The Rose Petal Beach Dorothy Koomson
As recognized, adventure as with ease as experience very nearly lesson,
amusement, as with ease as pact can be gotten by just checking out a books
The Rose Petal Beach Dorothy Koomson after that it is not directly done, you
could say yes even more in relation to this life, on the order of the world.
We have enough money you this proper as well as easy way to acquire those all.
We pay for The Rose Petal Beach Dorothy Koomson and numerous ebook
collections from fictions to scientific research in any way. in the course of them is
this The Rose Petal Beach Dorothy Koomson that can be your partner.

Waarom gelukkig zijn als je ook normaal kunt zijn? Jeanette Winterson 2012-06-26
Openhartig, pijnlijk eerlijk en rauw: Waarom gelukkig zijn als je normaal kunt zijn
geeft een heel nieuw inzicht in de ontwikkeling van het schrijverschap van de
belangrijkste vrouwelijke romancier van Engeland. Het geeft de lezer een kader
waarin Jeanette Wintersons romans gelezen kunnen worden en een beter begrip
van haar werk. In Waarom gelukkig zijn als je normaal kunt zijn beschrijft
Winterson haar vroegste jeugd, de breuk met haar adoptieouders en de zoektocht
naar haar echte moeder. Jeanette Winterson debuteerde in 1985 met
Sinaasappelen zijn niet de enige vruchten. De BBC bewerkte deze roman tot een
televisieserie, die in ons land door de NOS onder de titel Sinaasappels en
demonen werd uitgezonden. Verder verschenen van haar onder meer De passie,
Op het lichaam geschreven, Vuurtorenwachten en De stenen goden. Van haar
roman Op het lichaam geschreven werden in Nederland 25.000 exemplaren
verkocht. Ze ontving de Engelse Whitbread Prize for Best First Novel en de
Amerikaanse E.M. Forster Award. Winterson woont in Oxfordshire en Londen. Zie
ook www.jeanettewinterson.com.
The Flavours of Love Dorothy Koomson 2013-11-07 A gripping psychological
drama from the beloved Sunday Times bestselling author of That Girl From
Nowhere 'I'm looking for that perfect blend of flavours; the taste that used to be
you.' It's been 18 months since my husband was murdered and I've decided to
finish writing The Flavours of Love, the cookbook he started before he died.
Everyone thinks I'm coping so well without him - they have no idea what I've been
hiding or what I did back then to protect my family. But now that my 14-year-old
daughter has confessed a devastating secret, and my husband's killer, who was
never caught, has started to write to me, I know it's only a matter of time before the
truth about me and what I've done will be revealed. My name is Saffron Mackleroy

and this is my story.
Rose Petal Beach Proof Dorothy Koomson 2012-07-19
Schilder van stilte Georgina Harding 2012-10-19 Roemenië, jaren vijftig. Bij de
ingang van een ziekenhuis wordt een man gevonden, kwetsbaar als een baby. Hij
heeft geen identiteitspapieren bij zich en zegt geen woord, en het duurt dagen
voordat men ontdekt dat hij doofstom is. Safta, een jonge zuster, voorziet hem van
papier en potloden. Oneindig traag verschijnen zijn herinneringen op papier: een
heuvelrug, een stal, een automobiel, een landhuis, honden, spiegelkamers en
samowars uit een verdwenen wereld. Safta deelt deze herinneringen, want zij
groeide op in hetzelfde landhuis als de doofstomme man die Augustin blijkt te
heten. Hij als zoon van de kok, zij als dochter van de rijke bewoners. Terwijl
Safta's wereld steeds groter werd - ze leerde talen, de maatschappij en liefde
kennen - bleef die van Augustin klein en onveranderlijk. Safta vertrok voordat de
oorlog uitbrak, Augustin bleef achter en hun levens namen voorgoed een andere
wending, om na een aantal jaar weer bij elkaar te komen. Schilder van stilte is een
intense roman over verlies en hoop.
The Rose Petal Beach Dorothy Koomson 2018-08-09 A tense, thrilling read from
Sunday Times bestselling author Dorothy Koomson Is it an affair . . . or something
much worse? Tami's husband, Scott, has just been arrested for a terrible crime and his accuser is her closest friend. Who should Tami believe? The father of her
two daughters? Or her trusted best friend? Torn and desperate to find out the truth,
Tami makes her choice - with shocking consequences . . . SHORTLISTED FOR
THE SPECSAVERS NATIONAL BOOK AWARD FOR POPULAR FICITON 2012
Readers love Dorothy Koomson: 'Cleverly told by three female narrators, this is a
complex tale of a terrible crime . . . I was gripped from the start and desperate to
uncover the truth' Woman 'If you only do one this weekend, read this book. It's
another utterly brilliant psychological thriller' Sun
Een handvol hemel Kristin Hannah 2016-06-16 Madelaine Hillyard is een
succesvolle hartchirurg met een geweldige carrière, maar haar privéleven loopt
beduidend minder soepel. Als alleenstaande moeder heeft ze moeite haar werk te
combineren met haar opstandige dochter, laat staan dat ze er nog een sociaal
leven op na kan houden. En haar bestaan wordt nog ingewikkelder gemaakt door
de twee broers DeMarco. Francis is een vriendelijke, behulpzame man die altijd
klaarstaat om Madelaine uit de brand te helpen, terwijl zijn tegenpool Angel al van
jongs af aan de spreekwoordelijke bad boy uithangt. Jaren geleden liet Angel
Madelaine op een heel kwetsbaar moment in haar leven in de steek, een verraad
dat diepe wonden heeft geslagen in haar hart en dat zijn broer Francis in
machteloze woede achterliet. Nu is Angel terug en vraagt de twee mensen die hij
al die jaren heeft genegeerd om hulp. Kunnen Madelaine en Francis hun pijn en
verdriet opzij zetten en Angel een tweede kans in hun leven geven?
Terug naar huis Deborah Levy 2013-11-12 ‘Kort maar magistraal.’ – The Times
Literary Supplement ‘In deze roman is thuis ongrijpbaar, veiligheid
onwaarschijnlijk, en de lezer slaat het boek zowel tevreden als verontrust dicht.’ –

The Guardian ‘Levy neemt ons met fijngevoeligheid en zonder oordeel mee in
deze onderbewuste wereld. Haar stijl is teder, vaak geestig en altijd scherpzinnig.
Haar proza is compact en origineel. Deze verbazingwekkende roman verkent de
thema’s verlies en verlangen op een beklijvende manier.’ – The Independent
‘Levy’s personages zijn voortdurend bezig de meest prangende zaken te
verdringen, te vergeten en te verzwijgen.’ – De Groene Amsterdammer ‘Levy
schrijft compact en geestig en heeft de personages zorgvuldig uitgewerkt, wat
zorgt voor behoorlijk wat psychologische diepgang voor zo weinig pagina’s.’ –
Leven in Frankrijk ‘Door de bijzonder goed doordachte opbouw van het verhaal, de
haarscherpe beschrijvingen en de broeierige, bijna filmische scènes is Terug naar
huis een genot om te lezen. Een prachtige Franse film in boekvorm van een auteur
om in de gaten te houden.’ – Boek ‘Terug naar huis is makkelijk te verslinden,
maar het echte verhaal zit in de kleine gebeurtenissen en overpeinzingen van
Levy’s subliem uitgewerkte karakters. Een literaire pageturner eerste klas.’ –
Vogue ‘Terug naar huis is spannend en venijnig en stelt indringende vragen over
familie, ouder worden en psychische aandoeningen.’ – Elle ‘Levy speelt in de
onheilszwangere roman Terug naar huis een vernuftig literair spel’ – VPRO Gids
‘Intrigerende, explosieve literatuur.’ – Glamour ‘Een ijzersterk verhaal waarvan de
kracht schuilt in de schitterende vertelstijl en het oog voor details.’ – Villa d’Arte
‘Levy beheerst de kunst van het weglaten. Een subtiele roman, met veel dubbele
lagen.’ – Lof
When I Was Invisible Dorothy Koomson 2016-05-05 'Do you ever wonder if you've
lived the life you were meant to?' I ask her. She sighs, and dips her head. 'Even if I
do, what difference will it make?' In 1988, two eight-year-old girls with almost
identical names and the same love of ballet meet for the first time. They seem
destined to be best friends forever and to become professional dancers. Years
later, however, they have both been dealt so many cruel blows that they walk away
from each other into very different futures - one enters a convent, the other
becomes a minor celebrity. Will these new, 'invisible' lives be the ones they were
meant to live, or will they only find that kind of salvation when they are reunited
twenty years later?
Voor mijn zusje Heather Gudenkauf 2012-02-06 Vier vrouwen raken onlosmakelijk
met elkaar verbonden door de gevolgen van één nacht, waarin een moord
gepleegd is en waarover iedereen het liefst blijft zwijgen. In ‘Voor mijn zusje’, een
spannende roman van Heather Gudenkauf, wordt de band tussen twee zussen
danig op de proef gesteld... Allison Glenn is pas 21 als ze na vijf jaar uit de
gevangenis komt. Intelligent, mooi en sportief – ze had een gouden toekomst voor
zich, tot ze werd veroordeeld voor moord. Nu willen haar ouders niets meer weten
van hun ooit perfecte dochter. Vrienden heeft ze niet meer. Haar verlegen zusje
Brynn wil haar vooral vergeten, hoewel zij nog elke dag wordt geconfronteerd met
de gevolgen van die verschrikkelijke nacht vijf jaar geleden. Allison probeert haar
leven weer op te pakken en ze krijgt een baantje bij de lokale boekhandel.
Langzaam maar zeker keert haar vertrouwen in de toekomst terug. Tot ze het

geadopteerde zoontje van haar baas Claire ziet, de vijfjarige Joshua... ‘Een
prachtig neergezet verhaal, kwetsbaar en gevoelig.’ – Crimezone.nl
All My Lies Are True Dorothy Koomson 2020-07-09 'This is devastatingly good'
Heat From the bestselling author of The Ice Cream Girls comes a gripping
emotional thriller of love and obsession and the nature of coercive control. 'The
author plays a blinder' says the Sun. Verity is telling lies... And that's why she's
about to be arrested for attempted murder. Serena has been lying for years. . . And
that may have driven her daughter, Verity, to do something unthinkable... Poppy's
lies have come back to haunt her . . . So will her quest for the truth hurt everyone
she loves? Everyone lies. But whose lies are going to end in tragedy? Praise for
Dorothy Koomson: 'If you only do one thing this weekend, read this book. . . utterly
brilliant' Sun 'Immediately gripping and relentlessly intense' Heat 'An instantly
involving pschological thriller' Telegraph 'Koomson just gets better and better'
Woman & Home
My Best Friend's Girl Dorothy Koomson 2018-08-09 Kamryn Matika has no
responsibilities - one birthday card will change that forever... Best friends Kamryn
Matika and Adele Brannon though nothing could come between them - until Adele
di the unthinkable and slept with Kamryn's fiancé Nate. Worse still, she got
pregnant and had his child. When Kamryn discovered the truth about their betrayal
she vowed never to see any of them again. Years later, Kamryn receives a letter
from Adele asking her to visit her in hospital. Adele is dying and begs Kamryn to
adopt her daughter Tegan. With a great job and hectic social life, the last thing
Kamryn needs is a five-year-old daughter to disrupt things. Especially not one who
reminds her of Nate. But with n on else to take care of Tegan and Adele fading
fast, does she have any other choice? So begins a difficult journey that leads
Kamryn towards forgiveness, love, responsibility and, ultimately, a better
understanding of herself.
The Flavours of Love Dorothy Koomson 2014-03-20 'I'm looking for that perfect
blend of flavours; the taste that used to be you.' It's been 18 months since my
husband was murdered and I've decided to finish writing The Flavours of Love, the
cookbook he started before he died. Everyone thinks I'm coping so well without
him - they have no idea what I've been hiding or what I did back then to protect my
family. But now that my 14-year-old daughter has confessed a devastating secret,
and my husband's killer, who was never caught, has started to write to me, I know
it's only a matter of time before the truth about me and what I've done will be
revealed. My name is Saffron Mackleroy and this is my story.
My Other Husband Dorothy Koomson 2022-08-18 'A brilliant rollercoaster of a
thriller about obsessive love and hidden secrets. Tense, twisty and
unputdownable. I loved it!' CLAIRE DOUGLAS Someone's trying to frame me for
murder. But I can't prove my innocence. Because then I'd have to confess about...
my other husband. Cleo Forsum is a bestselling novelist turned scriptwriter whose
TV series, 'The Baking Detective' is a huge success. Writing is all she's ever
wanted to do, and baking and murder stories have proved a winning combination.

But now she has decided to walk away from it all - including divorcing her
husband, Wallace - before her past secrets catch up with her. As Cleo drafts the
final ever episodes of the series, people she knows start getting hurt. And it's soon
clear that someone is trying to frame her for murder. She thinks she knows why,
but Cleo can't tell the police or prove her innocence. Because then she'd have to
confess about her other husband . . . A series of terrifying murders. A set of
complex lies. And a woman with no way to clear her name. My Other Husband is
the latest gripping thriller from the Queen of The Big Reveal. 'Dorothy Koomson
really takes things to another level with My Other Husband. With shocking twists
and an emotional, but satisfying conclusion, this is an expertly-crafted,
rollercoaster of a novel that had me gripped from the beginning' Jendella Benson
'Dorothy Koomson is on formidable form . . . Clever, unnerving and utterly
compulsive, the final few chapters left me breathless' Kia Abdullah Readers love
Dorothy Koomson: 'Koomson just gets better and better' Woman & Home 'An
instantly involving psychological thriller' Daily Telegraph 'This is devastatingly
good' Heat 'The suspense was on another level' Black Girls Book Club 'Written
with verve and insight' Stylist 'We just couldn't put it down' Closer 'The author plays
a blinder' Sun 'The novel simmers with tension' Daily Express 'You'll be gripped by
this tense, twisty thriller' Fabulous
The Brighton Mermaid Dorothy Koomson 2018-05-17 Brighton Beach, 1993
Teenagers Nell and Jude find the body of a young woman and when no one
comes to claim her, she becomes known as the Brighton Mermaid. Nell is still
struggling to move on when, three weeks later, Jude disappears. Twenty-five years
on, Nell is forced to quit her job to find out who the Brighton Mermaid really was and what happened to her best friend that summer. But as Nell edges closer to the
truth, dangerous things start to happen. Someone seems to be watching her every
move, and soon she starts to wonder who in her life she can actually trust... Fastpaced and thrilling, The Brighton Mermaid explores the deadly secrets of those
closest to you.
Slaap lekker, lieve schat Dorothy Koomson 2010-03-18 Zij wil hem de kans geven
zijn zoon te ontmoeten voor het te laat is Acht jaar geleden werd Nova
draagmoeder voor haar beste vriend Mal en zijn vrouw Stephanie. Halverwege de
zwangerschap bedacht het paar zich plotseling en liet Nova zwanger, bang en
alleen achter. Aanvankelijk was Stephanie ontzettend blij dat ze moeder zou
worden - tot ze een sms-je van Mal aan Nova las: Slaap lekker, lieve schat.
Doodsbang om haar man te verliezen vroeg Stephanie hem alle banden met Nova
te verbreken. Nu wacht Nova angstig af of de ernstig zieke zevenjarige Leo uit zijn
coma zal ontwaken. Ondanks haar woede en verdriet wil ze Mal de kans geven
zijn zoon te ontmoeten voor het te laat is. Krachtig geschreven roman over de
meest intieme gedachten en geheimen, liefde, verlies en opnieuw beginnen
Duisternis Gillian Flynn 2012-07-24 Libby Day was zeven toen haar moeder en
twee zusjes werden vermoord. Libby wist het huis te ontvluchten, de ijskoude
januarinacht in. Ze overleefde en getuigde tegen haar broer Ben, die werd

veroordeeld voor de slachtpartij.Vijfentwintig jaar later is een genootschap ervan
overtuigd dat Ben niet de moordenaar is. Ze vragen Libby om details, bewijzen
waarvan ze hopen dat die Ben zullen vrijpleiten. Stukje bij beetje komt de
onvoorstelbare waarheid uit...
De Zweed Robert Karjel 2015-10-28 Ernst Grip van de Zweedse veiligheidspolitie
krijgt de opdracht naar Amerika te reizen om vast te stellen of een gevangen
terrorist een Zweeds staatsburger is. Op de basis weigert de gevangene echter
ook maar één woord te zeggen. Grip en zijn Amerikaanse collega Shauna
Friedman blijken mijlenver van elkaar af te staan in hun ideeën over de oorlog
tegen terreur, maar hebben elkaar ook nodig. Geen van beiden is wie hij zegt te
zijn, en om zijn eigen dubbelleven geheim te houden moet Grip steeds ingrijpender
beslissingen nemen.
That Girl From Nowhere Dorothy Koomson 2015-04-09 From the bestselling
author of The Ice Cream Girls, The Woman He Loved Before and My Best Friend's
Girl, an emotional story about love, identity and the meaning of family. ‘Where are
you coming from with that accent of yours?’ he asks. ‘Nowhere,’ I reply. ‘I’m from
nowhere.’ ‘Everyone’s from somewhere,’ he says. ‘Not me,’ I reply silently.
Clemency Smittson was adopted as a baby and the only connection she has to her
birth mother is a cardboard box hand-decorated with butterflies. Now an adult,
Clem decides to make a drastic life change and move to Brighton, where she was
born. Clem has no idea that while there she'll meet someone who knows all about
her butterfly box and what happened to her birth parents. As the tangled truths
about her adoption and childhood start to unravel, a series of shocking events
cause Clem to reassess whether the price of having contact with her birth family
could be too high to pay...
Eenzame polygamist Brady Udall 2011-10-07 De langverwachte nieuwe roman
van een briljante verhalenverteller. Golden Richards, echtgenoot van vier vrouwen
en vader van achtentwintig kinderen, gaat gebukt onder een enorme midlifecrisis.
Het gaat bergafwaarts met zijn bouwbedrijf en zijn gezin is uitgedijd tot een
overbevolkt mini hertogdom dat ten onder dreigt te gaan aan opstand en rivaliteit.
Zijn drie huizen veranderen van veilige havens in vijandige forten waarin het hem
moeite kost niet te verdwalen. Ondanks de vele mensen om hem heen kan hij zijn
verdriet om de dood van een van zijn dochters, die bij een ongeluk omkwam, met
niemand delen. Langzamerhand begint hij te twijfelen aan zijn eigen vermogen tot
liefhebben. Brady Udall, een van de beste jonge Amerikaanse schrijvers, vertelt in
De eenzame polygamist het tragikomische verhaal van een diepgelovige man die
verstrikt raakt in een affaire die de toekomst van zijn gezin op het spel zet. Zoals
bij John Irving en Richard Yates raken Udalls personages ons tot in het diepst van
onze ziel, als ze worstelen met hun behoefte aan liefde en hun verlangen om
ergens bij te horen.
Vlinders voor altijd Jill Mansell 2016-01-26 Jill Mansell: daar word je vrolijk van!
Wanneer Lara voor het eerst weer terug is in haar geboortestad, herkent niemand
haar nog. Behalve haar vroegere hartsvriendin Evie natuurlijk. Er is te veel om

over bij te praten. En dan... is daar ineens ook haar vriendje van toen! Hij is nog
net zo aantrekkelijk als vroeger. Voor ze het weet, heeft Lara weer vlinders in haar
buik... De Engelse Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur. In Nederland en
Vlaanderen zijn al meer dan twee miljoen exemplaren van haar boeken verkocht.
Ze schrijft heerlijke feelgood romans, altijd met humor en romantiek: daar word je
vrolijk van!
The Brighton Mermaid Dorothy Koomson 2018-05-17 **WINNER OF THE
PRECIOUS LIFESTYLE MUST READ OF THE YEAR AWARD 2018** ‘This will
creep its way under your skin and stay there long after you finish the final few guttwisting chapters. Brilliant’ Heat _____________________ Brighton Beach, 1993
Teenagers Nell and Jude find the body of a young woman and when no one
comes to claim her, she becomes known as the Brighton Mermaid. Nell is still
struggling to move on when, three weeks later, Jude disappears. Twenty-five years
on, Nell is forced to quit her job to find out who the Brighton Mermaid really was –
and what happened to her best friend that summer. But as Nell edges closer to the
truth, dangerous things start to happen. Someone seems to be watching her every
move, and soon she starts to wonder who in her life she can actually trust... Fastpaced and thrilling, The Brighton Mermaid explores the deadly secrets of those
closest to you. _____________________ ‘Another brilliant, suspenseful read from
a master storyteller’ (Candis) ‘With a cracking plot to boot – this brilliant read will
hook you from the start’ (Fabulous magazine) ‘This will creep its way under your
skin and stay there long after you finish the final few gut-twisting chapters. Brilliant’
(Heat) ‘Tense and emotional’ (My Weekly) ‘Thrilling!’ (Take A Break) ‘Koomson is
the queen of the big reveal, and takes her time slowly building the tension in this
truly gripping read’ (The Sun) ‘Has all the classic elements of the big beach novel.
It adds extra depths to the whodunit in terms of characterisation and emotional
impact, and races to a conclusion that had me turning the pages as if they were on
fire’ (Viva magazine) ‘A hot read’ (Woman magazine) ‘Just when you think you
know what happened and you have your suspects a turn of the page will prove you
wrong. This novel is fast paced and a great read’ (Woman’s Way) ‘The novel
simmers with tension and an undercurrent of darkness’ (Daily Express) ‘The
Brighton Mermaid is a breathtakingly brilliant, twisty belter of a book and you need
to read it!’ (Miranda Dickinson, author of Somewhere Beyond The Sea) ‘Fastpaced, dark and simmering – can’t recommend this novel enough.’ (Caroline
Smailes, author ofThe Drowning of Arthur Braxton)
Het boek van de zomers Emylia Hall 2013-04-09 Wanneer ze uit het buitenland
bericht krijgt dat een familielid is gestorven, beseft de Engelse Beth Lowe dat ze
haar verleden niet langer kan ontlopen. Ze krijgt een album toegestuurd met foto's
en aandenkens aan de zeven zomers die ze op het platteland van Hongarije heeft
doorgebracht. Een tijd waarin ze moest balanceren tussen haar gescheiden
ouders en twee totaal verschillende landen; een betoverende maar onvolmaakte
moeder en een zachtmoedige, gesloten vader; het prachtige huis van een
Hongaarse kunstenaar en een holklinkende cottage in de binnenlanden van

Devon. Een tijd die abrupt eindigde in het jaar dat Beth zestien werd... Het boek
van de zomers gaat over de leugens die we vertellen, de waarheid die we
achterhouden, en in de allereerste plaats over de manieren die we bedenken om
van elkaar te blijven houden.
De sneeuwbol Kristin Harmel 2013-05-06 Van de schrijfster van Zolang er sterren
aan de hemel staan een kort verhaal over een prille liefde in Parijs en de kracht
van hoop in donkere tijden.
I Know What You've Done Dorothy Koomson 2021-07-08 'The very definition of a
page-turner, it's suburban noir at its finest' HARRIET TYCE Do you have any idea
what the people you know are capable of? Bestselling author of All My Lies Are
True, Dorothy Koomson, asks how well you can really know your neighbours. Fans
of Lisa Jewell and Louise Candlish will rip through the pages of this addictive new
thriller. What if all your neighbours' secrets landed in a diary on your doorstep?
What if the woman who gave it to you was murdered by one of the people in the
diary? What if the police asked if you knew anything? Would you hand over the
book of secrets? Or ... would you try to find out what everyone had done? I Know
What You've Done is the unputdownable thriller from the Queen of the Big Reveal.
Readers love Dorothy Koomson: 'Koomson just gets better and better' Woman &
Home 'An instantly involving psychological thriller' Daily Telegraph 'This is
devastatingly good' Heat 'The suspense was on another level' Black Girls Book
Club 'Written with verve and insight' Stylist 'We just couldn't put it down' Closer
'The author plays a blinder' Sun 'The novel simmers with tension' Daily Express
'You'll be gripped by this tense, twisty thriller' Fabulous
Recipes from Dorothy Koomson's The Flavours of Love Dorothy Koomson 201310-24 A free ebook featuring an extract and recipes from the breathtaking new
emotional thriller from Dorothy Koomson, The Flavours of Love.
Before the Rose Petal Beach Dorothy Koomson 2012-07-15 Before the Rose Petal
Beach is an exclusive ebook preview to Dorothy Koomson's brilliant new novel The
Rose Petal Beach. This mini-sampler includes a special ebook-only prequel scene,
the first two chapters of the new book, and an intimate Q and A with the author.
Download now to discover one of 2012's most unforgettable stories...
De zwaluw en de kolibrie Santa Montefiore 2013-10-15 Rita Fairweather houdt
haar hele leven al van George Bolton. Ze groeiden samen op in het dorpje Frognal
Point in Devon. Maar door de oorlog worden ze drie jaar van elkaar gescheiden,
jaren waarin de liefde voor elkaar hen op de been houdt. Als ze elkaar eindelijk
terugzien verwacht iedereen dat ze snel zullen trouwen. Maar George is
veranderd, hij is snel volwassen geworden door alles wat hij heeft meegemaakt.
Hij vertrekt naar het huis van zijn tante in Argentinië om alles op een rijtje te zetten.
Maar zal de liefde tussen Rita en George dit overleven?
The Woman He Loved Before Dorothy Koomson 2018-08-09 'Another masterpiece
from Dorothy Koomson ... will have you gripped' Heat From the bestselling author
of The Ice Cream Girls and All My Lies Are True comes a totally unputdownable
thriller, full of twists and turns. 'If you're reading this, it's likely I'm dead. Probably

murdered' After a car crash leaves Libby close to death, she starts to question
everything - especially if her husband, Jack, has ever really loved her. Stuck at
home recovering from her injuries, Libby starts to obsess over the untimely death
of Eve, Jack's beautiful, perfect first wife. When Libby finds Eve's diaries, though,
she discovers 'perfect' Eve had a secret. And now Libby knows that secret her life
may be in serious danger, too... The new novel by Dorothy Koomson - I Know
What You've Done - is available to pre-order now.
Beside the Rose Petal Beach Dorothy Koomson 2012-12-01 Beside The Rose
Petal Beach is an ebook accompaniment to Dorothy Koomson's bestselling novel
The Rose Petal Beach, which has been shortlisted for a National Book Award
2012. In The Rose Petal Beach Tami Challey's husband, Scott, is arrested for a
terrible crime in front of her and their two children. When Tami finds out who
Scott's accuser is, we can only watch as her whole life starts to fall apart. We see
many of the events of The Rose Petal Beach through Tami's eyes, but Beside The
Rose Petal Beach will give you another perspective on the story. You'll see how
one of the minor - but important - characters in the book experiences some of the
key scenes... And how he is slowly being changed by spending time with the Tami
and the others. You don't need to have already read The Rose Petal Beach to
enjoy Beside The Rose Petal Beach, but if you have, it'll hopefully add another
dimension to your understanding of the book.
Dochter van de imam Hannah Shah 2013-02-28 Hannah Shah is de dochter van
een Pakistaanse imam, een zeer gerespecteerd figuur in de lokale
moslimgemeenschap in het noorden van Engeland. Haar vader lijkt te leven als
een voorbeeldige, vrome moslim, maar achter de voordeur, verborgen voor de
buitenwereld, regeert hij als een tiran. Hannah wordt op brute wijze door hem
mishandeld en misbruikt. Uit angst houdt Hannah haar mond, tot ze op haar
zestiende uitgehuwelijkt dreigt te worden. Ze loopt weg van huis en duikt onder.
Vanaf dat moment is Hannah Shah haar leven niet meer zeker. Haar vader heeft
gezworen dat zij een gepaste straf voor afvalligen niet zal ontlopen. De dochter
van de imam geeft een ontluisterend beeld van een ogenschijnlijk voorbeeldig
moslimgezin. Maar het is bovenal het inspirerende verhaal van een dappere jonge
vrouw die durfde te ontsnappen uit de verstikkende gevangenis van haar jeugd.
Omdat je me verleidt Beth Kery 2014-02-14 Een heerlijke roman in acht delen Als
kunstenares Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet,
springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar stuk. Hij
wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het begin van een
stormachtige en sensuele verhouding.Francesca Arno heeft de opdracht gekregen
een bijzonder schilderij te maken als blikvanger voor de foyer van Ian Noble s
nieuwe gebouw. Op een cocktailfeestje om dit te vieren ontmoet ze hem voor het
eerst, en is er direct een grote aantrekkingskracht. Zo n seksuele reactie op een
vreemde verrast haar. Met zijn dominante aanwezigheid en zijn mysterieuze
intensiteit brengt Ian haar compleet van haar stuk. En dat is precies wat ze wil...
A Street Cat Named Bob James Bowen 2016-11-02 NU ALS GROTE

BIOSCOOPFILM: A STREET CAT NAMED BOB Het waargebeurde en
wereldberoemde verhaal over de vriendschap tussen straatmuzikant James en
straatkat Bob. Sinds Bob de straatkat in 2012 verscheen, is het boek een
internationale bestseller geworden. Het verhaal van auteur James Bowen, een
drugsverslaafde Londense straatmuzikant die door de aanwezigheid van de door
hem geadopteerde straatkat Bob de weg naar een gezond bestaan terugvond, trok
wereldwijd veel aandacht. James vindt een gewonde kat in het trappenhuis van
zijn flat. Hoewel hij nauwelijks voor zichzelf kan zorgen, neemt hij de rode kater
mee naar de dierenarts en verzorgt hem tot hij weer op eigen poten kan staan.
Maar Bob besluit te blijven en de twee worden onafscheidelijk. Bob volgt James
overal, in de bus, in de metro, en als hij geen zin heeft om te lopen zit hij op
James' schouder. Samen verdienen ze hun kostje op straat en worden al gauw
beroemd. Zo kunnen ze allebei hun moeilijke verleden achter zich laten. zie ook:
www.facebook.com/OfficialJamesBowenandStreetcatBob
www.twitter.com/StreetCatBob www.instagram.com/streetcatnamedbob
www.facebook.com/TheHouseOfBooks
Laten we er het beste van hopen Carolina Setterwall 2020-04-22 Laten we er het
beste van hopen is de autobiografische roman van Carolina Setterwall over een
jonge moeder die haar vriend plotseling verliest. Rauw, gevoelig en onvergetelijk.
In Laten we er het beste van hopen van Carolina Setterwall ontvangt Carolina op
een dag een vreemde mail van haar vriend, met daarin wachtwoorden en andere
instructies voor het geval dat hij komt te overlijden. Hij eindigt het bericht met: laten
we er het beste van hopen. Vijf maanden later is hij dood. In deze autobiografische
roman vertelt Carolina over haar intense relatie met de aantrekkelijke Aksel en
over de shock nadat ze hem op een ochtend dood in bed aantreft. Om haar
gedachten te ordenen begint Carolina een dagboek. Met forensische precisie
probeert ze te achterhalen of zij schuld had aan zijn dood. Aksel wilde het rustig
aan doen, maar het kon Carolina niet snel genoeg gaan: samenwonen en een kind
krijgen. Pushte ze hem te veel? Wanneer zich een nieuwe liefde aandient, vraagt
ze zich vertwijfeld af of ze die wel mag toelaten in haar leven. Dapper en
nietsontziend, en tegelijk menselijk en vol emotie vertelt Carolina Setterwall in
Laten we er het beste van hopen over het leven zoals we ons dat voorstellen en
hoe dat in een oogwenk weggerukt kan worden. ‘Een van de beste memoirs die ik
ooit las. Vergelijkingen met Karl Ove Knausgård zijn onvermijdelijk, maar
Setterwall heeft haar eigen, unieke stem. Overweldigend.’ – Evening Standard
‘Meedogenloos eerlijk. Het indrukwekkendste boek dat ik in jaren gelezen heb.’ –
The Times ‘Elke sobere, overdachte zin is loepzuiver. Adembenemend.’ – Daily
Mail
Teerbemind Gillian Flynn 2014-09-05 Van de auteur van Gone Girl Wind Gap: een
broeierig gehucht in het diepe zuiden van Amerika. Een plaats waar het ‘oude
geld’ nog regeert maar zich schoorvoetend mengt met het ‘gewone’ volk. Waar
bijna elke tiener aan de drugs is en de helft van alle inwoners in dezelfde fabriek
werkt. Dit is het dorp waar journalist Camille Preaker opgroeide en waarnaar ze

nooit meer terug wil keren. Maar als juist hier twee jonge meisjes op gruwelijke
wijze worden vermoord, moet ze erheen om verslag te doen. Dan dreigt het
verleden Camille in te halen. Want hoe komt het dat ze zich identificeert met de
dode meisjes? Wat is er gebeurd tussen Camille en haar moeder? En wat heeft dit
allemaal te maken met de dood van haar zusje, jaren geleden? Over Teerbemind
‘Zo creepy als een thriller maar zijn kan.’ **** VN Detective & Thrillergids ‘Als ik
zeg dat dit een geweldig debuut is, druk ik me nog te zacht uit. Ik heb in jaren niet
meer zo’n genadeloos spannend boek gelezen. (...) De laatste dertig pagina’s
waren bijna ondraaglijk, ik kon níét meer stoppen.’ Stephen King
Het huis aan het meer Hannah Richell 2014-09-15 Hannah Richell
bestsellerauteur van De zwijgende zee Op een zwoele zomerdag in 1980 zoekt
een groepje pas afgestudeerde studenten verkoeling in het afgelegen Engelse
Peak District. Ze ontdekken een vervallen, leegstaand huis aan een prachtig meer.
Kat, Simon, Ben, Carla en Mac besluiten om zich een jaar terug te trekken en te
gaan leven van het land. anvankelijk lukt dat prima, maar terwijl de seizoenen
elkaar opvolgen lopen de onderlinge spanningen steeds hoger op. Op een dag
staat er een onverwachte bezoekster voor de deur, die hun utopische dromen voor
altijd zal verstoren. Drie decennia later erft Lila, een kwetsbare jonge vrouw, het
afgelegen huis aan het meer. Ze heeft geen idee aan wie ze dit te danken heeft,
en ze vraagt zich dan ook af wie de vorige bewoners waren. Lila kan het gevoel
niet van zich afzetten dat iemand haar in de gaten houdt. 'Hannah Richell trekt je
meteen het verhaal in. Een adembenemende en onvergetelijke roman.' Elizabeth
Noble 'Sfeervol, diepzinnig en superspannend.' The Australian Women's Weekly
Hannah Richell, bestsellerauteur van De zwijgende zee, werkte bij enkele Engelse
uitgeverijen als marketingdeskundige, en in de filmindustrie. In 2005 emigreerde
ze naar Australië. Hannah Richell woont met haar gezin in Sydney.
In stilte gehuld Heather Gudenkauf 2012-02-14 Op een warme dag verdwijnen
twee zevenjarige meisjes. Calli, die door een trauma niet meer praat en Petra,
haar hartsvriendin die voor haar spreekt. Iedereen helpt zoeken, iedereen is
verdacht. In de ochtendschemering van een broeierige zomerdag verdwijnen twee
meisjes spoorloos... In de vroege ochtend van een warme dag in augustus
verdwijnen twee zevenjarige meisjes spoorloos. Calli Clark, die sinds een
traumatische gebeurtenis in haar peutertijd niet meer spreekt en Petra Gregory,
Calli's hartsvriendin en stem. Zijn ze samen weggelopen? Zijn ze meegelokt?
Iedereen helpt zoeken, iedereen is verdacht. Antonia, Calli's moeder, is
aanvankelijk vol vertrouwen dat haar dochter snel terugkomt. Calli gaat vaker
alleen het bos in en kent het op haar duimpje. Hoewel ze ervan overtuigd is dat
Griff, haar agressieve en vaak afwezige man, niets met de verdwijning van de
meisjes te maken heeft, slaat de twijfel toe wanneer ze in haar achtertuin een
grote en een kleine voetafdruk vindt. Samen met Petra's vader Martin en
hulpsheriff Louis, Antonia's schoolliefde en rivaal van Griff, gaat ze op zoek naar
haar dochter. Maar ook Calli's oudere broer Ben, haar steun en toeverlaat, gaat
het bos in. Alleen. Niet wetend dat hij daarmee zijn eigen leven op het spel zet.

Met In stilte gehuld heeft Heather Gudenkauf een weergaloze pageturner
geschreven, die een spannend plot combineert met een intrigerend verweven
verhaal over familierelaties
De vrouw die een jaar in bed ging liggen Sue Townsend 2014-04-24 Het tweede
LINDA.boek! Op een dag dat haar neurotische tweeling het huis verlaat om te
gaan studeren, giet de volmaakte huisvrouw Eva een pan tomatensoep over haar
mooiste stoel en stapt uit bed. Voor een halfuurtje, maar ze komt er niet meer uit.
Terwijl ze aan haar bed gekluisterd is, moet Eva dealen met een stoet
excentriekelingen die door haar slaapkamer paradeert, onder wie haar overspelige
echtgenoot, een briljante wetenschapper die niet weet hoe een wasmachine werkt
en wiens laatste verjaardagscadeautje aan zijn vrouw een staatslot was. De vrouw
die een jaar in bed lag is een geestig en ontroerend boek over wat er gebeurt als
een echtgenote plotseling weigert te moederen, koken, wassen en een
stappenplan voor de kerst te maken. Sue Townsend, verreweg de grappigste
schrijfster van Engeland, heeft een schitterende roman geschreven die het
moderne gezinsleven totaal ontkracht.
De verzegelde brief Emma Donoghue 2012-11-08 Admiraal Harry Codrington
heeft een ongelukkig huwelijk. Zeven jaar leven hij en zijn vrouw Helen in aparte
slaapkamers tijdens zijn dienstjaren op Malta. Het enige dat hij en Helen
gemeenschappelijk hebben zijn hun twee kinderen. Na terugkeer in het
victoriaanse Londen droomt de admiraal van een nieuwe oorlog. Helen hernieuwt
de vriendschap met Fido Faithfull, een uitgeefster die ervoor pleit dat vrouwen
mogen werken. Wanneer Codrington zijn vrouw beschuldigt van overspel en een
echtscheiding aanvraagt breekt de hel los. De verzegelde brief is een literaire
rollercoaster over huwelijk, vriendschap, ouderschap, werk en de wet, kortom over
alles wat 'heilig' was en nog steeds is. Emma Donoghue heeft met deze roman,
gebaseerd op een werkelijk bestaande rechtszaak, opnieuw een monument
opgericht voor vrouwen. Emma Donoghue (Dublin 1969) brak internationaal door
met haar roman Kamer, die zowel op de shortlist van de Man Booker Prize als de
Orange Prize stond. 'Heerlijk om te lezen.' - The Times 'Een pageturner vol seks,
passie en intriges.' - Daily Mail Over Kamer: 'Hartverscheurend en beklemmend.' NRC Handelsblad
The Nearness of You Sareeta Domingo 2017-08-01 'A quiet, thoughtful novel that
looks at all the different types of love we experience in our lives . . . I enjoyed this
book very much.' Dorothy Koomson, bestselling author of The Rose Petal Beach
Falling in love isn't a choice Since the moment they met, Ryan and Taylor have
shared an unspoken bond. Taylor's drawn to Ryan more strongly than she thought
possible and for some reason only he seems able to lift her out of the darkness in
her past. But Ryan is with Marcy - her best friend. Marcy stood by Taylor when
everything else had fallen apart, and Taylor refuses to risk their friendship now.
Somehow she needs to resist what she's feeling. Yet, when Marcy leaves for a few
weeks just as Ryan moves in to their shared flat, the tension grows to unbearable
proportions. As the line between right and wrong becomes blurred, Taylor will have

to decide whether she can - or should - turn away from what might be the love of
her life. Evocative, moving and heartrendingly romantic, this is a story about real
life, true love and the power of friendship
Aria voor een verleden Emily St John Mandel 2012-03-28 Anton Waker komt uit
een familie van kleine criminelen. Samen met zijn nicht Aria handelt hij in valse
paspoorten en ID-bewijzen. Maar Anton besluit uit het criminele leventje te
stappen; hij vervalst nog wel even een Harvard-diploma voor zichzelf, accepteert
een goedbetaalde baan bij een degelijk bedrijf en hij verlooft zich. Vlak voor zijn
bruiloft en huwelijksreis naar Italië wordt Anton echter gechanteerd door Aria: hij
moet tijdens zijn huwelijksreis meewerken aan één laatste klus, anders vertelt ze
Antons nieuwe echtgenote over zijn criminele verleden Het verhaal van Aria voor
een verleden lijkt misschien simpel, maar de eenvoud bedriegt. Aan het einde van
deze thriller blijf je als lezer ademloos achter door het vernuft waarmee de
structuur en de niet-lineaire plot zijn vormgegeven. Dit is een echte juweel van een
thriller!
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