bomen’. Lisa Wingate schreef eerder ‘Bloeimaand’, ‘De
zomerkeuken’ en ‘Veilig bij jou’, die als bookazine is uitgegeven onder de titel ‘Zomer in Moses Lake’.
Een voor een Ruth Ware 2020-11-11 Een voor een is de nieuwste thriller van de Queen of Suspense Ruth Ware, auteur van In een donker, donker bos en De vrouw in suite 10. In het exclusieve
alpineskigebied Saint-Antoine komen aandeelhouders en directeuren van Snoop, een ultra-populaire app voor muziek, samen om de deal van hun leven te sluiten. Zal de samenhorigheid
overeind kunnen blijven als er zoveel geld op tafel ligt? Zullen ze allemaal miljonair worden of zullen sommigen in de kou blijven staan? De deadline nadert en de spanningen lopen hoog op...
Maar dan snijdt een lawine het chalet af van alle hulp en verdwijnt een bestuurslid in de sneeuw. Alles lijkt erop dat ze gevangen zitten met een moordenaar, die het uiterste doet om zo te krijgen
wat hij wil. Wie is tot deze moord overgegaan en hoelang duurt het voordat de moordenaar opnieuw toeslaat?
Insluiper Tania Carver 2012-09-13 Suzanne ontwaakt uit een nachtmerrie over een insluiper. Dan vindt ze een polaroid waarop zij zelf staat afgebeeld, slapend. Onder aan de foto staat
geschreven: “ik waak over je” Suzanne Perry heeft een ijzingwekkende nachtmerrie: iemand staat in haar slaapkamer en slaat haar gade terwijl zij er niet in slaagt ook maar een spier te
bewegen. Ze wordt wakker, opgelucht dat het allemaal een droom was, opent de gordijnen en ziet op de binnenkant van het raam een polaroid geplakt. Op de foto staat zijzelf afgebeeld,
slapend, met het shirt aan dat ze nú draagt. Onder aan de foto staat geschreven: "ik waak over je". Haar nachtmerrie is niet voorbij. Hij is pas net begonnen... Insluiper is een verslavende thriller
over een seriemoordenaar die het leven van zijn vrouwelijke slachtoffers 'overneemt' en over de zeer toegewijde rechercheur Phil Brennan en zijn vrouw, de briljante profielschetser Marina
Esposito.
De hemel in het ijs Adrienne Young 2018-06-05 De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven, actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Viking-dochter Eelyn bestaat uit
oorlog voeren. Ze weet niet anders dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen hun grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en overleven.
Totdat ze op het slagveld het onmogelijke ziet: haar broer die meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn wordt gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren
in de bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint te herkennen in de mensen die ze altijd heeft geleerd te haten, brokkelt de wereld die ze zo goed dacht te kennen langzaam af. Wanneer het
dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend van haar broer die haar meerdere keren heeft geprobeerd te vermoorden. Samen moeten
ze een einde maken aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders zullen ze moeten toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een meeslepend historisch
avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over loyaliteit, vergeving en de definitie van familie. 'Zo nu en dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk "donkere
dagen"-boek.' Dagblad De Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog voeren met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is als de veldslagen die erin beschreven
worden.' Stephanie Garber, auteur van Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende, multidimensionale personages tot leven gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en suggestief.
Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is een aangrijpend verhaal, beeldend verteld.' Renée Ahdieh, auteur van The Flame in the Mist
Vind mij J.S. Monroe 2017-10-05 Vind mij, voordat zij het doen. Rosa pleegde vijf jaar geleden zelfmoord, maar haar vriend Jar denkt nog elke dag aan haar. Sterker nog, hij is ervan overtuigd
dat hij af en toe een glimp van haar opvangt. Hij ziet haar overal: in de menigte, op een roltrap, in een café... Wanneer Jar Rosa's dagboek in handen krijgt, worden de raadsels rond haar dood
alleen maar groter. Hij raakt er steeds meer van overtuigd dat zijn grote liefde nog in leven is, hoewel iedereen dit tegenspreekt en hem waarschuwt dat hij aan het doordraaien is. Dan ontvangt
hij een smsje: 'Ik moet je zien. Rosa.' Jar hoopt dat hij nu eindelijk kan bewijzen dat zijn intuïtie het bij het rechte eind had, maar hij beseft niet dat hij aan het begin staat van een nog veel
gevaarlijker avontuur.
Het gelukkigste meisje ter wereld Jessica Knoll 2016-04-20 Na haar traumatiserende tienerjaren op de prestigieuze Bradley School bouwt Ani FaNelli zorgvuldig een nieuwe identiteit op. Met
haar glamoureuze baan, goedgevulde kleerkast en succesvolle verloofde lacht het leven haar toe. Maar Ani heeft een geheim. Duistere kwelgeesten uit het verleden bedreigen haar wanhopig
gecreëerde illusie van perfectie. In een razend tempo en vol onverwachte wendingen beschrijft 'Het gelukkigste meisje ter wereld' de ondraaglijke druk waarmee veel succesvolle vrouwen
moeten zien om te gaan. Achter de scherpe randjes en moordende ambitie van de heldin gaat een schokkende waarheid schuil, maar ook een hart dat groter is dan het op het eerste gezicht
lijkt. Moet Ani de stilte doorbreken om zich van haar trauma's te bevrijden? Ook als dat betekent dat ze daarmee alles waarvoor ze geknokt heeft op het spel zet? "'Het gelukkigste meisje ter
wereld' is het soort boek dat je bij de keel grijpt en niet meer loslaat." - Reese Witherspoon
Winterdood C.J. Box 2014-11-28 C.J. Box won de Anthony Award en de Edgar Allan Poe Award voor zijn boeken. Zijn originele thrillerserie rond jachtopziener Joe Pickett is in 27 talen vertaald.
Een uur voor zonsondergang en Joe Pickett bevindt zich diep in de bossen rond de Rocky Mountains. In zijn linkerhand houdt hij zijn geweer en zijn rechterhand zit vastgebonden aan het stuur

van zijn auto. En Lamar Gardiners ontzielde lichaam hangt tegen de boom voor hem. De moord op Lamar en een opkomende, ijskoude winterstorm zijn een waarschuwing: ga van de berg af.
Maar Joe weet dat dit nog maar het begin is. Ergens tussen de dichte begroeiing spant een moordenaar zijn boogpees - met Joe als zijn prooi... 'Een van de beste thrillers van het jaar.' - LA
Times
De verborgen taal van bloemen Vanessa Diffenbaugh 2021-06-10 Welke bloem past bij jouw emotie? Victoria Jones is de enige die het weet! Als kind groeide ze op in 32 verschillende
pleeghuizen, liefdeloos en moederziel alleen. Door de traumatische gebeurtenissen uit haar jeugd heeft ze zich volledig afgesloten voor alles en iedereen. Op achttienjarige leeftijd vindt ze een
baantje als bloemist en weet door haar diepe connectie met bloemen zich open te stellen voor mensen. De Victoriaanse taal van bloemen is de enige taal die ze spreekt, totdat een mysterieuze
bloemenhandelaar haar hart verovert. Durft ze haar trauma’s onder ogen te zien voor haar laatste kans op geluk en liefde? Vanessa Diffenbaugh (1978) is een Amerikaanse auteur die het
befaamde boek ‘De verborgen taal van bloemen’ heeft geschreven. Haar debuutroman werd een echte New York Times bestseller die maar liefst 69 weken in de lijst stond en in 42 talen
vertaald is. In haar roman vertelt ze over het getraumatiseerde leven van een meisje die zich alleen nog maar met bloemen kan uitdrukken. Dit is een terugkerend thema in Diffenbaughs
carrière, want naast schrijfster werkt ze ook bij een organisatie die pleegkinderen ondersteunt. Diffenbaugh woont met haar man en vier kinderen in Californië.
Vermoorde harten J.D. Robb 2015-10-15 Een vermoorde zwerver wordt gevonden, zijn hart met chirurgische precisie uitgesneden. Luitenant Eve Dallas vermoedt dat deze moord in de doofpot
gestopt zal worden en dat wil ze voorkomen. Ze ontdekt al snel dat er in verschillende steden soortgelijke moorden worden gepleegd. Ondertussen wordt ze er zelf van beschuldigd een collega
te hebben vermoord. Nu moet ze zowel haar naam in ere herstellen, als de moordenaar vinden. De pers over Vermoorde harten 'Vaardig geschreven.' Vrij Nederland 'Het verhaal is spannend
en de plot lijkt sciencefiction maar is absoluut geloofwaardig (...) Een aanrader voor de liefhebbers van deze serie.' NBD Biblion 'Het betere thrillerwerk. Aanbevolen!' Leeskost.nl
Misplaatst Nell Zink 2016-02-03 Misplaatst’ is de weergaloze roman van Nell Zink, bekend van ‘De rotskruiper’. 1966, Stillwater College, Virginia. Eerstejaarsstudente Peggy valt als een blok
voor Lee, professor, dichter en afkomstig uit een gegoede familie. Ze beginnen een verhouding die gedoemd is te mislukken – zij is lesbisch, hij is homo – maar die pas na tien jaar eindigt.
Peggy vlucht met haar driejarige dochtertje Karen, haar negenjarige zoon Byrdie laat ze achter. Ze besluit onder te duiken en neemt de Afro-Amerikaanse identiteit aan. Wanneer Karen jaren
later een beurs krijgt voor de universiteit van Virginia, ontmoet ze eindelijk haar oudere broer Byrdie, wat culmineert in een grootse finale. ‘Misplaatst’ is een opwindende roman van Nell Zink, die
geen taboe schuwt. ‘‘Misplaatst’ is een Great American Novel.’ – The Telegraph
Bruid in het maanlicht Laura Frantz 2017-05-05 Temperance Tucker probeert haar familie te beschermen in de romantische historische roman ‘Bruid in het maanlicht’ van Laura Frantz. Het is
rond 1770. Temperance Tucker redt zich uitstekend in het ruige, uitgestrekte en nog niet in kaart gebrachte grensgebied van Kentucky. Ze kan zich snel uit de voeten maken, schiet altijd raak en
misschien nog wel het belangrijkste: ze zwijgt over vroeger. Maar het verleden van haar familie wordt een probleem als ze verliefd wordt op een knappe landopziener uit Virginia, die ook een
geheim met zich meedraagt. Kunnen ze de ballast en de pijn van zich afschudden voor een gezamenlijke toekomst? De voorouders van Laura Frantz waren pioniers. Als kind zwom ze in
dezelfde rivieren die genoemd worden in haar boeken. De verhalen van haar grootmoeder inspireerde haar tot het schrijven van onder meer ‘De pioniersdochter’ en ‘Dochters van de
meestersmid’.
In het niets Christian White 2019-05-14 Dertig jaar geleden werd er een kind gestolen. emDat kind ben jij.em emToen. em De kleine Sammy Went verdween uit haar huis in Manson, Kentucky –
een gebeurtenis die haar familie kapotmaakte en de zwaar religieuze gemeenschap van het stadje uit elkaar dreef. emNu. em Kim Leamy, een Australische fotografe, wordt benaderd door een
vreemdeling. Hij zet haar wereld op zijn kop wanneer hij beweert dat zij de gekidnapte Sammy is, en dat haar leven zoals ze dat kent is gebaseerd op leugens. Op zoek naar antwoorden reist
Kim naar het afgelegen stadje waar Sammy geboren werd. Maar hoe dieper ze in haar familiegeschiedenis graaft, hoe meer geheimen ze ontdekt. Ze komt langzaam dichter bij de ontknoping
van het trauma uit haar donkere, vroegste jeugd.
Ik mooi praten David Sedaris 2010-09-15 Ik mooi praten is opgedragen aan Lou, de vader van David Sedaris, die zo vaak op zowel hilarische als ontroerende wijze wordt opgevoerd in vele
verhalen van zijn zoon. Voor David is ¿het grootste wetenschappelijke raadsel¿ over zijn vader, een hotshot bij IBM, ¿hoe het mogelijk is dat een man zes kinderen krijgt van wie er geen een
zijn belangstellingen deelt.¿ Dat zijn moeder een protestantse is, en zijn vader orthodox-Grieks, en dus al niet eens op dezelfde dag Pasen kunnen vieren, is een van de andere running gags in
het oeuvre van Sedaris. Het verklaart de vele conflicten in dit hopeloos neurotische ¿ maar zeer herkenbare ¿ gezin. David Sedaris is een fenomeen in de Verenigde Staten: van zijn boeken zijn
meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Zijn verhalen verschijnen in The New Yorker, hij leest voor op National Public Radio, en is regelmatig te zien bij David Letterman. Ook in België is
zijn faam groot: ¿Is David Sedaris de grappigste schrijver ter wereld? Wij zijn er alvast van overtuigd,¿ schreef Het Nieuwsblad geheel terecht. ¿Niemand kan zo grappig (en ontroerend) over
zijn oma, de buurvrouw, nudisten, mimespelers en over zichzelf vertellen als David Sedaris¿ Aaf Brandt Corstius ¿Sedaris is de meester¿ Johannes van Dam ¿De humorvolle, maar
meedogenloze kijk van David Sedaris op zijn vrienden en verwanten maken dat je je eigen familie steeds normaler gaat vinden. Wie dit niet leest is gek¿ Candy Dulfer ¿Ik had een boek
meegenomen, een stukgelezen exemplaar van Ik mooi praten van de humorist David Sedaris. Hij is nietsontziend in zijn eerlijkheid en zo geestig dat je er hardop bij zit te lachen, en hij stamt
waarschijnlijk uit een nog grotere familiepuinhoop dan ik¿ Hoofdpersoon Jack Morgan in Private, de nieuwe roman van James Patterson ¿David Sedaris is niet alleen de grappigste schrijver die
er bestaat, doch eveneens de grappigste homo en dát is pas een wereldprestatie¿ Herman Brusselmans
Een verrassende stap Robyn Carr 2022-06-28 Sullivan's Crossing, Colorado: dé plek om op adem te komen, te genieten van de prachtige natuur, en de liefde te vinden... Sullivan's Crossing 1 Een verrassende stap Ja, ze is een volwassen vrouw. En ja, ze kan best haar eigen boontjes doppen. Maar soms, als alles tegen zit, wil Maggie Sullivan maar één ding: schuilen bij Sully, haar
vader. En omdat nu méér dan alles tegen zit, rijdt ze naar Sullivan’s Crossing in Colorado, naar de prachtige plek in de bergen waar haar vader een plattelandswinkel en een kampeerterrein
runt. Daar is al jaren alles hetzelfde, daar verandert nooit iets en daar kan ze uitrusten. Ware het niet dat Sully de dag na haar aankomst een hartaanval krijgt. En wie gaat hem verzorgen? Juist!
Geschiedenis van de familie Fairchild Mary Martha Butt Sherwood 1844
Vertel me Lisa Jackson 2014-07-15 BESTSELLERAUTEUR VAN DE ONWETENDE HET VERLEDEN ZAL NIET WORDEN VERGETEN... De meest gehate vrouw van Savannah wordt

vrijgelaten uit de gevangenis. Ze werd veroordeeld voor de moord op haar oudste dochter en mishandeling van haar twee andere kinderen. Haar motief: de kinderen uit de weg ruimen zodat zij
bij haar minnaars kon zijn. Journaliste Nikki Gillette is vastbesloten verhaal te halen bij deze gevaarlijke vrouw. Niet alleen ruikt ze een interessant verhaal, maar Nikki is ook persoonlijk
betrokken. De vermoorde dochter, Amity, was haar beste vriendin. Nikki is vastbesloten om de onderste steen boven te halen. Dan vindt er weer een moord plaats. In welk wespennest is Nikki
beland? Lisa Jackson is bestsellerauteur van onder andere Zonder mededogen en De onwetende. Van haar boeken zijn wereldwijd meer dan tien miljoen exemplaren verkocht. 'Vlak voor het
einde komt er weer zo'n verrassende plotwending dat je meteen begrijpt waarom Jacksons boeken altijd zo goed verkopen.' VN Detective & Thrillergids over Zonder mededogen 'Een
onheilspellende thriller die je na een machteloze tocht op woelige wateren uiteindelijk met een tevreden gevoel dichtslaat.' **** Crimezone over De onwetende 'Een heerlijk boek voor flink wat
uurtjes leesplezier.' Leesfanaten over De onwetende
Het laatste dat ze deed Gregg Olsen 2018-02-22 'Echte urgentie in het verhaal, een uitstekend plot, een schokkende misdaad, geloofwaardige personages.' - Lee Child Voor de fans van Het
meisje in de trein en Gone Girl Vanaf het moment dat de familie Franklin een charmant oud huis heeft laten platgooien om er een gigantisch, zielloos nieuw gebouw neer te zetten, heeft Liz
Jarret een hekel aan hen. Haar man Owen heeft het veel te druk met zijn bedrijf verkopen, in de hoop ooit zelf een even zo groot huis te bezitten, om zich daar druk over te maken. De enige die
ervoor zorgt dat de burenruzie niet escaleert, is het kleine zoontje van de Franklins: Charlie. Een lief knulletje dat het liefst de hele dag buiten speelt. De gespannen situatie neemt een
schokkende wending als Liz - doodmoe na een nacht studeren voor een examen - zonder in haar spiegel te kijken haar garage uitrijdt. In eerste instantie denkt ze dat ze een kat of een hond
heeft aangereden als ze de doffe klap hoort. Wanneer ze ziet dat het kleine Charlie is, komt haar leven in een stroomversnelling terecht van vergissingen, leugens en onherstelbare fouten. Ze
komt terecht in een nachtmerrie waaruit ze niet kan ontsnappen en die met het uur dat verstrijkt erger lijkt te worden...
Een stap te ver Tina Seskis 2016-07-05 Een gelukkig huwelijk. Een gezin. Een fijn huis. Waarom loopt Emily Coleman op een ochtend zonder om te kijken weg van dit alles – om onder een
andere naam helemaal opnieuw te beginnen? Emily heet nu Cat en ze werkt in Londen bij een reclamebureau. Ze deelt een huis met een nieuwe vriendin, Angel. Cat heeft elk spoor naar haar
oude leven zo goed gewist dat niemand haar weet te vinden. Maar ze kan het verleden – en haar herinneringen – niet volledig begraven. Dan komt het moment dat Cat onder ogen moet zien
wat ze heeft gedaan: een schokkende onthulling die haar uiteindelijk over de rand duwt... ‘Een sfeervolle, scherpe thriller over de prijs van het ontsnappen. Aanrader.’ – KIRKUS REVIEWS
‘Strak geschreven en adembenemend... echt een wervelende leeservaring.’ – THE BOOKSELLER
Ravenzwart Ann Cleeves 2011-08-19 Op een koude januariochtend wordt in de sneeuw die Shetland bedekt het lichaam gevonden van Catherine Ross. Het zeventienjarige meisje is gewurgd
met een sjaal. Boven het lichaam cirkelt een grote groep raven. Inspecteur Jimmy Perez ondervraagt als eerste Magnus Tait, de laatste die Catherine in leven heeft gezien. De plaatselijke
bevolking brengt de verdachte ook in verband met de verdwijning van de elfjarige Catriona Bruce, een aantal jaren geleden. Voor de bewoners van Shetland is Magnus de gedoodverfde
moordenaar. Maar Perez twijfelt. Is deze eenzame, tragische figuur wel tot moord in staat?
Het lange lied Andrea Levy 2010-07-21 Als bevrijding geen vrijheid brengt 'Meesterlijke roman over de relatie tussen twee sterke vrouwen die niet mét en niet zonder elkaar kunnen: de zwarte
slavin July en de blanke plantagehoudster Caroline. July is een slaaf die op de suikerplantage Amity leeft. Caroline Mortimer is een blanke vrouw die de plantage bezit. Het lange lied is hun
verhaal, maar ook een verhaal over de negers die op het land van de plantage werken, en over de afschaffing van de slavernij, die wel bevrijding, maar geen vrijheid bracht. Dit is een
indringende roman die geen lezer onberoerd zal laten. Levys unieke stijl trekt de lezer direct in het leven op de broeierige plantages van Jamaica. Prachtig geschreven, humor een juweel.
FINANCIAL TIMES Tegelijkertijd een verhaal over de strijd van één vrouw om te overleven in verschrikkelijke omstandigheden, en een lofzang op de talloze slaven die meer deden dan alleen
maar lijden en sterven, maar ook in staat waren om alles uit hun bestaan te halen wat ze maar konden. Buitengewoon goed en vlot geschreven. THE INDEPENDENT Andrea Levy is geboren in
Engeland als dochter van Jamaicaanse immigranten. Haar internationale doorbraak kwam met de roman Small Island, die gelauwerd werd met een keur aan prijzen, met als hoogtepunt de
Orange Prize for Fiction: Best of the Best. Otto Biersma vertaalde eerder onder andere Marisha Pessl, Calamiteitenleer voor gevorderden, Mitch Cullin en Claire Messud. www.mouria.nl '
Volmaakt gelukkig Susan Mallery 2016-08-16 Na het overlijden van haar beste vriendin, Chrystal, verwacht Pia O'Brian dat zij de zorg voor diens kat op zich zal moeten nemen. Een grote
verantwoordelijkheid voor iemand die haar kamerplanten nog niet eens in leven kan houden. Als vervolgens blijkt dat Chrystal niet de kat, maar de vervulling van haar kinderwens aan Pia heeft
nagelaten, is die totaal in shock. Hoe is het mogelijk dat Chrystal háár heeft aangewezen? En hoe moet ze dit aanpakken? Gelukkig kan Pia rekenen op de hulp van de knappe Raoul Moreno,
die haar een praktisch aanbod doet waar ze wel op in móét gaan. Immers, als aanstaande moeder heeft ze toch geen tijd meer voor romantiek... Deze titel is eerder verschenen in Intiem
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie
lange jaren sparen en een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen
een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor
over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs
leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
De Kelder Brian Freeman 2012-06-22 In het rustige stadje Grand Rapids, Minnesota, verdwijnt een baby uit een landhuis aan een meer. Is het kind ontvoerd of verbergt haar vader een
verschrikkelijk geheim? Diezelfde nacht stuit een jonge politievrouw op een gruwelijke misdaad. Nu wil een sadistische moordenaar een dodelijk spel met haar spelen. Rechercheur Jonathan
Stride en zijn team zullen snel moeten handelen om het kind te redden en de nietsontziende moordenaar te stoppen. Met iedere wending in het onderzoek raakt Stride meer verstrikt in een web
van bedrog en hartstocht. Maar de grootste obstakels zijn misschien wel de mensen die hij probeert te helpen. Hoe ver zal een wanhopige moeder gaan om haar baby te redden? En hoe ver zal
een wanhopige politieagente gaan om zichzelf te redden?
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