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Sleeper 13 A Gripping Thriller Full Of Suspense And Twists
Gina is een introverte huisvrouw met een gelukkig huwelijk en twee leuke kinderen. Maar dan wordt door een autoongeluk het geheime leven van haar man als seriemoordenaar onthuld. Gina's voormalige leven is voorbij, ze begint
opnieuw, neemt een nieuwe naam aan, Gwen Proctor, die zich ontpopt als een moeder die door het vuur gaat voor haar
kinderen. Nu haar ex in de gevangenis zit, heeft de nieuwe Gwen een toevluchtsoord gevonden in een huis in het
afgelegen Stillhouse Lake. Toch blijft ze doelwit van stalkers en internettrollen die denken dat ze iets te maken heeft met
de misdaden van haar man. Voorlopig blijft ze erop vertrouwen dat haar kinderen eindelijk rustig kunnen opgroeien. Maar
net als ze zich op haar gemak begint te voelen met haar nieuwe identiteit, wordt er een lichaam gevonden in het meer en komen er dreigende brieven van een maar al te bekend adres. Gwen moet voorkomen dat ze wordt ontdekt - of
toekijken hoe haar kinderen het slachtoffer worden van een moordenaar die haar wil kwellen. Eén ding is zeker: ze heeft
geleerd hoe ze het kwaad moet bestrijden. En ze zal nooit stoppen.
Rhonda is nietsvermoedend op weg naar een sollicitatiegesprek als ze zich ineens midden in een misdaadscène bevindt.
Terwijl ze op een tankstation in haar auto zit te wachten tot de pompbediende haar komt helpen, ziet ze dat een verklede
figuur een jong meisje uit een auto sleurt. Verward door het absurde kostuum is Rhonda als in trance, en tegen de tijd
dat ze bij zinnen komt zijn de kidnapper en het kind al verdwenen. Geplaagd door schuldgevoel helpt ze mee aan het
politieonderzoek. Maar als ze dichter bij de identiteit van de kidnapper komt, komt ze ook dichter bij de waarheid achter
de verdwijning van een ander kind – haar beste vriendin Lizzy, die jaren geleden verdween...
Een bezorger maakt zijn rondje door het centrum van Kopenhagen en doet een macabere vondst: het naakte lichaam
van een dode vrouw ligt in een fontein op een van de hoofdstraten van de stad... Zaterdag 14 oktober. De afdeling
hartbewaking in het Rigs-ziekenhuis van Kopenhagen. Een verpleegkundige vult een injectiespuit met een overdosis
medicatie en loopt de kamer binnen van een oudere patiënt. Zes dagen eerder. Een bezorger maakt zijn rondje door het
centrum van Kopenhagen en doet een macabere vondst: het naakte lichaam van een dode vrouw ligt in een fontein in
een van de hoofdstraten van de stad. Symmetrische snijwonden zijn zichtbaar op haar hele lichaam – ze lijkt te zijn
doodgebloed. Rechercheur Jeppe Kørner krijgt de zaak toegewezen. Het onderzoek leidt hem en zijn team naar het hart
van het zorgsysteem. Een wereld waar vuile ambitie en corruptie een grotere plaats innemen dan empathie en
medemenselijkheid. En intussen tikken de uren weg tot de volgende moord...
Deel 8 in de Helen Grace-serie. ‘Doet niet onder voor Karin Slaughter... De plot zit prima in elkaar, tot en met de
ontknoping.’ Trouw ‘Arlidge voert ons met gevoel voor psychologie en vaart door dit stevig geplotte verhaal dat een
knetterende verrassing in petto heeft.’ Vrij Nederland Er waart iets dodelijks rond in het bos. Eerst moesten de wilde
paarden eraan geloven. Nu zijn het onschuldige mannen en vrouwen die worden vermoord door een gedaante zonder
gezicht. Verdwaald in het donker proberen ze te vluchten, zich te verstoppen. Wanhopig roepen ze om hulp. Maar er is
niemand die ze kan horen... Helen Grace ziet zich geconfronteerd met een nieuwe nachtmerrie. De slachtoffers hangen
met pijlen doorboord aan de statige oude eiken in het bos. Waarom worden hulpeloze -vakantiegangers opgejaagd
tijdens het campingseizoen? Wat hebben de moorden te betekenen? Is dit soms het werk van een psychopaat? Of is het
een teken van een occulte samenzwering en worden de slachtoffers geofferd aan het bos zelf? Helen moet zich in het
duister wagen om de waarheid achter deze wel heel macabere zaak te achterhalen. De pers over de boeken van M.J.
Arlidge ‘Goed uitgewerkt.’ de Volkskrant ‘De manier waarop Arlidge ogenschijnlijk eerst moeiteloos verhaaltechnische
pro-blemen creëert en ze vervolgens even makkelijk weer oplost, verraadt een lenige, creatieve geest.’ Het Parool
Wat is het ergste wat je beste vriendin je kan aandoen? Het was geen opzet. Een moment van onoplettendheid, een
tragisch ongeval – en twee kinderen komen om. Die van jou. Op een eiland met maar weinig inwoners is het onmogelijk
om de vrouw die je leven kapot heeft gemaakt te ontlopen. Elke toevallige ontmoeting is een pijnlijke herinnering aan
alles wat je hebt verloren: je gezin, je toekomst, je gezond verstand. Hoe lang duurt het dan nog voordat de gedachte
aan wraak onweerstaanbaar wordt? Dus nu... wat is het ergste wat jij je beste vriendin kunt aandoen?
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
De meeslepende thriller Resurrection Bay van Emma Viskic vertelt het verhaal van een dove man die op zoek gaat naar
de moordenaar van een jeugdvriend. En hoewel hij je niet verstaat, ziet hij alles... Wanneer Calebs jeugdvriend op brute
wijze wordt vermoord in zijn huis in Melbourne – vingers gebroken, keel doorgesneden – besluit hij de moordenaar op te
sporen. Maar Caleb is doof en hoewel hij inmiddels expert is in het lezen van menselijke expressies, leiden verkeerd
liplezen en gemiste woorden tot verwarring en problemen. Als zijn ex-vrouw ook in gevaar blijkt te zijn keert hij terug naar
zijn geboorteplaats Resurrection Bay. Maar daar komt hij erachter dat iedereen – ook zijn beste vriend – iets verbergt. En
hoe dieper hij graaft, hoe donkerder de geheimen...
In november 1959 leest Truman Capote in The New York Times een bericht over het boerengezin Clutter in Holcomb,
Kansas, dat bruut wordt uitgemoord door twee jonge criminelen. Hij stort zich op de zaak en besluit deze tot het
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onderwerp te maken van een roman. Zes jaar lang doet hij onderzoek, hij interviewt alle betrokkenen en begeleidt de
moordenaars tijdens hun laatste gang naar hun executie op 14 april 1965. In koelen bloede is de magistrale reconstructie
van een gruwelijke moordzaak, waarin Capote de kunst van de romanschrijver paart aan de techniek van de journalist.
Met de publicatie in 1965 van dit overrompelende boek was een nieuw literair genre geboren: de non-fictieroman, ook
wel faction geheten. Capote laat zien hoe één enkele daad van stompzinnig geweld talloze levens voor altijd verandert.
Moskva van Jack Grimwood is een razendsnelle Koude Oorlog-thriller doordrenkt met schaduwen uit de Tweede
Wereldoorlog. Geschreven met veel gevoel voor sfeer en boeiende personages neemt Grimwood je mee naar het
donkere hart van een vroegere tijd en plaats. Voor de fans van Le Carré, Deighton, Fleming en Tom Rob Smith. Januari
1986. Een week nadat de uit de gratie geraakte spion Tom Fox gestationeerd wordt in Moskou, verdwijnt de vijftienjarige
dochter van de Britse ambassadeur spoorloos. Fox, die zijn eigen dochter verloor, wordt gevraagd haar te vinden. Bij zijn
zoektocht ontdekt hij een spoor dat teruggaat tot de Tweede Wereldoorlog en waar een aantal van de invloedrijkste
Russische maffiabazen, politici en militaire leiders bij betrokken zijn. Zij zitten niet te wachten op een buitenlandse spion
die zich met hun zaken bemoeit. Zeker niet wanneer een seriemoordenaar op het punt staat nogmaals toe te slaan. ‘Nog
beter dan Kind 44 van Tom Rob Smith’ – The Daily Telegraph
Als Tansys vriend het op het laatste moment laat afweten, vertrekt ze alleen op reis naar het Verre Oosten. Daar aangekomen voelt ze zich
tamelijk bedonderd: in tegenstelling tot wat de glossys haar hebben voorgespiegeld, is Saigon een smerige en luidruchtige stad. Tansy laat
zich echter niet zo makkelijk uit het veld slaan en vervolgt haar reis alsof er niets aan de hand is. Dan hoort ze dat er een moordenaar door
Azië trekt, die het voorzien heeft op blonde meisjes die opvallend veel op haar lijken...
The explosive, gripping new thriller from bestselling author Rob Sinclair - for fans of Orphan X, I Am Pilgrim and Nomad. Aydin Torkal - aka
Sleeper 13 - is on the run. Hunted not only by the world's intelligence agencies, but also by the elite brotherhood of insurgents he betrayed,
he has lived the past year like a ghost. Until now. MI6 agent Rachel Cox knows Aydin better than anyone. The only person who believes he is
an ally in the ongoing war on terror, not the enemy. So when a coded message arrives from him, warning her not to trust her own colleagues,
Rachel must choose between her career and the truth. But as Aydin hunts down those who destroyed his childhood, the trail he follows will
lead him closer to home than he ever expected. He won't stop until he has his revenge. He is FUGITIVE 13. READERS ARE BEING
GRIPPED BY THE SLEEPER 13 THRILLER SERIES: 'Perfect for spy thriller lovers and fans of I Am Pilgrim, Orphan X' - Goodreads review 'I
could not put down this book' - Netgalley reviewer 'Brilliant, gripping' - Netgalley reviewer
Race-tegen-de-klok thriller over een familie met een donker geheim blijft je tot op de allerlaatste bladzijde op het verkeerde been zetten Voor
de fans van Harlan Coben Als een tiener door een dronken bestuurder wordt dood-gereden is het stadje Promise Falls in rep en roer. Dat de
dader niet veel ouder was dan het slachtoffer is bijzaak: het enige wat er voor de inwoners toe doet is dat hij overduidelijk schuldig is en een
veel te lage straf heeft gekregen. Al snel worden de jongen en zijn familie op de vreselijkste manieren bedreigd. De familie schakelt
privédetective Cal Weaver in, die merkt dat het hele stadje uit is op wraak. Het kan niet lang meer duren voordat iemand het heft in eigen
handen gaat nemen. Cal vreest dat er nog meer slachtoffers zullen vallen. De pers over de boeken van Linwood Barclay ‘Barclays kracht zit
in het beschrijven van doodgewone families die ongewild geconfronteerd worden met kwade zaken.’ VN Detective en Thrillergids ‘Een
regelrechte masterclass in het hedendaagse thrillergenre.’ Het Parool ‘Moeilijk weg te leggen als je de eerste pagina’s eenmaal achter de
kiezen hebt.’ Dagblad de Limburger ‘Barclay behoort tot de beste thriller-schrijvers.’ Dagblad van het Noorden ‘Uitermate ingenieus.’ Vrij
Nederland
Het wil allemaal nog niet goed tot Nina doordringen. Van de stralende bruid die ze had moeten zijn, is niet veel meer over dan een hoopje
ellende. Was het al erg genoeg dat ze voor het altaar in de steek werd gelaten, nu lijkt het er angstig veel op dat ze ook nog het doelwit is
geweest van een aanslag. Maar uit welke hoek? Dat is de vraag waarmee rechercheur Sam Navarro is belast. Tot zijn grote frustratie slaagt
hij er niet in de zaak helder te krijgen. Weet Nina meer dan ze vertelt? En waarom is haar verloofde ervandoor gegaan? Dan maakt hij de
grootste fout die een agent kan maken: hij laat zich beïnvloeden door zijn gevoelens.
Yvonne Carmichael heeft altijd hard gewerkt voor het leven dat ze nu leidt: ze is een succesvolle geneticus, ze heeft een mooi huis en een
goede relatie met haar echtgenoot en twee kinderen. Tot ze op een dag een onbekende, intrigerende man tegenkomt en een
gepassioneerde affaire met hem begint, een impulsieve beslissing waarmee ze haar leven en alles wat ze belangrijk vindt op het spel zet.
Aanvankelijk denkt Yvonne dat ze de affaire en haar dagelijks leven gescheiden kan houden, maar wat begint met zorgvuldig geplande
ontmoetingen, mondt uit in steeds roekelozer gedrag en uiteindelijk in een onomkeerbare daad van geweld. Laat me niet los is enerzijds een
psychologische thriller die de lezer vanaf de eerste pagina in zijn greep houdt, anderzijds is het een heldere observatie van morele dilemmaâ
s en de keuzes die we allemaal moeten maken.
Nick Stone is terug in Londen, waar hij hoopt het wat rustiger te krijgen. Maar hij heeft het helemaal mis. Zodra hij voet op Britse bodem zet,
wordt hij onder druk gezet door de Uil - een man met veel macht en totaal geen scrupules. Stone kan geen kant op en besluit een deal te
sluiten. In ruil voor zijn eigen veiligheid, wordt hem gevraagd een eenvoudig klusje te klaren. Een jonge vrouw opsporen, ontvoeren en aan
de Uil uitleveren. Een vrouw die er alles aan doet om niet gevonden te worden. En voor het eerst in lange tijd staat Stone er niet alleen voor.
In een uithoek van het Verenigd Koninkrijk traceren Stone en zijn maten hun doelwit. Ze hebben echter niet zomaar iemand gevonden, maar
een van de beste hackers ter wereld. De vrouw is zo goed, dat ze met haar werkzaamheden de westerse wereld volledig zou kunnen
destabiliseren. En wat een eenvoudige opdracht leek, lijkt verstrekkende gevolgen te krijgen. Haast als vanouds komt Stone binnen de
kortste keren in de vuurlinie terecht...
Marc Dane is een MI6 field agent die thuis achter de computer werkt, maar als hij de enige overlevende is van een gewelddadige aanval op
zijn team, bevindt hij zich plots middenin de actie. Wanneer alle bewijzen Marc als verrader aanwijzen, volgt een race tegen de klok om zijn
naam te zuiveren. Terwijl hij eigenlijk niemand kan vertrouwen, moet hij gedwongen samenwerken met de Rubicon groep en hun leider Lucy
Keyes, een ex-militair die weet hoe het voelt om een outsider te zijn. Een terroristische aanval dreigt en alleen Lucy en Marc kunnen die
stoppen voor het te laat is.
'Expats is zonder twijfel een van de beste thrilers die ik ooit heb gelezen!' - Olen Steinhauer 'Een knap gecomponeerde thriller.' - NBD Biblion
Kate Moore ziet zich gedwongen te stoppen als geheim agente bij de CIA als haar man een nieuwe baan accepteert in Luxemborg. Ze laat
haar dubbelleven achter zich: geen geheimen en ook geen leugens meer, ze kan zich nu volledig op haar gezin richten. De verhuizing is een
uitgelezen mogelijkheid voor haar en haar familie om zin een vriendelijke Europese stad als expats een nieuw leven te beginnen, een nieuw
thuis te stichten, met alles wat daarbij hoort. In Luxemburg raken Kate en haar man Dexter bevriend met een ander Amerikaans koppel, Julia
en Bill. Ze zijn charmant en sociaal, maar Kat kan het gevoel maar niet onderdrukken dat Julia en Bill niet zijn we ze zeggen dat ze zijn. Ze
doen vaag over hun verleden en zijn behoedzaam op een manier waarvan Kate als geen ander weet - ze spreekt uit ervaring - dat die hoort
bij mensen die iets te verbergen hebben. Haar man Dexter gaat volledig op in zijn werk - hij doet de beveiliging voor een grote bank - en
heeft geen idee wat er speelt en omdat Kate haar vak nog niet verleerd is, gaat ze op onderzoek uit. Ze begint Julia en Bill te schaduwen en
terwijl ze steeds betere vrienden worden, samen gaan stappen in clubs in Parijs en skiën in de Alpen, komt ze er langzamerhand achter dat
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ze niet de enige is met een geheim verleden... 'Expats introduceert een onweerstaanbare en krachtige hoofdpersoon die de lezer lang bij zal
blijven. Prachtig!' - Patricia Cornwell 'Fascinerend! Zonder twijfel een van de beste debuten van de afgelopen jaren.' - John Connolly
‘De onschuld zelve’ (‘The Innocent Wife’) van Amy Lloyd is een thriller voor de fans van de Netflix-serie ‘Making a Murderer’. Dennis
Danson is het onderwerp van een Making a Murderer-achtige documentaire waarin vraagtekens worden gezet bij zijn veroordeling voor
moord. Sam volgt de zaak op de voet, zeker nu haar brieven aan Dennis steeds intiemer van toon worden. Ze bezoekt hem in de gevangenis
en vecht, uiteindelijk als zijn vrouw, voor zijn vrijlating. Wanneer die campagne slaagt en Dennis wordt vrijgelaten, begint Sam echter te
twijfelen aan zijn verhalen. Is hij wel zo onschuldig als hij zich heeft voorgedaan en wat weet Dennis nou écht over de meisjes die twintig jaar
eerder verdwenen? Amy Lloyd woont en werkt in Cardiff. In haar debuut ‘De onschuld zelve’ combineert ze haar fascinatie voor true crime
en haar passie voor fictie.
'One brilliantly compelling page-turner' Closer . Two strangers meet on a train. Only one gets off... Critically acclaimed author Emily Barr
presents The Sleeper, a shocking psychological thriller where infidelity puts Lara in great danger. Perfect for fans of Gillian Flynn's Gone Girl
and Sophie Hannah. 'We can't praise Emily Barr's novels enough; they're fresh, original and hugely readable' Glamour Lara Finch is living a
lie... Everyone thinks she has a happy life in Cornwall, married to the devoted Sam, but in fact she is desperately bored. When she is offered
a new job that involves commuting to London by sleeper train, she meets Guy and starts an illicit affair. When Lara vanishes from the night
train without leaving a trace, only her friend Iris disbelieves the official version of events, and sets out to find her. For Iris, it is the start of a
voyage that will take her further than she's ever travelled and on to a trail of old crimes and dark secrets. For Lara, it is the end of a journey
that started a long time ago. A journey she must finish, before it destroys her... 'A great read from start to finish ... believable characters that
are variously biting, insightful and sympathetic.' The Times Readers love The Sleeper: ' I was hooked from the first page' ***** Amazon
reviewer 'Well written, fascinating characters and slowly draws you in until it is totally unputdownable' ***** Amazon reviewer 'This was spellbinding and I had great difficulty putting it down' ***** Amazon reviewer 'Beautifully written and intriguing' ***** Amazon reviewer
The complete SLEEPER 13 trilogy from international bestselling author Rob Sinclair Smuggled to the Middle East as a child. Trained as an
elite insurgent. Forced to do things no one should, for a cause he didn't believe in. Aydin Torkal will break free and hunt the men who made
him a monster, and bring down the terrorists who threaten global peace. 'Perfect for spy thriller lovers and fans of I Am Pilgrim and Orphan X'
- Goodreads reviewer 'I could not put down this book' - Netgalley reviewer 'Brilliant, gripping' - Netgalley reviewer 'One of the most intense
and engrossing thrillers of the last decade' - Amazon reviewer **************** This Kindle boxset includes every book in the explosive trilogy
SLEEPER 13 - Smuggled to the Middle East as a child. Trained as an elite insurgent. Forced to do things no one should, for a cause he didn't
believe in. On the eve of the deadliest coordinated attack the world has ever seen, Aydin Torkal finally makes his escape. He will break free
and hunt down those who made him a monster. He will need to draw on all his training to survive. FUGITIVE 13 - Aydin Torkal is being
hunted by international intelligence agencies and by the elite brotherhood he betrayed. He has lived the past year as a ghost. Until now. MI6
agent Rachel Cox is the only person who believes he is an ally, not an enemy. So when a coded message arrives from him, warning her not
to trust her own colleagues, Rachel must choose between her career and the truth. IMPOSTER 13 - Now living a secret life in London, MI6
needs Aydin Torkal's help infiltrating a sinister new terrorist cell. In order to halt their deadly ambitions, he must convince the world's most
dangerous terrorists that he's one of them. He must do it before the world suffers another deadly attack. And he must do it alone. Own the
complete series now!
‘Sally Hepworth slaagt erin onze gemeenschappelijke aanleg voor liefde en humor te verenigen.’ Graeme Simsion, auteur van Het Rosie
project Voor de lezers van Liane Moriarty en Megan Abbott Vanaf het moment dat Lucy haar schoonmoeder Diana ontmoet, weet ze dat het
nooit echt zal klikken. Als voorvechtster van vrouwenrechten geniet Diana veel aanzien en ze is zeer beleefd en keurig. Maar ze is ook heel
afstandelijk, en absoluut niet de schoonmoeder op wie Lucy had gehoopt. Andersom lijkt Diana zich ook een andere ideale schoondochter te
hebben voorgesteld. Tien jaar later wordt Diana dood aangetroffen. Naast haar ligt een briefje waarin staat dat ze niet meer verder kon met
haar door kanker verwoeste lichaam. Maar als de autopsie plaatsvindt blijkt dat Diana helemaal geen kanker had. Wel zat er gif in haar
bloed. Wat is er gebeurd? En wie weet er meer van? De breekbare familieverhoudingen, onderhuidse spanningen en lang verborgen
geheimen komen langzaam aan de oppervlakte. Over de boeken van Sally Hepworth ‘Perfect voor fans van Liane Moriarty en Jojo Moyes,
en voor alle leesclubs.’ Library Journal ‘Een hartverscheurend prachtig liefdesverhaal.’ People ‘Lezers zullen naar het einde van deze
intelligente roman snellen om de waarheid te achterhalen.’ Publishers Weekly ‘Hepworth weet heel goed hoe ze een boeiend plot moet
schrijven.’ New York Journal of Books
Angstaanjagend actuele spionage thriller over de reële dreiging van jihadisme. Winnaar van de Edgar Allan Poe Award! Spionage thriller voor
de fans van David Baldacci en John Grisham. De ergste nachtmerrie van de directeur van de CIA lijkt werkelijkheid te worden: een topspion
doet het ondenkbare en stuurt berichten door aan IS om hen te waarschuwen voor geplande operaties. Het achterhalen van de identiteit van
deze mol zonder hem te alarmeren, zal buitengewoon moeilijk worden. Om deze verrader binnen de eigen gelederen uit te schakelen, zal
topspion John Wells in een rol moeten kruipen waarvan hij hoopte dat hij die voor altijd achter zich had gelaten. Hij heeft geen andere keus
dan zijn vorige gefabriceerde identiteit van Al Qaida-jihadist weer aan te nemen en zich tussen de meest wantrouwende en gewelddadige
mensen ter wereld te begeven.
In de sensationele thriller Dertien, de internationale doorbraak van Steve Cavanagh, beslissen dertien juryleden over het lot van de
veroordeelde Robert Solomon. In de sensationele thriller Dertien, de internationale doorbraak van Steve Cavanagh, beslissen dertien
juryleden over het lot van de veroordeelde Robert Solomon. Het beroemdste koppel uit Hollywood had de wereld aan hun voeten. Nu wordt
Hollywoodster Robert Solomon aangeklaagd voor het vermoorden van zijn prachtige vrouw. In het proces van de eeuw wil de verdediging
slechts één man in hun team: advocaat en voormalig oplichter Eddie Flynn. Alles wijst erop dat Robert schuldig is, maar tijdens het proces
begint Eddie daaraan te twijfelen. Wat als de echte moordenaar helemaal niet terechtstaat? En wat als de moordenaar een van de juryleden
is? ‘Deze misdadig goede thriller verdient niets minder dan 5 sterren.’ Sun ‘Fenomenaal – een intrigerend gegeven, een spannende,
aangrijpende opbouw en een spectaculaire climax. Deze gast is de real deal. Vertrouw mij maar.’ Lee Child ‘Een briljante, onverwachte,
geniaal geconstrueerde puzzel. Steve Cavanagh werkt een jaloersmakend gegeven met verve uit.’ Ruth Ware
THE EXPLOSIVE FINALE TO THE SLEEPER 13 SERIES Against all odds, Aydin Torkal - aka Sleeper 13 - broke free from the terrorist
group that took him as a child and raised him into a life of violence and hate. In the two years since, he's been tracking and killing those
responsible. But he's not done yet. Now living a secret life in London, MI6 needs his help infiltrating a sinister new terrorist cell. In order to halt
their deadly ambitions, he must convince the world's most dangerous terrorists that he's one of them. He must do it before the world suffers
another deadly attack. And he must do it alone. He is IMPOSTER 13. THE SLEEPER 13 THRILLER SERIES HAS READERS GRIPPED:
'Perfect for spy thriller lovers and fans of I Am Pilgrim, Orphan X' - Goodreads review 'I could not put down this book' - Netgalley reviewer
'Brilliant, gripping' - Netgalley reviewer
Sleeper 13A gripping thriller full of suspense and twistsHachette UK
Raine klaagt weleens dat er nooit iets opwindends gebeurt in Grace. Papa zegt: ‘Wees voorzichtig met wat je wenst...’ Iedereen houdt van
Summer Ryan. Ze is een voorbeeldige leerling met een groot muzikaal talent en ze is een zonnestraaltje in het stoffige stadje Grace,
Alabama. Ze verschilt als dag en nacht van haar moeilijke, rebelse tweelingzusje Raine. Op een dag verdwijnt Summer. Ze is het zevende
meisje in Grace dat plotseling niet meer thuiskomt. Met deze nieuwe tragedie heeft de politie moeite de onrust in het stadje te beteugelen. De
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sherrif gaat ervan uit dat Summer uit vrije wil is weggelopen, maar Raine laat het er niet bij zitten en gaat zelf op onderzoek uit. Was Summer
wel zo’n voorbeeldig meisje? Een prachtig geschreven, beklemmende thriller met een hartverscheurende ontknoping. Dit boek gaat recht je
hart in en laat je niet meer los.
Kroniek van een overspelige is het verhaal van een getrouwde man die zorgvuldig moest zijn in de keuze van zijn maîtresses; een man wiens
rug hem zoveel last bezorgde dat hij regelmatig alleen in een schommelstoel kon zitten; die nauwelijks vlees kon verdragen en gekweld werd
door hormonale kuren; een man die bovendien het hoogste ambt, dat van de 35e president van de Verenigde Staten, uitoefende. Jed
Mercurio, zelf opgeleid als arts, kruipt in Kroniek van overspelige bijna onder de huid van een president. Pas in deze roman komt de mens
John Fitzgerald Kennedy tot leven, de man die tot de verbeelding van het grote publiek sprak, maar tegelijkertijd vond dat datzelfde publiek
niet alles van hem hoefde te weten. Kroniek van een overspelige is een meesterlijke roman over huwelijk, overspel en moraal - over privacy
en macht - over echte liefde en avontuurtjes - over de man die vaak nog slechts met zijn voorletters wordt aangeduid: JFK. Over Kroniek van
een overspelige schreef de pers: 'Het verhaal is bekend, maar Mercurio weet het erg levendig te brengen.' Kristien Hemmerechts

***Winnaar van de Hebban Award 2017 voor Beste Young Adult!*** In Amerika al maandenlang op de New York Timesbestsellerlijst! 10 :00 De directeur van Opportunity High School beëindigt haar toespraak en verwelkomt alle leerlingen voor het
nieuwe semester. 10 :02 De leerlingen staan op om naar hun klassen te gaan. 10 :03 De auladeuren gaan niet open. 10 :05
Iemand begint te schieten. Uiterst minutieus volgt 54 Minuten vier jongeren tijdens een schietpartij op een middelbare school.
Verteld vanuit verschillende perspectieven kom je achter de motieven van de schutter en word je als het ware de terreurdaad
ingezogen.
Negentien jaar geleden viel het tot dan perfecte leven van Claudia in duigen toen ze het slachtoffer werd van een seksuele
aanranding in haar eigen huis. Ze bleef achter met een verkruimelend huwelijk, een jonge dochter en een gevoel van angst dat
nooit leek weg te gaan. Jaren later is Claudia een succesvolle blogger die bekend is om haar stijlvolle renovaties van huizen. Dan
komt een woning op haar pad waartoe ze op onverklaarbare wijze wordt aangetrokken. Een huis waarvan gefluisterd wordt dat het
een duistere geschiedenis heeft en dat het vol zit met verborgen verrassingen. Zoey was als kind getuige van de vreselijke dood
van haar ouders in hun huis. Datzelfde huis. Nu is Zoey 'de rode jager', een vigilante en expert in gevechtskunsten met maar één
doel: wraak. Wraak op de mannen die haar leven verwoestten. Het is tijd om te boeten. Claudia besluit het huis te kopen, ondanks
herhaalde waarschuwingen. Ze zet een ketting van gebeurtenissen in gang waardoor zij en Zoey op hetzelfde pad terechtkomen.
Een pad dat leidt naar ernstig gevaar. Finaal zullen Zoey en Claudia de confrontatie met hun verleden moeten aangaan om
zichzelf en hun families te redden.
Het is april 1975 en in Saigon heerst chaos. In zijn villa zit een generaal van het Zuid Vietnamese leger whiskey te drinken en hij is
samen zijn getrouwe kapitein een lijst aan het opstellen van mensen die een plaats krijgen op een van de laatste vluchten het land
uit. De generaal en zijn landgenoten gaan een nieuw leven beginnen in Los Angeles. Ze zijn zich er niet van bewust dat een van
hen, de kapitein, in het geheim de groep observeert en verslag uitbrengt aan een meerdere in de Vietcong. De sympathisant is het
verhaal van deze kapitein, een man grootgebracht door een afwezige Franse vader en een arme Vietnamese moeder, een man
die in Amerika ging studeren aan de universiteit, maar terugkeerde naar Vietnam om te vechten voor de communistische zaak.
Viet Thanh Nguyens verbazingwekkende roman biedt een kijkje in de ziel van deze dubbelagent, een man wiens hooggestemde
idealen vereisen dat hij de mensen die hem het meest nabij zijn moet verraden. Winnaar van: Pulitzerprize, Edgar Allan Poe
Award, Andrew Carnegie Medal, Dayton Literary Peace Prize, Center for Fiction first novel prize, California Book Award,
Asian/Pacific American Literature Award Viet Thanh Nguyen is geboren in Vietnam en opgegroeid in de Verenigde Staten.
Verhalen van zijn hand zijn verschenen in Best American Voices, TriQuarterly, Narrative en de Chicago Tribune. Ook is hij de
auteur van het academische boek Race and Résistance. Hij doceert Engelse en Amerikaanse Studies aan de Universiteit van
Zuid-Californië en woont in Los Angeles. De sympathisant is zijn, alom geprezen, debuut. In De sympathisant vertelt Nguyen het
verhaal van een man met twee zielen, iemand wiens politieke overtuigingen botsen met zijn individuele loyaliteiten. In dialoog met,
maar diametraal tegenovergesteld aan de verhalen over de Vietnamese oorlog die eerder zijn verschenen, biedt deze roman een
belangrijk en onbekend nieuw perspectief op de oorlog: die van een communistische sympathisant in gewetensnood.
Hij is een mythische figuur, een man wiens naam alleen maar wordt gefluisterd. De emNowhere Manem. Er wordt beweerd dat hij
alles zal doen om je te beschermen als je om zijn hulp vraagt en dat hij nooit faalt. Maar de Nowhere Man is geen sprookje, hij
bestaat echt... Evan Smoak zet zijn aanzienlijke persoonlijke vaardigheden en middelen in om hen te helpen die zich tot niemand
anders kunnen wenden. Als kind werd hij geselecteerd voor het Orphan-project, een officieel niet-bestaand trainingsprogramma
binnen de geheime dienst. De Orphans werden opgeleid tot de beste sluipmoordenaars ter wereld en de allerbeste onder hen was
Orphan X: Evan Smoak. Maar op een dag verdween Evan in het niets.
Wanneer de ter dood veroordeelde Rommy Gandolph zich voorbereid op de doodstraf, komt zijn advocaat Arthur Raven vlak voor
de executie met nieuw bewijs. De tegenpartij gaat de strijd aan en wil koste wat het kost voorkomen dat Gandolph op vrije voeten
komt te staan. De zaak wordt nog complexer als blijkt dat de rechter net weer vrij is na zijn straf wegens corruptie. Is het nieuwe
bewijs sterk genoeg om Gandolph vrij te pleiten? Scott Turow (1949) is naast schrijver ook partner bij een groot advocatenkantoor
in Chicago. Met zijn rijke kennis van recht schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’. ‘De aanklager’ is het bekendste
werk van Turow dat verfilmd is met Harrison Ford in de hoofdrol. Ook boeken als ‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De
beschuldiging’ zijn niet meer van de boekenplanken weg te denken. Met meer dan dertig miljoen verkochte exemplaren en
boeken vertaald naar veertig talen is Turow een van de succesvolste auteurs van de Verenigde Staten.
Ik ben een colporteur die de dood probeert te verkopen, de tussenpersoon die de dood met hetzelfde gemak in het leven roept als
waarmee een goochelaar op de kermis een duif uit een zakdoek tevoorschijn tovert. Ik veroorzaak hem niet. Ik zorg alleen voor de
aflevering. Ik ben de baliemedewerker bij wie je hem kunt bestellen, de piccolo van de dood. Ik ben de gids op het pad naar de
duisternis. Ik ben de man met de hand op de schakelaar. Aldus de verteller in deze razend knap, geserreerd geschreven thriller
over een man op leeftijd die zich op het eerste gezicht lijkt te hebben teruggetrokken in een prachtig Italiaans dorp in de bergen,
om te genieten van een welverdiende oude dag. De inwoners van het dorp kennen hem als Signor Farfalla, vanwege de vlinders
die hij schildert als dekmantel. In werkelijkheid heet hij Clarke, en is een zogeheten schaduwfiguur, een wapenspecialist en hitman
op bestelling. Signor Farfalla deelt zijn maaltijden en glazen armagnac met de lokale priester, inspecteert de wijnkelders en
huisgerookte prosciutto, schildert en bezoekt regelmatig het bordeel in het dorp, waar hij vriendschap sluit met twee dames:
Dindina en Clara. Hij overweegt met pensioen te gaan, maar moet nog één allerlaatste klus klaren
'One of the most intense and engrossing thrillers of the last decade' - Amazon reviewer An action-packed and utterly gripping,
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globetrotting thriller - for fans of I AM PILGRIM by Terry Hayes, NOMAD by James Swallow, Mark Dawson's THE CLEANER, and
THE DECEIVERS by Alex Berenson. ************** Smuggled to the Middle East as a child. Trained as one of the most elite
insurgents of his generation. Forced to do things no one should, for a cause he couldn't believe in. But as his brothers were
preparing to kill, he was looking for a way out. Now, on the eve of the deadliest coordinated attacks the world has ever seen, he
finally has his chance. He will break free and hunt down those who made him a monster. He must draw on all his training to
survive. He is SLEEPER 13. ************** SLEEPER 13 is a fast-paced thriller filled with twists and turns and intrigue that will
appeal to readers of big-hitting thriller authors such as Terry Hayes, J.B. Turner, Mark Dawson, Lee Child, David Baldacci, Mark
Greaney, Alex Berenson, Michael Connelly, and Scott Mariani. 'An original action-packed international thriller with tension and
danger on every page' - Michael Wood, author of For Reasons Unknown WHY THRILLER READERS ARE GIVING SLEEPER 13
FIVE STARS: 'Perfect for spy thriller lovers and fans of I Am Pilgrim, Orphan X' - Goodreads review 'I could not put down this
book' - Netgalley review 'Brilliant, gripping' - Netgalley review 'Superb' - Amazon review 'Wow just wow!' - Amazon review 'This has
got to be a best seller' - Amazon review 'Loved it, loved it, loved it' - Amazon review 'Cracking read' - Amazon review 'Very
believable' - Amazon review 'Screams bestseller on every page' Amazon review 'Loved, loved, loved this book' Amazon review
'An original action-packed international thriller with tension and danger on every page' Michael Wood, author of For Reasons
Unknown An action-packed and utterly gripping, globetrotting thriller - for fans of I AM PILGRIM by Terry Hayes, ORPHAN X by
Gregg Hurwitz, NOMAD by James Swallow, Mark Greaney, and THE DECEIVERS by Alex Berenson. ************** Smuggled to
the Middle East as a child. Trained as one of the most elite insurgents of his generation. Forced to do things no one should, for a
cause he couldn't believe in. But as his brothers were preparing to kill, he was looking for a way out. Now, on the eve of the
deadliest coordinated attacks the world has ever seen, he finally has his chance. He will break free and hunt down those who
made him a monster. He must draw on all his training to survive. He is SLEEPER 13. ************** SLEEPER 13 is a fast-paced
thriller filled with twists and turns and intrigue that will appeal to readers of big-hitting thriller authors such as Mark Greaney, A.G.
Riddle, Alex Berenson, Terry Hayes, J.B. Turner, Mark Dawson, Karen Cleveland, and Scott Mariani. THRILLER READERS ARE
GRIPPED BY SLEEPER 13: 'Perfect for spy thriller lovers and fans of I Am Pilgrim, Orphan X' - Goodreads review 'I could not put
down this book' - Netgalley reviewer 'Brilliant, gripping' - Netgalley reviewer
Het is de onschuldige hobby van vele vrouwen: op internet huizensites bezoeken en bij allerlei droomhuizen binnenkijken. Connie
heeft een andere reden om diep in de nacht, als haar man slaapt, de virtuele rondleiding door een huis in Oxford te bekijken. Maar
ze vindt iets anders dan ze zocht: op haar scherm ziet ze een lijk op de vloer liggen. Een lijk dat even later verdwenen is. Is hier
sprake van een slechte grap? Is Connie gek aan het worden? Of speelt iemand een gruwelijk spel met haar?
Megan Goldin De escaperoom Welkom in de escaperoom. De opdracht is simpel: kom er levend uit. De escaperoom van Megan
Goldin is een huiveringwekkende thriller over misleiding en wraak, voor de fans van Het vorige meisje en De vrouw in suite 10. In
de lucratieve wereld van Wall Street zijn Vincent, Jules, Sylvie en Sam ultieme carrièrejagers. Hun leven staat in het teken van
meedogenloze ambitie, miljardendeals en buitensporige luxe. Wanneer de vier vast komen te zitten in een escaperoomlift gaat het
verschrikkelijk mis. Ze worden gedwongen hun onderlinge wedijver opzij te zetten en gezamenlijk opdrachten uit te voeren om vrij
te komen. Naarmate deze onheilspellender worden en er duistere geheimen bloot komen te liggen, wordt de stemming grimmiger.
Als ze willen overleven, moeten ze een laatste raadsel oplossen: wie van hen is een moordenaar? ‘Fantastisch. Een van mijn
favoriete thrillers van het jaar.’ – Lee Child
Snel. Dodelijk. Meedogenloos. Kan Griessel hem stoppen? Het bloedbad bij het luxe gastenverblijf in Franschhoek is het werk van
een professional: drie slachtoffers, drie perfecte hoofdwonden. En niet alleen de mysterieuze spugende cobra op de kogelhulzen
en het onvermijdelijke mediacircus dat op deze moorden zal volgen zijn voor kapitein Bennie Griessel een voorbode van grote
problemen. Twee van de slachtoffers blijken namelijk elitesoldaten. Special Forces. Griessel zit niet op moeilijkheden te wachten,
want hij heeft er al genoeg. Hij drinkt, hij liegt tegen zijn collega's en zijn AA-sponsor en hij had nooit bij Alexa Barnard moeten
intrekken. Dat was een kanjer van een fout. Ellende... In de slaapkamer van het verblijf treft Griessel sporen van een worsteling
aan. Het lichaam van een vierde slachtoffer wordt echter niet gevonden. Ontvoering? Tot overmaat van ramp duikt de moordenaar
op in Kaapstad en neemt de dubieuze nationale veiligheidsdienst de zaak over. Bakken vol ellende...
Wat als het gevaarlijkste wapen ter wereld een tiener blijkt te zijn? Het voormalige hoofd van de Britse geheime dienst Adrian
Weston wordt midden in de nacht wakker gebeld door de premier. Haar bericht is schokkend: de strengst beveiligde firewalls ter
wereld, van het Pentagon, de NSA en de CIA zijn tegelijkertijd gehackt door een hacker met de bijnaam ‘de Vos’. Nog
schokkender is dat de Vos een zeventienjarige Britse scholier blijkt, zonder kwaad in de zin. De jongen beschikt gewoon over een
verbluffend geniale geest. De Amerikaanse veiligheidsdiensten willen dat de jongen wordt uitgeleverd, maar Adrian heeft andere
plannen. In een race tegen de klok moet hij voorkomen dat de jongen in vijandelijke handen valt. Want dan zijn de gevolgen
ondenkbaar...
De reiziger is een aangrijpende roman over een joodse man, Otto Silbermann, die in 1938 weet te ontsnappen aan de
nazipogroms, maar daardoor alles verliest: zijn bezittingen, zijn waardigheid en uiteindelijk ook zijn verstand. Hij vlucht van stad
naar stad om aan zijn achtervolgers te ontsnappen - van Berlijn naar Hamburg, van Nürnberg naar Aken. Hij verblijft wekenlang in
treinen, wetende dat hij in de val zit, maar blijft desondanks geloven in het goede in de mens. Zelfs wanneer hij, gek geworden van
angst, opgesloten wordt in een inrichting, blijft hij aan dat idee vasthouden.
Lokvogel van Flynn Berry is perfect voor de lezers van Het meisje in de trein en Zusje. Als Nora de trein neemt van Londen naar
het platteland om haar zusje, Rachel, op te zoeken, verwacht ze haar op het station aan te treffen. Maar Rachel is er niet en ook
bij haar thuis wacht Nora geen warm onthaal: Rachel is het slachtoffer geworden van een beestachtige moord. Nora is in shock en
ontroostbaar. Ze heeft moeite terug te keren naar het normale leven. Een onopgeloste aanranding uit het verleden heeft ervoor
gezorgd dat ze weinig vertrouwen in de politie heeft, en dus besluit ze de moordenaar van haar zusje zelf te vinden. Maar Nora
raakt steeds verder geobsedeerd door de gruwelijke moord en de geheimen daaromheen... Een geweldige psychologische thriller
over de diepgewortelde liefde tussen twee zussen.
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