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about her family's treacherous past. WHO CAN
YOU REALLY TRUST? As Tandy delves deepr
into the mysteries, the stakes get dangerously
high when her family's enemies seek the ultimate
revenge for long-ago sins. THE BRIGHT LIGHTS
OF PARIS ARE ABOUT TO GO DARK.

Bekentenis van een moordverdachte-James
Patterson 2014-08-07 Na de nacht van de moord
op Malcolm en Maud Angel weet hun dochter
Tandy drie dingen zeker: 1. Zij was de laatste
persoon die haar ouders nog in leven heeft
gezien 2. De verdenking van de moord rust op
Tandy en haar drie broers en zussen 3. Ze kan
niemand vertrouwen misschien zichzelf niet eens
Tandy gaat op onderzoek uit om de onschuld van
de familie te bewijzen. Opeens krijgt ze steeds
terugkerende flashbacks. De herinneringen
verklaren een aantal vreemde familiegeheimen,
maar het graven in het verleden van haar ouders
brengt ook veel gevaren met zich mee. Want wie
weet welke leugens de Angels hun kinderen nog
meer hebben verteld? James Patterson is de
succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter
wereld, met wereldwijd meer dan 75 miljoen
verkochte boeken. Hij is de schrijver van de
populaire thrillerreeksen Alex Cross en The
Womens Murder Club en de YA-serie Heks &
Tovenaar.

Confessions: The Paris Mysteries-James
Patterson 2014-10-23 WHEN YOUR FAMILY IS
ALL YOU HAVE . . . Scarred by the deaths of
their parents and accusations of murder, Tandy
Angel and her siblings start a new life in Paris
under the watchful eye of an uncle they hardly
know. BUT THEY'VE BETRAYED YOU TIME AND
AGAIN . . . A born detective, Tandy discovers a
locked room in her grandmother's house that
holds ugly secrets about her family's treacherous
past. WHO CAN YOU REALLY TRUST? As Tandy
delves deepr into the mysteries, the stakes get
dangerously high when her family's enemies seek
the ultimate revenge for long-ago sins. THE
BRIGHT LIGHTS OF PARIS ARE ABOUT TO GO
DARK.

De affaire-James Patterson 2011-02-23
Rechercheur Lauren Stillwell is niet het type
vrouw dat snel opgeeft. Dus wanneer ze haar
man een hotel ziet verlaten in het gezelschap van
een jonge blonde vrouw, besluit ze hem terug te
pakken. Maar haar wraakactie loopt compleet
verkeerd af en ze ziet haar wereld stukje bij
beetje in een hel veranderen. Wat een ordinaire
affaire had moeten zijn, draait uit op een
nachtmerrie wanneer ze getuige is van een

Confessions-James Patterson 2015-08-13 WHEN
YOUR FAMILY IS ALL YOU HAVE . . . Scarred by
the deaths of their parents and accusations of
murder, Tandy Angel and her siblings start a new
life in Paris under the watchful eye of an uncle
they hardly know. BUT THEY'VE BETRAYED
YOU TIME AND AGAIN . . . A born detective,
Tandy discovers a locked room in her
grandmother's house that holds ugly secrets
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misdaad met dodelijke afloop. Het
huiveringwekkende geheim dreigt haar leven te
verscheuren, want welke keuze ze ook maakt, het
zal haar altijd duur komen te staan. De affaire is
een wervelende thriller over liefde, verlangens
en levensgevaarlijke geheimen, die de lezer
continu zal verrassen en uiteindelijk ademloos
achterlaten.

verslag te doen van het onderzoek naar de
sensationele moord. Hij raakt ongewild
betrokken bij het dodelijke spel dat de
moordenaar speelt en moet, om te overleven, een
pact met de duivel sluiten. Patterson neemt de
lezer mee op een huiveringwekkende jacht op de
moordenaar, die voert van de stranden van
Hawaii naar de besneeuwde Zwitserse Alpen en
van de achterbuurten in Los Angeles naar de
Amsterdamse grachten.

Confessions: The Paris Mysteries - FREE
PREVIEW (The First 4 Chapters)-James
Patterson 2014-08-18 The City of Lights sets the
stage for romance, drama and intrigue in the
latest Confessions novel from the world's
bestselling mystery writer! After investigating
multiple homicides and her family's decades-old
skeletons in the closet, Tandy Angel is finally
reunited with her lost love in Paris. But as he
grows increasingly distant, Tandy is confronted
with disturbing questions about him, as well as
what really happened to her long-dead sister.
With no way to tell anymore who in her life she
can trust, how will Tandy ever get to the bottom
of the countless secrets her parents kept from
her? James Patterson leads this brilliant teenage
detective through Paris on a trail of lies years in
the making, with shocking revelations around
every corner.

De bekentenissen van Frannie Langton-Sara
Collins 2019-04-04 Londen, 1826. Frannie
Langton is geen alledaagse vrouw: ze is jong,
heeft een opleiding gehad en staat terecht voor
een afschuwelijke dubbele moord. Maar ze is ook
zwart. De rechtbank en de kranten zijn in alle
staten. Wie is deze voormalige slavin - inmiddels
vrije vrouw - die helemaal vanuit de kolonie
Jamaica naar het Engelse moederland gekomen
is om haar werkgevers in hun bed op vreselijke
wijze te vermoorden? Ze was bedoeld als een
geschenk maar bleek hun ondergang. De
getuigenverklaringen zijn schokkend: ze is een
verleidster, een heks en een meesterlijke
manipulator. Maar Frannie heeft en ander
verhaal te vertellen en zal dat koste wat kost
doen, ook als anderen haar liever de mond
snoeren. Sara Collins neemt de lezer mee naar
beide kanten van de Atlantische Oceaan en langs
de duisterste bladzijden van onze geschiedenis.
Het schetst een indringend beeld van hoe ras,
klasse en onderdrukking het slechtste in mensen
naar boven brengt terwijl het voor anderen een
innerlijke kracht aanwakkert. Bovenal is het een
verhaal over een meisje dat in de verkeerde tijd
op de verkeerde plaats geboren is. Een meisje
dat zowel slachtoffer als dader is in een wereld
die haar het liefste ten onder ziet gaan.

Confessions-James Patterson 2015-09-15
Sixteen-year-old Tandy Angel moves to Paris for
a fresh start with her siblings and to be reunited
with James, her lost love, but her detective work
soon uncovers long-buried family secrets that
threaten to destroy her life.

Leugens-Justine Larbalestier 2011-10-09 Micah
geeft grif toe dat zedwangmatig liegt. En dat
kanbest de enige waarheid zijn dieze je ooit
vertelt. In de loop vande jaren heeft ze haar
klasgenoten,haar leraren en zelfs haarouders
bedrogen. Maar alshaar vriend Zach op een
brutemanier om het leven komt, is deschok
misschien groot genoegom haar op het rechte
pad tebrengen. Of niet.

Je bent gewaarschuwd-James Patterson
2011-03-02 Kristin Burns is een getalenteerde,
maar niet al te succesvolle fotografe. Om toch in
haar onderhoud te kunnen voorzien, gaat ze
oppassen bij de welvarende familie Turnbull. Ze
is een toegewijde oppas voor de kinderen, maar
haar passie voor hun vader leidt tot een riskante
en steeds gevaarlijker wordende situatie. Kristins
schuldgevoelens worden versterkt door een
terugkerende nachtmerrie waarin vier ontzielde
lichamen voor een hotel worden gevonden. Ze
zoekt naar de waarheid door de lens van haar
camera en komt daardoor twee dingen te weten:
ze is nergens meer veilig en het lot van iedereen

Bikini-James Patterson 2010-12-02 Op een van
de paradijselijke stranden van Hawaii verdwijnt
een prachtige jonge vrouw. Nog voor haar zwaar
verminkte, levenloze lichaam wordt gevonden,
raakt er nog een jonge vrouw vermist. Journalist
Ben Hawkins wordt naar Hawaii gestuurd om
confessions-the-paris-mysteries-confessions-3
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die ze kent ligt in haar handen. Je bent
gewaarschuwd is wederom een fantastische
psychologische thriller van een van de
populairste schrijvers ter wereld.

straalverliefd op elkaar en houden alle twee van
de stad, maar Pietro weet zich niet los te maken
van de boerenfamilie waaruit hij afkomstig is en
van het land dat zijn ouders met veel moeite voor
hem hebben gekocht. En hij is al helemaal niet
opgewassen tegen zijn moeder, die Hedda
genadeloos afwijst. Een onvoorwaardelijke keuze
voor Hedda is voor hem daarom onmogelijk, wat
haar voor een dilemma plaatst: als Pietro er niet
in slaagt uit de impasse te ontsnappen, moet ze
op zoek naar een nieuw leven - maar dan zal ze
Napels kwijtraken.

De zevende hemel-James Patterson 2021-06-10
De vriendinnen van de Women’s Murder Club
zijn terug met een nieuwe, geruchtmakende
zaak. Een brandstichtende dader lijkt het gemunt
te hebben op machtige en rijke koppels. Nadat
het vierde echtpaar tragisch om het leven komt
door brandstichting, gaan brigadier Lindsay en
haar vriendinnen op onderzoek uit om de
seriemoordenaar te ontmantelen. Maar wanneer
de aanwijzingen haar wel erg dichtbij huis
brengen, belandt ze in de benarde positie tussen
haar liefdesleven en haar werk. Welke uitweg
kiest ze in dit vreselijke dilemma? ‘De zevende
hemel’ is het succesvolle zevende deel van de
'Women’s Murder Club' reeks, een
bloedstollende thriller die je niet zomaar naast je
neer kunt leggen! De Amerikaanse James
Patterson (1947) is een van de succesvolste
auteurs op dit moment met meer dan 300 miljoen
verkochte exemplaren en 1 miljoen verkochte ebooks wereldwijd. Maar liefst 114 boeken
kwamen op de New York Times bestseller lijst,
waarvan 67 op nummer 1 stonden. Dat is een
Guinness World Record! Geen enkele Patterson
thriller laat zijn lezers onberoerd, maar zijn
bekendste werken zijn de thriller reeksen over
‘Alex Cross’, verfilmd met Morgan Freeman in de
hoofdrol, en de ‘Women’s Murder Club’-reeks,
dat verfilmd is tot serie en in 2007 te zien was op
de Nederlandse televisie. In 2015 won Patterson
de Literatuur Award van de National Book
Foundation voor zijn inzet om meer Amerikanen
aan het lezen te krijgen. Voor zijn thrillers, maar
ook enkele romans en kinderboeken, heeft hij
meerdere prestigieuze onderscheidingen
gekregen, waaronder de Edgar Award.

Het dertiende ongeluk-James Patterson
2014-10-14 Detective Lindsay Boxer uit San
Francisco gaat helemaal op in haar nieuwe leven
als moeder. Haar man is geweldig, en ze heeft de
beste vrienden, met wie ze kan praten over alle
onderwerpen, van seks tot moord. Maar dan
stuurt de FBI haar een foto van een moordenaar
uit haar verleden. Op de foto staat een prachtige
vrouw bij een stoplicht, maar Lindsay herkent
achter de verleidelijke blik een psychopaat:
Mackie Morales, de gestoordste en gevaarlijkste
geest waar ze ooit mee te maken heeft gehad. En
Mackie is op jacht naar de leden van de Womens
Murder Club James Patterson (1947) is de
succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter
wereld. Van zijn boeken zijn meer dan 240
miljoen exemplaren verkocht. Hij schreef de
populaire thrillerreeksen: Alex Cross en The
Womens Murder Club. James Patterson woont en
werkt in Florida.

Moordhuis-David Ellis 2017-07-06 Een villa met
zeezicht, een privéstrand en een dodelijk geheim.
Jenna Murphy is sinds haar jeugd niet meer in
haar geboortedorp geweest, maar toch voelt ze
zich er direct weer thuis. Na haar mislukte
carrière bij de politie in New York, hoopt ze op
een nieuw leven in het haar zo bekende en
luxueuze Hamptons. Maar als een
Hollywoodmagnaat en zijn minnares dood
worden gevonden in een verlaten villa wordt
Jenna opnieuw bij een gruwelijk onderzoek
betrokken. Ze ontdekt dat het huis een duistere
geschiedenis verbergt en er worden meer
lichamen ontdekt. Langzaam wordt Jenna
meegezogen in het geheim en ze zal haar leven
moeten riskeren om de waarheid te achterhalen voordat het moordhuis haar volgende slachtoffer
eist.

Zomer van verraad-James B. Patterson 2009
Een jonge strandwacht in Palm Springs laat zich
overhalen te helpen bij een kunstroof die een
dodelijke valstrik blijkt te zijn.

Verloren in Napels-Heddi Goodrich 2019-06-04
De Amerikaanse Hedda en de Italiaanse Pietro
vieren begin jaren negentig het studentenleven
in een vervallen palazzo in de beruchte Spaanse
wijk in Napels, die in deze roman geur en kleur
krijgt in al haar vitaliteit en verval. Ze zijn
confessions-the-paris-mysteries-confessions-3
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De zeventiende verdachte-Maxine Paetro
2018-11-08 San Francisco is in de ban van een
systematische maar onvoorspelbare moordenaar.
Het onderzoek brengt brigadier Lindsay Boxer in
contact met een onwillige informant. Haar
informatie lijkt erop te wijzen dat er iets vreselijk
mis is binnen het politiecorps. De jacht op de
moordenaar lokt Lindsay naar onbekend terrein,
maar treft haar ook persoonlijk. De vriendinnen
van The Women's Murder Club beginnen zich
ernstig zorgen te maken, maar nu er levens op
het spel staan, kan Lindsay niet anders dan tot
het uiterste gaan. Als moeder, brigadier en
vriendin stond Lindsays onvoorwaardelijke
integriteit nooit eerder op het spel. Nu treft ze
een moordenaar die vastbesloten is haar alles af
te nemen.

Het elfde uur-James Patterson 2012-09-06
Lindsay Boxer kan niet lang van haar
zwangerschap genieten. Al haar tijd wordt
opgeslokt door het onderzoek naar de moord op
miljonair Chaz Smith. Hij is neergeschoten met
een wapen dat ook gebruikt is bij de moord op
vier andere criminele kopstukken uit San
Francisco. En het wapen blijkt te zijn ontvreemd
uit de kluis van het politiebureau. Iedereen kan
het gedaan hebben, zelfs haar beste vrienden.
Wanneer een journalist op het spoor van de
diefstal komt, begint hij een serie artikelen
waarin ook Lindsays privéleven wordt
blootgelegd. En ze kan bij niemand terecht voor
steun al helemaal niet bij haar man Joe.

Dag en nacht-Romy Hausmann 2019-08-20 Hij
wil controle. Hij neemt controle. Hij houdt
controle. Lena is al veertien jaar spoorloos
verdwenen. Tot haar ouders plots het
verlossende bericht krijgen dat ze gevonden zou
zijn. Maar dan volgt een nieuwe klap: de vrouw
die bewusteloos in het ziekenhuis ligt is niet
Lena, ze lijkt alleen sprekend op haar… Al snel
blijkt dat de vrouw ontsnapt is aan een pure
nachtmerrie: een man die ze had leren kennen in
de kroeg, sloot haar op in een afgelegen hut in
een bos. Ze moest doen alsof ze een zekere Lena
was en op twee kinderen passen die niet de hare
waren. De man legde hun strikte regels op die ze
nauwgezet moesten volgen. Dag en nacht. Wie is
die man en waarom is hij nog niet opgepakt? En
wat is er met Lena gebeurd? Dag en nacht is een
bloedstollende, tragische en bij vlagen
ontroerende thriller die onder je huid kruipt en je
niet meer loslaat.

De rode jager-Lisa Unger 2017-05-10 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.

Honeymoon-James Patterson 2013-10-17 Een
pasgetrouwd stel stapt in de sauna van hun luxe
bruidssuite en ze komen er nooit meer uit. Als
een ander echtpaar op huwelijksreis naar Rome
aan boord van hun vlucht wordt vermoord, is het
duidelijk dat een moordenaar het heeft ge munt
op net getrouwde stellen. Het is de
angstaanjagende vraag welk gelukkig paar de
volgende slachtoffers zullen zijn. FBI-agent John
OHara probeert de zaken op te lossen, terwijl
special agent Sarah Brubaker achter een andere
vindingrijke seriemoordenaar aan zit, wiens
slachtoffers één macaber ding gemeen hebben.
Intussen vreest elk pasgetrouwd echtpaar voor
hun leven.
confessions-the-paris-mysteries-confessions-3

Schaduw van de nacht-Tess Gerritsen
2019-10-17 Ava Collette ontvlucht haar verleden
in Boston en huurt Brodie's Watch, een oud huis
in een afgelegen kustdorpje in Maine. En ook al
gaan er verhalen over de rondwarende geest van
kapitein Brodie, ze voelt zich er onmiddellijk op
haar gemak. Totdat ze vreemde geluiden begint
te horen en de dorpelingen ontfutselt wat ze
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liever geheim houden voor buitenstaander:
iedere vrouw die het huis bewoont heeft er ook is
komen te overlijden. Is de geest van kapitein
Brodie ervoor verantwoordelijk of is een
moordenaar van vlees en bloed de schuldige?
Iemand die steeds dichter in de buurt van Ava
komt...

opgedragen om de geheimen te ontsluieren die
haar nieuwe bazin krampachtig verborgen
probeert te houden. Esperanza ontdekt dat deze
geheimen nauw verbonden zijn met haar eigen
toekomst en verleden, en ze raakt verstrikt in
een web van intriges, misleiding en verraad, met
een gruwelijke moord als uiteindelijk gevolg.
Michael Cox (1948-2008) studeerde aan
Cambridge University en werkte als biograaf,
schrijver en redacteur. Zijn eerste roman, De zin
van het duister, werd in 2006 gepubliceerd en
genomineerd voor vele prijzen. Cox wordt
geroemd om zijn meeslepende sfeerschetsen van
Victoriaans Engeland en meesterlijke plots.

Zoo-James Patterson 2016-07-14 Het boek bij de
SBS-hitserie Over de hele wereld ontregelen
agressieve dieren het dagelijks leven. Jackson
Oz, een jonge bioloog, beziet de escalatie met
een steeds heviger angst. Wanneer hij bij een
aanval in Afrika een groep leeuwen nauw ziet
samenwerken, begrijpt hij dat de omvang van de
ramp nog veel groter is dan gedacht. Met de hulp
van ecologe Chloe Tousignant probeert Jackson
de wereldleiders te waarschuwen voor het te laat
is. De aanvallen worden steeds wreder en
slimmer en als de oorzaak niet snel wordt
achterhaald, zal de mens nergens meer veilig
zijn.

Natascha Kampusch: Het meisje in de
kelder-Alan Hall 2010-07-01 Acht jaar in handen
van mijn ontvoerder Op 23 augustus 2006 om
12.53 uur vlucht een bleke jonge vrouw haar vrijheid tegemoet. Dit is het moment waar de 18jarige Natascha Kampusch op heeft gewacht
sinds de dag dat ze als 10-jarig meisje op weg
naar school werd ontvoerd. Na 8 jaar
gevangenschap in een onopvallend Oostenrijks
rijtjeshuis, schokt en verbijstert haar verhaal de
hele wereld. Hoe overleefde zij een jeugd
opgesloten in een kelder? Wat voor jonge vrouw
was daaruit tevoorschijn gekomen? Wat voor
man was Wolfgang Priklopil, haar ontvoerder die
nog diezelfde avond van de ontsnapping voor de
trein sprong? En wat had hij van Natascha
gevergd? Terwijl de dagen en weken verstrijken
en Natascha's tv-interview de publieke
nieuwsgierigheid bevredigt, beginnen de vragen
van toon te veranderen. Wat voor relatie hadden
de kidnapper en zijn slachtoffer precies? Waarom
had Natascha zo lang gewacht met haar ontsnapping? Is het waar dat haar ouders Priklopil van
vroeger kenden? Journalisten Allan Hall en
Michael Leidig hebben deze zaak vanaf 1998
gevolgd. Ze hebben gesproken met
politiemensen, advocaten, psychiaters en naaste
familieleden van Natascha. Hun unieke,
indringende verhaal werpt een verhelderend
licht op een even raadselachtige als
verbijsterende ontvoeringszaak.

De twaalfde van nooit-James Patterson
2013-08-22 Brigadier Lindsay Boxer is bevallen
van een prachtig meisje. Helaas kan ze niet lang
van haar verlof genieten; een week na de
geboorte moet ze alweer aan het werk voor een
moordzaak waarbij een aanstormend footballtalent de hoofdverdachte is. Tegelijkertijd wordt
Lindsay geconfronteerd met het vreemdste
verhaal dat ze ooit heeft gehoord. Een
excentrieke professor Engels heeft bizarre
nachtmerries over een gewelddadige moord en
hij is er heilig van overtuigd dat dit echt gebeurd
is. Lindsay gelooft hem in eerste instantie niet,
maar dan wordt de politie gebeld over een
schietpartij die tot in detail overeenkomt met de
beschrijvingen van de professor. Lindsay moet
haast maken met de zaak. Maar haar onderzoek
komt tot stilstand als ze plotseling het grootste
verlies in haar leven dreigt mee te maken.

Het geheime leven van Esperanta GorstMichael Cox 2010-09-30 Sommige geheimen
kunnen niet bewaard blijven In de herfst van
1876 arriveert de negentienjarige wees
Esperanza Gorst op het majestueuze landgoed
Evenwood in Northamptonshire. Ze is daar
aangesteld als dienstmeisje van barones Tansor.
Maar Esperanza is niet zomaar een bediende. Ze
is naar Evenwood gestuurd door de mysterieuze
Madame De L'Orme, die Esperanza heeft
confessions-the-paris-mysteries-confessions-3

Private-James Pattseron 2013-01-24 Wanneer
zijn ex-vriendin dood wordt aangetroffen in zijn
bed, is Jack Morgan direct de hoofdverdachte.
Terwijl het politieonderzoek tegen hem loopt,
krijgt Jacks detectivebureau Private de opdracht
een grootschalige diefstal op te lossen en vraagt
een charmante hotelmanager zijn hulp bij het
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onderzoek naar een reeks moorden in een
luxehotel. Jack probeert zijn eigen onschuld te
bewijzen, maar zijn bureau wordt zo onder druk
gezet dat een van zijn belangrijkste collegas
Private wil verlaten. Jack beseft dat iemand uit is
op zijn ondergang, en op het einde van Private.

hiertoe in staat was en gaat op zoek naar
antwoorden. Al snel ontdekt hij dat zijn
droomvrouw er een dubbelleven op na hield als
succesvolle en manipulatieve lobbyist in
Washington DC. Met zijn zoektocht maakt Ben
echter slapende honden wakker, en hij raakt
ervan overtuigd dat iemand hem probeert tegen
te houden bij de ontmaskering van Dianas
ongeoorloofde zaken. James Patterson is de
succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter
wereld, met wereldwijd meer dan 75 miljoen
verkochte boeken. Hij is de schrijver van de
populaire thrillerreeksen Alex Cross en The
Womens Murder Club. Patterson woont en werkt
in Florida.

Achtste bekentenis-James Patterson
2010-11-30 Tijdens een high societyfeest in San
Francisco verbergt zich dicht bij het feestgedruis
een moordenaar. Slachtoffers zijn Isa en Ethan
Bailey, een van de populairste stellen van de
stad. De moord wordt perfect uitgevoerd: geen
sporen, geen bewijs. Brigadier Lindsay Boxer
gaat op onderzoek uit, maar wordt
geconfronteerd met een tweede misdaad: een
straatpredikant die op brute wijze geëxecuteerd
is. Ondertussen wordt de vriendenclub op de
proef gesteld door een plotseling opbloeiende
liefde. Zal romantiek de vrouwen uit elkaar
drijven? Achtste bekentenis verrast mete en
dubbele dosis onverwachte wendingen en
schokkende onthullingen, zoals alleen James
Patterson dat kan.

Waarheen je ook vlucht-Elizabeth Haynes
2012-10-25 Niemand gelooft Catherine als ze
wordt bedreigd door haar aantrekkelijke en
charmante vriend Lee. Hij probeert absolute
controle over haar leven te krijgen en
manipuleert haar vrienden. Volledig op zichzelf
teruggeworpen, bedenkt ze een plan om te
ontsnappen aan haar dubieuze geliefde een plan
waarvan ze de uitvoering ternauwernood
overleeft. Enkele jaren later probeert Catherine
in een andere stad haar leven opnieuw op te
bouwen en het verleden achter zich te laten.
Langzaam maar zeker leert ze weer op zichzelf te
vertrouwen en krijgt ze haar dwangmatige
obsessies onder controle. Maar altijd blijft de
angst bestaan dat ze Lee ergens weer zal
tegenkomen

Als geen ander-Una LaMarche 2016-01-06 Een
eerste liefde raakt je altijd tot in de kern van je
wezen. Maar alleen de meest wezenlijke liefde
verandert je leven voor altijd. Devorah is een lief
meisje dat nooit is afgeweken van haar strenge
chassidische opvoeding. Jaxon is een grappige en
slimme nerd die zich nooit gemakkelijk heeft
gevoeld in de buurt van meisjes. Ze hebben hun
hele leven doorgebracht in Brooklyn aan
weerszijden van dezelfde straat. Hun paden
hebben elkaar nooit eerder gekruist... Tijdens
een orkaan stranden ze samen in een lift, waar
het lot ze geen andere keuze laat dan een
verbinding aan te gaan. Hoewel hun relatie ten
strengste verboden is, spreken Devorah en Jax in
het geheim met elkaar af en riskeren ze alles om
samen te kunnen zijn. Maar hoe ver kunnen ze
gaan?

Wachten tot je gehoord wordt-Amanda Knox
2013-05-03 In november 2007 was Amanda Knox
20, en ze was net een paar weken eerder naar
Perugia in Italië verhuisd om daar Italiaans te
gaan studeren toen haar vriendin en huisgenote,
de jonge Engelse studente Meredith Kercher, op
wrede wijze werd vermoord. Het
moordonderzoek haalde wereldwijd de
voorpagina's en toen Amanda werd gearresteerd,
zou ze het middelpunt worden van een
mediahype. Jong en naïef als ze was, verdrietig
om de verschrikkelijke dood van haar vriendin en
met niet meer dan basiskennis van het Italiaans,
werd ze aan zware verhoren onderworpen en had
ze de grootst mogelijke moeite om de politie te
verstaan en te zorgen dat ze zelf werd begrepen.
Tijdens de rechtszaak die volgde werd ze het
mikpunt van internationale kritiek en speculatie,
en haar zaak werd op de voet gevolgd door de
rioolpers. In 2009, na een zeer omstreden

Minnares-James Patterson 2014-07-10 Ben is
niet als andere mannen. Zijn hyperactieve brein
heeft altijd prikkels nodig. Films, motorraces,
wiskundige problemen en Diana Hotchkiss, een
beeldschone vrouw voor wie Ben alles opzij wil
zetten. Als Dianas lichaam voor haar
appartement wordt gevonden, lijkt het erop dat
ze zelfmoord heeft gepleegd. Maar Ben kan niet
geloven dat de vrolijke en levenslustige Diana
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rechtszaak, werd ze ten onrechte veroordeeld
voor de moord. In oktober 2011, nadat Amanda
vier jaar in een Italiaanse gevangenis had
doorgebracht en een langdurige
beroepsprocedure had doorlopen, werd het
vonnis vernietigd. Amanda vloog direct terug
naar de Verenigde Staten. In Wachten tot je
gehoord wordt vertelt Amanda Knox voor het
eerst welke verschrikkingen ze werkelijk heeft
moeten doorstaan. Op basis van de dagboeken
die ze bijhield en de brieven die ze schreef
gedurende haar gevangenschap, geeft Amanda
vastberaden een zeer persoonlijk verslag van
haar aangrijpende ervaringen, van de
verslagenheid over de moord op haar vriendin tot
de talloze fouten en misverstanden die tot haar
arrestatie zouden leiden. Ze vertelt uitgebreid
hoe het was om als twintigjarige in een vreemd
land gevangen te worden gezet voor een misdaad
die ze niet had begaan en om door de
internationale media te worden afgeschilderd als
een demon. Ze schetst wat het betekende voor
haar familie en vrienden die steeds op en neer
pendelden om te zorgen dat ze nooit lang alleen
zou zijn. Ze beschrijft hoe haar relatie met de
mensen die in haar onschuld geloofden sterker
werd en hoe de kracht van haar familie haar door
de zwaarste tijd van haar jonge leven heen heeft
geholpen. Uit haar gloedvolle beschrijving van de
uren direct na de rechtszaak en haar vlucht terug
naar de Verenigde Staten blijkt hoe dankbaar
Amanda is dat ze nu weer toekomstplannen kan
maken. Wachten tot je gehoord wordt is een
openhartig verslag van een nachtmerrie die
werkelijkheid werd, de gerechtelijke dwaling die
daarop volgde en de standvastigheid van alle
betrokkenen, ook al leek alles tegen te zitten. Dat
maakt het tot een autobiografie zoals er maar
weinig zijn geschreven. Amanda Knox werd in
2009 in Perugia in Italië veroordeeld voor moord.
In 2011 werd dat vonnis vernietigd en werd haar
onschuld vastgesteld. In maart 2013 verwierp het
Italiaanse Hof van Cassatie de vrijspraak en
besloot dat het proces moet worden overgedaan.
Knox woont nu in Seattle, de stad waar ze
vandaan kwam, en studeert aan de
schrijversvakschool.

stad, en verdwijnt Lindsays man Joe. Hoe meer
ze te weten komt, hoe duidelijker het wordt dat
haar man een verleden deelt met de blonde
vrouw. Volledig in paniek roept Lindsay de hulp
in van haar vriendinnen van The Women's
Murder Club. Ze móet de waarheid achter halen.

De geboorte van Venus-Sarah Dunant
2012-08-01 Florence 1528. De Medici zijn aan de
macht – het is een tijd van hellepreken van de
religieuze Savonarola en de toenemende macht
van de Nachtpolitie. De hoofdpersoon, de
vijftienjarige Alessandra, ontdekt haar passie
voor het schilderen als een talentvolle, jonge
artiest de familiekapel komt verfraaien. Er
ontstaat een bijzondere verstandhouding tussen
de schilder en zijn leerlinge. Zoals dat gaat in die
tijd wordt ze echter uitgehuwelijkt. Het enige
wat er daarna nog van haar verwacht wordt is
het baren van kinderen. Maar ze komt erachter
dat getrouwde vrouwen meer vrijheid genieten
dan ze gedacht had en zo kan ze zich al snel, met
de steun van haar echtgenoot, weer aan het
schilderen wijden. Dan verschijnt echter de
schilder uit haar jeugd opnieuw ten tonele en
neemt haar leven een dramatische wending.

The Paris Mysteries-James Patterson
2015-09-15 The City of Lights sets the stage for
romance, drama and intrigue in the latest
Confessions novel from the world's bestselling
mystery writer! After investigating multiple
homicides and her family's decades-old skeletons
in the closet, Tandy Angel is

Mooie leugens-Lisa Unger 2014-04-08 Als je
hele leven opeens een leugen blijkt... Was Ridley
Jones tien minuten later opgestaan en had ze de
metro genomen in plaats van de taxi, dan was
haar leven misschien niet op z’n kop komen te
staan door dat ene, allesbepalende moment dat
het startschot vormt van een bizarre
aaneenschakeling van gebeurtenissen. Een
mysterieus pakketje maakt duidelijk dat haar
hele leven een grote illusie blijkt te zijn. Al haar
zekerheden zijn in een klap weggevaagd en
Ridley weet niet wie ze nog kan vertrouwen.
Koortsachtig gaat ze op zoek naar antwoorden,
waarbij ze gedwongen wordt om alles wat ze ooit
over zichzelf dacht te weten in twijfel te trekken.
Iedereen lijkt iets te verbergen te hebben – of ligt
het aan haar? Met Mooie leugens schreef Lisa
Unger een sexy literaire thriller die je de adem

De vijftiende affaire-Maxine Paetro 2016-11-10
Een brute moord in een van de meest luxe hotels
in San Francisco doet het levensgeluk van
Lindsay Boxer kantelen. Het onderzoek leidt naar
een knappe blonde vrouw die in contact stond
met de cia, maar voordat Lindsay haar kan
verhoren vindt er een vliegramp plaats in de
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beneemt. Een pageturner pur sang met een van
de meest verfrissende heldinnen sinds jaren.
‘Spannend, sexy, subtiel... De beste nagelbijter
die ik in tijden heb gelezen.’ – Lee Child
#mooieleugens

verwarring, van teleurstelling en onverholen
woede.

Koelcel-David Koepp 2019-09-04 Een
fenomenaal thrillerdebuut van de
scenarioschrijver van Jurassic Park en Mission
Impossible!Roberto Diaz, eliteagent van het
antibioterrorismeteam van het Pentagon, wordt
op pad gestuurd om in Kiwirrkurra, een gehucht
in de Australische outback, een mogelijke
biochemische aanval te onderzoeken. Hij vindt
iets wat nog veel verontrustender is: een extreem
muterende schimmel, in staat om de wereld te
verwoesten. Hij weet het gevaar te bezweren en
slaat een monster van het materiaal op in een
koelcel, in de diepste krochten van een militair
opslagcomplex in de VS.Ruim dertig jaar later
horen twee beveiligingsagenten tijdens een
nachtdienst in een Self Storage-complex een
aanhoudende piep die ze niet kunnen negeren.
Achter een alarmpaneel vinden ze de bron: er is
een storing in een kelder. Ze gaan op onderzoek
uit, maar weten niet dat ze zo de schimmel na
decennialang woekeren een uitweg bieden...Diaz
is de enige die de dreiging kan stoppen. Hij haast
zich naar de andere kant van het land om de
beveiligers – een ex-gevangene en een
alleenstaande moeder – te helpen. Het
onwaarschijnlijke gelegenheidstrio heeft één
angstaanjagende nacht de tijd om het
huiveringwekkende organisme te isoleren. Is het
genoeg om de mensheid te redden?

Het staat op mijn lijstje / druk 1-Jill Smolinski
2008-07 Een jonge vrouw overleeft een
verkeersongeluk en besluit de ambitieuze lijst
met zaken die een minder fortuinlijke vrouw nog
had willen doen voor haar vijfentwintigste, uit te
voeren.

Sterren boven Cornwall-Liz Fenwick
2012-11-15 Kunstenares Maddie erft een huis in
Cornwall. Ze grijpt deze kans op verandering met
beide handen aan en vestigt zich met haar
stiefdochter Hannah in het prachtige maar
verwaarloosde huis, dat een mysterieuze
voorgeschiedenis heeft. Tot haar verbazing
blijken de vrouwen die er voorheen leefden
raakvlakken te hebben met haar eigen leven.
Helaas staat Maddies droom van een rustig leven
op het platteland ver van de realiteit. Het
verdriet om haar overleden man, het constante
gevecht met Hannah en financiële problemen
zorgen ervoor dat ze geen inspiratie meer vindt
voor haar schilderijen. Ze ziet zich genoodzaakt
het huis te koop te zetten. Maar dan komen er
geheimen aan het licht die generaties lang
verborgen zijn geweest...

Het negende oordeel-James Patterson
2011-06-21 Sarah Wells lijkt een alledaagse
vrouw; ze is getrouwd en werkt als lerares
Engels. Maar ze koestert ook een grote droom en
om die te bereiken verdient ze s nachts bij als
juwelendief. Tot het op een nacht misgaat en de
vrouw van een beroemd acteur wordt vermoord.
Brigadier Lindsay Boxer wordt op de zaak gezet,
maar tast in het duister. Haar vriendinnen Cindy
Thomas en Yuki Castellano volgen het onderzoek
nauwlettend, beiden om een eigen reden. Dan
worden een moeder en haar baby neergeschoten
bij hun auto, maar er is niets gestolen en er
worden geen sporen gevonden. Al snel blijkt er
een seriemoordenaar aan het werk te zijn. The
Womens Murder Club gaat de strijd aan voordat
er nog meer onschuldige slachtoffers vallen.

Klein Engeland-Jonathan Coe 2019-03-21
Engeland, 2010. Autofabrieken worden
vervangen door inwisselbare winkelketens en in
Londen gaan verhitte rellen en demonstraties
over in enthousiasme voor de aanstaande
Olympische Spelen. In Klein Engeland beschrijft
Jonathan Coe, een van de beste chroniqueurs van
onze tijd, de levens van een kleurrijke groep
personages in een periode van grote
veranderingen. Ian en Sophie zijn net getrouwd
en hebben ieder een ander idee van de toekomst
van hun land en mogelijkerwijs over de toekomst
van hun relatie. Doug, een politiek commentator,
schrijft gepassioneerde columns over de armrijkverhoudingen vanuit zijn onbetaalbare
appartement in Chelsea, terwijl zijn dochter juist
alles doet om sociale gelijkheid te bevorderen.
Benjamin Trotter heeft moeite met zijn
middelbare leeftijd en probeert nog één keer iets
nieuws in zijn leven. Dit is het verhaal van het
moderne Engeland. Een verhaal van nostalgie en
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