Very Bad Men Harry Dolan
Yeah, reviewing a book Very Bad Men Harry Dolan could add your near associates listings. This is just one of the solutions for you
to be successful. As understood, capability does not recommend that you have wonderful points.
Comprehending as competently as conformity even more than extra will meet the expense of each success. bordering to, the
revelation as without difficulty as insight of this Very Bad Men Harry Dolan can be taken as skillfully as picked to act.

De fluisteraar Karin Fossum 2017-04-01 Winnaar van de Riverton
Prize voor beste Noorse thriller Ragna Riegel werkt bij een
goedkoop warenhuis en woont alleen in haar ouderlijk huis. Haar
ouders zijn dood en haar zoon is verhuisd naar Berlijn. Los van de
verplichte kerst- en verjaardagskaart hebben ze geen contact.
Ragna leeft een teruggetrokken bestaan, dat gekenmerkt wordt
door eentonigheid, eenzaamheid en angst. Ze houdt van routine
en er is orde in haar leven. Totdat Ragna op een dag in haar
brievenbus een anonieme dreigbrief aantreft. Ze raakt in de
greep van een wurgende angst, die steeds groter wordt en haar
nog dieper in een isolement drijft. In de verhoorkamer op het
politiebureau ondervraagt inspecteur Konrad Sejer een verdachte
van een gruwelijke misdaad. Die verdachte is Ragna Riegel.
Waarom heeft deze vrouw van middelbare leeftijd, die overkomt
als een grijze muis, gedaan wat ze heeft gedaan? Karin Fossum is
een gevestigde naam in de Noorse misdaadliteratuur. Wereldwijd
is ze bekend geworden door haar romans met inspecteur Konrad
Sejer in de hoofdrol. Ze heeft veel literaire prijzen gewonnen,
waaronder (twee keer) de Rivertonprijs voor de beste Noorse
misdaadroman en de Glazen Sleutel voor de beste Scandinavische
misdaadroman. De fluisteraar is het veertiende deel in de reeks
over Konrad Sejer.
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Doorbreek de stilte Val McDermid 2016-08-08 In Doorbreek de
stilte, het negende deel in Val McDermids Tony Hill en Carol
Jordan-reeks, vindt een serie zelfmoorden plaats die
ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. In Doorbreek de
stilte, deel negen van Val McDermids internationaal geprezen
thrillerserie met Tony Hill, vindt een serie verdachte moorden
plaats van vrouwen die online worden lastiggevallen. Profiler
Tony Hill is erin getraind patronen te herkennen en duister
menselijk gedrag te ontcijferen en denkt dat er meer aan de hand
is. Is er hier sprake van moord? Algauw is Carols nieuwe
rechercheploeg iemand op het spoor. Motief en aanwijzingen over
de dader ontbreken, maar de zelfdodingen gaan door. Tony en
Carol zetten samen de jacht in op het meest gevaarlijke en
vreeswekkende type moordenaar - iemand die niets te verliezen
heeft... Val McDermid is de internationale bestsellerauteur van de
Tony Hill en Carol Jordan-reeks, waarvan De sirene het eerste
deel is. Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond Dagger
Award en de Gold Dagger Award, de prijs voor de beste Engelse
thriller. Ze wordt in meer dan dertig talen uitgegeven en haar
werk is wereldwijd al meer dan 16 miljoen keer verkocht.
Anatomie van een soldaat Harry Parker 2016-03-03 Stel je voor:
een man genaamd Tom Barnes, ofwel BA5799, de commandant
van een Brits peloton in oorlogsgebied. En stel je twee jongens
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voor in een verre streek die samen opgroeien, samen vliegeren en
gek zijn op de fiets die ze met elkaar delen. Maar dan duiken er
buitenlandse soldaten op en de jongens groeien uit elkaar. Maak
je een voorstelling van de man die een van hen tweeën opleidt
voor de gewapende strijd, niet alleen tegen de ongelovigen, maar
ook tegen de vader van de ander. Betrek daar dan ook hun familie
bij en hun vriendenkring, mensen die aan alle mogelijke kanten
van dit conflict komen te staan, en tussen twee vuren. Maar
beleef dat alles niet zoals die mensen er zelf tegenaan kijken,
maar vanuit het standpunt van de objecten die hen omgeven: een
schoen, een helm, een enorme stapel dollars, een drone, die
gedeelde fiets, een vuurwapen, een zak kunstmest, een medaille,
een bierglas, een sneeuwvlokje, een identiteitsplaatje, een
verschrikkelijke explosie die hen allen met elkaar verbindt en de
uiteenlopende medische instrumenten die vervolgens worden
gebruikt. Het resultaat is een roman die Tim O'Briens
legendarische verhalenbundel Wat ze droegen naar de kroon
steekt, en die getuigt van de enorme moed van kapitein Barnes en
al degenen die deel uitmaken van deze bloedstollende
geschiedenis. Met Anatomie van een soldaat eist Harry Parker
zijn plaats op in het korte rijtje klassieke romans over wat een
oorlog daadwerkelijk betekent voor degenen die hem voeren.
De koekjesclub Ann Pearlman 2009-10-31 De koekjesclub is een
heerlijke roman om gedurende de koude wintermaanden in weg
te duiken of om te lezen tijdens de vakantie. Het boek maakt je
blij en is voor iedere vrouw - jong en oud - heel herkenbaar. Een
smakelijke roman - met kooekjesrecepten! De twaalf vrouwen van
de koekjesclub komen elk jaar samen bij een van hen thuis. Ze
nemen allemaal zelfgebakken koekjes mee, maar ook wijn en
vrolijkheid - en hun persoonlijke geschiedenis en geheimen.
Gastvrouw Marnie heeft dit jaar een hoop zorgen: ze heeft een
nieuwe geliefde; haar oudste dochter is na enkele miskramen
weer zwanger, en kan ieder moment opbellen met de uitslag van
het prenataal onderzoek - zal de baby dit keer wel gezond zijn?
very-bad-men-harry-dolan

En dan is Marnies jongste, ongetrouwde dochter ook nog
zwanger van een rapper met een crimineel verleden... Terwijl
Marnie het verloop van de avond vertelt, maken we kennis met
haar vriendinnen. We horen alles over hun onderlinge relaties en
ruzies, maar vooral over zaken die vrouwen overal ter wereld
bezighouden zoals liefde, trouw en overspel, kinderen en
kleinkinderen, geldzaken, ziekte en gezondheid, en
onvoorwaardelijke vriendschap. De koekjesclub is een heerlijke
roman om gedurende de koude wintermaanden in weg te duiken
of om te lezen tijdens de vakantie. Het boek maakt je blij en is
voor iedere vrouw - jong en oud - heel herkenbaar. De
Amerikaanse Ann Pearlman heeft al jaren haar eigen koekjesclub.
Donderdagskinderen Nicci French 2014-03-27
'Donderdagskinderen' is het vierde deel in de Frieda Klein-serie
van Nicci French. Wanneer een oud schoolvriendin bij Frieda
aanklopt omdat de problemen met haar onhandelbare dochter
haar boven het hoofd groeien, besluit Frieda haar te helpen. De
gesprekken die Frieda met Becky heeft, roepen herinneringen bij
haar op. Ze raakt er langzamerhand van overtuigd dat hun
hetzelfde is overkomen; sterker nog, dat zij beiden slachtoffer zijn
van dezelfde dader. Donderdagskinderen is een spannende
psychologische literaire thriller van het Britse echtpaar Nicci
Gerard en Sean French. Samen vormen zij het schrijversduo Nicci
French. Eerder verschenen Blauwe maandag, Dinsdag is voorbij
en Wachten op woensdag, eveneens met Frieda Klein in de
hoofdrol.
De vermissing Carsten Stroud 2012-10-04 Er is iets mis in
Niceville... Van de ene op de andere seconde verdwijnt een
jongen spoorloos uit de hoofdstraat. Het onverklaarbare voorval
is vastgelegd door een beveiligingscamera. Een brutale
bankoverval ontaardt in een bloedbad met zeven doden, onder
wie vier agenten. Deze ogenschijnlijk losstaande gebeurtenissen
zijn de kiem van een reeks rampen, die slechts in 36 uur twintig
verschillende levens beïnvloedt. Nick Kavanaugh, een agent met
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een duistere kant, leidt beide onderzoeken. Al snel krijgen hij en
zijn vrouw Kate te maken met een schaduwwereld, waarin tijd
een ander ritme heeft en gerechtigheid raadselachtige vormen
aanneemt. Dit is de perfecte opening van een nieuwe cultserie: zo
huiveringwekkend als Stephen King, met evenveel actie als Lee
Child, zo lyrisch als Cormac McCarthy, zo mysterieus als Lost, zo
bizar als films van de Coen Brothers en zo gewelddadig als die
van Quentin Tarantino.
Onder ons Emma Straub 2016-07-11 Een sprankelende,
hartverwarmende roman over vriendschap en verraad, over buren
en de bemoeizucht van twee echtparen en hun tienerkinderen.
Zoe, Elizabeth en Andrew zijn al sinds de universiteit beste
vrienden en hebben samen in een band gezeten. Inmiddels zijn ze
getrouwd, hebben een huis in Brooklyn, een baan en
tienerkinderen, maar proberen krampachtig hun jeugd te
behouden. Niets drukt ze echter zo met de neus op de feiten dan
het moment dat ze het stokje (qua drugs, seksualiteit en
onafhankelijkheid) moeten overdragen aan hun kroost. De zomer
dat hun kinderen achttien worden (en het bed met elkaar delen),
begint hun zo goed georganiseerde leven in duigen te vallen,
waarbij oude geheimen boven water komen; over henzelf, maar
ook over hun aan een overdosis overleden vierde bandlid. Hun
vriendschap wordt zwaar op de proef gesteld. Met ‘Onder ons’
heeft Emma Straub, schrijfster van de succesvolle roman
‘Badgasten’, een vlijmscherpe maar hartverwarmende roman
geschreven over vriendschap, ambitie en liefde. ‘Slim, cool en
droog. Net als van “Badgasten”, zul je van deze roman smullen.’ –
‘Elle’ ‘Een van de romans waar ik het meest naar uitkijk dit jaar.’
– ‘The Washington Post’
Het duistere meer Sarah Bailey 2019-09-19 ‘Dit debuut is
"unputdownable", zoals de Engelsen zeggen. En met die
wetenschap kunnen we uitkijken naar In de donkere nacht, het
tweede deel rond Gemma Woodstock, dat in mei verschijnt.’★★★★☆ De Telegraaf ‘Sfeervol en spannend tot op de laatste
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bladzijde.’ - Trouw ‘Een pageturner die zowel spannend is als tot
nadenken stemt.’ – Publishers weekly In het meer bij het
Australisch stadje Smithson wordt het lichaam van de
beeldschone Rosalind Ryan gevonden. De jonge vrouw is
vermoord en op de plaats delict drijven rode rozen. Rechercheur
Gemma Woodstock van de plaatselijke politie doet er alles aan om
op de zaak gezet te worden en daarom verzwijgt ze dat ze de
vermoorde vrouw kent: ze heeft jaren geleden met haar op de
middelbare school gezeten. Maar dat is niet het enige wat
Gemma probeert achter te houden. Naarmate het onderzoek
dieper graaft in het verleden van Rosalind, dreigen er meer
geheimen aan het licht te komen, geheimen die beter verborgen
hadden kunnen blijven.
De kleinzoon David Abbott 2010-10-04 Met empathie maar
tegelijkertijd onopgesmukt beschrijft Abbott de kleine maar
vernietigende tekortkomingen van de menselijke ziel.
Tekortkomingen die in hogemate de loop van onze levens
bepalen. Henry Cage had het allemaal perfect voor elkaar.Een
succesvol reclamebedrijf, geld eneen goed leven. Maar als hij
begin zestig plannen maakt voor zijn oude dag, staat plotseling
zijn geordende leven op zijn kop. Een daad van zinloos geweld in
zijn woonplaats Londen brengt Henry behoorlijk van zijn stuk.
Later ziet Henry zijn belager in een restaurant ruziemaken met
diens vriendin. Hij observeert de twee, zoals hij klanten van het
restaurant wel vaker bekijkt. Maar dan vraagt de manager Henry
de zaak waar hij al jaren komt te verlaten. Het is het begin van
een zenuwslopende serie treiterijen en intimidaties door de
onbekende man, die zich lijkt te hebben vastgebeten in Henry.
Zijn ex-vrouw vraagt hem langs te komen in Florida, ze heeft
kanker en is stervende. Henry realiseert zich dat hij weinig tijd
heeft zijn fouten uit het verleden onder ogen te zien. Ook gaat hij
langs bij zijn zoon Tom met wie hij sinds zijn scheiding geen
contact meer heeft gehad. En daar wacht hem eveneens een
grote verrassing.
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De laatste brief Sarah Blake 2013-11-07 1940. De Amerikaanse
radiojournaliste Frankie Bard verslaat vanuit Londen als eerste
vrouw de oorlog. Terwijl er elke nacht bommen vallen en joodse
vluchtelingen in paniek door Europa vluchten, probeert Frankie
het juiste verhaal te vinden dat Amerika tot actie zal bewegen.
Aan de andere kant van de oceaan, in Franklin, Massachusetts,
luistert Iris James naar Frankies uitzendingen. Ze weet dat het
een kwestie van tijd is voor de oorlog ook haar dorp bereikt en als
hoofd van het postkantoor ziet ze het als haar taak om andermans
geheimen te bezorgen en te bewaren. Ook het doktersechtpaar
Will en Emma Fitch luistert elke avond naar Frankie. Wanneer
Will besluit haar woorden ter harte te nemen en naar het front te
gaan, botsen de levens van de drie vrouwen op onverwachte
wijze. De laatste brief is een verhaal over sterke vrouwen, de
impact van oorlog en het belang van nieuws. Zelfs nieuws dat de
geadresseerde nooit bereikt...
Very Bad Men Harry Dolan 2012-08-30 Anthony Lark has a list of
names: Terry Dawtrey Sutton Bell Henry Kormoran He is hunting
them down, and he won’t stop until every one of them is dead.
But this is a killer with a conscience and crime editor David
Loogan is about to find out that his latest manuscript is no work
of fiction but a serial killer’s confession of what he’s done – or is
about to do – to some very bad men...
V staat voor Vergelding Sue Grafton 2012-03-15 Een vrouw met
een schimmig verleden pleegt zelfmoord – of was het toch moord?
Een stervende oude man wordt verzorgd door de zoon die hij
altijd meedogenloos mishandelde. Een professionele bende
winkeldieven harkt miljoenen aan gestolen goederen bij elkaar.
Een verwende puber zit tot over zijn oren in de gokschulden ,
maar denkt het systeem te kunnen verslaan. Een eenzame
weduwnaar treurt om de dood van zijn geliefde en zoekt naar
antwoorden die erger zouden kunnen zijn dan de pijn van zijn
verlies. De spin in dit bizarre web: een elegante zakenman zonder
scrupules, wiens deals zonder uitzondering illegaal zijn. En
very-bad-men-harry-dolan

Kinsey Millhone wil er het fijne van weten.
The Good Killer Harry Dolan 2020-02-04 An act of heroism forces
a husband and wife out of hiding and into a cross-country chase
for their lives in this action-packed crime thriller. Sean Tennant
and his wife, Molly, are living safely, quietly, and cautiously in
Houston. But that all changes after Sean heads to a local
shopping mall, and a gunman begins shooting everyone in sight.
A former soldier, Sean ends the slaughter with two well-placed
shots—becoming a hero with his face plastered across the news.
But Sean’s newfound notoriety exposes him to the wrath of two
men he thought he had left safely in his past. One of them blames
Sean for his brother’s death. The other wants to recover a
treasure that Sean and Molly stole from him. Both men are deadly
and relentless enemies, and Sean and Molly will need to draw on
all their strength and devotion to each other if they hope to elude
them. Thus begins a cross-country chase that leads from Texas to
Montana, from Tennessee to New York to Michigan, as the
hunters and their prey grow ever closer and, in a heart-stopping
moment, converge . . . A wickedly clever and exhilarating thriller,
The Good Killer offers a sophisticated, breathtaking look at the
extremes people will reach for love, greed, and survival. “A
dazzling, cinematic thriller full of vivid characters and adrenalinecharged action. Dolan is writing in the tradition of the great
Elmore Leonard, and he does the master proud.” —Joseph Finder,
New York Times–bestselling author of House on Fire “[A]
satisfying crime novel from Dolan . . . Both action junkies and
readers who like their thrillers on the cerebral side will find
something to enjoy.” —Publishers Weekly “If you’re up for a firstrate page turner, look no further than Harry Dolan’s The Good
Killer . . . the book is basically one long and harrowing chase
scene, right up to the explosive climax. Block out sufficient time
to read The Good Killer in one sitting. It’ll be hard to stop once
you get started.” —BookPage
Op weg naar huis Eleanor Brown 2011-10-09 Waarom kan Rose
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de man van haar dromen maar niet krijgen? Waarom heeft Bean
haar flitsende leventje in New York de rug toegekeerd en waarom
is Cordy na jaren gereisd te hebben ineens weer thuis
neergestreken?Ongelukkig in werk, leven en liefde keren de
zussen Andreas tegelijkertijd terug naar hun ouderlijk huis, op
het eerste gezicht om voor hun zieke moeder te zorgen. Maar
elke zus heeft een verborgen agenda, en ze zijn vooral ook
thuisgekomen om hun wonden te likken.Wat hebben de huiselijke
en verlegen oudste zus, de wilde middelste en de bohemien
jongste zus nou eigenlijk gemeen? Maar al vliegen ze elkaar
meestal flink in de haren, ergens diep vanbinnen houden ze van
elkaar. Het kleine, slaperige stadje Barnwell en de onverwachte
band die tussen de drie zussen ontstaat zorgen uiteindelijk voor
veel meer goeds dan waar ze ooit op hadden durven hopen.
De Demonenkoning Cinda Williams Chima 2015-01-22 De
Zeven Koninkrijken 1 - De Demonenkoning Als het zestienjarige
straatschoffie Han en zijn vriend Vuurdanser drie jonge magiërs
tegen het lijf lopen, heeft hij geen idee dat zijn leven op het punt
staat voorgoed te veranderen. Het magische amulet dat Han van
een van hen afneemt, draagt namelijk het teken van de gevreesde
demonenkoning, de magiër die duizend jaar geleden bijna de hele
wereld vernietigde. En er zijn meerdere partijen die het heel
graag willen hebben. Han komt er al snel achter dat er een
verwantschap bestaat tussen het amulet en de twee zilveren
armbanden die sinds zijn jeugd met zijn huid zijn vergroeid. En
dat betekent dat hij in één klap de meest gezochte persoon van de
Zeven Koninkrijken is geworden... 'De Demonenkoning is een
pageturner voor elke lezer, ongeacht de leeftijd.' - Robin Hobb
Tot ik je vind Colette McBeth 2014-05-15 Als
misdaadverslaggever Rachel Walsh in het Engelse Brighton naar
een persconferentie van de politie gaat, ziet ze op een grote
poster het gezicht van haar beste vriendin Clara O'Connor. Drie
dagen eerder kwam Clara niet opdagen op een afspraak en ze
heeft niets meer van zich laten horen. Een ijzersterke thriller over
very-bad-men-harry-dolan

vriendschap en het broze evenwicht tussen grenzeloos
vertrouwen en diepe haat. 'Colette McBeth graaft diep in een
vriendschap die totaal ontspoort. Dit verhaal laat je huiveren en
maakt dat je je afvraagt of je beste vrienden niet ook je ergste
vijanden zijn. Ik vond het geweldig!' Tess Gerritsen 'Zijn je beste
vrienden ook je ergste vijanden? Een geweldig verhaal!' - Tess
Gerritsen Je beste vriendin weet alles van je. Juist dat maakt haar
zo gevaarlijk. Voormalig BBC-verslaggever Colette McBeth is
fulltime schrijver. Hoewel ze naar eigen zeggen kampioen
uitstellen is, voltooide ze toch haar thrillerdebuut Tot ik je vind,
dat meteen met veel lof werd ontvangen. Haar schrijversleven
combineert ze met haar man en drie kinderen.evenwicht laat zien
tussen grenzeloos vertrouwen en diepe haat.
Een buitengewoon gewoon leven Monica Wood 2016-02-27
Voor de lezers van Het Rosie project en Het wonderbaarlijke
voorval met de hond in de nacht Een verhaal voor iedereen die
graag lacht, huilt en inziet hoe bijzonder het leven kan zijn!
Juffrouw Ona Vitkus heeft haar hele leven - op drie maanden in de
zomer van 1914 na - zo onopvallende mogelijk geleefd en haar
geheimen streng bewaakt. De jongen, een scout met een
fascinatie voor wereldrecords, brengt daar verandering in met
zijn bezoekjes. Hij is elf. Zij is honderdvier jaar én honderdéén
dagen oud (ze houden het samen bij). De jongen geeft haar het
gevoel dat ze misschien tot wel speciaal is. Beter laat dan nooit...
Maar wanneer de jongen ineens wegblijft, begint ze te denken dat
hij toch niet zo bijzonder is als ze dacht. Wat kan anders de reden
zijn van zijn plotselinge verdwijning? Nadat juffrouw Vitkus twee
zaterdagen tevergeefs op de jongen heeft gewacht, komt de keer
daarop niet hij maar zijn vader bij haar langs, vastbesloten om de
goede daad waar zijn zoon aan was begonnen af te maken. Ona
moet deze nieuwe vreemdeling duidelijk maken dat er niet alleen
klusjes zijn om op te knappen, maar dat er ook een levenswerk te
volbrengen is... Maar waar kan de jongen gebleven zijn?
Spookvloot P.W. Singer 2015-12-02 The Hunt for Red October
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voor de huidige generatie! In deze visionaire thriller beschrijven
de auteurs ijzingwekkend gedetailleerd hoe een nieuwe
wereldoorlog er in de nabije toekomst van de 21e eeuw uit zou
zien, met gevechten die plaatsvinden in de ruimte en in
cyberspace, via malware en microchips, met drones en robots.
2026. Een nieuw regime, het Directoraat, is in China aan de
macht gekomen. Niet lang daarna wordt er vanuit een
ruimtestation van het Directoraat, op ruim 300 kilometer van de
aarde, met een laser een belangrijke communicatiesatelliet van
de VS verwoest. Met als gevolg dat het defensiesysteem van het
land is uitgeschakeld. Vervolgens vinden er over de hele wereld
gecoördineerde acties plaats en vallen een tankbataljon en drones
het Amerikaans grondgebied binnen, waarna Hawaï binnen de
kortste keren bezet wordt. Maar er is één Amerikaans
oorlogsschip dat de dans tijdens de gevechten ternauwernood
weet te ontspringen. Kapitein-luitenant-ter-zee Jamie Simmons
wordt als held onthaald, nadat het hem gelukt is zijn schip in
veiligheid te brengen, maar al snel wordt er opnieuw een beroep
op hem gedaan wanneer een generatie al wat oudere schepen, de
zogenaamde spookvloot, gevechtsklaar gemaakt wordt voor de
volgende fase van de strijd.
De laatste engel Tami Hoag 2017-03-30 Het is zo'n meedogenloze
misdaad, dat het de levens van zelfs de meest geharde
politiemensen verandert. De moorden op de familie Haas laten
een litteken achter bij de hele gemeenschap. Iedereen is het
erover eens dat een veroordeling van de seriemoordenaar, Karl
Dahl, een begin van verwerking kan zijn. Alleen rechter Carey
Moore lijkt die nog in de weg te staan. Haar oordeel dat Dahls
eerdere strafblad niet tegen hem mag worden gebruikt,
veroorzaakt een publiek protest. Wanneer rechter Moore door
een onbekende wordt aangevallen, worden twee toprechercheurs, Sam Kovacs en zijn partner Nikki Liska, opgeroepen om
dit misdrijf te onderzoeken. Maar als Karl Dahl uit
gevangenschap ontsnapt, loopt alles uit de hand. Dan wordt de
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rechter ontvoerd. Is iemand bezig met een gruwelijke
wraakactie?
Engelen van sneeuw James Thompson 2012-12-14 `Een groot
talent voor fans van Scandinavische thrillers is Engelen van
sneeuw een must. Bookpage Voor de lezers van Arnaldur
Indidason en Jussi Adler-Olsen Kaamos: de periode vlak voor
Kerst, de meest sombere tijd van het jaar in Fins Lapland. De
niet-aflatende duisternis en extreme kou boven de Noordpool
zorgen ervoor dat iedereen een beetje buiten zichzelf raakt
misschien wel net genoeg om een moord te plegen. Een knappe
Somalische immigrante wordt dood gevonden midden in een
besneeuwd veld, haar lichaam is op gruwelijke wijze verminkt en
er staat een racistische spreuk in haar borst gekerfd. Aan het
hoofd van het onderzoek staat Kari Vaara, hoofdinspecteur van
het plaatselijke politiekorps. Vaara, eens een gelauwerd agent in
de grote stad, heeft zich teruggetrokken in zijn geboortedorp om
oude wonden te laten helen, maar ziet zich nu voor de zware taak
geplaatst om zonder hulp van buitenaf deze zaak op te lossen.
James Thompson, geboren en getogen in het oosten van
Kentucky, is al ruim tien jaar in Finland en woont tegenwoordig
in Helsinki. Voordat hij zich fulltime op het schrijven stortte heeft
hij Fins gestudeerd, waar hij nu vloeiend in is, heeft hij gewerkt
als barman, fotograaf, handelaar in zeldzame munten en militair.
De wraak van de minnares Tamar Cohen 2013-04-09 Wat als
hij beloofd heeft altijd van je te houden? Wat als hij gezegd heeft
je nooit te zullen verlaten? Wat als hij, telkens opnieuw, tegen je
loog? Moet hij daar dan niet voor gestraft worden...? Vijf jaar lang
hebben Sally en Clive een passievolle affaire gehad. Nu heeft hij
haar gedumpt, om zich geheel aan zijn vrouw en gezin te wijden,
terwijl Sally radeloos in haar slechte huwelijk achterblijft. Het
begint met een onschuldige wandeling langs zijn huis en de
brasserie waar zijn zoon werkt. Dan neemt Sally contact op met
Clives vrouw en dochter. Maar dat moet toch kunnen? Dat zijn
heel normale dingen om te doen met vrienden, nietwaar? In haar
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obsessie om op de hoogte te blijven van zijn leven, verliest Sally
haar eigen gezin en zichzelf langzaam uit het oog. Totdat het lot
voor een onverwacht bitterzoete wraak zorgt...
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...
Gevangen zonlicht Jane Borodale 2011-10-21 Het platteland van
Engeland, 1752. Agnes Trussel is zeventien jaar, terwijl de winter
nadert, haar vader geen werk heeft en het allerlaatste varken
wordt geslacht. Voor de schandelijke geheimen die zij met zich
meedraagt is nergens plaats - en zeker niet in het tochtige huisje
waar ze met haar zes broers en zusjes woont. Ten einde raad
vlucht Agnes naar Londen. Ze vindt onderdak bij vuurwerkmaker
John Blacklock en wordt al snel zijn assistent. Agnes geniet met
volle teugen van de vreemde wereld vol vuur, vonken, rook en
glans. Maar haar blijdschap wordt overschaduwd door zorg. Wat
zal er gebeuren als haar geheimen uitkomen? Wacht haar dan het
gevang, de galg misschien? Dan dient zich Cornelius Soul aan,
handelaar in kruit. Agnes verzint een plan dat haar in één klap zal
redden van haar zorgen. Maar daarvoor zal ze sluw te werk
moeten gaan...
Aan het hof van Eden Joelle Charbonneau 2017-08-19 Een
tweeling met een geheim Een koning zonder erfgenaam. Een
strijd op leven en dood. De tweeling Carys en Andreus was nooit
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voorbestemd om het koninkrijk Eden te regeren. Hun vader was
in de kracht van zijn leven en hun oudste broer was zijn
gedroomde opvolger; jong, sterk en onoverwinnelijk. De toekomst
van het koninkrijk leek veilig. Maar de toekomst kan misleidend
zijn. Als de koning en kroonprins van Eden worden gedood op de
terugweg van hun veldtocht, en de moordenaars niet langer
oeroude vijanden zijn, maar uit hun eigen midden lijken te komen,
heeft Eden dringend behoefte aan een nieuwe monarch. Doordat
Carys en Andreus een tweeling zijn en niet duidelijk is wie van
hen als eerste is geboren en dus het recht op de troon kan
opeisen, is de opvolgingslijn niet langer duidelijk. Als de Raad van
Ouderen zijn kans grijpt om de macht over Eden in handen te
krijgen, zit er voor Carys en Andreus maar een ding op: ze
moeten de strijd om de troon aangaan - tegen elkaar. De winnaar
van de serie duels zal waardig over het koninkrijk Eden mogen
regeren. De ban tussen de broer en zus is altijd warm en hecht
geweest. Niet in de laatste plaats vanwege het verschrikkelijke
geheim waaronder Andreus gebukt gaat en dat voor de rest van
het hof verhuld moet blijven. Jarenlang waren ze elkaars trouwste
bondgenoot, maar nu staan ze ineens lijnrecht tegenover elkaar
en weten ze niet wie ze in hun ooit zo veilige omgeving nog
kunnen vertrouwen. Met hun land en hun hart verdeeld, zullen
Carys en Andreus ontdekken hoe ver de ander zal gaan om de
kroon voor zicht te winnen. Hoe lang zal het duren voordat
achterdocht de overhand krijgt en de dorst naar macht tot het
ultieme verraad leidt?
The Good Killer Harry Dolan 2020-02-04 Sean Tennant and Molly
Winter are living quietly and cautiously in Houston when a
troubled, obsessive stranger shatters the safety they have
carefully constructed for themselves. Sean is at a shopping mall
when Henry Alan Keen, scorned by a woman he's been dating,
pulls out a gun at the store where she works and begins shooting
everyone in sight. A former soldier, Sean rushes toward Keen and
ends the slaughter with two well-placed shots – becoming a hero
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with his face plastered across the news. But Sean's newfound
notoriety exposes him to the wrath of two men he thought he had
left safely in his past. One of them blames Sean for his brother's
death. The other wants to recover a treasure that Sean and Molly
stole from him. Both men are deadly and relentless enemies, and
Sean and Molly will need to draw on all their strength and
devotion to each other if they hope to elude them. Thus begins a
cross-country chase that leads from Texas to Montana, from
Tennessee to New York to Michigan, as the hunters and their
prey grow ever closer and, in a heart-stopping moment, converge.
A wickedly clever and exhilarating thriller, The Good Killer offers
a sophisticated, breathtaking look at the extremes people will
reach for love, greed, and survival.
Jacob is van mij Simon Beckett 2012-02-08 EEN STRIJD TUSSEN
TWEE VADERS OM ÉÉN ZOON LOOPT OP GRUWELIJKE WIJZE
UIT DE HAND... Met tegenzin heeft Ben de zorg over zijn
pleegzoontje Jacob overgedragen aan diens echte vader, John
Cole. Al snel beseft Ben dat hij Jacob helemaal niet meer mag
bezoeken of zelfs spreken. Tegelijkertijd maakt hij zich grote
zorgen, omdat hij van een afstand ziet dat Cole er absurde
opvoedpraktijken op nahoudt. Hoe ver gaat Ben om Jacob te
beschermen? Simon Beckett schreef voor diverse Engelse kranten
voordat hij zijn roeping vond: het schrijven van topthrillers. De
geur van sterfelijkheid, het eerste boek met de forensisch
antropoloog David Hunter, was zijn grote doorbraak in de
internationale thrillerwereld. Daarna volgden drie andere David
Hunter- thrillers. Jacob is van mij is een op zichzelf staand boek.
Bloedlijn Felix Francis 2015-04-29 Wanneer presentator Mark
Shillingford op televisie verslag doet van een wedstrijd waarin
zijn tweelingzus Clare, een succesvolle jockey, als tweede in
plaats van als eerste eindigt, vermoedt hij dat ze de wedstrijd
gemanipuleerd heeft. Die avond confronteert hij zijn zus met zijn
vermoedens, waarop ze woedend wegloopt. Het is de laatste keer
dat hij haar in leven ziet. Een paar uur later springt ze van het
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balkon van haar hotelkamer. Gekweld door verdriet en
schuldgevoel gaat Mark op zoek naar antwoorden: waarom
pleegde Clare zelfmoord? En was het dat eigenlijk wel?
The Man in the Crooked Hat Harry Dolan 2017-11-28 "A new
master mystery writer emerges."--Forbes Magazine One cryptic
clue leads a desperate man into a labyrinthine puzzle of murder
in the electrifying new novel from national bestselling author
Harry Dolan. There's a killer, and he wears a crooked hat. Private
investigator Jack Pellum has spent two years searching for the
man who he believes murdered his wife--a man he last saw
wearing a peacoat and a fedora. Months of posting fliers and
combing through crime records yield no leads. Then a local writer
commits suicide, and he leaves a bewildering message that may
be the first breadcrumb in a winding trail of unsolved murders . .
. Michael Underhill is a philosophical man preoccupied by whatifs and could-have-beens, but his life is finally coming together.
He has a sweet and beautiful girlfriend, and together they're
building their future home. Nothing will go wrong, not if
Underhill has anything to say about it. The problem is, Underhill
has a dark and secret past, and it's coming back to haunt him.
These two men are inexorably drawn together in a mystery where
there is far more than meets the eye, and nothing can be taken
for granted. Filled with devious reversals and razor-sharp tension,
The Man in the Crooked Hat is a masterwork from "one of
America's best new crime writers" (Lansing State Journal).
Gevaarlijke onderstroom John Hart 2017-06-16 Alles wat hem
gevormd had was bij de rivier gebeurd... Vijf jaar geleden is Adam
Chase berecht wegens moord. Hij is vrijgesproken, maar zijn
familie en zijn stadgenoten geloven niet in zijn onschuld. Hij
verlaat zijn geboortegrond in het Zuiden en zoekt zijn heil in een
anoniem bestaan in New York. Nu is hij terug in Salisbury, North
Carolina. Niemand weet waarom. Maar als er een moord wordt
gepleegd, valt de verdenking opnieuw op Adam. Hij kan zijn naam
alleen zuiveren door te ontrafelen wat er werkelijk is gebeurd.

8/11

Downloaded from talerka.tv on October 5, 2022 by guest

Tranen van Lucifer James Thompson 2013-04-18 Niet weg te
leggen! Thompsons tweede boek is nog beter dan zijn eerste, een
must voor fans van Arnaldur Indriason, Stieg Larsson, Henning
Mankell en Jo Nesb. Booklist (starred review) Inspecteur Kari
Vaara krijgt de gevoelige opdracht om onderzoek te doen naar
Arvid Lahtinen, een negentigjarige Finse nationale held die ervan
verdacht wordt oorlogsmisdaden gepleegd te hebben tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Hij is de enige overlevende van de onlangs
ontdekte Stalag 309-eenheid, die mogelijk communisten en Joden
zou hebben geliquideerd in samenwerking met de Gestapo.
Tegelijkertijd raakt Vaara betrokken bij de moordzaak van Iisa
Filippov, de promiscue vrouw van een Russische zakenman. Het
heeft er alle schijn van dat haar minnaar de moord in de
schoenen geschoven krijgt, terwijl Filippov zelf duidelijk een hand
boven het hoofd gehouden wordt. Het spoor van die hand leidt
Vaara naar de corrupte top van de macht. Al snel komen heden en
verleden met elkaar in botsing op een manier die niemand voor
mogelijk had gehouden...
Dood de engel Sandrone Dazieri 2017-06-29 Vlak voor
middernacht komt de hogesnelheidstrein vanuit Milaan aan op
spoor zeven. Als de conducteur de laatste coupé opent om te
controleren of iedereen de trein verlaten heeft, valt hij dood neer.
Rondom hem liggen al veertien lijken. Colomba, de knappe,
vastberaden maar getraumatiseerde politieagente, ontdekt dat
het om een gerichte aanval gaat, die meteen door extremisten
opgeëist wordt. Dan staat de hoogbegaafde en briljante Dante
opeens weer voor haar neus, die beweert dat de verdachten
liegen. Maar kan Colomba Dante wel vertrouwen?
De zwemmers Julie Otsuka 2022-03-07 Een groep zwemmers
wordt opgeschrikt door een barst in de bodem van hun lokale
zwembad. Deze zwemmers zijn onbekenden voor elkaar; ze delen
alleen een zwembaan (de snelle, langzame of gemiddelde) en de
troost die ze ieder uit hun ochtend- of middagbaantjes halen. Een
van deze zwemmers is Alice, die langzaam haar geheugen
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verliest. Voor Alice was het zwembad een laatste redmiddel tegen
de duisternis van haar steeds erger wordende dementie. Zonder
het gezelschap van haar medezwemmers en de regelmaat van
haar dagelijkse baantjes, wordt ze ondergedompeld in verwarring
en chaos, en meegesleurd in herinneringen uit haar kindertijd en
het Japans-Amerikaanse interneringskamp waarin zij de oorlog
doorbracht. Alice' vervreemde dochter, die te laat in het leven
van haar moeder terugkeert, is getuige van haar verwoestende
aftakeling. De zwemmers is een schrijnend, intiem verhaal over
moeders en dochters, en het verdriet van een rauw verlies. Een
tour de force van een dwingende, betoverende en ontroerende
stem.
The Good Killer Harry Dolan 2020-01-20 Sean and Molly are
living quietly and cautiously in Houston when a troubled,
obsessive stranger shatters the safety they have carefully
constructed for themselves. A thriller about the extremes people
will reach for love, greed, and survival. Sean Tennant and Molly
Winter are living quietly and cautiously in Houston when a
troubled, obsessive stranger shatters the safety they have
carefully constructed for themselves. Sean is at a shopping mall
when Henry Alan Keen, scorned by a woman he's been dating,
pulls out a gun at the store where she works and begins shooting
everyone in sight. A former soldier, Sean rushes toward Keen and
ends the slaughter with two well-placed shots - becoming a hero
with his face plastered across the news. But Sean's newfound
notoriety exposes him to the wrath of two men he thought he had
left safely in his past. One of them blames Sean for his brother's
death. The other wants to recover a treasure that Sean and Molly
stole from him. Both men are deadly and relentless enemies, and
Sean and Molly will need to draw on all their strength and
devotion to each other if they hope to elude them. Thus begins a
cross-country chase that leads from Texas to Montana, from
Tennessee to New York to Michigan, as the hunters and their
prey grow ever closer and, in a heart-stopping moment, converge.
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A wickedly clever and exhilarating thriller, The Good Killer offers
a sophisticated, breathtaking look at the extremes people will
reach for love, greed, and survival.
Openingszetten Steven James 2013-06-04 Milwaukee, 1997. De
stad die jarenlang geteisterd werd door de misdaden van
kannibaal Jeffrey Dahmer krijgt te maken met een aantal
ontvoeringen en afschuwelijke moorden. De politie denkt aan een
Dahmer-copycat, maar FBI-agent Patrick Bowers vermoedt dat dit
meer is dan een ode aan de kannibaal. Wanneer hij ontdekt dat de
misdaden verwijzen naar de grootste en meest macabere
moordenaars in de geschiedenis, loopt het onderzoek uit op een
nachtmerrie van manipulatie, wreedheid en terreur.
Slaap zacht Lisa Jackson 2012-06-21 Een vrouw wordt wakker in
een duistere, afgesloten ruimte. Van boven hoort ze gedempt,
wreed gelach, gevolgd door het geluid van aarde die wordt
gestort. Pure doodsangst overweldigt haar als ze zich realiseert
dat ze levend begraven wordt. Haar laatste adem is een schreeuw
die niemand, behalve een sadistische moordenaar, kan horen.
Voor journalist Nikki Gillette is dit schokkende verhaal een kans
om te ontsnappen uit Savannah en carriere te maken. Dan wordt
er opnieuw een lijk gevonden. En nog een. Bij elke
huiveringwekkende ontdekking groeit Nikkis angst. Als de
seriemoordenaar haar steeds meer in zijn greep krijgt, beseft ze
nog niet hoe dicht ze bij de waarheid is - en hoe dodelijk die kan
zijn.
Aria voor een verleden Emily St John Mandel 2012-03-28 Anton
Waker komt uit een familie van kleine criminelen. Samen met zijn
nicht Aria handelt hij in valse paspoorten en ID-bewijzen. Maar
Anton besluit uit het criminele leventje te stappen; hij vervalst
nog wel even een Harvard-diploma voor zichzelf, accepteert een
goedbetaalde baan bij een degelijk bedrijf en hij verlooft zich.
Vlak voor zijn bruiloft en huwelijksreis naar Italië wordt Anton
echter gechanteerd door Aria: hij moet tijdens zijn huwelijksreis
meewerken aan één laatste klus, anders vertelt ze Antons nieuwe
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echtgenote over zijn criminele verleden Het verhaal van Aria voor
een verleden lijkt misschien simpel, maar de eenvoud bedriegt.
Aan het einde van deze thriller blijf je als lezer ademloos achter
door het vernuft waarmee de structuur en de niet-lineaire plot
zijn vormgegeven. Dit is een echte juweel van een thriller!
The Last Dead Girl Harry Dolan 2014-01-09 David Loogan’s dark
past is revealed in this prequel to Bad Things Happen—the
critically acclaimed mystery that Stephen King called a “great
f***ing book.” On a rainy night in April, a chance encounter
draws David into a romance with Jana Fletcher, a beautiful young
law student. Jana is an enigma: living in a run-down apartment
with only the barest of possessions, sporting a bruise on her
cheek that she refuses to explain. David would like to know her
secrets, but he lets them lie—until it’s too late. When Jana is
brutally murdered, the police consider David a prime suspect. But
as he sets out to uncover the truth, he soon learns that Jana’s
death may be related to an earlier murder, one that she was
obsessed with during the last weeks of her life. And as he
retraces her steps, he begins to realize that he’s treading a very
dangerous path—and that her killer is watching every move he
makes.
Nathan's vlucht John Gilstrap 1998 Nadat een 12-jarige jongen
uit zelfverdediging een bewaker in de jeugdgevangenis heeft
neergestoken, wordt hij op zijn vlucht gevolgd door de politie en
een huurmoordenaar.
The Boy Who Shoots Crows Randall Silvis 2011-12-06 A
riveting new psychological thriller from a "a masterful storyteller"
(New York Times Book Review). Yesterday, a local boy went
missing in Cumberland County, Pennsylvania. Transplanted
painter Charlotte Dunleavy was used to seeing him go into the
woods, rifle in hand, to shoot at crows. Suffering from the
debilitating aftereffects of a migraine, Charlotte is shrouded in a
fog of pain and barely remembers the details of the day, just
splinters of memory, as if they were a dream-but nothing concrete
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enough to help the local sheriff in his search. Outside of
Charlotte's windows, the woods are peaceful, the play of light and
dark among the leaves offering her inspiration for her art. But the
truth can penetrate even the deepest shadows of a forest-and a
killer's mind...
Het kraaienmeisje Jerker Eriksson 2012-02-02 Midden in de nacht
wordt in het besneeuwde struikgewas vlak bij een metrostation in
Oslo het lichaam van een jongen gevonden. Het is volledig
uitgedroogd en lijkt wel gemummificeerd. Hoofdinspecteur
Jeanette Kihlberg wordt op de zaak gezet, maar tast in het
duister. Wanneer er nog meer lichamen gevonden worden gaat
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het van kwaad tot erger. Psychotherapeut Sofia Zetterlund raakt
ondertussen gefascineerd door een van haar patiënten: Victoria
Bergman, een vrouw die door mishandeling en misbruik in haar
kindertijd ernstig beschadigd is. Dan wordt het lichaam gevonden
van een jongen die onder behandeling is van Zetterlund. Kihlberg
en Zetterlund werken samen verder aan de zaak en er ontstaat
een vriendschap tussen de twee vrouwen. Alle sporen wijzen naar
Victoria Bergman, maar die lijkt spoorloos verdwenen... Het
kraaienmeisje is een unieke psychothriller die de lezer
hypnotiseert tot aan de fascinerende ontknoping

11/11

Downloaded from talerka.tv on October 5, 2022 by guest

