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One Kick Lannigan 1 Chelsea Cain
Geheimen. Ze zijn verweven met alles wat we doen, met alles wat we zijn. Het geloof noemt ze zonden, en zegt dat het onze
zonden zijn die voorkomen dat we naar de hemel gaan. Ze kunnen zowel groot als klein zijn. We kunnen ons eraan vastklampen
alsof ze van puur goud zijn. Iedereen heeft ze. Een leugen, een minnares lang geleden, een stil en duister verlangen... Iedereen
heeft wel een geheim dat hij aan niemand durft te vertellen. Niemand weet dat beter dan FBI-agente Smoky Barrett. Maar wat
probeerde de jonge vrouw te verbergen die hoog in de lucht in een verkeersvliegtuig werd vermoord? En wat is de betekenis van
het kruis dat in haar lichaam werd achtergelaten? Smoky en haar team openen de jacht op een seriemoordenaar die de diepste
geheimen van zijn slachtoffers gebruikt om hen te vermoorden.
Kick Lannigan, 21 anos, e uma sobrevivente. Raptada aos seis anos, a familia, a policia, bem como a comunidade, assumiram
que o pior tinha acontecido. Mas e encontrada viva seis anos depois. Submetida a toda uma serie de terapias para a ajudar a
superar o trauma, e so quando canaliza as suas forcas e raiva para a luta que Lannigan se sente melhor. Aos 13 anos, comeca a
aprender todo o tipo de artes marciais e tecnicas de luta, jurando que nunca mais voltara a ser vitima. Quando duas criancas
desaparecem na area de Portland, Kick e abordada por um enigmatico homem de nome Bishop que a convence de que a sua
experiencia e habilidades podem ajudar a salvar as vitimas. Mal sabe ela que o caso ira desvendar o seu proprio passado
aterrorizador...
From the author of the critically acclaimed Archie Sheridan and Gretchen Lowell thrillers, here is a heart-stopping ride that Cheryl
Strayed (author of #1 New York Times bestseller Wild) called “deeply intelligent and grippingly suspenseful…a wickedly brilliant
masterpiece.” Kick Lannigan has taught herself to be dangerous. She can pick any lock, fire any weapon, throw any knife, and aim
a punch at her opponent’s trachea. She has also taught herself to be safe. So when enigmatic John Bishop shows up asking her
to help him rescue missing kids, Kick has every reason to be wary. He appears to have access to limitless money, high-level
contacts, and details of Kick’s background long kept sealed by the court. Yet everything he tells her about himself seems to be a
lie. Headstrong by nature, suspicious by circumstance, and a smart-ass by self-determination, Kick can’t help but see the writing
on the wall: together, she and Bishop could make an unstoppable team, willing to do whatever it takes—legal or not—to see justice
served…if they don’t kill each other first. For Kick, whose interest in child abduction is deeply personal, it’s a gamble worth taking.
Critically acclaimed as “excruciating…compelling” (Booklist, starred review) and “a propulsive new thriller” (People), One Kick is
an engrossing, entertaining new novel you won’t want to miss.
Rene Denfeld schrijft licht in het donkerste duister De betoverde plek is een oude stenen gevangenis, gezien door de ogen van
een terdoodveroordeelde die in zijn boeken en fantasieën overleeft en de grimmige wereld rond hem tot een magische plaats
maakt. Hij ziet en hoort wat anderen niet opmerken. In die vreemde wereld vol geschifte poëzie en rauw gevangenisgeweld
figureren twee buitenstaanders: de gevallen priester en de dame, een onderzoekster die vergeten dossiers uitspit om
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veroordeelden van de doodstraf te redden. Ze trekt zich het lot van de moordenaar York aan, in wie ze meer een slachtoffer dan
een dader vermoedt. Maar York wil niet gered worden. De Betoverden is een prachtig en transcendent boek, dat ons eraan
herinnert hoe onze menselijkheid ons allemaal verbindt, en hoe schoonheid en liefde zelfs in de grootste nachtmerrie kunnen
overleven. Rene Denfeld schrijft een taal die onder je huid kruipt.
De carrière van Alan Banks is op een zijspoor beland. Groot is dan ook zijn verbazing als de man die hiervoor verantwoordelijk is,
zijn directe chef Jimmy Riddle, zijn hulp inroept. Riddles zestienjarige dochter is een halfjaar geleden van huis weggelopen en nu
zijn op een pornosite naaktfoto’s van haar verschenen. Riddle wil niet dat er een officieel onderzoek komt, want dat zou zijn
imago – en daarmee zijn carrière – schade kunnen berokkenen. Banks krijg het verzoek in alle stilte en buiten de politiekanalen
om Emily Riddle te vinden. Het spoor leidt naar de Londense wijk Soho, en vervolgens naar Little Venice, waar Banks Emily
Riddle vindt. Maar dan neemt de zaak een onverwachte wending die Banks dwingt in het persoonlijk verleden van Jimmy Riddle te
duiken. Kil als het graf is het tiende deel in de Inspecteur Banks-serie.
Twee dode mannen veranderden dit najaar mijn leven. Een bekende en iemand die ik pas in het lijkenhuis tegenkwam.De eerste
was een dubieuze detective, neergeschoten bij het strand van Santa Teresa. De tweede lag zes weken later in het zand. Mogelijk
dakloos, zonder papieren. Behalve een stukje in zijn zak met Kinseys naam en nummer. Een moord en een natuurlijke dood.
Ongerelateerde zaken. Maar als Kinsey dieper graaft in het mysterie van de onbekende, duiken er verbanden op.W staat voor
Wild is een verhaal vol verraad, misverstanden en moorddadige fraude. En privédetective Kinsey Millhone blijkt buiten haar schuld
totaal gecompromitteerd.
Chelsea Cain Verlangen Gretchen Lowell, de verleidelijkste vrouwelijke moordenaar is terug Gretchen Lowell is beeldschoon,
briljant en... Een seriemoordenaar. Een klassieke femme fatale in de letterlijke zin van het woord. Gretchen, de aartsvijand en exgeliefde van rechercheur Archie Sheridan, heeft iets speciaals gepland voor diens verjaardag. Ze slaat toe tijdens Halloween,
wanneer veel mensen verkleed gaan als de moordlustige Gretchen en alleen Archie de echte Beautykiller herkent. Archie weet dat
hij zich maar beter aan haar spel kan overgeven, maar Gretchen is gruwelijker en onvoorspelbaarder dan Archie ooit heeft kunnen
bedenken. 'Uitstekend geschreven, Cain heeft een gruwelijk gevoel voor humor.' Stephen King 'Met een kil plezier laat Cain zien
dat zelfs een gevild lijk een macabere schoonheid heeft.' **** VN Detective & Thrillergids (over Wraak)
Wanneer Jason, een bekende en briljante professor, door een jonge studente wordt beschuldigd van seksueel wangedrag, wordt
zijn echtgenote Angela gedwongen om een tweede blik te werpen op zowel de man met wie ze trouwde als de vrouwen die ze
weigert te geloven. En dan brengt een andere vrouw, Kerry Lynch, een nog verontrustender aantijging naar voren en begint
Angela’s perfecte leven uiteen te vallen. Jason houdt vol dat hij onschuldig is en Angela gelooft hem. Nog wel. Want als Kerry
plots verdwijnt, begint haar twijfel het te winnen van haar loyaliteit als echtgenote. Als ze wordt opgeroepen voor Jason te
getuigen, realiseert ze zich dat er duistere geheimen naar boven kunnen komen. Geheimen die ze liever voor zich houdt...
Lottie heeft meer dan genoeg van mannen die zich niet willen binden. Wanneer haar jeugdvriend Ben haar herinnert aan een
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belofte - trouwen op hun dertigste als beiden nog single zijn - grijpt Lottie haar kans. Geen afspraakjes, geen seks, geen verloving.
Lottie gaat trouwen! Nu! Meteen! Er worden twee getuigen van de straat geplukt, ze geven elkaar het jawoord en vertrekken
onmiddellijk op huwelijksreis naar hetzelfde Griekse eiland waar ze elkaar als tieners hebben ontmoet. Toen hadden Ben en Lottie
een fantastische tijd. Ze kunnen haast niet wachten op hun perfecte, sexy, romantische huwelijksnacht. Maar er zijn nogal wat
mensen vreselijk geschrokken van het overhaaste huwelijk, onder wie Lotties ex Richard en haar oudere zus Fliss. Die gaan de
boel eens flink saboteren. Het wordt een huwelijksnacht om nooit te vergeten; een wedding night from hell!
River Cartwright wordt gedumpt in Slough House, het afvoerputje van de Britse inlichtingendienst. Agenten die een missie hebben
verknald, zoals hij, moeten hier onder leiding van de kleurrijke Jackson Lamb hun dagen slijten als pennenlikkers. 'Trage paarden',
zo worden ze genoemd. Op een dag als River naar zijn werk gaat, wordt een jongeman gekidnapt. De gijzelnemers kondigen aan
dat ze hem tijdens een livestream zullen onthoofden. Hiervan hebben River en de andere ballingen in Slough House gedroomd:
eindelijk een nieuwe kans om zich te bewijzen. Maar hoe dieper ze in deze zaak duiken, des te verwarrender die wordt. Is het
slachtoffer wel wie hij lijkt? En wat hebben de kidnappers te maken met een uitgerangeerde journalist? Mick Herron voert in deze
sensationele thriller bonte personages op, die stuk voor stuk een verborgen agenda hebben. Trage paarden is vanwege alle
verrassende verwikkelingen, verbanden met de actualiteit en spotternij een ijzersterk begin van een ijzersterke serie. Mick Herron
werd geboren in Newcastle en studeerde in Oxford, waar hij nu nog steeds woont. 'Een van de twintig beste spionageromans aller
tijden.'THE DAILY TELEGRAPH 'De meest onderhoudende Britse spionageroman in jaren.'THE MAIL ON SUNDAY
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 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 de nabije toekomst hebben wereldoorlogen de aarde veranderd in een permanent slagveld. De overlevende mensen zijn sekseen haarloze wezens geworden die verhalen schrijven op hun spierwitte huid. De bloeddorstige Jean de Men grijpt de macht en
onderwerpt iedereen aan zijn ijzeren tucht. Een groep rebellen komt in opstand, aangevuurd door het lied van de kind-strijder
Joan. Joans verhaal en haar unieke gave zullen het lot van de wereld voor altijd veranderen.
'Finder is slimmer, subtieler en spannender dan Grisham.' - Het Parool Verdacht van 'de meester van de moderne thriller' Joseph
Finder (Boston Globe) over een vader die wordt gedwongen tot een onmogelijke keuze. Alleenstaande vader Danny Goodman
realiseert zich dat de particuliere school van zijn tienerdochter te duur wordt. Door een gelukkig toeval ontmoet hij Thomas Galvin,
de vader van het nieuwe vriendinnetje van zijn dochter, en ook nog eens een van de rijkste mannen in Boston. Als Galvin hem een
lening aanbiedt, kan Danny niet anders dan deze accepteren. Zodra het geld op zijn rekening staat, klopt de DEA aan zijn deur.
Danny staat voor een onmogelijke keuze: een aanklacht accepteren voor het aannemen van drugsgeld of een onvoorstelbare,
verraderlijke undercoveropdracht aanvaarden om de overheid dicht bij zijn weldoener te krijgen. Danny begint tegen alles en
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iedereen in zijn leven te liegen, en hij moet beslissen wie de echte vijand is en of hij het risico wil lopen alles te verliezen.
'Verdacht is zowel een actuele blik op onze maatschappij als een adembenemende rit in een achtbaan.' Michael Connelly 'Is dit
Joseph Finders beste thriller? Ik zeg volmondig ja. Zoveel twists en shocks. Ik bleef de hele nacht doorlezen.' R.L. Stine 'Finder
heeft puur thrillergoud gesmeed.' Suspense Magazine Joseph Finder is schrijver van onder meer de wereldwijde bestsellers De
krijgsraad en Paranoia en winnaar van de International Thriller Writers Award.
Wie beweert dat voetbal maar een spelletje is, maakte nog nooit El Clásico mee, de mythische wedstrijd tussen Real Madrid en
FC Barcelona. Dit duel overstijgt Messi en Ronaldo, want de belangen zijn groot: de natie bevecht de staat, de rebelse Catalanen
en de Spanjaarden van Franco staan weer tegenover elkaar. Dat de Burgeroorlog nog steeds een schaduw over de grasmat
werpt, toont Sid Lowe in Barcelona versus Real Madrid. Hij verkent de voortdurende rivaliteit tussen de Spaanse giganten: van de
gouden jaren waarin Madrid vijf keer op rij Europacup I won, over Cruyffs dreamteam en het gedoemde Galacticos-experiment, tot
het 'verraad' van Luas Figo. Lowe ging graven in de rijke geschiedenis van de twee clubs en verzamelde verbijsterende
getuigenissen en anekdotes die de ware aard van deze Spaanse tragedie blootleggen.Sid Lowe is historicus en sportjournalist
voor The Guardian, The Telegraph en World Soccer. Hij woont in Madrid, waar hij live verslag uitbrengt van de Spaanse
competitie. Eerder schreef hij over de Spaanse Burgeroorlog het boek Catholiscism, War and the Foundation of Francoism. Lowe
heeft 135.000 volgers op Twitter.
"Kick Lannigan has taught herself to be dangerous. She can pick any lock, fire any weapon, throw any knife, and aim a punch at
her opponent's trachea. She has also taught herself to be safe. So when enigmatic John Bishop shows up asking her to help him
rescue missing kids, Kick has every reason to be wary. He appears to have access to limitless money, high-level contacts, and
details of Kick's background long kept sealed by the court. Yet everything he tells her about himself seems to be a lie. Headstrong
by nature, suspicious by circumstance, and a smart-ass by self-determination, Kick can't help but see the writing on the wall:
together, she and Bishop could make an unstoppable team, willing to do whatever it takes -- legal or not -- to see justice served ...
if they don't kill each other first. For Kick, whose interest in child abduction is deeply personal, it's a gamble worth taking."--Page 4
of cover.
Na de succesvolle jeugdthriller 'Verraad' komt Abigail Haas met het spannende YA-boek 'Bedrog'. Een pageturner voor fans van
Abigail Haas, Mel Wallis de Vries en Heleen Vreeswijk. Oliver, Ethan en ik. Daar begon het allemaal mee. Chloe ontmoet Ethan
tijdens haar vakantiebaantje. Tegen al haar plannen in valt ze voor hem. Ethan is aardig en zorgzaam. Bij hem voelt ze zich veilig,
in tegenstelling tot thuis. Dan ontmoet ze Oliver, Ethans oudere broer. Waar Ethan Chloe op haar gemak stelt, daagt Oliver haar
door zijn ongewone vragen voortdurend uit. Chloe doet haar uiterste best om Oliver te ontlopen – hij triggert iets in haar – maar er
is geen ontkomen aan. Hun onstuimige relatie houdt ze angstvallig geheim voor Ethan, met verstrekkende gevolgen: een brand,
een gewonde en een dode. Én de vraag wie van hen hier schuldig aan is... Reacties op 'Verraad' ‘Haas sleurt je in razende vaart
naar het eind [...] om pas in de laatste paar pagina’s messcherp toe te slaan.’ – 7Days ‘Bloedstollend spannend. De schrijfster
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weet de lezer steeds op het verkeerde been te zetten.’ – Libris boekenkast ‘De perfecte thriller. Zo verslavend!’–
wondrousreads.com
Nic Caruana wordt betaald om mensen om te leggen. Daar heeft hij niet bewust voor gekozen; hij is er min of meer in gerold. Nu
wordt hij ingehuurd om de zestienjarige Emma te vinden, de dochter van wapenhandelaar Pat Dyer. Zij wordt echter dood
aangetroffen. Eigenlijk zou Nic de zaak moeten overdragen, maar hij heeft inmiddels ook Clare leren kennen, de moeder van
Emma, die polsen vol littekens en treurige ogen heeft. Nic raakt in de ban van haar, maar beseft te laat dat hij veel te dichtbij is
gekomen en dat Pat Dyer niet iemand is om tegen te werken. Al snel komt het gevaar van meerdere kanten op Nic af en moet hij
vechten om te overleven. `Is het kwaad iets wat je bent? Of is het iets wat je doet? vroeg Patrick Bateman zich al af. In Wat je bent
geldt die vraag voor meer dan één personage. Wat je bent is een strakke, compacte en ijzersterke thriller die zich afspeelt in de
gewelddadige Londense onderwereld.
Drie dagen lang genieten honderden mensen van een tropische cruise aan boord van The Beautiful Dreamer. Op de vierde dag
valt het schip midden op zee stil. Er is geen elektriciteit, en radio en telefoon doen het niet meer. Er is geen enkele manier om hulp
te vragen, maar iedereen gaat ervan uit dat er snel reddingswerkers ter plaatse zullen zijn. Dan raken de leidingen verstopt en
begint het voedsel op te raken. Als ook nog het levenloze lichaam van een vrouw wordt gevonden, raken de passagiers in paniek.
Er is een moordenaar aan boord, en het vermoeden rijst dat iemand wil voorkomen dat The Beautiful Dreamer ooit weer land
ziet...
P E C C A V I Dit Latijnse woord is in bloed gekrast op de plek waar een jonge vrouw op nietsontziende wijze is vermoord: IK HEB
GEZONDIGD. Het is bedoeld als een kerstgroet en jaagt patholoog-anatoom Maura Isles en rechercheur Jane Rizzoli de stuipen op het lijf.
Algauw brengen ze het slachtoffer in verband met de controversiële psychiater Joyce O'Donnell, lid van een sinistere groep die zich de
Mefisto Club noemt. Op Beacon Hill wijden de aanhangers van de Club zich aan de analyse van het kwaad. Kan het wetenschappelijk
worden verklaard? Met behulp van mysterieuze religieuze symboliek proberen ze een verbijsterende theorie te bewijzen: Satan is onder ons.
Maura en Jane raken verwikkeld in de angstaanjagendste zaak van hun carrière en gaan de confrontatie aan met een boosaardige vijand wiens werk nog maar net is begonnen...
(1) NACHTSCHADE In het slaapstadje Grant County ontstaat onrust als een jonge lerares wordt verkracht en vermoord. De vrouw wordt
gevonden door Sara Linton, de plaatselijke kinderarts en lijkschouwer. Samen met politiecommissaris Jeffrey Tolliver, haar grote liefde van
vroeger met wie ze op gespannen voet staat, probeert ze het mysterie van de moord op te lossen. Intussen verricht ook Lena, de zus van het
slachtoffer, op eigen houtje naspeuringen. Dan dient het volgende slachtoffer zich aan...(2) ZOENOFFER Een duister geheim werpt een
schaduw over Grant County als de dertienjarige Jenny zich moedwillig laat neerschieten door politiecommissaris Jeffrey Tolliver. Bij de
lijkschouwing doet kinderarts Sara Linton een schokkende ontdekking, die wijst in de richting van misbruik. Sara en Jeffrey werken
noodgedwongen samen aan deze zaak, bijgestaan door rechercheur Lena Adams, maar is zij wel tegen de spanningen opgewassen? Als de
ontknoping nabij is, slaat het noodlot opnieuw toe...(3) EEN LICHTE KOUDE HUIVERINGOp de campus van een universiteit vinden enkele
studenten onder mysterieuze omstandigheden de dood. Terwijl kinderarts en lijkschouwer Sara Linton het eerste lichaam onderzoekt, wordt
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haar zus Tessa aangevallen. Sara’s ex-man Jeffrey Tolliver leidt het onderzoek, maar oud-rechercheur Lena Adams verricht haar eigen
speurwerk en begeeft zich daarbij op gevaarlijk terrein...Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Jaren na de dood van haar ouders tijdens een rampzalig verlopen expeditie denkt archeologe Nina Wilde eindelijk de locatie van het
legendarische Atlantis te hebben gevonden. Als de excentrieke miljardair Kristian Frost haar zijn hulp aanbiedt, kan haar zoektocht beginnen.
Samen met Kristians mooie dochter Kari en zijn ex-sas-bodyguard Eddie Chase begint Nina aan de gevaarlijke onderneming. Maar Giovanni
Qobras, de leider van het geheime genootschap Selasphorus, heeft een eed gezworen om het dodelijke geheim in het hart van Atlantis voor
altijd te bewaren.
Het is januari, de stad Portland gaat gebukt onder hevige regenval en de dijken staan op springen. Tientallen mensen zijn verdronken in het
woeste water van de Willamette rivier. Wanneer de lijkschouwer de laatste drenkeling onderzoekt, ontdekt hij dat ze niet is verdronken, maar
is vermoord voordat ze in het water terechtkwam. Al snel worden er meer slachtoffers gevonden en realiseert rechercheur Archie Sheridan
zich dat een seriemoordenaar de straten van Portland onveilig maakt. Journalist Susan Ward duikt meteen in het verhaal van de
seriemoordenaar, maar moet ook een andere mysterie ontrafelen. De overstroming heeft het stoffelijk overschot van een man blootgelegd die
waarschijnlijk is overleden tijdens de vorige grote overstroming van Portland, zestig jaar geleden. Wat zijn de verbanden tussen de nieuwe
doden en het zestig jaar oude lichaam? Sommige geheimen zijn zo angstaanjagend dat ze maar beter verborgen kunnen blijven...
Fan van De Grijze Jager? Probeer dan ook eens de spannende serie ‘De Nedergrim’ van Matthew Jobin. ‘De Skyllers’ is het tweede deel.
De Skyllers In het koninkrijk waartoe de Moervallei behoort, woedt een continue strijd tussen machtsbeluste heren. Nu de Nedergrim
ontwaakt is, blijkt ze een interessante partner in crime. Met name haar kwaadaardige dienaars, de Skyllers, vormen een geducht wapen in de
strijd. Dat weerhoudt Edmond en zijn vrienden Tom en Katherine er niet van om zich ermee te bemoeien. Samen met de legendarische
Tristan moeten ze heel wat moed en doorzettingsvermogen tonen om de Skyllers tegen te houden. De Nedergrim van Matthew Jobin In een
verhaal dat fans van de Grijze Jager zal aanspreken, weet debutant Matthew Jobin een wervelend fantasy-avontuur neer te zetten dat
spannend blijft tot de laatste bladzijde.
Hoeveel kilometer je ook hebt moeten rennen, hoelang je ook weg bent geweest, het is nooit te laat om gevonden te worden. Madison
verdween op vijfjarige leeftijd in het bos. Dat was drie jaar geleden. Hoewel de kans dat ze nog leeft bijzonder klein is, huren haar ouders een
specialist in: Naomi Cottle, bijgenaamd 'de kindvinder'. Naomi begrijpt verdwenen kinderen beter dan wie dan ook, omdat ze zelf ooit is
ontvoerd. Naomi's zoektocht naar het meisje voert haar terug naar haar eigen verleden, naar het pleeggezin waar ze geborgenheid vond.
Van de tijd daarvoor herinnert ze zich niets. Maar hoe dieper ze het bos in loopt, hoe dichterbij haar verleden komt. Diep in dat duistere woud
woont een meisje dat denkt dat ze een sneeuwmeisje is. Omdat ze altijd binnen moet blijven, in de hut die ze deelt met een jager, heeft ze
een rijke innerlijke belevingswereld. Haar redding ligt in fantasie, hoop en liefde op een plek waar je die niet verwacht. Voor de lezers van
Kamer en Kind van sneeuw
Het gevecht van Duitslands nummer één tegen zijn dodelijke depressie Toen de Duitse keeper Robert Enke op 10 november 2009 zelfmoord
pleegde ging er een schokgolf door de wereld. De eerste reactie was er een van verbijstering, ongeloof: wat bezielt een succesvol topsporter,
die tijdens het WK in Zuid-Afrika voor het Duitse nationale elftal zou spelen, er plotseling een einde aan te maken? Langzaam kwam er meer
begrip. Enkes leven en carrière gingen niet altijd over rozen. Zo was er zijn traumatische debuut in het FC Barcelona-team van Louis van
Gaal. In 2006 verloren zijn vrouw Teresa en hij hun eerste dochter. En al jaren leed Enke aan een zware depressie, iets wat hij voor de
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buitenwereld zorgvuldig verborgen hield. Robert Enke had zich ooit voorgenomen zijn biografie te schrijven, samen met zijn vriend en collegakeeper Ronald Reng. Nu heeft Reng het boek alleen geschreven. Hij vertelt het aangrijpende en tragische levensverhaal van de
ogenschijnlijk rustige doelman: het gevecht tegen zijn ziekte, de pieken en dalen van zijn sportloopbaan en de verhouding tot zijn dierbaren.
De verleidelijkste vrouwelijke moordenaar is terug Niets geeft rechercheur Archie Sheridan meer rust dan de wetenschap dat de bloedmooie
Gretchen Lowell veilig opgesloten zit in een psychiatrische kliniek. Haar schoonheid staat in schril contrast met de gruwelijke moorden die ze
heeft gepleegd. Bovendien heeft ze Archies privéleven behoorlijk overhoopgehaald. Hij wil die periode nu voorgoed achter zich laten. Archie
stort zich op een nieuwe zaak. Aan een boom midden in het stadspark van Portland wordt het ontzielde lichaam van een man gevonden. Hij
is gruwelijk gemarteld en de dader heeft geen enkel spoor achtergelaten. Dan krijgt Archie een bericht dat hij niet naast zich neer kan leggen.
Gretchen beweert dat ze meer weet over de moord in het park. Archie besluit haar op te zoeken, hoewel hij net bevrijd dacht te zijn uit haar
ijzeren greep. Wat voor spelletje speelt ze deze keer?
Als het Land van de Poppen is overmeesterd door ratten, voert een magische wind de pop Karolina naar het atelier van de poppenmaker
Cyrill in de Poolse stad Krakau. Daar is het oorlog. De pop en de poppenmaker gaan Joodse kinderen helpen. Vanaf ca. 12 jaar.

Het leven van Lana Granger is een farce. Ze heeft zoveel leugens verteld over zichzelf dat ze amper nog weet wat de waarheid is.
Ze krijgt een baantje als oppas van Luke, een moeilijk hanteerbaar jongetje dat iedereen manipuleert. Niemand kan hem aan,
maar in Lana lijkt hij zijn gelijke te hebben gevonden of zij de hare? Dan verdwijnt Lana s beste vriendin Beck spoorloos. Lana s
alibi klopt niet en de politie legt haar het vuur na aan de schenen. Lana echter hult zich in stilzwijgen totdat blijkt dat iemand haar
duistere geheimen kent en staat te popelen om ze aan het licht te brengen. In mijn bloed is een vakkundig gecomponeerde thriller
met een rauwe, onderhuidse spanning. Voor de liefhebbers van Karin Slaughter.
Een intelligente, verrassende thriller van een nieuwe auteur om rekening mee te houden. Voor de liefhebbers van Gillian Flynn,
Karin Slaughter en Lisa Gardner en de Netflixserie YOU. Toen Angela Wong, een van de populairste meisjes van de school, 16
jaar oud was, verdween ze van de een op de andere dag spoorloos. Niemand weet wat er met haar is gebeurd, noch Geo, haar
beste vriendin, noch Kaiser, die bevriend was met beide meisjes. Veertien jaar later worden Angela’s stoffelijke resten gevonden
in de bossen bij Geo’s ouderlijk huis. Kaiser, nu rechercheur in Seattle, lijkt de zaak eindelijk te kunnen oplossen. Angela was een
van de slachtoffers van de beruchte seriemoordenaar Calvin James. Destijds was Calvin Geo’s eerste liefde. Ze droeg zijn
duistere geheimen met zich mee tot het bewijs rond zijn daden haar in de gevangenis deed belanden. Maar net nu ze op het punt
staat te worden vrijgelaten, duiken er opeens nieuwe lichamen op. Ze zijn op exact dezelfde wijze omgebracht als Angela. Het is
overduidelijk: de moordenaar is op weg naar Geo en met elke moord komt hij dichterbij. Maar de waarheid is nog verontrustender
dan iedereen had kunnen bedenken.
Dakloos. Hongerig. Wanhopig. Doe herinnert zich niet meer wie ze is of waar ze vandaan komt. King is een beruchte
beroepscrimineel die net is vrijgekomen uit de gevangenis. Iemand bij wie je niet in het krijt wil staan, tenzij je bereid bent hem
terug te betalen met bloed, met zweet, met seks, of een combinatie van deze drie. Kings toekomst staat op het spel. Die van Doe
ligt verankerd in het verleden. Wanneer hun levens met een knal samenkomen, moeten ze leren dat je soms, om vast te kunnen
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houden, eerst los moet laten. * WAARSCHUWING * Dit boek bevat scènes met misbruik en geweld die door sommige mensen als
schokkend kunnen worden ervaren.*
Overzicht in woord (interviews) en beeld van de wereldberoemde Ierse popband.
Nieuwe, uitgebreide editie Hoe muziek werkt is David Byrnes ode aan de muziek, een verslag van een leven in de muziekwereld
en een uitleg over hoe en waarom muziek werkt. Byrne, muzikant, ontpopt zich in dit standaardwerk tot historicus, antropoloog en
sociaal wetenschapper en biedt ons een schat aan feiten over muziek en muziekvormen, gemengd met zijn eigen ervaringen. Met
concrete voorbeelden laat hij zien dat muziek niet alleen in studio’s ontstaat, maar meer nog een logisch en prachtig gevolg is van
ons bestaan en onze culturele omstandigheden. Laat je meenemen op een onweerstaanbaar avontuur waarbij Byrne met knappe
en bezielde argumenten vertelt over de bevrijdende en stimulerende kracht van muziek.
Heel Amerika staat op z'n kop als de gekidnapte Kick Lannigan na vijf jaar levend wordt teruggevonden. Ze is zwaar
getraumatiseerd, en opgeleid door haar ontvoerder om sloten open te breken, vuurwapens te gebruiken en explosieven te maken.
Tien jaar later, als Kick zich verder gespecialiseerd heeft in vechtsporten, boksen en messenwerpen, raken er in drie weken tijd
twee kinderen vermist. Kick wordt benaderd door de raadselachtige en steenrijke ex-wapenhandelaar John Bishop, die wil dat ze
hem helpt de kinderen te vinden. Kick weet echter nog niet dat hun zoektocht rechtstreeks zal leiden naar haar eigen, gruwelijke
verleden...
Deze eerste bundel van Don Delillo omvat negen verhalen uit de periode 1979-2011, die samen een staalkaart van het oeuvre van
deze grote schrijver vormen. Een van de bepalende thema's is de angst voor controleverlies waaraan Delillo's personages ten
prooi zijn. Paradoxaal genoeg belanden ze juist daardoor in situaties met een uiterst onzekere afloop of geven ze zich over aan
fantasieën die een heel eigen leven gaan leiden: een vrouw leeft in angst vanwege aardbevingen om haar heen; mensen getuigen
van de mysterieuze ontvoering van een kind uit een parkje. Toevallige ontmoetingen en kleine gebeurtenissen monden uit in een
grootse climax.
Volg Alice Hoffman op Facebook
Tout le monde pensait que Kick Lannigan était morte. Enlevée par des inconnus à l'âge de six ans, elle a incarné le pire
cauchemar de tous les parents. Cinq ans plus tard, elle est retrouvée et fait la une des journaux. Depuis, Kick n'a eu de cesse de
vouloir échapper à son passé. Désormais âgée de vingt et un ans, elle sait se défendre. C'est une pro des armes à feu, elle peut
crocheter des serrures, esquiver les coups, lancer des couteaux et étudie les arts martiaux, entre autres activités. Kick n'est pas
vraiment quelqu'un de sociable. Mais quand un mystérieux ex- vendeur d'armes baptisé Bishop lui demande de l’aider à retrouver
deux enfants récemment kidnappés, elle accepte. Bishop a des contacts dans la police, des moyens visiblement illimités et encore
plus de secrets qu'elle. Premier coup marque le début d'une époustouflante nouvelle série dans le domaine du suspense
psychologique. Un livre haletant mené tambour battant par une héroïne extraordinaire qui se bat contre les fantômes de son
passé. Premier coup ne ressemble à aucun autre livre. Traduit de l’anglais par Perrine Chambon
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Iedereen in Moorvale is ermee opgegroeid: de legende van de dappere ridder Tristan en de magiër Vitrick, die in een heftige strijd de
kwaadaardige Nedergrim verslagen hebben. Nu trekt er opnieuw een donkere schaduw over het dorp. Eerst verdwijnen er dieren, dan zelfs
kinderen. De grootste vrees van de dorpelingen lijkt werkelijkheid te worden de Nedergrim is terug! Ook Edmonds broertje wordt vermist. Wat
moet Edmond doen om zijn broertjes leven te redden? Hij en zijn vrienden trekken ten strijde tegen het kwaad en worden tot het uiterste op
de proef gesteld. In een verhaal dat fans van de Grijze Jager zal aanspreken, weet debutant Matthew Jobin een wervelend fantasy-avontuur
neer te zetten dat spannend blijft tot de laatste bladzijde.
In zijn biografie De tweede helft vertelt Manchester United-icoon Roy Keane openhartig over zijn carrière als profvoetballer en de tijd erna.
Keane speelde jaren onder Sir Alex Ferguson als aanvoerder bij Manchester United en voor het nationaal elftal van Ierland. Hij werd door
velen gezien als een harde, soms meedogenloze vechter. Zijn status als grootse voetballer staat buiten kijf, maar buiten (en binnen) het veld
zorgde Keane vaak voor ophef. In dit boek vertelt hij onder andere over zijn vechtpartij met Peter Schmeichel, zijn onenigheid met Sir Alex
Ferguson en zijn leven als topvoetballer, maar ook over de tijd erna, hoe hij zichzelf opnieuw uitvond en coach en radiopersoonlijkheid werd.
Geschreven met Roddy Doyle.
Sluit alle deuren is de nieuwste thriller van Riley Sager, bekend van De laatste meisjes en Mijn laatste leugen. Spannend van begin tot eind.
Sluit alle deuren is de nieuwste thriller van Riley Sager, bekend van De laatste meisjes en Mijn laatste leugen. Spannend van begin tot eind;
Stephen King, Karin Slaughter en Lisa Gardner zijn al fan. In Sluit alle deuren begint Jules Larsen aan een nieuwe baan als housesitter in het
exclusieve appartementencomplex Het Bartholomew in Manhattan, New York. Er zijn maar een paar regels: geen bezoek ontvangen, elke
avond in het appartement doorbrengen en de andere bewoners niet storen. Jules staat op straat, dus ze is maar wat blij met dit buitenkansje
om haar oude leven achter zich te laten. Ze valt een beetje uit de toon tussen de superrijken, maar trekt op met een andere oppasser, Ingrid.
Niets is wat het lijkt, vertelt Ingrid, die met de dag banger lijkt te worden. Jules doet haar angst af als onzin, maar dan verdwijnt Ingrid
spoorloos en komt Jules erachter dat zij niet de eerste oppasser is die vermist raakt. ‘Strakke plot.’ – The New York Times
Tot op het bot is Deavers bekendste boek, mede door de film The Bone Collector met Denzel Washington en Angelina Jolie. Dit elfde boek in
zijn geliefde Lincoln Rhyme-serie is een rechtstreeks vervolg op dat eerste verhaal. Een nieuwe, angstaanjagend sluwe seriemoordenaar
terroriseert New York. Lincoln Rhyme en Amelia Sachs noemen hem de Huidenjager. Hij tatoeëert teksten op zijn slachtoffers met een gifstof
die een gruwelijke dood veroorzaakt. Aan de hand van de cryptische boodschappen proberen Lincoln en Amelia te achterhalen wat de
Huidenjager tot zijn daden drijft. In een ware race tegen de klok vechten ze tegen een zieke geest om nieuwe slachtoffers te voorkomen.
KickOveramstel Uitgevers
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