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Een voormalige ambtenaar leidt een teruggetrokken
bestaan in een vervuilde kamer en broedt daar zijn
dwarse, antirationalistische gedachten uit over de
vrije wil.
Voor Kitty is opgroeien in Hay House op het engelse
platteland te midden van haar grootouders en allerlei
extravagante bezoekers hemels. Maar voor haar
moeder, de rusteloze Marina, een spontane
schoonheid met een passie voor schilderen, biedt dit
comfortabele nest niet de spanning en het avontuur
waar ze steeds weer naar op zoek is. Onder
volwassenen is hilarisch , bitterzoet en
hartverscheurend. Sophie Dahl, internationaal
bekend model en kleindochter van Roald Dahl,
schreef deze coming of age roman met een alles
waarnemende blik, een warm hart en een scherpe
pen.
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
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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.
Voor de fans van Karin Slaughter, Lee Child, J.D.
Barker en Thomas Olde Heuvelt. ‘Loubry is een
meester in het bespelen van je zenuwen. Dit boek is
ijskoud, doodeng en heeft een briljante plot. Om in
één keer te verslinden.’ Le Parisien De jonge
journalist Sandrine heeft haar grootmoeder nooit
gekend. Als ze hoort dat de vrouw is overleden, wil
ze graag de plaats bezoeken waar haar
grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft gewoond:
een eiland voor de Franse kust. Sandrine reist af
naar het koude, grijze eiland en maakt kennis met de
bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder,
in 1946 komen wonen en er nooit meer weggegaan.
Al snel realiseert Sandrine zich dat de bewoners een
gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets
vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al die
jaren nog steeds doodsbang. Iets weerhoudt ze
ervan het eiland te verlaten, alsof ze gevangenen
zijn... Steeds sterker vermoedt Sandrine dat ook
zijzelf door iets of iemand in de gaten wordt
gehouden. Iemand die misschien ook een rol heeft
gespeeld in de onfortuinlijke dood van haar
grootmoeder. Wanneer inspecteur Damien Bouchard
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te horen krijgt dat er een jonge vrouw op het strand
is aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd
en onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine
heet, beweert een vreselijke ontdekking te hebben
gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust.
Het probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland
gehoord. In de pers ‘Loubry is dé nieuwe stem in
het Franse thrillergenre.’ LFC Magazine ‘Een mooi,
spannend, genuanceerd en krachtig boek dat écht
binnenkomt.’ Le Provence ‘Een formidabele
pageturner!’ Page des Libraires ‘Een
angstaanjagende en compleet verslavende thriller.’
Aujourd’hui ‘Een boek om je volledig in te
verliezen.’ Sud Ouest
Een verhaal over de ontoereikendheid van de
metafysica. Na de Praagse lente is de Hongaar
Endre vanuit Praag naar Nederland gevlucht. Hij
vindt er snel werk. Het lijkt hem een goed idee om
zijn Nederlandse familie op te zoeken. Daar belandt
hij in een milieu dat met zijn gedachtenwereld
nauwelijks enige affiniteit heeft. In het uiterst
bekrompen Katholieke gezin ontmoet hij echter twee
van de vijf kinderen die hem boeien door hun
originele inzet. Met de oudste, Felix, botst hij
voortdurend over diens theologische uitspraken. De
jongen wil priester worden. Hij zoekt de scherpe
tegenstand van zijn neef Endre om in het vuur van
discussies zijn geloof te stalen.
Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie reist
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historicus Fluke Kelso van Oxford naar Moskou voor
een conferentie. Op een avond wordt hij in zijn
hotelkamer bezocht door een oud-bewaker van
Lavrenti Beria, voormalig hoofd van de Russische
geheime politie. De oude man beweert dat hij
aanwezig was toen Stalin stierf en vertelt over een
mysterieus schrift dat Beria toen heeft ontvreemd.
Kelso besluit het verhaal te onderzoeken, maar wat
begint als een onopvallend bezoek aan de
staatsarchieven ontaardt in een levensgevaarlijke
achtervolging tot in het uiterste noorden van
Rusland, naar de eindeloze bossen nabij de
havenstad Archangelsk,waar het grootste geheim
van Josef Stalin al vijftig jaar verborgen is.
In Doodsoorzaak, de 7e Kay Scarpetta thriller van Patricia
Cornwell, krijgt patholoog-anatoom Scarpetta te maken met
een gecompliceerde samenzwering die haar op de proef stelt
als nooit tevoren. Tijdens de nieuwjaarsavond van het meest
bloederige jaar sinds de Burgeroorlog, duikt patholooganatoom Kay Scarpetta in de donkere diepten van een
scheepskerkhof. Daar treft ze de menselijke resten aan van
Ted Eddings, een onderzoeksjournalist. Wat voor exclusief
verhaal deed hem in de ijzige Elizabeth River belanden? En
waarom belde iemand Scarpetta met het nieuws van
Eddings’ dood nog voor de politie er vanaf wist? Al snel komt
Scarpetta erachter dat deze moord de eerste laag is van een
nog veel diepere samenzwering... Trefwoorden Kay
Scarpetta, patholoog, moord, nieuwjaarsavond, Amerika,
scheepskerkhof, scheepswrak
Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse
thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische
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leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man
een bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de
Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van
het begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar
toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit
Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een
geheim met zich mee en door de komst van een jonge
Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar
nu in te halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette
dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt
dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar
verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het
ooit allemaal begon...
Een terroristische aanslag dreigt. The CIA, FBI en Defensie
staan machteloos: het komt aan op de Special Forces. Een
onduidelijke video leidt de eenheid door Azië naar Egypte
waar een brute aanslag een commando doodt. Pike Logan en
zijn partner Jennifer Hill worden tot het uiterste op de proef
gesteld. De twee terroristische organisaties waar ze het tegen
op moeten nemen blijken van ondergeschikt belang als een
wapen van ongekende grootte wordt ingezet om Amerikaans
grondgebied aan te vallen. De Taskforce, het geheime wapen
van Amerika, krijgt maar één kans om de onbekende vijand
uit te schakelen.
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur
van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist
altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg
hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het
antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee
keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar
hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar
spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken
mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte
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maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de
moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg
naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook
niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp
denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een
grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn
kracht? Of juist zijn zwakte?
Marnie Logan heeft regelmatig het gevoel dat ze bekeken
wordt: een warme adem in haar nek, een schaduw vanuit een
ooghoek die verdwijnt zodra ze zich omdraait. Haar man
Daniel wordt vermist en Marnie kan niet bij zijn bankrekening
of levensverzekering, waardoor ze hun gezin niet kan
onderhouden. Radeloos en depressief zoekt ze hulp bij
klinisch psycholoog Joe O’Loughlin. Joe wantrouwt Marnie
echter omdat ze weigert over haar verleden te praten. Dan
krijgt hij Daniels Grote Rode Boek in handen – een collage
van foto’s, anekdotes en interviews over Marnies leven. Dit
boek was ooit bedoeld als een verjaardagscadeau voor haar.
Vlak voor zijn verdwijning deed Daniel een schokkende
ontdekking. Ieder - een die Marnie ooit kwaad heeft gedaan,
heeft dat zwaar moeten bekopen. En nu Joe in haar leven is
zou hij wel eens de volgende kunnen zijn.
Zij, de incarnatie van een godin? No way! Morrigan mag dan
altijd hebben geweten dat ze anders was dan haar
oppervlakkige vriendinnen zeg nu zelf, echt normaal is het
niet als je stemmen hoort, vlammen uit je handen kunt laten
komen en met bomen kunt praten maar zoiets bizars heeft ze
nog nooit gehoord. En dat wil wat zeggen, na alle absurde
verhalen die haar grootouders haar hebben verteld over
Partholon, de mythische wereld van haar moeder, Rhiannon.
Toch blijkt er geen woord van gelogen, wanneer Morrigan
zich na een ijzingwekkende ervaring ineens in diezelfde
parallelle wereld bevindt. In deze wereld zijn haar krachten
als uitverkorene van de godin groter dan ze ooit voor mogelijk
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heeft gehouden, en blijkt er ook nog eens een beestachtig
aantrekkelijke, eh... centaur naar haar gunsten te dingen.
Maar helemaal zonder twijfel is Morrigan niet. Want wie zegt
haar dat de stem die ze steeds in haar hoofd hoort die van
haar godin is, en niet van de duistere god Pryderi? Ze was er
immers al vroeg voor gewaarschuwd dat hij haar in zijn macht
wilde hebben. Als dat zo is, lukt het haar dan wél de
verleiding van het kwaad te weerstaan en te kiezen voor het
goede? Zelfs als dat betekent dat ze alles wat haar lief is zal
verliezen?
Het boek voor alle vrouwen die aan het begin van de
hormoonchaos staan of er middenin zitten. Meer dan de helft
van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten die
veroorzaakt worden door hormonen die uit balans zijn.
Vermoeidheid, depressie, gewichtstoename... De meeste van
deze symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het resultaat
van een verandering in de hormoonbalans, en worden niet
goed behandeld. Dit kan komen omdat het niet wordt
herkend, of vanwege het idee dat vrouwen nu maar
‘eenmaal moeten leren leven’ met deze klachten, juist
omdat ze hormoongerelateerd zijn. Maar de hele
(peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te
zijn. De auteurs laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter,
gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden, met dank aan
de laatste onderzoeken uit de wetenschap en voorbeelden uit
de praktijk.
Op het politiebureau zit een jongen van zestien nagelbijtend
te wachten op de inspecteur die hem komt ondervragen. Hij
heeft niets gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat voorval met
Elke? Daar heeft ze zelf om gevraagd. Of niet? Oké,
toegegeven, misschien is Nathan wel een etter. Af en toe.
Maar slecht? Nee, écht slecht is hij niet.
Ridley Jones probeert net haar leven op orde te krijgen
wanneer een doodgewone handeling, het ophalen van foto’s,
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haar in aanraking brengt met een internationaal crimineel
netwerk. Op bijna elke foto die ze heeft gemaakt blijkt een
schimmige figuur te staan. Vanaf dit moment wordt Ridley
scherp in de gaten gehouden door de FBI en gevolgd door
onderwereldfiguren. Wie kan ze nog vertrouwen? Het enige
wat ze zeker weet is dat ze de waarheid over zichzelf en haar
verleden moet achterhalen om ooit weer rust te vinden. Halve
waarheden is een ijzersterke psychologische thriller voor de
liefhebbers van Karin Slaughter en Nicci French, met duistere
psychologische suspense, sterke karaktertekeningen en
verrassende wendingen.
Het allerlaatste dagboek van Hendrik Groen, de meest
geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen die wil weten
hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere dagboeken
Met de eerste twee dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig
winnaar van de NS Publieksprijs Van de boeken van Hendrik
Groen zijn meer dan 900.000 exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tvseries van de dagboeken trokken wekelijks gemiddeld meer
dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC
Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad
Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in AmsterdamNoord is Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen aan Zee.
De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe
is er een Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig
wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er niet
veel meer om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat
de tijd niet meer zo mild voor hem is: hij wordt steeds
vergeetachtiger en begint het overzicht te verliezen. Dat
levert het nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een
dagboek bij te gaan houden in een poging weer wat meer
grip op de werkelijkheid te krijgen. En anders kan hij er in
ieder geval nog eens nalezen wat hij allemaal vergeten is.
Het leven wordt er niet aangenamer op als ook in Bergen aan
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Zee het coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is er
geen Evert meer om er foute grappen over te maken, al doet
de voorheen zo brave Hendrik zijn best om zijn vriend hierin
te evenaren. Gelukkig heeft hij nog drie trouwe vrienden over
om hem op het rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10)
en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het
afscheidscadeau van Evert. Samen met deze bondgenoten
sleept Hendrik zich opgewekt naar de eindstreep.
Skys moeder is aromatherapeute in Londen, maar door haar
ziekte kan ze weinig doen. Als Sky met een parfumflesje in
zijn hand in slaap valt, stravageert hij naar een andere tijd en
komt hij terecht bij een monnik in Giglia, bij ons beter bekend
als Florence. Daar leert hij over de vorige stravaganti en de
bedreiging van de Chimicis. In het hier en nu wordt hij iets
gelukkiger, met zijn moeder gaat het beter, en hij leert Nicolas
en Georgia (de hoofdpersonen uit Stad van sterren) kennen.
Sky krijgt zelfs een vriendin, Alice. Terwijl het in Giglia
intussen steeds gevaarlijker wordt, loopt de oude vete tussen
de Chimici-familie en de Nuccifamilie hoog op. Alle
stravaganti zullen nodig zijn om Arianne, de mooie duchessa
van Bellezza, te beschermen. Vooral nu de groothertog
nieuwe plannen voor haar heeft. Kan Sky ervoor zorgen dat
de rust terugkeert in Talia? Parfum, gif, zwaardgevechten,
juwelen, een duel en liefdesverhalen, dat is Stad van
bloemen.
Jon vliegt met twee vrienden naar Teheran voor een
avontuurlijke skireis. Ze bereiden zich voor op extreme
skitochten door bergen waarvan nog nooit iemand is
afgedaald. Maar dan komt er door wat lijkt op een lawine een
abrupt einde aan de euforie.

Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot lijken
een stel te zijn dat alles heeft; zij is de dochter van
een succesvolle Britse juwelier, hij een charmante
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zakenman vol levenslust. Maar hun allergrootste
verlangen mist: een kind. Terwijl Louisa met
miskramen worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt
hij steeds meer tijd door op een nabijgelegen
kaneelplantage met uitzicht op de Indische Oceaan.
Wanneer hij plots sterft moet Louisa het mysterie dat
hij achterlaat alleen oplossen. Bij het bezoeken van
de plantage voelt zij zich onverwacht aangetrokken
tot eigenaar Leo, een ruige man met een bewogen
verleden. En wanneer Elliots schokkende verraad
naar boven komt en niets meer is wat het lijkt, is Leo
de enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies
werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen
ze negen was naar Engeland, maar behield altijd
een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de
bestsellerauteur van onder andere De vrouw van de
theeplanter en De dochter van de zijdekoopman.
Over Voor de moesson: 'Voor de moesson is een
zinderende, opzienbarende pageturner en bevestigt
Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een
scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse
koloniale geschiedenis.' Lancashire Post Over De
vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale boek:
mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon
het niet wegleggen.' Santa Montefiore 'Rijk en
ongelooflijk levensecht. De vrouw van de theeplanter
is historische fictie op haar best. Gewoonweg
betoverend.' The Sunday Express
Wat als het einde veel dichterbij is dan je denkt? Nu
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Saddam Hussein en Yasser Arafat niet langer in het
vizier zijn, lijkt in het Midden-Oosten eindelijk een
tijdperk van welvaart en veiligheid te zijn
aangebroken. Met behulp van een Amerikaanse
president die voorstander is van vrijheid en
democratie, hebben de Israëliërs en de Palestijnen
een vredesverdrag getekend. Er is een einde
gekomen aan het geweld en de economie bloeit als
nooit tevoren. Achter de horizon dreigt echter een
nieuw gevaar. In Rusland is een dictator opgestaan.
Iran doet zijn uiterste best zijn kernwapenarsenaal
compleet te maken. Onder leiding van Moskou en
Teheran is er een nieuwe as van het kwaad in
opkomst. Twee hoge veiligheidsadviseurs van het
Witte Huis, Jon Bennett en Erin McCoy, gaan met
gevaar voor hun leven en alles wat hen lief is op
zoek naar het ene antwoord: stormt de wereld af op
de totale verwoesting die 2500 jaar geleden werd
voorzegd? Een bloedstollende, internationale thriller
over een wereld aan de vooravond van de
Apocalyps. * in drie maanden 150.000 exemplaren
verkocht in Amerika * New York Times best-seller
Een lezer op Amazon: Thanks mr. Rosenberg, you
ruined my weekend! Joel Rosenberg schreef 5
bloedstollende, internationale thrillers over de wereld
aan de vooravond van de Apocalyps. Terroristische
aanslagen, de bouw van de Derde Tempel in
Jeruzalem, kernwapens in Rusland en Iran,
bloedbaden in Irak en de Verenigde Staten leiden tot
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grote mondiale spanningen. De Amerikaanse
veiligheidsadviseur Jon Bennett en zijn collega Erin
McCoy gaan samen de strijd aan. Is het einde van
de geschiedenis nabij? Welke rol spelen
eeuwenoude bijbelse profetieën? De thrillers van
Joel Rosenberg vormen een eenheid, maar zijn ook
als afzonderlijke delen te lezen. De juiste volgorde
van deze reeks is: 1. De Laatste Jihad 2. De Laatste
Dagen 3. Het Ezechiëlscenario 4. De Tempelcodex
5. De Eindstrijd De nieuwe reeks van Joel
Rosenberg begint met de Twaalfde Imam.
Binnenkort verschijnt het tweede deel Operatie
Teheran. Lees verder »
Wanneer een bekende Engelse acteur optreedt in
Brighton, krijgt hij bezoek van zijn bijna ex-vrouw die
zijn hulp inroept omdat ze wordt achtervolgd door
een vreemde man.
Twee families komen samen voor een zomerbruiloft
in Nantucket. Alles is tot in de puntjes gepland door
de overleden moeder van de bruid, die een
notitieboekje achterliet met tips, plannen en ideeën
voor de bruiloft van Jenna, haar jongste dochter.
Alles moet op zijn plek vallen op deze feestelijke
dag. Maar achter de schermen is niets zo perfect als
het lijkt. De familie blijkt maar moeilijk zonder de
verbindende kracht van de moeder te kunnen, en
terwijl de aanstaanden zich verheugen op hun
bruiloft, lijken de levens van hun familie en vrienden
in duigen te vallen. In de dagen voor de bruiloft
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wordt de liefde op de proef gesteld, worden er
schandalen onthuld, en worden harten gebroken of
juist geheeld. Kan ware liefde alles overwinnen?
Text and translation of a hitherto unpublished
chronicle of the most important Malay colony in
Borneo. Hikayat Bandjar is a highly valuable body of
material for the study of Indonesian cultural history.
The author gives a textual and philological analysis
of its contents. In the introduction he discusses
earlier publications on the Hikajat Bandjar, the
condition of the manuscripts, the language in which
the text is written, and the (scholarly) appreciation
expressed for Malay chronicles in the past. In the
following chapter Ras gives summaries and
comparisons of recensions I and II of the Hikajat
Bandjar, and looks at parallels with other Malay and
Javanese stories. He also discusses the Malay
colony in Southeast Borneo and its contacts with
Java.
Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen
met Judas en Dagboek van een getuige - is een
pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald wordt
door anderen. Een leven waarin Astrid Holleeder het
heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en
niet voor de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid
Holleeder openhartig en meeslepend over het leven
dat zij en de andere leden van de familie - moeder
Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar
kinderen Richie en Francis - leiden, voor en tijdens
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het proces tegen Willem Holleeder. Maar vooral is er
ruimte om na te denken over een leven daarna. Hoe
neem je afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met
gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe
verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar
en tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de
toekomst? In gesprekken met haar therapeute geeft
Astrid Holleeder volledige openheid over haar
diepste zielenroerselen, en zijn we getuige van de
hernieuwde band met haar dochter Miljuschka, over
wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu
doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag
stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen. En
dan kan ik verder met mijn leven.'
Manufactured Home MerchandiserThe Northern Logger
and Timber ProcessorPrairie FarmerThe Logger and
Lumberman MagazineThe Management of World
WastesMichigan's Oil & Gas NewsHalve
waarhedenA.W. Bruna Uitgevers
Vergeving brengt ware liefde op haar pad. Morrow Little
wordt nog elke dag geplaagd door de herinnering aan de
overval van de indianen waarbij haar moeder omkwam
en haar broertje ontvoerd werd. Nu ze een jonge vrouw
is, dingen vele mannen naar haar hand. Maar zelf heeft
ze haar oog al op iemand anders laten vallen, een man
die haar zowel intrigeert als beangstigt. Kan ze de
nagedachtenis van haar moeder en broertje bezoedelen
door een huwelijk met een indiaan of moet ze zich
schikken en met een man trouwen van wie ze niet
houdt?
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Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur
van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden
overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij
heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor
geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn
leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in
een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt
omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij
weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of
bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de
controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt.
Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten
graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor
altijd verliezen.
De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op
exact dezelfde manier vermoord en achtergelaten in
hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht ingesmeerd
met as. De politie van Florida is er dan ook van overtuigd
dat er een seriemoordenaar aan het werk is. Openbaar
aanklager Abe Beckham is in gedachten al een profiel
van de moordenaar aan het opstellen als er een vijfde
slachtoffer wordt gevonden. Hoewel er overeenkomsten
zijn met de eerdere zaken, zijn er ook verschillen. Deze
vrouw is namelijk zwart... én ze is een bekende van Abe.
Dan verdwijnt zijn echtgenote spoorloos - vlak nadat zij
en Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij
niet langer de good guy die op misdadigers jaagt, maar
is hij zelf hoofdverdachte in een gecompliceerde
moordzaak...
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York,
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2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd
gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en
krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar
later is Eve een zeer getalenteerde detective van de
New Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar
achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast
met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet
nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar
drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje
bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze
was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar
al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft
gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze niet
snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van
J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en
Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een
spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een
aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant
staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt
je mee door de straten van New York en weet je met het
kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te
boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
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