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Voor mijn zusje Heather Gudenkauf 2012-02-06 Vier
vrouwen raken onlosmakelijk met elkaar verbonden door de
gevolgen van één nacht, waarin een moord gepleegd is en
waarover iedereen het liefst blijft zwijgen. In ‘Voor
mijn zusje’, een spannende roman van Heather Gudenkauf,
wordt de band tussen twee zussen danig op de proef
gesteld... Allison Glenn is pas 21 als ze na vijf jaar
uit de gevangenis komt. Intelligent, mooi en sportief –
ze had een gouden toekomst voor zich, tot ze werd
veroordeeld voor moord. Nu willen haar ouders niets meer
weten van hun ooit perfecte dochter. Vrienden heeft ze
niet meer. Haar verlegen zusje Brynn wil haar vooral
vergeten, hoewel zij nog elke dag wordt geconfronteerd
met de gevolgen van die verschrikkelijke nacht vijf jaar
geleden. Allison probeert haar leven weer op te pakken
en ze krijgt een baantje bij de lokale boekhandel.
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Langzaam maar zeker keert haar vertrouwen in de toekomst
terug. Tot ze het geadopteerde zoontje van haar baas
Claire ziet, de vijfjarige Joshua... ‘Een prachtig
neergezet verhaal, kwetsbaar en gevoelig.’ –
Crimezone.nl
The Bay at Midnight Diane Chamberlain 2009-05-01 Her
family's cottage on the New Jersey shore was a place of
freedom and innocence for Julie Bauer—until her
seventeen-year-old sister, Isabel, was murdered. It's
been more than forty years since that August night, but
Julie's memories of her sister's death still shape her
world. Now someone from her past is raising questions
about what really happened that night. About Julie's own
complicity. About a devastating secret her mother kept
from them all. About the person who went to prison for
Izzy's murder—and the person who didn't. Faced with
questions and armed with few answers, Julie must gather
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the courage to revisit her past and untangle the complex
emotions that led to one unspeakable act of violence on
the bay at midnight.
Voor altijd stil Linda Castillo 2020-12-17 Elk huis
heeft zijn kruis ... Wanneer politiechef Kate Burkholder
arriveert bij een amish boerderij wacht haar een
horrorscenario: een hele familie is uitgemoord. De
vredelievende gemeenschap is uitermate geschokt door het
grove geweld en de willekeurige moorden. Maar is het wel
willekeurig? Kate weet als geen ander dat elke familie
geheimen heeft, en terwijl ze dieper in het verleden van
de familie duikt, komt ze er samen met agent John
Tomasetti achter dat een jonge vrouw met een grote
leugen moest leven en haar mond moest houden. Ook dat
herkent Kate uit haar eigen leven en dus zal ze afstand
moeten houden, want ze weet wat er kan gebeuren als ze
te betrokken bij deze zaak raakt. Toch ontkomt ze er
niet aan...
Mimic Daniel Cole 2021-06-15 Daniel Cole’s nieuwe,
bloedstollende triller is deels Ragdoll, deels Dan
Brown, maar vooral volstrekt origineel. Hij moordt voor
zijn kunst, en hij heeft haar nodig om zijn meesterwerk
te voltooien... Daniel Cole keert met Mimic terug naar
de wereld van zijn Ragdoll-serie, met een zenuwslopend
nieuw verhaal over een seriemoordenaar die ’s werelds
grootste kunstwerken nabootst... met de lichamen van
zijn slachtoffers. 1989. Rechercheur Benjamin Chambers
en zijn sidekick Adam Winters zijn op het spoor van een
seriemoordenaar die een bizarre passie heeft voor het
imiteren van de grootste kunstwerken uit de
geschiedenis, met behulp van de lichamen van zijn
slachtoffers. Maar de zaak loopt dood door gebrek aan
bewijs. De moordenaar gaat ondergronds, zijn verzameling
is niet af. Zeven jaar later komt rechercheur Marshall
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met nieuw bewijs en haakt zij aan om de zaak te
heropenen. Dat brengt evenwel ook een nieuwe golf van
gruwel op gang. Het team bewandelt een dunne lijn tussen
het zoeken naar gerechtigheid en het spelen voor eigen
rechter in hun jacht op een monster dat veel
gevaarlijker en intelligenter is dan wie ook ooit had
verwacht... ‘Nagelbijtende spanning, een moordend tempo,
een fraaie plottwist en humor maken het tot een
fantastische thriller.’ Noordhollands Dagblad over
Ragdoll
Een handvol hemel Kristin Hannah 2016-06-16 Madelaine
Hillyard is een succesvolle hartchirurg met een
geweldige carrière, maar haar privéleven loopt beduidend
minder soepel. Als alleenstaande moeder heeft ze moeite
haar werk te combineren met haar opstandige dochter,
laat staan dat ze er nog een sociaal leven op na kan
houden. En haar bestaan wordt nog ingewikkelder gemaakt
door de twee broers DeMarco. Francis is een
vriendelijke, behulpzame man die altijd klaarstaat om
Madelaine uit de brand te helpen, terwijl zijn tegenpool
Angel al van jongs af aan de spreekwoordelijke bad boy
uithangt. Jaren geleden liet Angel Madelaine op een heel
kwetsbaar moment in haar leven in de steek, een verraad
dat diepe wonden heeft geslagen in haar hart en dat zijn
broer Francis in machteloze woede achterliet. Nu is
Angel terug en vraagt de twee mensen die hij al die
jaren heeft genegeerd om hulp. Kunnen Madelaine en
Francis hun pijn en verdriet opzij zetten en Angel een
tweede kans in hun leven geven?
Valse beloftes Linda Castillo 2020-12-17 ‘***** Linda
Castillo wordt vergeleken met Karin Slaughter. En
terecht.’ – Gooi- en Eemlander Politiechef Kate
Burkholder is een harde tante, maar als ze met de
Slaboughzaak te maken krijgt, moet ze er alles aan doen
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om emoties buiten de deur te houden. Vier kinderen zijn
verweesd achtergebleven na een tragisch ongeluk waarbij
de ouders en een oom door verstikking in een put met
methaangas zijn omgekomen. De autopsie wijst iets anders
uit. Was het moord? Intussen wordt Kate’s district
geteisterd door haatmisdaden tegen de amish en algauw
vermoedt ze een verband tussen de moord en de andere
gewelddadige acties. De overheid stuurt profiler John
Tomasetti om te helpen. Kate heeft een complexe relatie
met hem, maar groeit tijdens deze zaak nog meer naar hem
toe. Terwijl ze hun handen vol hebben aan de haatacties
in de amishgemeenschap, komt een duister geheim van de
Slaboughfamilie aan de oppervlakte drijven. De
moordenaar blijkt al die tijd veel dichterbij te zijn
geweest dan ze hadden gedacht. ‘**** Ook in dit deel
wordt weer een zeer gevoelig onderwerp aangesneden, maar
Castillo doet dat ingehouden en met gevoel.’ –
Crimezone.nl ‘Naast uitmuntend beschreven personages en
een intrigerend plot dat een paar onverwachte wendingen
neemt terwijl je met je hart in je keel naar een einde
leest, weet Castillo met grote gevoeligheid door te
dringen tot de emotionele belasting van politiewerk.’ –
Booklist, starred review
Before the Storm Diane Chamberlain 2019-07-15 Dive in to
the emotional world created by bestselling author Diane
Chamberlain in this story of a mother’s love and a town
mystery. Fifteen-year-old Andy Lockwood is special.
Others notice the way he blurts out anything that comes
into his mind, how he cannot foresee consequences, that
he’s more child than teenager. But his mother sees a boy
with a heart as open and wide as the ocean. Laurel
Lockwood lost her son once through neglect. She’s spent
the rest of her life determined to make up for her
mistakes, and she’s succeeded in becoming a committed,
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protective parent—maybe even overprotective. Still, she
loosens her grip just enough to let Andy attend a local
church social—a decision that terrifies her when the
church is consumed by fire. But Andy survives…and
remarkably, saves other children from the flames. Laurel
watches as Andy basks in the role of unlikely hero and
the world finally sees her Andy, the sweet boy she knows
as well as her own heart. But when the suspicion of
arson is cast upon Andy, Laurel must ask herself how
well she really knows her son…and how far she’ll go to
keep her promise to protect him forever. Originally
published in 2008
Summer's Child Diane Chamberlain 2010-04-01 Early on the
morning of her eleventh birthday, on the beach beside
her North Carolina home, Daria Cato receives an
unbelievable gift from the sea—an abandoned newborn
baby. When the infant's identity cannot be uncovered,
she is adopted by Daria's loving family. But her silent
secrets continue to haunt Daria. Now, twenty years
later, Shelly has grown into an unusual, ethereal young
woman whom Daria continues to protect. But when Rory
Taylor, a friend from Daria's childhood and now a
television producer, returns at Shelly's request to do a
story about the circumstances surrounding her birth,
something precarious shifts in the small town of Kill
Devil Hills. The more questions Rory asks, the more
unsettled the tiny community becomes, as closely guarded
secrets and the sins of that long-ago summer begin to
surface. Piece by piece, the mystery of summer's child
is being exposed, a mystery that no one involved—not
Shelly, Daria, not even Rory—is prepared to face.
Onderstroom Lucy Clarke 2016-03-02 Onderstroom is een
beklemmende thriller over een droomreis op zee die
verandert in een nachtmerrie. Voor iedereen die genoten

3/12

Downloaded from talerka.tv on October 4, 2022 by guest

heeft van Het strand van Alex Garland en Jetset van
Marion Pauw. Wanneer twee hartsvriendinnen gaan
backpacken in Zuidoost-Azië om hun problemen thuis
achter zich te laten, krijgen ze de mogelijkheid mee te
varen op The Blue, een zeiljacht dat onderweg is van de
Filipijnen naar Nieuw-Zeeland. De reis op zee is
paradijselijk: de meiden zwemmen in helderblauwe lagunes
en drinken cocktails onder de sterrenhemel in het
gezelschap van nieuwe vrienden. Maar al snel komen ze
erachter dat zij niet de enigen zijn die een verleden
met zich meedragen. Dan raakt een van de vrienden
vermist, op volle zee, en wantrouwen en leugens dreigen
een eind te maken aan de reis. Maar sommigen zijn niet
van plan dit paradijs op te geven, tegen geen enkele
prijs. Onderstroom is een nagelbijtend spannende
pageturner die de lezer meeneemt naar exotische eilanden
en verboden liefde op een fatale zeereis waarbij niemand
het jacht kan verlaten.
The Midwife's Confession Diane Chamberlain 2011-05-01
Dear Anna, What I have to tell you is difficult to
write, but I know it will be far more difficult for you
to hear, and I’m so sorry… The unfinished letter is the
only clue Tara and Emerson have to the reason behind
their close friend Noelle’s suicide. Everything they
knew about Noelle—her calling as a midwife, her passion
for causes, her love for her friends and
family—described a woman who embraced life. Yet there
was so much they didn’t know. With the discovery of the
letter and its heartbreaking secret, Noelle’s friends
begin to uncover the truth about this complex woman who
touched each of their lives—and the life of a desperate
stranger—with love and betrayal, compassion and deceit.
Told with sensitivity and insight, The Midwife’s
Confession will have you turning pages late into the
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night. From the bestselling author of The Lies We Told
and The Secret Life of CeeCee Wilkes comes a story of
deception that asks: How much is too much to forgive?
The Cage Megan Shepherd 2015-09-10 The Cage van Megan
Shepherd Wat doe je als je wakker wordt en de wereld
zoals je die kent is verdwenen? Vijf tieners, drie
jongens en twee meisjes, worden wakker in een omgeving
die ze niet kennen. Niemand weet waar ze zich bevinden
en hoe ze er zijn gekomen. Samen proberen ze erachter te
komen waar ze zijn en vooral hoe ze er weg kunnen komen.
Maar wegkomen blijkt onmogelijk. Vanachter de zwarte
ramen die zich overal in het landschap bevinden worden
ze geobserveerd door de Verwanten; buitenaardse wezens
die hen vertellen dat de aarde niet meer bestaat. De
vijf jongeren zijn de laatste overlevenden en hun
belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat de mensheid
niet uitsterft. Maar is dat wel de echte reden van hun
verblijf in de Cage? Moeten ze ontsnappen uit deze
buitenaardse gevangenis of berusten in hun lot en hier
een nieuw leven opbouwen? En wat als ze ontsnappen?
Welke wereld ligt er buiten de muren? Langzaam maar
zeker ontdekken ze meer over de Kindred en hun
bedoelingen en ondertussen lopen de spanningen tussen de
bewoners van de Cage steeds hoger op... 'Ik heb het
verhaal in een recordtempo uitgelezen. Vanaf het eerste
hoofdstuk ben je nieuwsgierig naar wat er gebeurt en hoe
alles zal verlopen.' Hebban.nl 'Ik kan niet wachten op
het volgende deel van The Cage, zodat ik nog meer kan
ontdekken van deze bizarre (ruimte)wereld! Het is een
aanrader voor jongens en meiden, voor zwijmelaars en
sciencefictionliefhebbers, voor avonturiers en
ontdekkers!' Nerdygeekyfanboy.com
Alles op het spel Sophie Hannah 2016-09-02 Iemand wil
Justine ervan te overtuigen dat zij en Justine een
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gedeeld traumatisch verleden hebben. Justine heeft
echter geen idee waar ze het over heeft. Ze vreest voor
de veiligheid van haar gezin. ‘Alles op het spel’ (A
Game For All The Family)- Sophie Hannah, voor de fans
van Nicci French Justine verhuist met haar gezin naar
een prachtig huis in Devon. Kort na de verhuizing begint
haar dochter Ellen zich steeds meer terug te trekken,
zeker nadat haar nieuwe BFF George geschorst is van
school. Justine probeert het hoofd van de school te
bewegen de schorsing ongedaan te maken, maar komt er dan
achter dat George helemaal niet bestaat. Dan beginnen de
vreemde telefoontjes. Iemand probeert Justine ervan te
overtuigen dat zij en Justine een gedeeld traumatisch
verleden hebben. Justine heeft echter geen idee waar ze
het over heeft. Wanneer de vrouw vertelt over drie
graven, twee bestemd voor volwassenen en één voor een
kind, begint Justine te vrezen voor de veiligheid van
haar gezin. De politie kan niets doen met haar vage
omschrijvingen, en Justine zal zelf moeten uitvinden wie
de anonieme beller is... ‘Huiselijke setting als decor
voor spanning. Hannah kan het als geen ander.’ Daily
Express ‘Hannahs handelsmerk is de verschuiving die een
vreemde gebeurtenis teweegbrengt in het leven van
redelijk normale personen. Ineens is niets meer wat het
lijkt.’ VN Thrillergids
Zoon van de schaduwen Juliet Marillier 2017-02-24 Zoon
van de Schaduwen is het tweede deel van Juliet
Marilliers Zeven Wateren-trilogie. In dit magische
sprookje, in de Keltische schemering van het oude
Ierland, ontspint zich een machtige en betoverende
geschiedenis. Diep verscholen in de Ierse bossen ligt
het landgoed Zeven Wateren. Landbouw en veeteelt vormen
de middelen van bestaan. Liadan, de dochter van Sorcha,
raakt bij toeval in de ban van de mysterieuze
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Beschilderde Man. Haar verhouding tot de Beschilderde
Man is Liadan niet meteen duidelijk: is hij een vriend
of een vijand...
Cypress Point Diane Chamberlain 2009-05-01 *
Lesbische nonnen Rosemary Curb 1986 Verzameling
autobiografische relazen van lesbische nonnen en exnonnen in de Verenigde Staten.
Dark places Gillian Flynn 2015-07-06 Gillian Flynn Dark
places (Duisternis) Libby Day is zeven toen haar moeder
en twee zusjes worden vermoord. Libby weet het huis te
ontvluchten, de ijskoude januarinacht in, en overleeft.
Ze getuigt tegen haar broer Ben, die voor de
slachtpartij wordt veroordeeld . Vijfentwintig jaar
later is een genootschap ervan overtuigd dat Ben niet de
moordenaar is. Ze vragen Libby om details, bewijzen
waarvan ze hopen dat die Ben zullen vrijpleiten. Stukje
bij beetje komt de onvoorstelbare waarheid uit...
Vechten voor Max Antoinette van Heugten 2011-08-15 'Wat
doe je als je zoon wordt beschuldigd van moord? Met pijn
in het hart laat Danielle Parkman haar autistische, maar
superslimme zoon Max opnemen in de gerenommeerde
inrichting Maitland. In plaats van beter gaat het daar
steeds slechter met hem. Toch kan ze onmogelijk de door
de artsen gestelde diagnose te accepteren: Max zou
agressief en gevaarlijk zijn. Zo kent ze haar zoon
absoluut niet! Woedend besluit ze Max weg te halen uit
Maitland, maar dan vindt ze hem bewusteloos in een
kamer, onder het bloed, naast een jonge patiënt die
wreed is doodgestoken. Max wordt beschuldigd van de
moord, en Danielle is de wanhoop nabij. Hoewel alles
tegen hem pleit, is ze ervan overtuigd dat hij
onschuldig is en dat de werkelijke moordenaar vrij
rondloopt. Met hulp van advocaat Tony Sevillas en de
shabby privédetective Doaks bindt ze de strijd aan met
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het systeem. Ze moet de waarheid achterhalen - en haar
kind redden...'
Het geluk van gewone dagen Ann Howard Creel 2017-09-15
Denver, 1944. Als Livvy Dunne onbedoeld zwanger wordt
van een soldaat, dwingen haar ouders haar te trouwen met
een boer op het platteland van Colorado. Ver van haar
familie en overmand door eenzaamheid probeert Livvy een
nieuw leven op te bouwen. Ze vindt steun bij twee
Japans- Amerikaanse zussen die dichtbij in een
interneringskamp verblijven. Maar als Rose en Lorelei
haar vertrouwen schenden begint ze te begrijpen wat
vertrouwen en liefde werkelijk voor haar betekenen.
The Silent Appalachian Vicki Sigmon Collins 2017-01-11
Appalachian literature is filled with silent or nondiscursive characters. The reasons for their
wordlessness vary. Some are mute or pretend to be, some
choose not to speak or are silenced by grief, trauma or
fear. Others mutter monosyllables, stutter, grunt and
point, speak in tongues or idiosyncratic language. They
capture the reader’s attention by what they don’t say.
The Shadow Wife Diane Chamberlain 2010-12-01 Joelle
D'Angelo's best friend, Mara, is left with brain damage
after she suffers an aneurysm giving birth to her son.
Alone and grieving, Joelle turns to the only other
person who understands her pain: her colleague—and
Mara's husband—Liam. What starts out as comfort between
friends gradually becomes something more…something
undeniable. Torn by guilt and the impossibility of her
feelings for Liam, Joelle sets out determined to find
help for Mara, no matter how unconventional the source.
Her search leads her to a mansion in Monterey,
California, and into the life of a woman shrouded in
mystery. Carlynn Kling Shire is a healer and, according
to Joelle's parents, saved Joelle's life when she was an
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infant. As Joelle is guided down an unfamiliar path by a
woman keeping her own shocking secrets, she discovers
that while some love is doomed, some love is destined to
survive anything. Previously published as Cypress Point
Het wilde land Anne Rivers Siddons 2015-01-27 Caro lijkt
werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig landhuis,
een succesvolle echtgenoot die enorme bouwprojecten
ontwikkelt. Maar Caro is niet gelukkig. Steeds vaker
zoekt ze de rust op van het eiland dat haar grootvader
haar heeft nagelaten. Op deze betoverende plek heersen
woeste schoonheid en is de natuur onaangetast. Er
zwerven zelfs wilde paarden. Dan ontdekt Caro dat hun
financiële situatie een stuk minder rooskleurig is dan
ze dacht. De enige manier om een faillissement van het
bedrijf van haar man te voorkomen is door het wilde land
op het eiland van haar grootvader te ontwikkelen en te
verkopen. Caro is gedwongen haar leven, haar huwelijk en
zichzelf onder de loep te nemen en te bepalen wat
werkelijk belangrijk is.
In de vuurlinie Andy McNab 2017-11-14 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
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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...
Bidden om regen Wojciech Jagielski 2014-05-27
Afghanistan is een land van vergeten waarheden en
idealen. Het leven heeft er ? basale dimensie: hier
gelooft men werkelijk in God, en vrijheid smaakt er als
anarchie. De geschiedenis van het Afghaanse volk wordt
bepaald door een aanhoudende stroom revoluties en
contrarevoluties door een compromisloze, tot mislukken
gedoemde zoektocht naar het absolute – terwijl iedere
invloed van buitenaf wordt afgewezen. Bidden om regen is
een veelstemmig portret door een van de best ingevoerde
journalisten, van een land dat vanwege zijn strategische
geografische ligging gedoemd lijkt een bron te blijven
van almaar oplaaiende conflicten, al dan niet
aangewakkerd door de buitenlandse mogendheden.
Secrets She Left Behind Diane Chamberlain 2020-01-13 Get
caught up in this fast-paced story of families and
secrets from New York Times bestselling author Diane
Chamberlain. One afternoon, single mother Sara Weston
says that she’s going to the store—and never returns. In
her absence, she leaves her teenage son alone with his
damaged past and a legacy of secrets. Keith Weston
nearly lost his life in an act of arson. He survived—but
with devastating physical and emotional scars. Without
his mother, he has no one to help him heal, no money,
nothing to live for but the medications that numb his
pain. Isolated and angry, his hatred has one tight
focus: his half sister, Maggie Lockwood. Nineteen-yearold Maggie Lockwood spent a year in prison for the acts
that led up to the fire. Now she’s back home. But her
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release cannot free her from the burden of guilt she
carries. She grew up with Keith Weston, played with him
as a child…and recently learned they share the same
father. Now the person Keith despises most is the
closest thing he has to family—until Sara returns. If
Sara returns…. Originally published in 2009
De bibliotheek van Parijs Janet Skeslien-Charles
2021-01-22 De bibliotheek van Parijs van Janet Skeslien
Charles is een onvergetelijk verhaal over familie,
vriendschap, liefde en de verbindende kracht van
literatuur. Parijs 1939: De ambitieuze Odile Souchet is
net begonnen aan haar droombaan bij de Amerikaanse
bibliotheek in Parijs. Wanneer de nazi’s de lichtstad
bezetten verandert alles van de ene op de andere dag. De
bibliotheek blijft open, maar de Joodse bezoekers zijn
niet meer welkom. Odile en haar collega’s riskeren hun
leven door hun Joodse abonnees zelf de boeken te
brengen. Maar wanneer Odile ontdekt dat haar vader, een
politieman, nauw betrokken is bij het handhaven van het
naziregime, raakt zij in een groot persoonlijk conflict.
Heeft zij de moed om de juiste keuzes maken?
The Lies We Told Diane Chamberlain 2010-06-01 Maya and
Rebecca Ward are both accomplished physicians, but
that's where the sisters' similarities end. As
teenagers, they witnessed their parents' murder, but it
was Rebecca who saved Maya from becoming another of the
gunman's victims. The tragedy left Maya cautious and
timid, settling for a sedate medical practice with her
husband, Adam, while Rebecca became the risk taker.
After a devastating hurricane hits the coast of North
Carolina, Rebecca and Adam urge Maya to join them in the
relief effort. To please her husband, Maya finally
agrees. She loses herself in the care and transport of
victims, but when her helicopter crashes into raging
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floodwaters, there appear to be no survivors. Forced to
accept Maya is gone, Rebecca and Adam turn to one
another—first for comfort, then in passion—unaware that,
miles from civilization, Maya is injured and trapped
with strangers she's not certain she can trust. Away
from the sister who has always been there to save her,
now Maya must find the courage to save herself—unaware
that the life she knew has changed forever.
Op sterven na dood Peter James 2009-10-31 Op 11
september 2001, ruikt Ronnie Wilson de kans van zijn
leven: de chaos van New York geeftt hem een alibi om
zijn mislukte leven in Brighton voor eeuwig achter zich
te laten en opnieuw te beginnen. 'Op sterven na dood''
is het vierde deel in de Roy Grace-serie van Peter James
waarvan alle delen afzonderlijk te lezen zijn. 'Wie
eenmaal aan een Roy Grace-thriller begint, is voor zijn
omgeving onbereikbaar.' Als Ronnie Wilson bij het
opstaan had geweten dat hij een paar uur later dood zou
zijn, had hij zijn dag toch wat anders gepland Te midden
van de rokende puinhopen van de Twin Towers, op de
tragische ochtend van 11 september 2001, ruikt Ronnie
Wilson de kans van zijn leven: de chaos in New York
verschaft hem een alibi om zijn mislukte leven en
huwelijk in Brighton voor eeuwig achter zich te laten en
in een ander land opnieuw te beginnen. Vijf jaar later
worden de stoffelijke resten van een vrouw in een
rioolput in Brighton gevonden, en het onderzoek dat
volgt leidt Roy Grace over de halve aardbol. Dan duikt
er een tweede lichaam op in de kofferbak van een
verlaten auto in Australië. Forensisch onderzoek wijst
uit dat het opnieuw om een vrouw uit Brighton gaat Peter
James verweeft op ingenieuze wijze verschillende
verhaallijnen die zich afwisselend afspelen in Brighton,
Melbourne en New York. Peter James is een van de
breaking-the-silence-diane-chamberlain

bestverkopende thrillerauteurs ter wereld.
The Secret Life of CeeCee Wilkes Diane Chamberlain
2021-04-27 “Full of surprises and captivating plot
twists all the way until the very last page.” —Examiner
An unsolved murder. A missing child. A lifetime of
deception. Twenty years after pregnant Genevieve Russell
disappeared, her remains are discovered and Timothy
Gleason is charged with murder. But there is no sign of
the unborn child. CeeCee Wilkes knows how Genevieve
Russell died, because she was there. And she knows what
happened to her missing infant, because two decades ago
she made the devastating choice to raise the baby as her
own. Now Timothy Gleason is facing the death penalty,
and she has another choice to make. Tell the truth and
destroy her family. Or let an innocent man die in order
to protect a lifetime of lies.
Schreeuw voor mij Karen Rose 2012-11-16 `Een zeer
evenwichtige, knap geconstrueerde thriller met
verrassende elementen en een goed doorwrocht plot. De
Rose is tot bloei gekomen. Crimezone `Van het eerste
spetterende hoofdstuk tot het laatste is Schreeuw voor
mij intens, complex en onvergetelijk. James Patterson
`Een complex plot en een rijke verteltrant zorgen voor
een spanning die je direct raakt en je niet meer
loslaat. Met Rose moet je rekening houden! Publishers We
Fluisternetwerk Chandler Baker 2019-09-03 ‘Als je maar
naar ons had geluisterd,’ vertellen de vrouwen op de
eerste bladzijde van Fluisternetwerk, ‘dan zou dit
allemaal niet gebeurd zijn...’ Razendspannende roman
voor liefhebbers van Liane Moriarty en Big Little Lies
Sloane, Ardie, Grace en Rosalita werken al jaren bij
Truviv, Inc. Het plotselinge overlijden van de directeur
betekent dat hun baas, Ames, waarschijnlijk de leiding
over het hele bedrijf zal overnemen. Ames wordt al jaren
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omringd door geruchten over hoe hij vrouwen behandelt.
Deze geruchten zijn altijd genegeerd, onder de tafel
geveegd door degenen hogerop. Maar de wereld is
veranderd, en de vrouwen bezien zijn promotie nu in een
ander licht. Deze keer, als ze ontdekken dat Ames zich
ongepast gedraagt, zullen ze het niet zomaar laten gaan.
Deze keer zullen ze besluiten dat het genoeg is geweest.
Het besluit van Sloane en haar collega’s zet een
catastrofale beweging in gang in het kantoor. Leugens
zullen worden ontmaskerd. Geheimen zullen worden
onthuld. En niet iedereen zal het overleven. Al hun
levens – als vrouwen, moeders, echtgenotes, vriendinnen,
zelfs als tegenstanders – zullen dramatisch veranderen.
Breaking the Silence Diane Chamberlain 2012-08-15 A
Father's Dying Wish. A Husband's Shocking Suicide. A
Daughter's Inexplicable Silence. Laura Brandon's promise
to her dying father was simple: to visit an elderly
woman she'd never heard of before. A woman who remembers
nothing—except the distant past. Visiting Sarah Tolley
seemed a small enough sacrifice to make. But Laura's
promise results in another death. Her husband's. And
after their five-year-old daughter, Emma, witnesses her
father's suicide, Emma refuses to talk about it—to talk
at all. Frantic and guilt ridden, Laura contacts the
only person who may be able to help. A man she's met
only once—six years before. A man who doesn't know he's
Emma's real father. Guided only by a child's silence and
an old woman's fading memories, the two unravel a tale
of love and despair, of bravery and unspeakable evil. A
tale that's shrouded in silence…and that unbelievably
links them all.
Kiss River Diane Chamberlain 2011-12-01 Separated by a
continent from her child, Gina Higgins comes to Kiss
River with little more than a desperate plan. Now,
breaking-the-silence-diane-chamberlain

saving her daughter depends on whether she can uncover a
message buried deep below the ocean's surface. Kiss
River's historic nineteenth-century lighthouse has all
but fallen into the sea, taking with it the huge Fresnel
lens that once served as its beacon. Gina is desperate
to find a way to raise the lens; the glass holds the key
to her future, her fortune and her only chance to save
the one person who matters to her. Clay O'Neill lives in
the old light keeper's house, a home he shares with his
sister, Lacey. When Lacey invites her to stay with them,
Gina eagerly accepts. As Gina begins her quest to raise
the lens, Clay finds himself drawn to her struggle, and
to Gina herself. But the answers lie deep below the
ocean. And the lighthouse holds secrets that neither
Clay nor Gina can anticipate….
De ketting Sloane Crosley 2016-03-22 Kezia, Nathaniel en
Victor ontmoeten elkaar na jaren op de extravagante
bruiloft van een studievriend. Ze bevinden zich alle
drie op het randje van een quarterlifecrisis en zijn met
niets anders bezig dan hun eigen leven. Al snel vallen
ze terug in hun oude gewoonten: Victor houdt van Kezia.
Kezia houdt van Nathaniel. Nathaniel houdt van
Nathaniel. Te midden van al deze semi-vrolijkheid heeft
Victor een bizarre nachtelijke ontmoeting met de moeder
van de bruidegom, waarna hij geobsedeerd raakt door een
legendarische, al decennialang vermiste ketting en de
vermeende nazi-herkomst ervan. Deze ketting zet een
avontuur in gang dat de drie van Miami tot Parijs
brengt. De ketting is een roman over obsessie, over de
valkuilen van moderne relaties en over drie vrienden die
worstelen om bij elkaar te zijn nu hun levens niet zijn
gelopen zoals ze hadden gehoopt. De pers over De ketting
'Een zedenkomedie en juwelendetective.' Trouw 'De ideale
‘Great American Novel’ voor de liefhebbers van Huwelijk
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van Jeffrey Eugenides en ook voor fans van Donna Tartts
jongste roman Het Puttertje.' Boekhandel Voorhoeve 'Een
slim, sardonisch, soms absurd maar ook gevoelig verhaal.
Een echt pareltje.' Kirkus Reviews
Drie kleine leugens Laura Marshall 2019-08-06 Drie
kleine leugens is de nieuwe thriller van auteur Laura
Marshall, die eerder debuteerde met het goed ontvangen
Vriendschapsverzoek. Drie kleine leugens is de nieuwe
thriller van auteur Laura Marshall, die eerder
debuteerde met het goed ontvangen Vriendschapsverzoek.
2005: de zeventienjarige Ellen valt hopeloos voor de
charmante nieuwkomer Sasha. Maar terwijl Ellen wordt
verwelkomd in Sasha’s familie heeft ze totaal geen besef
van de duisternis die schuilgaat onder hun vrolijke,
bohemien levensstijl. Als tijdens een nieuwjaarsfeestje
alles compleet uit de hand loopt, resulterend in een
rechtszaak (waarin Ellen de kroongetuige is), is het
idyllische familieleven daarna nooit meer hetzelfde.
2018: Ellen en Sasha zijn nu dertig, ze wonen samen in
een flat in Londen en zijn hartsvriendinnen voor het
leven. Wanneer Sasha echter verdwijnt, vreest Ellen het
ergste. Sasha is al eerder op deze manier verdwenen en
de politie neemt het daarom niet meer serieus, maar als
er vervolgens geheimen uit het verleden van Ellen en
Sasha komen bovendrijven, lijkt het erop dat Ellen een
goede reden heeft om bang te zijn – niet alleen voor
Sasha, maar ook voor zichzelf. Uitzoeken wat er echt is
gebeurd op die nieuwjaarsavond 12 jaar geleden brengt
gevaar met zich mee, maar het dwingt Ellen ook om haar
verleden te confronteren. Want hoe goed kent ze haar
beste vriendin eigenlijk?
De onschuld zelve Amy Lloyd 2018-10-02 ‘De onschuld
zelve’ (‘The Innocent Wife’) van Amy Lloyd is een
thriller voor de fans van de Netflix-serie ‘Making a
breaking-the-silence-diane-chamberlain

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.
De tiende cirkel Jodi Picoult 2013-02-19 De mooie,
veertienjarige Trixie is voor het eerst verliefd. Maar
dan wordt haar wereld op zijn kop gezet door een daad
van bruut geweld. Opeens lijkt alles waar Trixie in
geloofde een leugen. Kan de jongen die altijd aan de
deur kwam de dader zijn? Trixie zegt van wel. En dat is
genoeg om haar vader Daniel een reis naar de hel te
laten maken en terug om zijn dochter te beschermen.
In stilte gehuld Heather Gudenkauf 2012-02-14 Op een
warme dag verdwijnen twee zevenjarige meisjes. Calli,
die door een trauma niet meer praat en Petra, haar
hartsvriendin die voor haar spreekt. Iedereen helpt
zoeken, iedereen is verdacht. In de ochtendschemering
van een broeierige zomerdag verdwijnen twee meisjes
spoorloos... In de vroege ochtend van een warme dag in
augustus verdwijnen twee zevenjarige meisjes spoorloos.
Calli Clark, die sinds een traumatische gebeurtenis in
haar peutertijd niet meer spreekt en Petra Gregory,
Calli's hartsvriendin en stem. Zijn ze samen weggelopen?
Zijn ze meegelokt? Iedereen helpt zoeken, iedereen is
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verdacht. Antonia, Calli's moeder, is aanvankelijk vol
vertrouwen dat haar dochter snel terugkomt. Calli gaat
vaker alleen het bos in en kent het op haar duimpje.
Hoewel ze ervan overtuigd is dat Griff, haar agressieve
en vaak afwezige man, niets met de verdwijning van de
meisjes te maken heeft, slaat de twijfel toe wanneer ze
in haar achtertuin een grote en een kleine voetafdruk
vindt. Samen met Petra's vader Martin en hulpsheriff
Louis, Antonia's schoolliefde en rivaal van Griff, gaat
ze op zoek naar haar dochter. Maar ook Calli's oudere
broer Ben, haar steun en toeverlaat, gaat het bos in.
Alleen. Niet wetend dat hij daarmee zijn eigen leven op
het spel zet. Met In stilte gehuld heeft Heather
Gudenkauf een weergaloze pageturner geschreven, die een
spannend plot combineert met een intrigerend verweven
verhaal over familierelaties
The Courage Tree Diane Chamberlain 2012-08-15 It is
Every Mother's Nightmare…Only Worse Eight-year-old
Sophie Donohue just wanted to be like every other little
girl. Which is why her mother, Janine, reluctantly
agreed to let her go on the weekend camping trip with
her Brownie troop. But when Janine arrives to pick up
Sophie after the trip, her daughter is not with the
others. Somehow, along the forested route from West
Virginia, Sophie has disappeared. But Sophie is no
ordinary eight-year-old. She suffers from a rare
disease, and Janine has recently enrolled her in an
experimental treatment as a last effort to save her
life—despite the vehement objections of her ex-husband,
Joe. Without her medication, Sophie cannot survive long.
All her mother's instincts tell Janine that Sophie is
alive, but time is running out. Deep in the Virginia
forest, another drama unfolds. Sophie finds refuge in a
remote cabin inhabited by Zoe, a woman who wants nothing
breaking-the-silence-diane-chamberlain

to do with the child. Zoe is struggling to save her own
daughter from the law, and Sophie's presence jeopardizes
any chance of that happening. She is as determined to
save her daughter as Janine is to save Sophie…and only
one of them can succeed.
Hij, hij en ik Kristan Higgins 2017-07-11 Net toen Faith
Holland voor het altaar stond om haar jawoord te geven,
vond Levi Cooper, de beste vriend van haar verloofde,
het tijd. Tijd voor haar aanstaande om op te biechten
dat hij weliswaar gek op haar was, maar dat hij op
cruciale momenten aan Justin Timberlake moest denken om
iets voor elkaar te krijgen. En dat het hem dus
verstandig leek om maar niet te trouwen. Faith kon
destijds maar één ding bedenken: vluchten naar de grote
stad! Maar nu, drie jaar later, heeft haar familie haar
nodig, en gaat ze terug naar Blue Heron. Moet kunnen,
want de wonden zijn inmiddels wel geheeld... denkt ze.
Maar dan ontdekt ze dat uitgerekend Levi - de man die
destijds haar bruiloft ruïneerde - haar nieuwe buurman
is! Kristan Higgins heeft meer dan twintig romans op
haar naam staan, waarvan vele op de bestsellerlijsten
van onder andere de New York Times en USA Today
prijkten. Wat haar boeken zo geweldig maakt? Het feit
dat haar heldinnen net zo neurotisch, onzeker en stoer
zijn als iedereen, en dat haar boeken zowel hilarisch
als ontroerend zijn...
Mijn zusje Emma Elizabeth Flock 2014-03-04 Toen Carries
papa nog leefde, was alles goed. Hij was lief en maakte
altijd grapjes. Maar hij ging dood, en nu is Richard er.
Richard is haar stiefvader, en hij is niet lief. Hij
drinkt en slaat en schreeuwt. En mama doet helemaal niks
om te helpen. Voor Carrie is er nu nog maar één ding
echt belangrijk: ze moet haar zusje Emma beschermen. Ze
vindt verstopplekken achter de bank en op zolder, en
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zorgt ervoor dat ze zoveel mogelijk van huis zijn, maar
al snel beseft ze dat het voor een achtjarig meisje niet
gemakkelijk is om haar zus te redden. Ze doet het zo
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goed ze kan, en als het niet meer gaat, maakt ze plannen
om weg te lopen en nooit meer terug te komen. Maar dan
gaat alles mis en is er nog maar één manier om Emma te
helpen.
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