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Girl On Paper Guillaume Musso
This delicious story collection brings together a cast of
characters from both sides of the Atlantic. All of them
share a genuine delight in good food, and each of their
stories captures a moment when love is found, lost -or
rejected.Perceptive, touching, and witty, Jocelyne
Rapinac's tales prove beyond doubt that eating well and
love can both bring great joy to life.And for those readers
whose mouths start to water as they read, the author has
included the recipes for every dish mentioned. Bon
appétit!
Een meesterlijk romandebuut met een onvergetelijke
heldin Sint Petersburg, winter 1916. Rusland staat aan
de vooravond van een revolutie. De mooie en koppige
Sashenka Zeitlin is net zestien geworden. Terwijl haar
moeder feest met Rasputin en diens losbandige
vrienden, glipt Sashenka de koude nacht in om haar rol
te spelen in een gevaarlijk spel van samenzwering en
verleiding. Twintig jaar later is Sashenka getrouwd met
een machtig man met wie ze twee kinderen heeft. Om
haar heen verdwijnen mensen, maar haar familie is
veilig. Maar dan begint ze een verboden liefdesaffaire,
die verwoestende consequenties zal hebben.
Sashenka’s verhaal blijft een halve eeuw verborgen, tot
een historicus in de privéarchieven van Stalin duikt en
een hartverscheurend verhaal ontdekt van passie en
verraad, wreedheid en onverwacht heldendom – en van
een vrouw die gedwongen wordt een ondraaglijke keuze
te maken. De pers over de boeken van Simon Sebag
Montefiore ‘Meeslepend, zit zeer slim in elkaar. Een
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noodlottige liefde binnen een gewelddadige
maatschappij ligt in het hart van Montefiores boek... het
beschrijft een kafkaësk labyrint waarin de hoofdpersonen
verstrikt dreigen te raken.’ The Sunday Times ‘De
lezers van Sebastian Faulks en Hilary Mantel zullen hier
ook van smullen.’ Mail on Sunday ‘Een
hartverscheurend verhaal vol passie en verraad.’HP/De
Tijd
A story of friendship, love and the special place that
books have in our lives from the number-one bestselling
author.
In een afgelegen dorpje in Bourgondië komt de elfjarige
Maria erachter dat ze sterk verbonden is met de natuur.
Honderden kilometers verderop, ergens in Italië, ontdekt
haar leeftijdgenote Clara dat ze beschikt over grote
muzikale gaven, die haar in staat stellen het platteland te
verwisselen voor de grote stad Rome. Het leven van de
elfen vertelt het verhaal van twee kinderen met
buitengewone talenten die hen in contact brengen met
een magische wereld, maar ook met boosaardige
krachten. Zowel Maria als Clara strijdt voor het
resterende sprankje betovering in het leven. Alleen door
hun gaven te bundelen kunnen zij proberen het tij te
keren. Na Elegant als een egel, over een opmerkelijke
vriendschap tussen een conciërge en een jong meisje, is
Muriel Barbery er opnieuw in geslaagd een bijzondere
vriendschap te creëren, een die tijd en ruimte overstijgt.
Het leven van de elfen is een lyrische roman over de
zoektocht naar hoop in een wereld die die hoop lijkt te
hebben opgegeven, een gevoelige hommage aan de
verwoestende kracht van de natuur en de kunst, en een
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schitterende bespiegeling over het belang van
verbeeldingskracht. Muriel Barbery (1969) is een van de
succesvolste Franse schrijfsters aller tijden. Van haar
roman Elegant als een egel werden wereldwijd meer dan
acht miljoen exemplaren verkocht, en het werd vertaald
in tientallen landen. ‘Het leven van de elfen is realistisch
en tegelijkertijd dromerig. De poëtische taal van Barbery
en haar vertederende personages zullen de lezer in
verrukking brengen.’ la vie ‘Muriel Barbery heeft een
lofzang gecomponeerd voor de eeuwenoude
samenspraak van creativiteit, het verstand en de
natuur.’ le figaro ‘Zeggen dat Muriel Barbery
getalenteerd is zou nog beneden de waarheid blijven. Ze
is als een orgel, een orkest in haar eentje. In staat om
een zeer gevarieerd spel te laten weerklinken, vol
eruditie, scherts, spot, ontroering, strijd en kleur.’ le
nouvel observateur
Nadat zijn relatie op de klippen is gelopen, verhuist
Frank van Canberra naar het huisje van zijn grootouders
aan de oostkust. Hij wil zijn gewelddadige jeugd en de
slechte relatie met zijn vader vergeten. In het kleine dorp
midden in de overweldigende Australische natuur lukt
het hem een nieuw leven op te bouwen. Frank maakt
zelfs vrienden: zijn buren en vooral hun zevenjarige
dochtertje Sal. Maar het is niet eenvoudig om het
verleden te vergeten en na verloop van tijd gaat Frank in
Sydney op zoek naar zijn vader Leon. Leon is in de jaren
vijftig en zestig opgegroeid als zoon van een
getraumatiseerde oorlogsveteraan. Dan krijgt Leon een
oproep voor dienst in de Vietnamoorlog. Hij is er getuige
van vreselijke dingen en raakt na zijn terugkeer naar
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Australie aan lager wal. Als Frank na de zoektocht naar
zijn vader Leon terugkomt in zijn dorp, blijkt zijn huisje
vernield te zijn. Buurmeisje Sal wordt vermist en Frank
wordt verdacht van moord. De problemen uit zijn jeugd,
waarvoor hij op de vlucht is, hebben plaatsgemaakt voor
nieuwe problemen.
Het begint met een mooie vrouw en een uitdaging.
Alyssa Bradford vraagt filmmaker Eric Shaw om een
documentaire te maken over haar schoonvader,
Campbell Bradford, een hoogbejaarde miljonair met een
mysterieus verleden. Eric neemt de opdracht aan, ook al
is er maar weinig informatie voorhanden: alleen de naam
van Bradfords afgelegen geboortestadje en een antiek
flesje met water dat hij zijn hele leven al bij zich draagt.
Eric reist af naar West Baden, ooit beroemd om zijn
geneeskrachtige bronnen en het exclusieve hotel dat
recentelijk in zijn oude glorie is hersteld. Al snel na zijn
aankomst krijgt Eric last van angstaanjagende visioenen,
die steeds intenser en realistischer worden naarmate hij
meer te weten komt over de geschiedenis van het hotel.
Het gevoel bekruipt hem dat er iets kwaadaardigs loert
onder het gerestaureerde oppervlak. Iets dat zich niet
laat tegenhouden door de grens tussen leven en dood.
Zwart krijt van Christopher J. Yates is een ongelooflijk
spannende literaire thriller in de beste traditie van Donna
Tartts De verborgen geschiedenis. Met veel vaart en
vileine humor houdt Yates in Zwart krijt de lezer tot aan
de laatste pagina in een beklemmende greep. Een
spelletje met gekke opdrachten en flauwe uitdagingen,
gespeeld door zes eerstejaarsstudenten aan Oxford,
veranderde al snel de aard. Het werd grimmiger; de inzet
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werd hoger, de uitdagingen persoonlijker en
vernederender. En uiteindelijk ontaardde het in een
wrede strijd met onvoorspelbare en fatale gevolgen. Nu,
veertien jaar later, ontmoeten de overgebleven spelers
elkaar nog één keer. Voor de laatste ronde... ‘Een
originele en gelaagde psychologische thriller die je
misleidt, verontrust, kwelt en betovert. Een ijzersterk
debuut.’– The Times ‘Sinister, verslavend en
onvoorspelbaar – dit is een roman die heel snel en gretig
verslonden moet worden, maar wel een die je lang bij zal
blijven.’ – Red
Als Nikki s vijftienjarige zoon Jeremy verdwenen is,
neemt zij contact op met haar ex-man Sebastian, die
sinds de scheiding zeven jaar geleden maar weinig
interesse in zijn zoon heeft getoond en zich ontfermd
heeft over hun tweelingdochter Camille. Op zoek naar
aanwijzingen, vinden zij een kilo cocaïne en een adres
van een pokerclub in Jeremy s kamer. En dan ontvangt
Nikki ook nog eens een filmpje waarop te zien is hoe
Jeremy in een Parijse metro ontvoerd wordt. Nikki en
Sebastian vertrekken halsoverkop van New York naar
Parijs om hun zoon te zoeken. Maar daar blijkt niets te
zijn wat het lijkt
De Parijse rechercheur Alice Schafer en de Amerikaanse
Gabriel Keyne worden wakker op een bankje in Central
Park, aan elkaar geketend met handboeien. De twee
kennen elkaar niet en weten niet hoe ze hier
terechtgekomen zijn. Het laatste wat Alice zich herinnert
is dat ze de avond ervoor met haar vriendinnen uit ging
in Parijs en het laatste wat Gabriel nog weet is dat hij
pianospeelde in een club in Dublin. Nu heeft Alice een
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vreemd wapen in de binnenzak van haar jas en bloed op
haar shirt. Onmogelijk? En toch... ‘Onvoorspelbaar en
aangrijpend: deze psychologische thriller beneemt je de
adem tot aan de spectaculaire ontknoping.’ – Metro
‘Central Park heeft alles in zich om een bestseller te
worden. 400 bloedspannende pagina’s!’ – RTL (radio)
Parijs, een studio die verstopt ligt aan het einde van een
begroeid steegje. De Britse politieagente Madeline heeft
dit appartement gehuurd om er tot rust te komen. Maar
door een misverstand treft ze er Gaspard, een
mensenschuwe schrijver, die naar Parijs is gekomen om
er te werken. De twee zien zich gedwongen enkele
dagen samen door te brengen. De studio was van de
gerenommeerde schilder Sean Lorenz, en ademt nog
altijd zijn passie voor licht en kleur. Gebroken door de
moord op zijn jonge zoon, is hij het jaar ervoor
overleden. Lorenz liet drie schilderijen na, maar die zijn
sindsdien spoorloos. Gefascineerd door zijn talent én
tragische lot, besluiten Madeline en Gaspard samen uit
te zoeken wat er met de kostbare schilderijen gebeurd is.
Maar om het echte geheim van Sean Lorenz te kunnen
onthullen, moeten zij eerst hun eigen demonen onder
ogen komen – tijdens een onderzoek dat hun levens
voorgoed zal veranderen... ‘Deze pageturner zit zo goed
in elkaar, het zit op minstens hetzelfde niveau als een
thriller van Harlan Coben.’ – RTBF
In een Amerikaans stadje breekt paniek uit als een
aantal jonge meiden plotseling ziek wordt door een
mysterieus virus. Deenie Nash ziet haar vriendin Lise
voor haar ogen neervallen. Het gerucht doet de ronde
dat de omstreden inenting tegen het hpv-virus de
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boosdoener is. Als de ziekte zich steeds verder
verspreidt, proberen Deenie, haar vader en haar broer,
hun zorgvuldig gekoesterde geheimen voor zich te
houden.
In dit moordmysterie is niets wat het lijkt Niemand weet
wat er is gebeurd die ochtend in River Point. Vijf jongens
gingen het bos in, vier kwamen er terug. Iedereen heeft
een motief, maar niemand praat. Kates bijbaantje bij de
plaatselijke assistent-officier van justitie is niet bepaald
spannend, totdat haar baas op de grootste zaak gezet
wordt die hun kleine dorpje ooit gekend heeft. Iedereen
heeft het over de jongens van River Point. Er is bewijs
dat de jongens schuldig zijn, maar de officier van justitie
wil dat de zaak in de doofpot wordt gestopt. Hij heeft zijn
functie namelijk te danken aan hun machtige families.
Kate heeft zo haar eigen redenen om de zaak op te
willen lossen en laat het hier niet bij zitten. Maar kan ze
de geheimen van de jongens ontrafelen zonder haar
eigen geheimen te onthullen? Terwijl Kate gevaarlijk
dicht bij de waarheid komt, wordt duidelijk dat niemand is
wie hij lijkt. Als Kate niet snel ontdekt wie de echte dader
is, komen er levens op het spel te staan… inclusief dat
van haarzelf. Drama, suspense en onverwachte
wendingen – een boek dat je niet meer weg kunt leggen!
Riverdale en 13 Reasons Why meets John Grisham en
Karen McManus.
Ogenschijnlijk leidt Anna het perfecte leven met haar
gezin in Zürich, maar vanbinnen gaat ze langzaam
kapot. Stuurloos en niet in staat om contact te maken
met haar man, begint ze een cursus Duits, Jungiaanse
analyse en een serie affaires. Laverend tussen lust en
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liefde, schuld en schaamte, excuses en rede, raakt ze
verstrikt in een web van leugens. Nu ze een morele
drempel is overgestapt, ontdekt Anna waar een vrouw
staat als er geen terugweg meer is. Hausfrau is een
intiem verhaal over huwelijk, trouw, seks, moraal en
identiteit met een opwindende heldin wiens passies en
keuzes de lezer zullen raken.
In the early twenty-first century shifts in gender and
sexuality, work and mobility patterns and especially
technology have provoked interest in perceived threats
to social bonding on a global scale. This edited collection
explores the fracturing of couple culture but also its
persistence. Looking at a variety of media sites—including
film, television, popular print fiction, new media and new
technologies—this volume’s diverse range of contributors
examine how mediated scenes of intimacy proliferate,
while real-life experiences are cast in a newly uncertain
light. The collection thus challenges a latent but growing
tendency towards perceptions of romantic decline, in a
variety of cultural contexts and with attention to the
impact of COVID-19. This is an accessible and timely
collection suitable for scholars in gender studies, media,
cultural studies and communication studies.
Aan het einde van de negentiende eeuw emigreert een
wijnboer vanuit de Elzas naar Santiago de Chile met in
zijn zak het stekje van een druif. In de schaduw van de
Andes bouwt hij een nieuw bestaan op. Zijn huis aan de
Calle Santo Domingo zal de volgende vier generaties
van de Lonsonier-familie onderdak en bescherming
bieden. Ze vergeten hun Franse wortels echter nooit.
Drie zoons vertrekken tijdens de Grote Oorlog naar
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Noord-Frankrijk, maar alleen de oudste, Lazare, keert
terug uit de loopgraven. Lazare trouwt met Thérèse, die
in de tuinen van het huis aan de Calle Santo Domingo de
meest befaamde volière in de Andes laat bouwen. Hun
dochter Margot treedt in de voetsporen van haar vader
door in de Tweede Wereldoorlog als vliegenier in
Frankrijk mee te vechten. Terug in Chili wordt Margot na
een affaire zwanger. Haar zoon Ilario Da wordt
gevangengenomen en gemarteld tijdens de dictatuur van
Pinochet, en Margot besluit dat het tijd is om Santiago te
verlaten. Na al die jaren komen de Lonsoniers terug in
Frankrijk, met als enige erfenis het verhaal over het
bestaan van een mysterieuze oom. De veelgeprezen en
uiterst talentvolle Franse auteur Miguel Bonnefoy
verhaalt in de uitbundige familievertelling Erfgoed over
vier generaties Franse immigranten in Chili wier levens
stuk voor stuk geraakt worden door de grote historische
gebeurtenissen van de twintigste eeuw. Met Erfgoed
treedt Miguel Bonnefoy in de voetsporen van de grootste
schrijvers uit Zuid-Amerika.
The Girl on PaperGallic Books
Een chirurg reist terug in de tijd om de tragische dood
van zijn geliefde te verijdelen.
Lisa en Arthur zien elkaar maar een keer per jaar. Hij is
altijd naar haar op zoek. Zij kan niet anders dan op hem
wachten... Lisa Ames werkt in een bar in New York,
hopend op haar doorbraak als actrice. Op een avond
ontmoet ze Arthur Costello, een jonge arts. De twee
voelen zich direct met elkaar verbonden. Maar Arthur is
niet als andere mannen. Hij biecht al snel aan Lisa op
dat hij nooit van haar zal kunnen houden. Door een
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bizarre speling van het lot, die alles te maken heeft met
een oude vuurtoren, lijkt er een vloek op hem te rusten:
‘Wat er met mij gebeurt is onvoorstelbaar, maar waar...’
Tegen beter weten in besluiten ze om samen de strijd
aan te gaan met de meest genadeloze vijand die er
bestaat: de tijd. ‘Guillaume Musso is niet te stoppen. Hij
is met recht de koning van de suspense.’ – Le Figaro
‘Onze eigen, Franse Stephen King laat ons elke pagina
opnieuw naar adem happen.’ – RTL
Uit het licht van M.O. Walsh is een betoverende roman
over een idyllische jeugd in het zuiden van de VS die
wreed wordt verstoord. Een boek zo intens als De wijde
hemel en zo beklemmend als De zelfmoord van de
meisjes. Als in de zomer van 1989 een populaire
vijftienjarige meisje verkracht wordt blijkt het vriendelijk
ogende stadje Baton Rouge ook een donkere kant te
hebben. Uit het licht, dat wordt verteld door een van de
vier verdachten, is het verhaal van een idyllische jeugd
die verstoord wordt door een afschuwelijke gebeurtenis,
met hartverscheurende gevolgen. Over gezinnen die uit
elkaar vallen, een allesoverheersende verliefdheid van
een puber, en de vraag of het beter is de waarheid te
openbaren of te verzwijgen. Uit het licht van M. O. Walsh
is een bijzonder indringende roman over de waarde van
familiebanden, de kracht van herinnering en ons
vermogen om te vergeven. ‘Neem de tijd en laaf je aan
dit zuidelijke verhaal, in al zijn weelderige geuren en
kleuren. De laatste pagina is even schitterend als de
eerste.’ – Kathryn Stockett, auteur van de bestseller Een
keukenmeidenroman ‘Een excellent debuut.’ –
Entertainment Weekly
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Ik herinner me het moment nog goed. We keken uit over
zee, toen Anna me een vraag stelde. ‘Als ik iets
vreselijks deed, zou je dan nog steeds van me houden?’
Wat zou jij gezegd hebben? Anna was de vrouw van
mijn leven. Over drie weken gingen we trouwen.
Natuurlijk hield ik van haar, wat ze ook op haar geweten
zou hebben. Tenminste, dat dacht ik. Maar ze begon
zenuwachtig in haar tas te rommelen en liet me een foto
zien. ‘Dit komt door mij.’ Ik staarde naar haar geheim,
verbijsterd, en wist dat onze levens voorgoed veranderd
waren. Geschokt stond ik op en vertrok, zonder nog een
woord te zeggen. Toen ik terugkwam was Anna
verdwenen. Sindsdien ben ik naar haar op zoek.
‘Ondraaglijke spanning! Als je dit boek openslaat leg je
het niet meer weg voordat je weet wie het meisje uit
Brooklyn werkelijk is. Bereid je voor op een paar
slapeloze nachten...’ – METRO ‘Een thriller met een
briljante plot. Opnieuw weet Musso de lezers te
misleiden en te intrigeren.’ – LE PARISIEN
`De meeste mensen weten niet dat liefdesverdriet naar
bosbessen ruikt.' Mimosa en haar moeder zijn de laatste
aromateurs op aarde. Met behulp van hun uitzonderlijke
reukvermogen kunnen ze liefdesdrankjes maken
waarmee ze verliefde mensen helpen, en dus is Mimosa
voorbestemd voor een leven lang plukken, wieden en
brouwen. Maar bovenal moet ze zorgen dat ze zelf nooit
verliefd wordt, want dat zou haar sublieme
reukvermogen schaden. Als ze per ongeluk een elixer
aan de verkeerde vrouw geeft - een onvergeeflijke fout
die ze beslist niet aan haar moeder durft op te biechten! loopt alles al snel uit de hand. Er is maar één manier om
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het goed te maken, en de enige die haar daarbij kan
helpen is Court, een van de populairste jongens van
school. En dan gebeurt net datgene wat absoluut niet
mag: ze wordt verliefd!
A glamorous prep school girl goes missing after a love
affair with a teacher in this "immensely satisfying" thriller
from France's #1 bestselling novelist (Harlan Coben).
Twenty-five years ago, on a campus paralyzed by a
snowstorm, beautiful 19-year-old Vinca Rockwell ran
away with her philosophy teacher after they began a
secret affair. For Vinca, "love is everything or nothing."
She is never seen again. The once inseparable Manon,
Thomas and Maxime -- Vinca's best friends -- have not
spoken since graduation. Twenty-five years earlier,
under terrible circumstances, the three of them
committed a murder and buried the body in the
gymnasium wall, the same wall that is about to be
demolished to make way for an ultramodern new
building. Now, the three friends are about to meet again
at their reunion. Will decades of lies unravel to reveal
what really happened on that deadly winter night? Taut,
suspenseful, and addictive, The Reunion will grip you
until its haunting final page.
Een tweeling met een geheim Een koning zonder
erfgenaam. Een strijd op leven en dood. De tweeling
Carys en Andreus was nooit voorbestemd om het
koninkrijk Eden te regeren. Hun vader was in de kracht
van zijn leven en hun oudste broer was zijn gedroomde
opvolger; jong, sterk en onoverwinnelijk. De toekomst
van het koninkrijk leek veilig. Maar de toekomst kan
misleidend zijn. Als de koning en kroonprins van Eden
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worden gedood op de terugweg van hun veldtocht, en de
moordenaars niet langer oeroude vijanden zijn, maar uit
hun eigen midden lijken te komen, heeft Eden dringend
behoefte aan een nieuwe monarch. Doordat Carys en
Andreus een tweeling zijn en niet duidelijk is wie van hen
als eerste is geboren en dus het recht op de troon kan
opeisen, is de opvolgingslijn niet langer duidelijk. Als de
Raad van Ouderen zijn kans grijpt om de macht over
Eden in handen te krijgen, zit er voor Carys en Andreus
maar een ding op: ze moeten de strijd om de troon
aangaan - tegen elkaar. De winnaar van de serie duels
zal waardig over het koninkrijk Eden mogen regeren. De
ban tussen de broer en zus is altijd warm en hecht
geweest. Niet in de laatste plaats vanwege het
verschrikkelijke geheim waaronder Andreus gebukt gaat
en dat voor de rest van het hof verhuld moet blijven.
Jarenlang waren ze elkaars trouwste bondgenoot, maar
nu staan ze ineens lijnrecht tegenover elkaar en weten
ze niet wie ze in hun ooit zo veilige omgeving nog
kunnen vertrouwen. Met hun land en hun hart verdeeld,
zullen Carys en Andreus ontdekken hoe ver de ander zal
gaan om de kroon voor zicht te winnen. Hoe lang zal het
duren voordat achterdocht de overhand krijgt en de dorst
naar macht tot het ultieme verraad leidt?
Toni Murphy zit al sinds haar tienerjaren in de
gevangenis. Samen met haar vriendje Ryan werd ze
veroordeeld voor de moord op haar jongere zusje. Nu,
op haar vierendertigste, mag Toni de gevangenis
verlaten en keert ze terug naar haar geboorteplaats. Toni
moet wennen aan een leven buiten de vier muren. Ze is
in de gevangenis veranderd en probeert met alle macht
Page 13/27

Download File PDF Girl On Paper Guillaume
Musso
uit de problemen te blijven. Maar al snel komt Ryan haar
opzoeken omdat hij de waarheid achter de moord wil
achterhalen. Toni realiseert zich dat ze eerst de spoken
uit het verleden moet verbannen voordat ze aan een
nieuw leven kan beginnen. Maar wat is er die ene nacht
daadwerkelijk gebeurd?
Georgie McCool weet dat het niet goed gaat met haar
huwelijk. Vlak voordat ze moet vertrekken naar het
vliegveld om Kerstmis te vieren haar schoonfamilie,
vertelt Georgie dat ze niet meer mee kan. Er is een grote
kans opgedoken op haar werk, als ze die wil grijpen kan
ze nu echt niet weg uit Los Angeles. Als haar man Neal
en de kinderen vertrokken zijn naar de luchthaven,
vraagt Georgie zich af of het nu over is. Of ze nu echt
alles verpest heeft. Die nacht ontdekt ze een manier
waarop ze kan communiceren met Neal in het verleden.
Het voelt alsof ze een kans heeft om haar huwelijk te
redden nog voordat het begonnen is. Moet ze haar
huwelijk redden? Of zouden Georgie en Neal beter af
zijn als ze nooit waren getrouwd?
Als twee mobieltjes verwisseld worden, zet dit een reeks
gebeurtenissen in gang die niemand had kunnen
voorspellen Madeline en Jonathan kennen elkaar niet en
zouden elkaar ook nooit meer tegengekomen zijn. Ware
het niet dat ze na een botsing op het vliegveld elkaars
telefoon hebben ingepakt. Maar als ze achter die
vergissing komen, zijn de twee al 10.000 kilometer van
elkaar verwijderd: zij is bloemist in Parijs, hij runt een
restaurant in San Francisco Het duurt niet lang voordat
ze toegeven aan de verleiding om in elkaars telefoon te
kijken. Dit leidt tot een schokkende ontdekking: hun
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levens zijn met elkaar verbonden door een geheim
waarvan ze dachten dat het voor altijd begraven zou
blijven. Er volgt een zoektocht die uitmondt in een
spannende race tegen de klok en die leidt van Frankrijk
via Engeland naar Amerika. Musso laat zijn lezer
werkelijk ademloos achter in deze thriller die leest als
een film! `We duiken elke keer weer in een Mussomysterie zoals kinderen een plas te lijf gaan: met twee
voeten tegelijk en vol overgave. LE PARISIEN `Heerlijk
spannend verhaal, waarin de liefde alle grenzen van tijd
en afstand overwint. GLAMOUR
Lang voordat Kate Atkinson de bekroonde internationale
bestseller Leven na leven schreef, was er de
schitterende romanreeks met de onweerstaanbaar norse
privédetective Jackson Brodie in de hoofdrol. In dit
langverwachte nieuwe deel van de serie is Brodie terug,
en onlangs verhuisd naar een rustig dorp aan de
Engelse kust. Zijn werkzaamheden (bewijs van echtelijke
ontrouw verzamelen voor achterdochtige vrouwen) zijn
rechttoe rechtaan, de setting is pittoresk. Maar onder het
oppervlak sluimert iets duisters. Een toevallige
ontmoeting met een wanhopige man op een
afbrokkelende klif leidt Jackson naar Crystal Holroyd, het
vrachtwagenimperium van haar man Tommy, en naar
een sinister netwerk – en terug op het pad van zijn oude
vriend Reggie. Oude geheimen en nieuwe leugens
doorkruisen elkaar in deze grappige, schrijnende en
adem-benemende nieuwe roman.

‘Je hebt nog nooit iets zoals De Ketting gelezen en
je zult het nooit vergeten. Briljant. Fantastisch
geschreven. Meesterlijk spannend. Dit is Jaws voor
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ouders.’ Don Winslow ‘Met afstand een van de
beste misdaadschrijvers van deze tijd.’ Val
McDermid Het is een ochtend als alle andere.
Rachel Klein zet haar dochter af bij de bushalte en
begint aan haar dag. Maar een telefoontje van een
onbekend nummer verandert alles. De beller vertelt
Rachel dat haar dochter vastgebonden en gekneveld
op de achterbank van zijn auto ligt. Als ze haar ooit
weer wil zien, moet ze losgeld betalen en een ander
kind ontvoeren. Dit is geen gewone kidnapping: de
beller is zelf een moeder wier zoon is ontvoerd en
als Rachel niet doet wat haar wordt gezegd, zullen
beide kinderen sterven. Rachel maakt nu deel uit
van de Ketting, een oneindig en ingenieus plan dat
ouders verandert in criminelen – en iemand heel rijk
maakt. De regels zijn eenvoudig, de morele keuzes
onmogelijk: vind snel geld, zoek een eigen
slachtoffer en bega een vreselijke daad waarvan je
24 uur geleden nog dacht dat je er nooit toe in staat
zou zijn. De genieën achter de Ketting weten dat
ouders alles voor hun kinderen overhebben. Wat ze
niet weten is dat zelfs de sterkste ketting maar
zoveel druk kan verdragen... tot hij breekt. Auteurs
over Adrian McKinty ‘Ik word helemaal gek van
McKinty. Hij is nu al een van de beste stilisten die er
zijn en ik heb alleen nog zijn eerste boek gelezen!
Een fantastische schrijver.’ Frank McCourt ‘McKinty
is zó goed... Ik begin hem echt te haten.’ Lee Child
‘Lieve Amy’ is een spannende literaire thriller van
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Helen Callaghan. Deze thriller gaat over Margot
Lewis, die in de dertig is en een adviesrubriek heeft
in een plaatselijke krant in Cambridge. Ze krijgt heel
veel brieven voor haar column ‘Lieve Amy’ – maar
ze heeft nog nooit eerder een brief als deze
ontvangen: Lieve Amy, Ik weet niet waar ik ben. Ik
ben ontvoerd en een vreemde man houdt me
gevangen. Ik ben bang dat hij me gaat vermoorden.
Help me! Bethan Avery Jaren geleden verdween
Bethan Avery spoorloos en ze werd al die tijd dood
gewaand. Iemand moet dus gewoon een nare grap
hebben uitgehaald met deze brief. Maar wanneer
Margot nog meer brieven ontvangt, wordt het
duidelijk dat de afzender details van de zaak kent die
niet zijn vrijgegeven door de politie. Margot besluit
zelf de afzender op te sporen en er volgt een
spannende race tegen de klok, die de lezer de adem
zal benemen. Voor fans van Nicci French.
Met de Bijbels-historische roman ‘Land van stilte’
geeft Tessa Afshar een stem aan de vrouw uit
Marcus 5 die Jezus’ kleed aanraakte.‘Wie heeft Mij
aangeraakt?’ Elianna wordt verpletterd door
schuldgevoel over de dood van haar broertje, die
overleed terwijl zij op hem paste. Ze werkt hard voor
haar vader en haar mooie tapijtpatronen brengen
zijn zaak veel goeds, maar de vergeving waar ze zo
naar verlangt, krijgt ze niet. Ze ontzegt zichzelf alle
geluk en als ze ziek wordt, ervaart ze dat als een
terechte straf. Geen dokter kan haar beter maken.
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Twaalf lange, eenzame jaren gaan voorbij. Totdat ze
de geruchten hoort over een man die al door een
kleine aanraking kan genezen. Heeft ze de moed?
Kan Hij haar bevrijden van haar schuld? Tessa
Afshar schreef al meerdere Bijbels-historische
romans, zoals ‘Aan zijn voeten’ over Ruth en Boaz.
Tien jaar geleden deelden de vriendinnen voor het
eerst één spijkerbroek, maar nu zijn Tibby, Lena,
Carmen en Bridget volwassen vrouwen die hun
eigen levens hebben opgebouwd. Ze missen de
vanzelfsprekendheid waarmee ze vroeger
afspraken. Dan ontvangen de drie anderen een
uitnodiging van Tibby. Ze kunnen niet wachten om
hun vriendschap weer nieuw leven in te blazen,
maar als ze eenmaal in Griekenland aankomen
wacht hun een schok...
The book you need to read when you don’t know
what books to read! Reading is one of life’s great
pleasures, and every time you discover a new book
it brings a world of excitement and a new emotional
journey into your life. It also creates a unique
connection between you, the author, and the other
readers who have experienced the book for
themselves. But with so many books to choose from,
how do you decide what to read? The amount of
choice can be overwhelming for seasoned readers
and those who are new to books alike. Marion’s 25
solves the problem by offering numerous ideas for
great reads, all in one convenient place. Marion Hill,
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author of the popular Kammbia series of fantasy
novels, brings you reviews of 25 of his favorite
novels in a wide variety of genres, helping you to
decide what to read next, no matter your literary
tastes. Marion has reviewed over 160 novels of all
genres in his career as a book review blogger since
2011, and here he offers a diverse selection of those
he has enjoyed most. You will find reviews of awardwinning novels including Bel Canto by Ann Patchett
(winner of the Orange Prize for Fiction and the PEN /
Faulkner Award for Fiction, 2002) and Emily St John
Mantel’s Station Eleven, which received the Arthur
C Clarke Award in 2015; popular fantasy novels
including Helene Wecker’s debut novel The Golem
and the Jinni and The Name of the Wind, first novel
in Patrick Rothfuss’s popular Kingkiller Trilogy; the
critically acclaimed science fiction novel Aurora by
Kim Stanley Robinson; and mystery novels including
The Long Way Home by New York Times #1
bestselling author Louise Penny plus many more.
Whatever types of books you enjoy, you can find
something here to expand your reading repertoire
and enable you to discover a whole world of exciting
books and new authors. Since his early days as a
bookstore assistant, Marion Hill has been a
passionate reader. He loves the connection that
recommending different books to other readers can
bring. Now, as a successful author and book
reviewer in his own right, he wants to share his love
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of books with you so you can experience the same
joy he feels whenever he enters the world of a new
book. Marion’s 25 is the book you need to read so
you never again need to wonder what books to read!
Na een roerige start in het sprankelende New York,
heeft Angela Clark haar zaakjes eindelijk goed voor
elkaar. Ze heeft vergevorderde plannen voor een
eigen tijdschrift, ze is ten huwelijk gevraagd door
haar Amerikaanse vriendje Alex, en sinds ze de
jackpot won in Las Vegas heeft ze een beduidend
warmere band met haar creditcardmaatschappij. Het
enige probleem dat Angela nog hoeft op te lossen
voor ze al haar dromen kan waarmaken, is haar
verlopen verblijfsvergunning. Om een nieuw visum te
kunnen aanvragen moet ze terug naar Londen. Dat
betekent niet alleen een weerzien met Louisa, haar
hoogzwangere beste vriendin, maar ook dat ze haar
afschuwelijke ex Mark onder ogen moet komen. En
misschien nog wel erger: haar moeder... Kan Angela
zich nog redden in haar oude leventje?
Unlock the more straightforward side of Where
Would I Be Without You? with this concise and
insightful summary and analysis! This engaging
summary presents an analysis of Where Would I Be
Without You? by Guillaume Musso, which tells the
story of Martin Beaumont, a French policeman who
is unable to forget about Gabrielle, the love of his
life, even though he has spent several of the years
since their breakup attempting to track down one of
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the world’s greatest art thieves, Archibald McLean.
However, when Archibald sets his sights on a
priceless diamond which is rumoured to be cursed,
Martin and Gabrielle’s lives collide once again in the
most unexpected of ways. Where Would I Be
Without You? is Guillaume Musso’s sixth novel, and
was published to popular and critical acclaim in
2009. Musso is one of France’s most popular
contemporary authors, and his novels have been
translated into around 30 languages. Find out
everything you need to know about Where Would I
Be Without You? in a fraction of the time! This indepth and informative reading guide brings you: • A
complete plot summary • Character studies • Key
themes and symbols • Questions for further
reflection Why choose BrightSummaries.com?
Available in print and digital format, our publications
are designed to accompany you on your reading
journey. The clear and concise style makes for easy
understanding, providing the perfect opportunity to
improve your literary knowledge in no time. See the
very best of literature in a whole new light with
BrightSummaries.com!
Engelenbrood’ van Tessa Afshar is een Bijbelshistorische roman die het levensverhaal vertelt van
de eerste Europese bekeerlingen van de apostel
Paulus: Lydia, een purperverkoopster uit Philippi. Als
meisje houdt Lydia van drie dingen: haar vader, hun
huis en het kleuren van stoffen. Maar een groot
Page 21/27

Download File PDF Girl On Paper Guillaume
Musso
verraad berooft haar van dit alles, en ze moet
vluchten om elders een nieuw leven te beginnen.
Met behulp van haar vaders geheime recept weet ze
zich op te werken tot een van de belangrijkste
kooplieden van Philippi. Angst is echter een goede
bekende van Lydia en belemmert haar bij alles wat
ze doet. Wanneer Lydia Paulus ontmoet, helpt zijn
boodschap van hoop haar om te leren voor zichzelf
op te komen. Maar Lydia’s verleden haalt haar in en
stelt haar voor de keuze: toegeven aan de voor haar
zo bekende angst of vertrouwen op God? Tessa
Afshar is een meester in het schrijven van
meeslepende Bijbels-historische romans. Eerder
schreef zij onder andere ‘Aan zijn voeten’ en ‘Land
van stilte’.
Een jonge vrouw verdwijnt in de nacht. Drie vrienden
verbonden door een tragisch geheim. Ze zien elkaar
na jaren weer terug bij de reünie van hun school...
De Franse Riviera, winter 1992 In een ijskoude
nacht, wanneer de campus van een elitaire
kostschool geteisterd wordt door een sneeuwstorm,
verdwijnen de negentienjarige modelleerling Vinca
Rockwell en de filosofieleraar met wie zij een
geheime relatie had. Voor Vinca is de liefde ‘alles of
niets’. Niemand zou haar ooit nog terugzien. De
Franse Riviera, voorjaar 2017 De ooit
onafscheidelijke Manon, Thomas en Maxime –
Vinca’s beste vrienden – hebben elkaar niet meer
gesproken sinds hun afstuderen. Ze zien elkaar voor
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het eerst weer terug bij de reünie van hun school.
Vijfentwintig jaar geleden pleegden de drie onder
vreselijke omstandigheden een moord, waarna ze
het lichaam verborgen in de muur van hun gymzaal.
Dezelfde muur die nu gesloopt gaat worden om
plaats te maken voor een ultramodern gebouw. Wat
is er werkelijk gebeurd in die koude nacht, zo lang
geleden?
‘Met meer twists dan je kunt tellen doet deze
fascinerende thriller je twijfelen aan alles.’
Cosmopolitan Soms zijn de antwoorden pijnlijker dan
de vragen… In een van de armste gebieden in de
Verenigde Staten, het Ozarkgebergte in de staat
Missouri, worden twee twaalfjarige meisjes dood
gevonden op een speelplaats. Een van hen is Junie,
de dochter van Eve Taggert. Eve is ‘white trash’ en
in pure armoede opgevoed door een keiharde
moeder. Ze heeft er alles aan gedaan om Junie een
beter leven te geven, maar tevergeefs. Het enige
wat Eve nu nog kan doen, is Junie een waardige
nagedachtenis gunnen. Eve en haar dochter werden
gezien als uitschot en dus wordt de moord niet
serieus genomen door de plaatselijke sheriff, die alle
aandacht richt op het andere meisje. Wanhopig van
verdriet besluit Eve op eigen houtje de dader te
vinden. Het pad naar gerechtigheid leidt haar van de
duisterste krochten van de stad naar de uitgestrekte
bossen en – nog angstaanjagender – terug naar de
trailer van haar eigen moeder voor een allerlaatste
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harde les.
Aloysius Archer, een oorlogsveteraan en exgevangene, probeert zijn leven na enkele turbulente
jaren weer op te pakken. Maar wat begint als een
simpel klusje, loopt uit op een moordmysterie...
Wanneer oorlogsveteraan Aloysius Archer in 1949
voorwaardelijk vrijkomt uit de gevangenis, waar hij
zat voor een misdaad die hij niet heeft gepleegd,
vestigt hij zich in het stadje Poca City. Archer heeft
een lijst meegekregen met wat hij verplicht is te doen
na zijn vrijlating en wat hem allemaal verboden is. Hij
moet een baan zoeken en zich regelmatig melden bij
zijn reclasseringsambtenaar. Maar een bar
bezoeken, laat staan alcohol nuttigen, is hem
verboden. Contact met ‘losbandige’ vrouwen is al
helemaal uit den boze. Archers zoektocht naar werk
brengt hem de eerste de beste avond al naar een
bar waar hij aan de praat raakt met Hank Pittleman,
een van de machtigste zakenmannen in het stadje.
Pittleman biedt hem een baan aan, maar wat in
eerste instantie een simpel klusje lijkt – het innen
van een schuld – blijkt algauw een stuk complexer te
liggen. Wanneer er een moord wordt gepleegd en
Archer de belangrijkste verdachte is, beseft hij dat hij
wel eens snel weer in de gevangenis zou kunnen
belanden. Tenzij hij zelf de moordenaar weet te
vinden...
Unlock the more straightforward side of The Girl on
Paper with this concise and insightful summary and
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analysis! This engaging summary presents an
analysis of The Girl on Paper by Guillaume Musso,
an intriguing blend of fantasy and reality and, above
all, an ode to the importance of fiction and the power
of friendship. Its main character, Tom Boyd, is a
bestselling novelist, but since his girlfriend left him
he has not written a word and has sought solace in
drink and drugs. His depression pushes him to the
brink of suicide, until one stormy night he wakes up
to find the heroine of one of his novels in his living
room. This unexpected encounter propels him to turn
his life around and overcome his crippling writer’s
block, but he soon realises that the character is not
all that she seems... The Girl on Paper is Guillaume
Musso’s eighth novel, and was published to popular
and critical acclaim in 2010. Musso is one of
France’s most popular contemporary authors, and
his novels have been translated into around 30
languages. Find out everything you need to know
about The Girl on Paper in a fraction of the time!
This in-depth and informative reading guide brings
you: • A complete plot summary • Character studies
• Key themes and symbols • Questions for further
reflection Why choose BrightSummaries.com?
Available in print and digital format, our publications
are designed to accompany you on your reading
journey. The clear and concise style makes for easy
understanding, providing the perfect opportunity to
improve your literary knowledge in no time. See the
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very best of literature in a whole new light with
BrightSummaries.com!
Twaalf mensen, onderweg, de hele aarde rond. Allen
hebben ze een roerig bestaan en hun levens raken
elkaar, onderweg. In deze fijnzinnige en
aangrijpende schakelvertelling laat Szalay zijn twaalf
personages de hele wereld omvatten. In twaalf
vliegreizen, van Londen naar Madrid, van Dakar
naar São Paulo, Toronto, Delhi en Doha, zijn ze
onderweg om broers en zussen, ouders, kinderen,
minnaars of niemand in het bijzonder op te zoeken.
Szalay beschrijft behendig hoe onze handelingen
door kunnen klinken in de levens van anderen, hoe
zachtjes ook. Hij nodigt ons uit onze eigen plek in
het enorme en fragiele netwerk van menselijke
relaties dat onze huidige wereld is, nader te
beschouwen.
Rebecca James Zoete wraak In mijn dromen is het
alsof het huis duistere bedoelingen heeft. In het
echte leven waren het de bewoners die de schade
aanrichtten... Tim Ellison is blij met zijn nieuwe
kamer, die hij tegen een zeer lage prijs huurt in een
luxe villa. Er is echter één voorwaarde: hij moet
boodschappen doen voor de beeldschone,
teruggetrokken eigenaresse Anna London. Anna laat
niets los over zichzelf, maar het is duidelijk dat iets
haar achtervolgt... Wanneer er in het huis
angstaanjagende dingen gebeuren, vraagt Tim zich
af of hij hier wel had moeten komen wonen. Maar hij
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is gevallen voor Anna, en wanneer haar
afschuwelijke verleden naar boven komt, zit Tim
gevangen. Over Schitterend kwaad van Rebecca
James: 'De nieuwe J.K. Rowling.'The Washington
Post 'Schitterend kwaad is een roman die je van je
stuk brengt. Een zelfverzekerde nieuwe stem.' Jenny
Downham, schrijfster van Voor ik doodga
'Schitterend kwaad is een meeslepend en bij vlagen
zeer ontroerend boek.' Kim Moelands, schrijfster van
Weerloos en Ademloos
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