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Arts & Entertainment, National Geographic, Dateline,
48 Hours, and American Jails TV series have
portrayed the inside of our country’s worst jails and
prisons. I have always been fascinated during my
incarceration I wondered why the jail did not warrant
a story. County jail is a city within walls inmates
become complacent with the self-contained
structure, three meals, a cot, cable TV, and other
amenities keep the revolving door spinning inmates
to and fro in the penal system. The journey from
sally port to cell is an experience you will not have
anywhere overwhelming about the women who
choose this way of lifestyle, trapped up in an
atmosphere providing sense of security and added
supplementary basic necessities for daily life.
Repeat offenders’ violation of parole/probation
and/or new charge(s) go through the booking and
classification formalities that can have inmates held
for months to years before transfer to an upstate
prison. Trapped up will take the reader on a journey
through few county and state penal systems in new
jersey for women who conform to this separate way
of life without day-to-day assumed responsibilities as
civilians.
Dit verhaal kent twee beginpunten. Een daarvan is
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op een landingsbaan in Alaska. Het andere is aan de
oever van een meer, waar de regen als mist op me
neerdaalt, terwijl de houten resten van de blokhut
nog nasmeulen. Ik zal je beide versies vertellen: wat
er gebeurde voordat mijn vader stierf, en wat er
daarna gebeurde. En wanneer ik daarmee klaar ben,
of te zwak ben om nog door te schrijven, dan zal ik
dit notitieboek achterlaten op de plek waar de hut
heeft gestaan. Mocht iemand ons, of mij, ooit komen
zoeken, wie weet vinden ze dan mijn verhaal. Dus
als jij dit leest, ben ik waarschijnlijk dood.
El cadáver de una mujer ha aparecido sumergido en
una trampa para cangrejos en las gélidas aguas del
estrecho de Puget. La inspectora Tracy Crosswhite,
de la Sección de Crímenes Violentos de la policía de
Seattle, deberá emplearse a fondo para averiguar,
en primer lugar, quién es la víctima, pues esta,
según revela la autopsia, parece haber querido
ocultar su identidad por todos los medios. ¿De quién
estaba huyendo? Los indicios apuntan a que podría
tratarse de una mujer que llevaba varios meses
desaparecida, pero los detalles relativos a su
pasado ofrecen pruebas contradictorias que no
hacen más que enturbiar la investigación.
Angustiada por los recuerdos del asesinato de su
hermana y del tiempo que estuvo sin resolver, Tracy
irá desvelando una retorcida historia de brutales
traiciones y codicia desesperada que la llevará a
arriesgarlo todo para hacer frente a un asesino que
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no tiene ninguna intención de dejarse atrapar sin
luchar a muerte.
Rechercheur Elizabeth Black wordt geconfronteerd
met haar verleden in de nasleep van een bruut
schietincident. Een jongen met een pistool staat te
wachten op de man die zijn moeder vermoordde. Na
dertien jaar in de gevangenis komt een goede
politieman vrij. Maar voor hoelang? En op het altaar
van een verlaten kerk, ver weg op een heuvel, is het
onvoorstelbare net gebeurd. Dit is een stad aan de
rand van de afgrond. Dit is een weg zonder genade.
Weg zonder genade is een prachtig geschreven
thriller vol spanning, geheimen, verraad en
onverwachte wendingen, die de lezer vanaf de
eerste bladzijde dwingt door te lezen. John Hart is
de enige auteur die voor opeenvolgende boeken de
prestigieuze Amerikaanse Edgar Award won.
Eerdere titels als Het ijzeren huis waren wereldwijde
bestsellers. ‘Groots, heftig en onmogelijk weg te
leggen, op de eerste pagina was ik verkocht. John
Hart is een meesterlijke verhalenverteller.’ Harlan
Coben ‘Ik kon niet wachten om zijn volgende boek
in handen te krijgen. Ik werd niet teleurgesteld, Weg
zonder genade is een triomf.’ Corban Addison ‘De
proloog is hartverscheurend en de volgende
hoofdstukken zuigen je naar binnen als materie in
een zwart gat. Lees dit boek!’ David Baldacci
Bidden wij voor Owen Meany beschrijft de
bijzondere en noodlottige vriendschap tussen twee
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opgroeiende jongens in New Hampshire. Met een
ongelukkig geslagen honkbal doodt Owen Meany de
moeder van zijn beste vriend. Wat Owen na dit
ongeluk ervaart is ongelooflijk en beangstigend. Met
grote nauwkeurigheid weet hij hoe de rest van zijn
leven zal verlopen en welk onafwendbaar lot hij
tegemoet gaat.
Gwen heeft haar kinderen gered van haar ex,
seriemoordenaar Melvin Royal. Maar de strijd is nog
niet gestreden. Melvin is ontsnapt uit de gevangenis
en Gwen ontvangt een bericht: Jij bent nergens
veilig Nu ook Gwens schuilplaats aan Stillhouse
Lake hen niet langer kan beschermen, brengt ze
haar kinderen onder bij een bewapende buurman.
Zelf gaat ze op jacht met Sam Cade, de broer van
een van Melvins slachtoffers. Gwen weet wat ze
moet doen, ze heeft de kunst kunnen afkijken van
een van de meest gestoorde moordenaars ooit.
Maar de strijd blijkt heviger dan verwacht. Eén ding
is zeker: één van hen zal sterven
In Schrijfster in Jeruzalem van Tessa Afshar reizen
Sarah en Darius naar Israël om de muren van
Jeruzalem te herbouwen. Sarah is getrouwd met
Darius. Ze heeft alles wat haar hartje begeert, maar
haar man lijkt soms onbereikbaar. Darius betwijfelt of
het wel een goede beslissing was om een Joodse tot
vrouw te nemen. Zeker wanneer zij samen met haar
neef Nehemia er voor pleit om de muren van
Jeruzalem te gaan herbouwen. Als Darius wordt
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aangesteld als opzichter reist hij met Sarah naar
Israël. Zal de weg, die vol gevaren en verrassende
herinneringen is, hem helpen om de hand van God
in zijn leven te zien? Van Tessa Afshar verschenen
eerder Achter de muren van Jericho en Schrijfster
aan het Perzische hof.
Engeland, 1583. Elizabeth I zit al 25 jaar op de
troon, maar wordt geplaagd door katholieke
samenzweringen om haar te vermoorden en
Engeland te doen terugkeren naar Rome complotten
die rijpen in de Europese ambassades en de fel
paapse universiteit van Oxford. Giordano Bruno
afvallige monnik, dichter, wetenschapper en magiër
arriveert in Londen, op de vlucht voor de inquisitie
vanwege beschuldigingen van ketterij. Bruno gelooft
dat de aarde om de zon draait, en dat het universum
oneindig is en vol zit met onontdekte werelden. Dat
is genoeg om hem te doen branden op een staak. In
Engeland zoekt hij een boek met oeroude
waarheden, waarvan hij gelooft dat het een eind zal
maken aan de religieuze oorlogen en de manier
waarop de mensheid over God denkt voor altijd zal
veranderen. Bruno gerekruteerd door Elizabeths
spionnenmeester, sir Francis Walsingham, en
undercover naar Oxford gestuurd. Als Bruno een
patroon ontdekt in een serie gruwelijke moorden,
vermoedt hij dat de moordenaar een boodschap
probeert te sturen, maar wat en aan wie? Zijn de
doden slachtoffers of martelaren? Op jacht naar de
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killer in de beschaduwde kloostergangen van de
colleges en de achterbuurten van Oxford, ontdekt
Bruno dat zelfs de meest wijze mannen soms
waarheid en ketterij niet kunnen onderscheiden.
Hercule Poirot reist op uitnodiging van Richard
Devonport per luxe koets naar Kingfisher Hill. Hij is
gevraagd om te bewijzen dat Richards verloofde niet
schuldig is aan de dood van zijn broer Frank. In de
koets staat een vrouw in paniek op en eist een
andere plek, ze beweert dat als ze op haar plek blijft
zitten ze vermoord zal worden. Poirot ruilt van plek
met haar en gaat aan de slag als hij bij de
Devonports aankomt. De verbijstering is groot als de
vrouwelijke passagier daar aanklopt en even later
vermoord wordt gevonden. Wie is de mysterieuze
vrouw en wie heeft haar vermoord?
In October 1931, Dick Tracy made his debut on the
pages of the Detroit Mirror. Since then America's
most famous crime fighter has tangled with a variety
of protagonists from locations as diverse as the inner
city and outer space, all the time maintaining the
moral high ground while reflecting American popular
culture. Through extensive research and interviews
with Chester Gould (the creator of "Dick Tracy"), his
assistants, Dick Locher (the current artist), Max Allan
Collins (who scripted the stories for more than 15
years) and many others associated with the strip,
Dick Tracy as a cultural icon emerges. The strips
use of both innovative and established police
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methods and the true-to-life portrayals of Tracy's
family and fellow cops are detailed. The artists
behind the strip are fully revealed and Dick Tracy
paraphernalia and the 1990 movie Dick Tracy are
discussed. Dick Tracy's appearances in other
media--books, comics, radio, movie serials, "B"
movies, television dramas, and animated
cartoons--are fully covered.
Detective D.D. Warren raakt gewond bij het
intensieve onderzoek naar moorden die verdacht
veel lijken op die van seriemoordenaar Harry Day.
Alleen: Harry Day is al veertig jaar dood. Het spoor
leidt naar zijn twee dochters. Shana Day trad in haar
vaders voetsporen en zit al jaren vast voor meerdere
moorden. Zijn andere dochter, Adeline, werkt
inmiddels als psychiater en heeft een zeldzame
genetische aandoening waardoor ze geen pijn kan
voelen. D.D. Warren gaat op bezoek bij Adeline. Hoe
kan haar zus, die al tien jaar eenzaam is opgesloten,
de belangrijkste verdachte zijn voor deze brute
moorden? Of is Adeline zelf misschien beïnvloed
door haar vader?
Vier maanden na de dodelijkste aanslag op
Amerikaans grondgebied sinds 9/11, is Londen het
nieuwe doelwit van is. Een reeks bomaanslagen laat
een spoor van vernieling achter. De terreuraanval
was briljant gepland, maar toch is er één los eindje.
Kunstrestaurateur én meesterspion Gabriel Allon
wordt op de zaak gezet. Hij vindt al snel een
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connectie met een terreurcel in Saint-Tropez, bij de
flamboyante en schatrijke Jean-Luc Martel en zijn
echtgenote Olivia Watson, een beeldschoon extopmodel. Zíj beweert niet te weten dat Martel zo rijk
is geworden door drugshandel. Híj heeft zogenaamd
niet door dat hij zaken doet met een man die het
Westen wil verwoesten. Slaagt Gabriel Allon erin om
via hen bij het brein achter de aanslagen te komen?
Het huis der spionnen is een verslavende thriller, die
je ademloos achterlaat.
When a woman s body is discovered submerged in a
crab pot in the chilly waters of Puget Sound,
Detective Tracy Crosswhite finds herself with a
tough case to untangle. Before they can identify the
killer, Tracy and her colleagues on the Seattle PD s
Violent Crimes Section must figure out who the
victim is. Her autopsy, however, reveals she may
have gone to great lengths to conceal her identity.
So who was she running from? After evidence
surfaces that their Jane Doe may be a woman who
suspiciously disappeared months earlier, Tracy is
once again haunted by the memory of her sister s
unsolved murder. Dredging up details from the
woman s past leads to conflicting clues that only
seem to muddy the investigation. As Tracy begins to
uncover a twisted tale of brutal betrayal and
desperate greed, she ll find herself risking everything
to confront a killer who won t go down without a
deadly fight. Once again, "New York Times"
Page 8/25

Read Book The Trapped Girl The Tracy
Crosswhite Series Book 4
bestselling author Robert Dugoni delivers a taut,
riveting thriller in the fourth installment of his
acclaimed Tracy Crosswhite series."
Een ontroerend en bekroond feel good verhaal voor
ieder mens dat wel eens het gevoel heeft buiten de
boot te vallen of anders te zijn. 'Iedereen is goed in
iets, op zijn eigen manier. Maar als je een vis in een
boom laat klimmen en hem daarop beoordeelt, zal
hij zijn hele leven denken dat hij dom is.' - Albert
Einstein Ally is slim. Slim genoeg om iedereen voor
de gek te houden. In welke klas ze ook terechtkomt,
ze is kampioen in het voorkomen dat iemand haar
geheim ontdekt. Ze kan namelijk niet lezen. Maar
dan krijgt ze een nieuwe meester. Hij begrijpt dat er
achter Ally’s stoerheid een ander meisje zit. Een
meisje dat helemaal niet dom is, maar dyslectisch.
Voor Ally vallen alle puzzelstukjes langzaam op hun
plaats. Haar zelfvertrouwen groeit en er gaat een
wereld voor haar open.
Een mysterieuze oude foto leidt tot de ontdekking
van een vreselijk geheim... Deels historische roman
voor fans van Kate Morton en Carol Drinkwater.
1943: De hele wereld is in staat van oorlog, en de
bewoners van Tyneham wordt gevraagd hun thuis
op te offeren – het dorp wordt overgedragen aan het
Britse leger. Maar op de vooravond van de
overdracht zal een vreselijke gebeurtenis ervoor
zorgen dat drie van hen voor altijd verdwijnen. 2017:
Melissa hoopte dat een vakantie aan de kust van
Page 9/25

Read Book The Trapped Girl The Tracy
Crosswhite Series Book 4
Dorset haar relatie uit het slib zou trekken, maar
ondanks de idyllische omgeving gaat het juist
bergafwaarts. Dan vindt Melissa een mysterieuze
foto, van een vrouw uit het vergeten dorp Tyneham.
Ze is vastbesloten om te ontdekken wat het verhaal
achter de oude foto is. Maar Tyneham verbergt een
gruwelijk geheim...
Wanneer Reacher in deze zevende Jack Reacherthriller van Lee Child de jonge Richard Beck redt van
een brute kidnap, raakt hij verstrengeld in een veel
grotere criminele zaak. Als Reacher in Spervuur, de
zevende Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur
Lee Child, getuige is van een brute kidnap in Boston,
neemt hij het recht in eigen hand. Hij redt een
doodsbange jonge man, Richard Beck. Het loopt uit
op een fatale schietpartij. Richards vader lijkt niet
zuiver op de graat te zijn. Mogelijk een drugsbaron.
Jack Reacher gaat onder valse vlag uitzoeken wat er
op het landgoed van de Becks aan de hand is. Heeft
Quinn er iets mee te maken? Die schoft is toch
allang dood? Lee Child is winnaar van de
prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017
werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de
International Thriller Writers. Zijn Jack Reacherserie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd
miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes
Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Een
uitgekiende mix van seks, spionage, spanning en
non-stop actie.’ Washington Post
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In 2020 verschijnt de achtdelige Netflix-serie
Shadow and Bone, gebaseerd op de vorige serie
van Bardugo, van de makers van Stranger Things
Alex Stern heeft altijd geesten kunnen zien, maar ze
had nooit verwacht dat die gave nog eens van pas
zou komen. Als ze na een jeugd vol angsten een
beurs krijgt om aan de prestigieuze Yale-universiteit
te studeren, is ze stomverbaasd. Waarom wordt
uitgerekend zij uitgenodigd? Het antwoord blijkt al
snel: vanwege haar gave. Op Yale maken acht
geheime genootschappen de dienst uit. Ze opereren
vanuit de schaduwen, waar ze rituelen uitvoeren die
de wereld naar de hand van de elite zetten. Om hun
activiteiten veilig en geheim te houden, bestaat Het
negende huis. Een negende genootschap dat de
taak heeft de geesten op afstand en de levenden
veilig te houden. Als het lijk van een neergestoken
meisje wordt gevonden, komt Het negende huis
direct in actie. De genootschappen ontkennen elke
verantwoordelijkheid, maar Alex heeft haar twijfels.
Ze gaat op onderzoek uit en hoe dichter ze bij de
waarheid komt, des te groter wordt het gevaar. Alex
wordt in de gaten gehouden en de geesten worden
steeds agressiever. Als haar mentor – de leider van
Het negende huis – verdwijnt, is de chaos compleet.
Hoe kan Alex zich verweren tegen een onzichtbare
vijand die overal tegelijkertijd lijkt te zijn?
Wanneer het misbruikte en levenloze lichaam van
een elfjarig jongetje wordt gevonden, wijzen
Page 11/25

Read Book The Trapped Girl The Tracy
Crosswhite Series Book 4
ooggetuigen en forensisch materiaal onmiskenbaar
in de richting van de populaire coach van het
plaatselijke Little League-team. Maar de verdachte,
die met groot machtsvertoon wordt gearresteerd,
heeft een waterdicht alibi. Detective Ralph Anderson
raakt na verder onderzoek ook overtuigd dat hij
inderdaad buiten de stad was. Hoe kan hij dan
tegelijkertijd op twee plekken zijn geweest?
`Haar beste roman sinds Meisje met de parel’ –The
Independent `Tracy Chevalier heeft de tijdloze
manier van schrijven weten te gebruiken die
kenmerkend is voor een klassieker. Honor Brights
verhaal is ontzettend boeiend.’ – New York Journal
of Books `Tracy Chevalier heeft een prachtig verhaal
geweven, waarin ze haar hoofdpersoon plaatst op
een explosief keerpunt in de geschiedenis, met
problemen rond de afschaffing van de slavernij, een
zeer snel groeiende industrie, Amerika’s
ondernemende geest en de rassenscheiding.’ –
Independent on Sunday
Aanbeland op zijn vierde school in zes jaar tijd, weet
diplomatenzoon Osei Kokote dat hij een bondgenoot
nodig heeft wil hij zijn eerste schooldag overleven.
Hij heeft dus geluk dat het klikt met Dee, het
populairste meisje van de school. Maar één leerling
kan het niet uitstaan getuige te zijn van deze
ontluikende verwantschap: Ian besluit om de
vriendschap tussen de zwarte jongen en het gouden
meisje te verwoesten. Aan het eind van de dag
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zullen de school en haar hoofdrolspelers – zowel de
leraren als de leerlingen – nooit meer hetzelfde zijn.
De tragedie van Othello wordt verplaatst naar een
voorstedelijk Washingtons schoolplein in de jaren
70, waar kinderen verliefd worden en al voor de
lunch niet meer verliefd op elkaar zijn, en een
onverschillig racisme beoefenen zoals ze dat bij hun
ouders en leraren hebben opgepikt. Verteld over de
schouders van vier elfjarigen – Osei, Dee, Ian en zijn
tegenstribbelende ‘vriendinnetje’ Mimi – zal Tracy
Chevaliers krachtige drama over vrienden die
worden uiteengereten door jaloezie, pesten en
verraad je wankelend achterlaten. ‘Dit is een
beeldende hervertelling van Shakespeare, en de
wisselwerking tussen zijn personages en hun
motivaties passen wonderwel in de wrede wereld
van het schoolplein.’ – Joanne Harris, auteur van
Chocolat ‘Othello gaat over wat het betekent om
een buitenbeentje te zijn, en dat gevoel kan al op
jonge leeftijd de kop opsteken. We hebben allemaal
weleens aan de rand van een schoolplein vol
pestkoppen gestaan, ons afvragend of we wel
geaccepteerd zouden worden.’ – Tracy Chevalier
The Trapped GirlThomas & Mercer
Daisy Jones & The Six is een verslavende roman
over de opkomst en ondergang van een band, maar
ook over vrouwen die leven voor hun dromen en er
alles voor doen om die te laten uitkomen. In Daisy
Jones & The Six van Taylor Jenkins Reid droomt de
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knappe maar instabiele Daisy Jones er eind jaren 60
van een beroemd zangeres te worden. Ze wordt
voorgesteld aan Billy Dunne, de frontman van de
opkomende rockband The Six. De vonken spatten
ervan af en hun eerste hit slaat in als een bom.
Billy’s vrouw is zich bewust van de chemie tussen
haar man en Daisy, maar hun huwelijk en gezin
staan voorop. Die romantiek is niets voor de coole
toetsenist Karen die de liefde opzijschuift voor haar
carrière in een tijd die daar nog niet rijp voor is.
Daisy Jones & The Six is een verslavende roman
over de opkomst en ondergang van een band, maar
bovenal over drie krachtige vrouwen die leven voor
hun dromen en er alles voor overhebben om die te
laten uitkomen. ‘Ik viel als een blok voor Daisy en
verslond deze roman in een dag!’ – Reese
Witherspoon ‘Deels onthullende celebritymemoires
deels A Star Is Born. Je leest het in één nacht uit.’ –
Vogue Best New Books 'Volledig geloofwaardig en
een feest om te lezen.' - The Times 'Reid is
onovertroffen in het neerzetten van imperfecte
personages, en de strakke plot doet je racen naar
het einde van deze verslavende roman.' - Publishers
Weekly (starred)
‘Opnieuw een duistere topper van Jewell, vol
verbluffende momenten en kleurrijke personages.’ –
Booklist In een groot huis in het Londense Chelsea
ligt een baby wakker in haar wiegje. Gevoed en
verzorgd, wacht ze vrolijk tot iemand haar oppakt. In
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de keuken liggen, naast een haastig gekrabbeld
briefje, drie lichamen. Ze zijn al enkele dagen dood.
Wie heeft er in de tussentijd voor de baby gezorgd?
En waar is diegene gebleven? ‘Het perfecte boek
voor bij het zwembad... voor overal, eigenlijk. Deze
thriller is verslavend, ontroerend en ik kan hem niet
genoeg aanbevelen!’ – Sophie Hannah
De P.S. I Love You Club is het vervolg op de
wereldwijde bestseller P.S. I Love You van Cecelia
Ahern. Een verhaal dat de harten van lezers
wereldwijd veroverde. Wanneer Holly Kennedy wordt
benaderd door de P.S. I Love You Club wordt haar
rustige leven op zijn kop gezet. Geïnspireerd door de
brieven van Holly’s overleden man wil de club dat
Holly hen helpt met het schrijven van hun eigen
afscheidsbrieven. Als Holly één ding niet wil, is het
teruggaan naar het verdriet van toen. Nu, zeven jaar
later, wil ze juist vooruitkijken. Maar Holly leert leden
van de club toch kennen en ze beseft dat wanneer je
van iemand houdt, er altijd nog iets te zeggen valt...
C.J. Box won de Anthony Award en de Edgar Allan
Poe Award voor zijn boeken. Zijn originele
thrillerserie rond jachtopziener Joe Pickett is in 27
talen vertaald. Een uur voor zonsondergang en Joe
Pickett bevindt zich diep in de bossen rond de Rocky
Mountains. In zijn linkerhand houdt hij zijn geweer en
zijn rechterhand zit vastgebonden aan het stuur van
zijn auto. En Lamar Gardiners ontzielde lichaam
hangt tegen de boom voor hem. De moord op Lamar
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en een opkomende, ijskoude winterstorm zijn een
waarschuwing: ga van de berg af. Maar Joe weet dat
dit nog maar het begin is. Ergens tussen de dichte
begroeiing spant een moordenaar zijn boogpees met Joe als zijn prooi... 'Een van de beste thrillers
van het jaar.' - LA Times
Libby en haar man Justin komen na een avondje uit
thuis bij hun vijftienjarige dochter, maar stuiten op
drie onbekende mannen voor hun huis. Een taser is
genoeg om het gezin uit te schakelen, en als ze
wakker worden bevinden ze zich in een verlaten
gevangenis ooit gebouwd door het bedrijf van Justin.
Terwijl het gezin probeert samen te werken om te
overleven domineert een vraag hun gedachten:
waarom zijn ze alle drie gekidnapt? Politieagente
Tessa Leoni vertrouwt de zaak niet, want het is zeer
ongebruikelijk dat kidnappers een heel gezin
ontvoeren. Samen met de plaatselijke sheriff besluit
Tessa dieper te gaan graven in het leven van Libby
en Justin. Al snel stuit ze op zeer onverwachte
informatie, en het lijkt erop alsof Libby koste wat kost
een gebeurtenis uit het verleden geheim wil houden.
Lisa Gardner is een van de meest geprezen en
succesvolle misdaadauteurs ter wereld. In 2012
stond ze met maar liefst drie titels tegelijk in de New
York Times-bestsellerlijst. Lisa woont in New
Hampshire met haar gezin. Haar meest recente
thriller is In haar naam.
"When a woman's body is discovered submerged in
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a crab pot in the chilly waters of Puget Sound,
Detective Tracy Crosswhite finds herself with a
tough case to untangle. Before they can identify the
killer, Tracy and her colleagues on the Seattle PD's
Violent Crimes Section must figure out who the
victim is. Her autopsy, however, reveals she may
have gone to great lengths to conceal her identity.
So who was she running from? After evidence
surfaces that their Jane Doe may be a woman who
suspiciously disappeared months earlier, Tracy is
once again haunted by the memory of her sister's
unsolved murder. Dredging up details from the
woman's past leads to conflicting clues that only
seem to muddy the investigation. As Tracy begins to
uncover a twisted tale of brutal betrayal and
desperate greed, she'll find herself risking everything
to confront a killer who won't go down without a
deadly fight." --from Amazon.
‘The invitation to stay at the haunted castle came on the
second morning of the school summer holidays... “It’s
from your father’s great aunt Alice in the Highlands of
Scotland. We haven’t heard from her for years. She
lives in an old remote castle in a forest in the middle of
nowhere...”’ When Tracy and Sebastian go to stay with
their great aunt in her old castle in the Highlands of
Scotland, they are intent on searching for a secret, longlost hidden chamber which legend says hides priceless
treasure that has never been found. Unfortunately for the
children, a malevolent ghost has been haunting the
castle for four centuries, waiting to wreak revenge. In
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searching for the hidden chamber, the children are
unwittingly putting themselves in great danger.
Unbeknownst to them, witchcraft was once practised in
the castle, and sinister dark magic is still lurking within
the castle walls waiting to be unleashed again. On
Tracy’s bedroom wall in the castle, there is a mysterious
painting which holds a very dark and terrifying secret... It
was night. Suddenly Tracy awoke with a jolt. Something
had disturbed her in her sleep. There seemed to be the
sound of someone crying in the distance. A feeling of
panic came over Tracy as for a moment she didn’t know
where she was. Everything around her was pitch black...
The Haunted Painting on the Wall is a chilling tale that
will appeal to children aged 9-12.
Je kunt hem niet zien. Maar hij jou wel... Criminologe
Kate Marshall is met haar zoon aan het duiken als ze
een huiveringwekkende ontdekking doen. Ze vinden het
lichaam van een tiener, verstrikt onder water. De politie
bestempelt het al snel als een tragisch ongeluk, maar
Kate is daar niet zo zeker van. Er klopt heel veel niet:
wat deed het slachtoffer daar midden in de nacht? En als
hij zo’n sterke zwemmer was, hoe verdronk hij dan? De
verdronken tiener is het meest recente slachtoffer in een
reeks mysterieuze sterfgevallen en verdwijningen rond
Shadow Sands. Over deze plek doen veel vreemde
verhalen de ronde, en al jarenlang verdwijnen er
regelmatig mensen. Dan raakt ook een jonge
onderzoekster, Magdalena Rossi, vermist. Kate vraagt
haar partner Tristan Harper om mee te helpen zoeken
naar de vrouw – voordat het te laat is. In de pers ‘Hoe
dan ook is deze nieuwe serie er een die geen herkansing
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nodig heeft. Het eerste boek staat er meteen, en past
prima in het rijtje andere populaire Britse series van
auteurs als M.J. Arlidge.’ **** Hebban.nl over Zonder
gezicht ‘Bryndza leest altijd als een trein.’ VN Detective
& Thrillergids ‘Opnieuw alle ingrediënten van een
bloedstollende thriller, met vaart geschreven en klaar om
verfilmd te worden.’ NBD Biblion
‘Een hilarische en leerzame zoektocht naar liefde.’
NRC Handelsblad Als je op zoek bent naar liefde, dan is
het aanbod geen probleem: we hebben 24 uur per dag
een bar in onze broekzak zitten. We beschikken over
meer romantische opties dan ooit eerder in de
menselijke geschiedenis. Waarom zijn zo veel mensen
dan toch gefrustreerd? Aziz Ansari, comedian en acteur,
heeft met behulp van socioloog Eric Klinenberg
uitgebreid onderzoek gedaan naar de liefde. Ze
ontwierpen een enorm onderzoeksproject, met
honderden interviews en focusgroepen van Tokio tot
Parijs, en riepen de hulp in van ’s werelds bekendste
sociale wetenschappers. Het resultaat is een even
hilarisch als interessant boek over de liefde, voor zowel
de bezette als vrijgezelle lezer. De pers over Moderne
romantiek ‘Ansari beschrijft zoveel gênante anekdotes,
afgrijselijke sms’jes en compleet mislukte afspraakjes
dat je er wel om móét lachen.’ de Volkskrant ‘Op
geestige wijze legt stand-upcomedian Aziz Ansari uit dat
daten in deze tijd verre van eenvoudig is.’ AD Magazine
Het gezin Kellaway ontvlucht na een dramatische
gebeurtenis het landelijke Dorset en gaat in het
laatachtiende-eeuwse Londen wonen. Ze komen terecht
in de arbeiderswijk Lambeth, als buren van de
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straatarme dichter en schilder William Blake. Vader
Kellaway gaat als timmerman werken voor een circus.
En Jem, de jongste zoon van het gezin, raakt bevriend
met Maggie Butterfield. Jem is verlegen en
teruggetrokken, terwijl de spontane Maggie vol leven zit.
Ze kent bovendien elke uithoek van de buurt. De twee
kinderen krijgen een sterke band, vooral ook door hun
vriendschap met Jems buurman en zijn vrouw. In Parijs
woedt ondertussen de Franse Revolutie, en in Londen
voeren de volgelingen van de koning een waar
schrikbewind uit â iets wat uiteindelijk zijn invloed zal
hebben op het leven van Jem en Maggie.
In de zomer van 1991 was ik een gewoon kind. Ik deed
gewone dingen. Ik had vriendjes en vriendinnetjes, en
een moeder die van me hield. Ik was net als jij. Tot de
dag dat mijn leven werd gestolen. Achttien jaar lang was
ik een gevangene. Ik was iemands bezit, om te
gebruiken en misbruiken. Achttien jaar lang mocht ik mijn
eigen naam niet uitspreken. Ik werd moeder en werd
gedwongen een zus te zijn. Achttien jaar lang heb ik een
onmogelijke situatie overleefd. Op 26 augustus 2009
eiste ik mijn naam weer op. Mijn naam is Jaycee Lee
Dugard. Ik zie mezelf niet als slachtoffer. Ik heb het
overleefd. Mijn gestolen leven is mijn verhaal; in mijn
eigen woorden, verteld op mijn manier, precies zoals ik
het me herinner. De dennenappel staat voor mij symbool
voor het zaad van een nieuw begin. De JAYC
Foundation helpt mensen opnieuw te beginnen met
behulp van therapie met dieren. Ze biedt ondersteuning
en faciliteiten om gezinnen die te maken hebben gehad
met ontvoering en de traumatische ervaringen die
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daarmee samenhangen, tijdig te kunnen helpen
gezinnen die moeten leren hoe ze er weer bovenop
kunnen komen, zoals mijn eigen gezin. Daarbij wil de
JAYC Foundation schoolkinderen ervan bewust maken
hoe belangrijk het is om op elkaar te letten.
Een nieuwe dag, een nieuwe dood en haar gevaarlijkste
opdracht tot nu toe Forensisch expert Temperance
'Bones' Brennan wordt opgeroepen naar de locatie van
een afschuwelijke brandstichting. Een jong gezin is door
een vlammenzee opgeslokt en er is geen ooggetuige,
geen motief en geen verklaring waarom dit huis een
doelwit werd. Samen met rechercheur Andrew Ryan
brengt het onderzoek naar de gruwelijke vlammenzee
haar naar de wereld van een geheimzinnige professor,
een bizarre communie en een kolonie primaten op een
van de Caroline-eilanden. Kan haar expertise en
overlevingsinstinct haar redden, of wordt dit haar
gevaarlijkste opdracht ooit? Bekend van de hitserie
Bones!
Kate Atkinsons ‘Transcriptie’ is, in de woorden van
‘The Telegraph’, een eigenzinnige spionageroman met
een schitterend gevoel voor het absurde. In 1940 laat de
achttienjarige Juliet Armstrong zich aarzelend rekruteren
door de binnenlandse spionagedienst MI5. Ze wordt
gedetacheerd naar een obscure afdeling die de
activiteiten van een groep pro-fascistische Londenaren in
de gaten moet houden. Het werk is grotendeels
eentonig, maar gedurende een paar weken
angstaanjagend. Na de oorlog sluit ze dat hoofdstuk van
haar leven voorgoed af. Denkt ze. Tien jaar later woedt
er een heel andere oorlog, tegen een nieuwe vijand.
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Juliet is inmiddels producent bij de BBC geworden als ze
wordt ingehaald door schimmige figuren die haar het
verleden betaald willen zetten.
‘Linwood Barclay schrijft even vanzelfsprekend en
geolied als zijn beroemde collega Harlan Coben.’ Het
Parool Promise Falls is niet de soort buurt waar een
gezin thuis wordt doodgeschoten. Maar dat is precies
wat er met de Langleys gebeurt op een warme
zomeravond. Niemand is geschokter dan de directe
buren, Jim en Ellen Cutter. Ze zagen elkaar af en toe bij
een barbecue, en hun zoon Derek was bevriend met
Adam, de zoon van de Langleys. Maar hoe goed kenden
ze elkaar eigenlijk? Promise Falls blijkt meer geheimen
te herbergen dan iemand kon vermoeden. Jim hoeft
alleen maar naar zijn kinderen en naar zijn vrouw Ellen
te kijken en hij weet dat niet alles is wat het lijkt. Maar
wat deed hun zoon in het huis van de Langleys op de
avond dat ze werden vermoord? De angst dat de
moordenaar dichterbij is dan ze al vrezen, blijkt niet
ongegrond te zijn als er meer doden vallen… In de pers
‘Een absolute pageturner.’ Libelle ‘Het laat je niet meer
los.’ Crimezone.nl
'Dit is zowel een grijpt-je-bij-de-strot-thriller als een
aangrijpend familiedrama. Fantastisch.’ – A.J. Finn,
auteur van De vrouw in het raam Je bent weer terug in je
geboortestad na vier jaar in het buitenland. Met een
nieuwe man aan je zij. Jullie zijn op zoek naar een eigen
plek, maar logeren voorlopig bij je broer. En dan ontmoet
je zijn buurman. Directeur op de plaatselijke school.
Twee keer zo oud als jij. Extreem aantrekkelijk. En je
begint hem te volgen. Maar je had nooit kunnen
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vermoeden dat een onschuldige verliefdheid zich zou
ontpoppen tot een dodelijke obsessie. Of dat iemand
anders jou zou gaan volgen... ‘Ik volg je brengt het idee
van een obsessie naar griezelige nieuwe hoogten.’ –
PopSugar
Een razendspannende politieke thriller vol actie en
internationale intrige en doorspekt met het soort
informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton
kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse
Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met
terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier
jaar leiderschap van een president die de positie van
Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade
toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde
chaos en verwarring, en de minister en haar team
moeten erachter komen wie er achter de dodelijke
samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te
profiteren van een Amerikaanse regering die er
internationaal zwakker voor staat dan ooit.
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
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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
ALLES STAAT OP HET SPEL DE JACHT OP DE
ULTIEME PRIJS ARE YOU READY? In 2045 leeft een
aanzienlijk deel van de wereldbevolking in diepe
armoede. De enige manier waarop Wade Watts aan alle
misère kan ontsnappen, is de OASIS: een online virtuele
wereld waar miljarden mensen tegelijk in kunnen
vertoeven. Wanneer James Halliday, de excentrieke
uitvinder van de OASIS, overlijdt, laat hij een zoektocht
achter vol puzzels die te maken hebben met zijn
obsessie met de popcultuur van de jaren tachtig. Degene
die de jacht als eerste voltooit, zal het vermogen van
Halliday erven én de volledige controle krijgen over de
OASIS. Wanneer Wade als allereerste een van de
puzzels oplost, wordt hij van alle kanten opgejaagd door
nietsontziende rivalen. Vanaf dan is er voor Wade nog
maar één manier om te overleven: winnen.
A frank and disturbing view of a child's descent into a
world of drug addiction and gang violence, Notting Hill
Girl is a candid exploration of a life that is reflected in
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every city today. A dramatic insight into what life was like
for a teenage girl in one of England's most notorious
neighbourhoods, Notting Hill Girl serves as a lesson to
us all in what is happening in our society, and how
simple choices can help people to shape their own
destiny.
Rachel herinnert zich steeds meer details over de dag
dat haar ouders werden vermoord. Moord waarvoor zij al
jarenlang opgesloten zit. Ze beseft dat de waarheid
anders is dan haar voorgespiegeld werd. Geworteld in
het kwaad (The Wicked Sister) is de tweede thriller van
Karen Dionne na Dochter van het moeras. Al jarenlang
leeft Rachel in een psychiatrische inrichting, als straf
voor de moord op haar ouders, die ze als kind pleegde.
Maar wanneer ze door een journalistiek onderzoek
nieuwe details over de moorden ontdekt, keert ze terug
naar de blokhut in het afgelegen moerasgebied waar ze
met haar ouders en zus woonde. Terwijl Rachel zich
steeds meer herinnert over wat er echt gebeurde op de
dag dat haar ouders werden vermoord, beseft ze dat de
geschiedenis en de geheimen die ze met haar zus deelt,
misschien wel het allergrootste gevaar vormen... 'Karen
Dionne is een van de beste thrillerauteurs van dit
moment.' – Karin Slaughter
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