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Voor de lezers van 'The Help'. Een ontroerende en fascinerende roman over het harde
bestaan van een vroedvrouw in de jaren dertig. Na een bewogen tijd probeert
vroedvrouw Patience Murphy een nieuw leven op te bouwen op het platteland van
West-Virginia, waar ze een kleine boerderij heeft geërfd. Geld heeft ze niet, net zomin
als de door de crisis geteisterde families die haar hulp zoeken omdat ze de dokter niet
kunnen betalen. Patience zet alles op alles om te helpen. Al improviserend, soms met
de moed der wanhoop en op de raarste plekken brengt ze kinderen op de wereld. Toch
wordt ze met wantrouwen bekeken: ze is een vrouw die zich niet conformeert, die in
haar eigen levensonderhoud voorziet en die niet bang is om voor haar mening op te
komen. De enige gelijkgestemde is de plaatselijke veearts. Ze blijft vechten tegen
vooroordelen en wantrouwen - eerst alleen, later met hulp uit onverwachte hoek. En
elke keer als ze een pasgeboren baby in haar armen houdt, weet ze dat ze nooit zal
opgeven. Al komt het gevaar wel heel dichtbij...
Olivia’s ouders vormden onbetwist het meest stralende stel van Hollywood, tot de
nacht waarin het monster kwam. Het monster dat hun imposante huis vernielde en haar
moeder gruwelijk vermoordde; het monster met het gezicht van haar vader... Nu, twintig
jaar later, merkt Olivia dat haar herinneringen aan die vreselijke nacht zijn vervaagd.
Maar ondanks de verschrikking en het verloop van jaren verlangt een deel van Oliva
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ernaar om zich die gruwelijke gebeurtenissen te herinneren, om de waarheid over haar
jeugd te weten. Schrijver Noah Brady is de zoon van de politieman die Olivia na de
moord weggekropen in de kast vond en wil deze beruchte nacht reconstrueren. Maar
voordat ze de strijd met haar verleden kan aangaan, moet Olivia haar toekomst
veiligstellen. Want het monster is terug... en waart rond in de bossen rond de Pacific
Northwest.
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie,
1 kans om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos
verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel
en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith
van Covert One de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de
groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch
wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel
veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een
race tegen de klok om de wereld van de ondergang te redden...
Aan het All Saints College zijn vier meisjes verdwenen. Ze waren 'verloren zielen',
kwetsbare meisjes om wie niemand iets gaf. De politie denkt dat ze zijn weggelopen,
maar Kristi Bentz, de dochter van een rechercheur in New Orleans, vermoedt dat iets
hen verbindt, iets angstaanjagends. Ze besluit zich opnieuw als studente in te schrijven.
All Saints College is erg veranderd sinds Kristi er studeerde. De universiteit heeft een
Page 2/6

Read Online Fitnessanywhere Com Manuals Italiano
reputatie verworven met leergangen als het bijzonder populaire 'De invloed van
vampirisme op de moderne cultuur en literatuur'. Er wordt gefluisterd over een duistere
cultus waarbij de deelnemers flesjes bloed om hun nek dragen. Om de waarheid te
vinden moet Kristi de rol spelen van een verloren ziel. Maar Kristi begint zich af te
vragen of ze de jager is of de prooi

In deze avonturenroman van bestsellerauteur Dean Koontz probeert een groep
wetenschappers met wat een geniaal plan lijkt te zijn de wereldwijde
hongersnood op te gaan lossen. Door op de Noordpool ijs te laten exploderen
verwacht men de droge woestijngronden te kunnen irrigeren. Alles is voorbereid
en over twaalf uur zullen de explosies plaatsvinden. Echter, door onverwacht
noodweer wordt de groep wetenschappers , waaronder 7 mannen en 1 vrouw,
van de rest van de wereld afgesneden. Ze kunnen geen kant op en terwijl ze
overgeleverd zijn aan onderlinge twist, wantrouwen en allesverlammende angst,
wachten ze op het naderende einde... De Amerikaanse auteur Dean Ray Koontz
(1945) staat bekend om zijn spannende thrillers die vaak een vleugje horror,
fantasy, science fiction of satire bevatten. Veel van zijn werken bereikten de New
York Times-bestsellerlijst, waarvan meerdere direct op nummer één
binnenkwamen. Dit maakt hem tot een van de grootste New York Timesbestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar liefst 105 boeken geschreven
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waarvan er meer dan zestig in het Nederlands te lezen zijn. Zijn boeken zijn
wereldwijd meer dan 500 miljoen keer verkocht.
LentekriebelsOveramstel Uitgevers
Dit is het verhaal van een prille liefde. Van een gelukkig maar onervaren stel dat tot hun
schrik een groot verlies ervaart. Als Nora tijdens de laatste maanden van haar
zwangerschap door medische complicaties aan bed gebonden raakt, nemen zij en haar
man mevrouw A. in dienst om Nora te verzorgen en haar te helpen met het
huishouden. Na de geboorte van hun zoontje blijft mevrouw A. om voor hem te zorgen
als zijn ouders werken, maar zij is veel meer dan alleen een oppas of huishoudster. Ze
vangt in stilte alle onzekerheden van Nora en haar man op en wordt de bewaakster van
hun relatie, het kompas dat het paar door windstilte en storm loodst. En dan vallen zij in
een diep gat als mevrouw A. hun plotseling door ziekte wordt afgenomen. `Zij was de
enige echte getuige van de klus die we elke dag klaarden, de enige getuige van de
band die er tussen ons bestond. Zonder haar blik hadden we het gevoel dat we in
gevaar waren. Maar Nora en haar man moeten nog ontdekken dat zij inmiddels net zo
sterk zijn geworden als mevrouw A. In Het zwart en het zilver registreert Paolo
Giordano op gevoelige wijze de schokken in het dagelijks leven van een jong gezin, de
blijdschap en het verdriet, het onvermogen en het verlangen. Paolo Giordano (Turijn,
1982) heeft voor zijn debuutroman De eenzaamheid van de priemgetallen - verschenen
in meer dan veertig landen - vele prijzen ontvangen, waaronder de Premio Strega en
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de Premio Campiello Opera Prima. In 2013 verscheen zijn tweede roman, Het
menselijk lichaam.
Alexa vermoedt dat er meer aan de hand is met de manier waarop haar vader om het
leven kwam. Terwijl ze aan een nieuw semester op Untreaceable University begint en
de intrigerende Mary ontmoet, probeert ze te achterhalen wat haar vader in de laatste
maanden van zijn leven heeft gedaan. Als ze ontdekt dat hij en zijn zus betrokken
waren bij een topgeheim onderzoek naar een zeventiende-eeuws manuscript over
destructieve magische muziek, roept ze het onheil over zichzelf af; ze moet opboksen
tegen krachten die uit alle macht willen voorkomen dat de waarheid uitkomt. Die
waarheid zal gruwelijker zijn dan ze zich kan voorstellen. Uiteindelijk komt ze voor een
keuze te staan die niet alleen haar eigen leven in gevaar brengt, maar ook de levens
van haar beste vrienden kan verwoesten.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer,
negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs
haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op
een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor
een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van
haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken.
Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van
afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's
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lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee
kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het
perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op
de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
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