Survive A Megan Patterson Trilogy 1
Yeah, reviewing a books Survive A Megan Patterson Trilogy 1 could mount up your near connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, carrying out does not suggest that you have fabulous
points.
Comprehending as capably as covenant even more than other will provide each success. adjacent to, the pronouncement as with ease as sharpness of this Survive A Megan Patterson Trilogy 1 can be taken as without difficulty as picked to
act.

New York 1982
Sleutel tot het licht Nora Roberts 2018-05-09 Malory, Dana en Zoe, drie jonge vrouwen die elkaar niet kennen. Tot ze
elkaar op een stormachtige avond ontmoeten in Warrior's Peak, het indrukwekkende landhuis net buiten Pleasant Valley.
Daar krijgen ze een aanbod dat hun levens voor altijd zal veranderen... Deel 1 Malory Price weet wat ze wil. Sterker nog,
ze weet nu al wat ze over tien jaar wil! En dat staat uiteraard in haar Levensplan. Hoe kan het dan dat niets meer
volgens dat plan gaat? Ze is haar baan bij de galerie in Pleasant Valley kwijt - met dank aan de nieuwe vrouw van haar
baas - en de toekomst gaapt als een diep ravijn voor haar. Het lucratieve aanbod van de bewoners van Warrior's Peak
komt dan ook als geroepen. Dana, Zoe en zij moeten ieder een gouden sleutel vinden die past op een glazen kistje waarin de
zielen van drie jonge meisjes opgesloten zitten. Als dat lukt, krijgen ze elk een miljoen dollar. Of ze het verhaal gelooft,
weet ze niet. Maar dan gebeuren er dingen die niet te verklaren zijn...
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 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.
De stille pati ntAlex Michaelides 2019-02-07 Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten
praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis
in een goede buurt in Londen. Maar als haar man op een avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer
in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te praten, of een verklaring te geven voor haar daad, maakt de
moord op haar man tot een mysterie dat tot de verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt
onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle media in een psychiatrische inrichting is opgenomen. Psychotherapeut Theo
Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia aan het praten
te krijgen en het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij
ook zichzelf in gevaar.
Geheime orde Brad Thor 2014-07-24 Nr 1. in Amerikaanse bestsellerlijsten! Met Geheime orde bewijst Brad Thor opnieuw
dat hij niet alleen boven op de actualiteit zit, maar ook dat hij overeen voorspellende gave lijkt te beschikken. Zijn visie en
kijk op malversaties en consternatie bij de Federal Bank bij de benoeming van een nieuwe president komt akelig dicht bij de
werkelijkheid. In de duistere krochten van de ogenschijnlijk onafhankelijke Amerikaanse Federal Bank (de Fed) spelen macht en
politiek gewin een kat-en-muisspel. De Fed opereert zelfstandig en heeft een ongekende invloed. Na de plotselinge dood van
de president van de Fed is er daarom snel een aantal kandidaten geselecteerd om dit machtige orgaan, en daarmee de VS,
voor de afgrond te behoeden. Maar als alle vijf kandidaten spoorloos verdwijnen slaat de paniek om in angst en
verschrikking, en is er eigenlijk maar
n man tot wie ze zich kunnen wenden. Geheim agent Scot Harvath wordt naar
Washington geroepen en ziet zich geconfronteerd met een duistere Amerikaanse terreurgroep, die zijn oorsprong vindt in de
18e eeuw. Terwijl de gegijzelden een voor een op gruwelijke wijze vermoord teruggevonden worden, moet Harvath een
eeuwenoud web van samenzweringen ontrafelen om zo de grootste ramp die Amerika ooit bedreigd heeft te voorkomen.
Niemand komt je redden Alex Marwood 2020-05-12 ‘Verschrikkelijk spannend, met geweldige personages.’ Stephen King
Toen Romy klein was, werd er niet over de doden gesproken. Diep in de bossen van Noord-Wales, achter metershoge stenen
muren, houden de leden van de sekte De Ark zich schuil. Hun bestaan is in nevelen gehuld, zorgvuldig verborgen voor de
buitenwereld. Dan slaat het noodlot toe: een mysterieus gif snijdt als een mes door de gemeenschap en eist de levens van
honderden leden. Chaos breekt uit. In paniek slaan de overlevenden op de vlucht. Onder hen bevindt zich Romy. Zij is
opgegroeid in de sekte en als ze zich wil redden in de vreemde buitenwereld, zal ze een paar belangrijke lessen moeten leren.
Zoals wie je kunt vertrouwen, en wie je moet vrezen. En wat haar moeder al die jaren geleden zoveel angst aanjoeg dat ze
haar dochter achterliet. En bovenal: dat Romy’s wens om de sekte te vergeten niet betekent dat de sekte haar ook
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vergeten is. De pers over Alex Marwood ‘Zelden heb ik een boek gelezen dat ik z moeilijk kon wegleggen!’ The Independent
‘Perfect geplot en spannend vanaf de eerste pagina. Om diep in de nacht uit te lezen.’ Library Journal ‘Marwood is een
meester van de moderne misdaadfictie.’ Booklist
New York Magazine 1982-04-19 New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald
Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With awardwinning writing and photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the magazine's
consistent mission has been to reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating
New York as both a place and an idea.
Laatste bekentenis Randy Singer 2012-08-31 Aanklager Jamie Brock is fel tegen het pleiten voor strafvermindering in
ruil voor een bekentenis. In de drie jaar die ze heeft gewerkt voor de officier van justitie heeft ze nog nooit een deal
gesloten met een verdachte. Maar wanneer de invloedrijke advocaat Caleb Tate wordt aangeklaagd voor moord en hij
een manier verzint om het rechtssysteem op de kop te zetten, moet ze al haar principes opzij zetten. Een voor een beginnen
verdachten deals af te wijzen. Terwijl rechtsinstellingen worden overweldigd en misdadigers vrijuit gaan door gebrek aan
bewijs, probeert Jamie haar sterke tegenstander schuldig te verklaren.
Evi en eenhoorn Dana Simpson 2020-05-26 Evi ketst steentjes over het water. Tot ze een steen tegen eenhoorn ketst en
wenst dat de eenhoorn in kwestie haar bestie wordt. Met narcisme (eenhoorn), sarcasme (Evi) en heel veel humor. Dit ebook is een ePub3-bestand, dus geschikt voor tablets en de meeste e-readers met een kleurenscherm (niet geschikt voor
zwart-wit e-readers). Controleer of uw apparaat dit bestandsformaat kan weergeven.Evi en eenhoorn is het eerste deel
in de hilarische graphicnovelserie van Dana Simpson. Volledig in kleur, voor meisjes vanaf 8 jaar. Evi verveelt zich en
ketst steentjes over het water. Tot er een steen tegen een eenhoorn ketst. En Evi een wens mag doen. En ze wenst dat de
eenhoorn in kwestie haar bestie wordt. Dus laveert Evi nu door alle basisschoolproblemen met een eenhoorn aan haar
zijde. Niks mis met een beetje narcisme en hooghartigheid op zijn tijd als dat betekent dat je beste vrienden bent met een
eenhoorn. Toch? Deze serie is smullen voor heel veel leeftijden. Calvin & Hobbes, als Calvin een meisje van 9 was en
Hobbes een eenhoorn.
Erewoord, Alex Cross James Patterson 2014-03-06 Voor Alex Cross is er niets in de wereld zo belangrijk als zijn
familie. Zijn kinderen, grootmoeder en vrouw Bree komen op de eerste plaats en geven hem de kracht om het kwaad in deze
wereld te bestrijden. Maar er is
n crimineel die koste wat kost wil bewijzen dat hij de grootste genius is in de
geschiedenis van de misdaad, en die de middelen heeft om de familie van Cross in te zetten als wapen in zijn strijd. Om zijn
geliefden te beschermen moet Cross in de aanval, maar als hij terugvecht dan zullen ze sterven. Alex Cross gaat de
grootste uitdaging in zijn leven aan, met dat wat hij het meest liefheeft als inzet.
Niemandsbruid Meg Rosoff 2009-09-20 Niemandsbruid Meg Rosoff De nieuwe Meg Rosoff Op de ochtend dat ze zou
trouwen kroop Pell Ridley in het donker haar bed uit, kuste haar zusters vaarwel, haalde Jack uit de wind en de regen
van de boswei en vertelde hem dat ze weggingen. Al was het niet waarschijnlijk dat hij bezwaar zou maken, als paard. Op
de ochtend van haar huwelijk vlucht Pell Ridley op haar paard Jack weg van haar ouderlijk huis. Haar jongste
(stief)broertje Bean wil met haar mee. Samen trekken ze rond door het negentiende-eeuwse Engeland. Onderweg raakt Pell
eerst haar paard en later ook haar broertje kwijt. Tijdens haar zoektocht ontmoet ze een stroper, zigeuners en een
paardensmid. Rosoff beschrijft op eigenzinnige wijze het rauwe leven op het Engelse platteland in de negentiende eeuw.
Stick Dog Tom Watson 2020-07-21 Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte
neus en vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de
perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht,
is het tijd voor een nieuw plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere: van het stelen
van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om vanavond
hamburgers te eten!
Wie niet horen wil James Patterson 2021-06-10 Wanneer rechercheur Alex Cross na vele trouwe, maar slopende jaren
zijn baan bij de politie in Washington D.C. wil opzeggen, besluit hij zijn goede vriend John Sampson te helpen in zijn
allerlaatste zaak. Een van zijn oude vrienden uit de Vietnamoorlog, sergeant Ellis Coop, is veroordeeld voor een moord
die hij niet gepleegd heeft. Naarmate het onderzoek van Cross en Coop zich vordert, wordt pijnlijk duidelijk dat hij erin is
geluisd. Maar door wie? En wat is er met al het bewijsmateriaal gebeurd? In ‘Wie niet horen wil’, het achtste boek in de
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‘Alex Cross’-reeks, volg je Cross in zijn spannende zoektocht naar de verborgen waarheid binnen de Amerikaanse
legermacht. 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 e-books 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 ontvangen, waaronder de Edgar Award.
Doelwit Alex Cross James Patterson 2019-03-28 De president van Amerika is vermoord door een sluipschutter.
Terwijl het hele land in shock is en honderdduizenden in Washington de begrafenis bijwonen, krijgt Alex Cross de opdracht
om samen met de fbi het onderzoek te starten. Alex en zijn vrouw Bree Stone, hoofd van de politie, staan onder grote
druk om antwoorden te vinden, maar al snel blijkt een angstig voorgevoel van Alex uit te komen. Dit was niet alleen een
aanval op de president, maar ook een doelbewuste aanslag op het functioneren van het hele land. Alex Cross zal alles
op alles moeten zetten om zes getrainde huurmoordenaars tegen te gaan in de chaos en paniek van Washington DC.
Phobos Victor Dixen 2016-08-25 Zes meisjes Zes jongens Zes minuten om elkaar te leren kennen De eeuwigheid om van
elkaar te houden Ze dromen ervan geschiedenis te schrijven Zes jongens en zes meisjes bevinden zich in een ruimteschip op weg
naar Mars. Overal aan boord hangen camera’s, elke stap die ze zetten wordt gefilmd. De reis is namelijk ook een
datingshow, die wereldwijd wordt uitgezonden. Het is de bedoeling dat ze allemaal hun grote liefde vinden, zodat ze op
Mars de eerste menselijke kolonie in de ruimte kunnen beginnen. Zij droomt ervan verliefd te worden L onor is een van de
uitverkorenen. Ze is een wees en kan niet wachten haar eenzame leven achter te laten. Als haar droom een nachtmerrie
wordt, is er alleen geen weg meer terug.
Laat de wereld achter Rumaan Alam 2021-04-16 In de claustrofobische roman Laat de wereld achter van Rumaan
Alam wordt een familievakantie ruw verstoord als de eigenaren van de vakantiewoning ineens in paniek op de stoep staan.
In Laat de wereld achter van Rumaan Alam gaan Amanda en Clay op vakantie naar een afgelegen woning op Long Island.
Ze willen tot rust komen van hun drukke New Yorkse leven, qualitytime met hun tienerkinderen doorbrengen en proeven
van het goede leven in dit luxe vakantiehuis. Maar hun idylle wordt op een late avond wreed verstoord. Ruth en G.H.,
het oudere stel van wie Amanda en Clay het huis hadden gehuurd, keren in paniek terug uit Manhattan. Er was een blackout. En nu is dit landelijke gebied opeens ook verstoken van televisie, internet en mobiel bereik. De twee gezinnen zijn op
elkaar aangewezen. In de relatief kleine ruimte van het huis ontdekt ieder zijn ware aard in onzekere tijden. Laat de wereld
achter is op de huid van de tijd geschreven en snijdt veel maatschappelijke thema’s aan, zoals ras, klasse en hoe we ons
gedragen in tijden van crisis. Laat de wereld achter van Rumaan Alam zal niemand onberoerd laten. ‘Alam gaat helemaal
op in zijn personages. Het resultaat is een onderhoudende roman vol onderhuidse spanning. Deze roman gaat helemaal over
onze tijd.’ – Kirkus Reviews ‘Spectaculair en omineus.’ – Publishers Weekly ‘Laat de wereld achter is een zeldzame roman:
een prachtig geschreven, emotioneel beladen pageturner. Alam schrijft intelligent en elegant over complexe thema’s als
voorrecht en het lot.’ – Jenny Offill ‘Een spannende roman over ras en klasse.’ – USA Today ‘Een betoverende roman.’ –
The New Yorker ‘In deze tijden heb ik geen focus – mijn aandacht gaat van onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het
oneindig scrollen door berichten, binnen de muren van mijn woning waar ik me al sinds maart bevind. Ik werd bevangen door
de urgentie, de schoonheid en de griezelig gelijkende wereld in Alams roman.’ – The Paris Review ‘Een pageturner, een perfecte
mix van filmische en literaire kwaliteiten.’ – The Wall Street Journal ‘Laat de wereld achter is intrigerend en
claustrofobisch, en nodigt uit om ons ongemak te onderzoeken en te reflecteren op onze eigen overhaaste oordelen. Het
levert een schitterend en duister beeld op van familie, ras, klasse, en wat het belangrijkste is wanneer het onmogelijke
werkelijkheid wordt.’ – Esquire
Tussen de beesten en wilde rozen Ashley Poston 2020-10-20 Een betoverende fantasy om jezelf keer op keer opnieuw in
te verliezen Cerys is veilig in het koninkrijk Aloriya. Er is geen ziekte of honger en er heerst al jaren vrede. Zo is het al
sinds de eerste koning een deal maakte met de Vrouwe die het bos dat aan het koninkrijk grenst regeerde. Maar terwijl
Aloriya opbloeide, werd het bos donker, vervloekt en verboden. Cerys weet dit maar al te goed: ze wist maar net te
ontsnappen toen het bos haar vrienden en moeder vermoordde. Nu draagt Cerys een klein beetje van de vloek in haar bloed,
een herinnering aan de dag dat ze alles verloor. Het grootste gevaar waar ze nu mee geconfronteerd wordt, als dochter
van de tuinman, is de vervelende vos die haar maar niet met rust laat. Als een nieuwe koningin wordt gekroond, dalen de
dingen die lang verborgen lagen in het bos neer op het koninkrijk. Cerys wordt gedwongen te vluchten, met als enige
metgezellen de kleine vos, een vreemde en krachtige beer en de magie in haar bloed. Het is aan haar om de legendarisch
Vrouwe van het Woud te vinden en haar dorp te redden. Maar het bos is gevaarlijker dan ze ooit gedacht had en als de
geheimen uit het verleden worden onthuld, is er alles voor nodig om te overleven.
Haar grote dag Denise Hunter 2013-03-01 Kate oftewel dr. Kate, d relatietherapeut is echt klaar voor haar
trouwdag. De locatie is prachtig, de media komen, haar boek wordt gelanceerd en haar bruidegom is echt de ware. Totdat
hij haar op de ochtend van de bruiloft belt met de mededeling dat hij niet komt. Kate hangt na dat telefoontje
verbouwereerd op. Ze was net aan het kijken naar het trouwkoepeltje en Lucas, die het gemaakt heeft, vraagt wat er aan
de hand is. Omdat de geheime identiteit van de bruidegom een van de redenen was voor de media om naar de bruiloft te
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komen, stelt hij voor dat hij als invaller met haar trouwt. Kate is te radeloos om iets beters te bedenken en stemt ermee
in. Ze spreken af dat ze een jaar getrouwd blijven, om daarna weer uit elkaar te gaan. Dat rationele besluit is in geen enkel
opzicht makkelijk, maar wel in de laatste plaats in het emotionele.
De laatste ster Rick Yancey 2016-07-12 We zijn hier en dan zijn we weer weg. Dat was al zo voordat ze kwamen. Dat is
altijd zo geweest. De Anderen hebben de dood niet uitgevonden, ze hebben hem alleen geperfectioneerd. Ze hebben de dood een
gezicht gegeven, om hem ons vervolgens in het gezicht te wrijven, want zij wisten dat dat de enige manier was om ons te
vermorzelen. De dood eindigt niet op een continent of in een oceaan, niet bij een berg of op een vlakte, in een jungle of een
woestijn. Hij eindigt waar hij begon, waar hij van meet af aan was: op het slagveld van het laatste, nog kloppende
mensenhart. In het laatste deel van deze epische reeks, waarin het lot van de planeet wordt bezegeld, neemt
meesterverteller Rick Yancey ons mee langs triomf, verlies en onverminderde actie.
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.
Rood, wit & koningsblauw Casey McQuiston 2020-07-14 Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor de prins? Je
leest het in 'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om mee te maken hoe Alex voor
Henry valt zonder zelf verliefd op hem te worden – op hen allebei, n op dit briljante, geweldige boek." Dat schreef de New
York Times Book Review bij verschijning van 'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. Deze heerlijke romcom
gaat over Alex, zoon van de Amerikaanse president, en Henry, Britse prins. Meteen zodra zijn moeder wordt verkozen tot
president, wordt Alex Claremont-Diaz gebombardeerd tot Amerikaanse royalty: hij is knap, charismatisch en nog
intelligent ook. Het publiek vreet hem op. E n probleempje: Alex ligt in de clinch met een chte prins, Henry, aan de andere
kant van de grote plas. En als de tabloids daar lucht van krijgen, worden Alex en Henry gedwongen om te doen alsof ze
het goed hebben gemaakt. Maar wat begint als een nepvriendschap, groeit uit tot iets diepers en veel gevaarlijkers. Kan
liefde de wereld redden? Ook als die liefde er anders uitziet dan verwacht? Casey McQuiston sleept je met 'Rood, wit en
koningsblauw' mee in een verhaal vol humor en liefde.
De vijfde golf Rick Yancey 2013-09-10 Soms denk ik dat ik de laatste mens op aarde ben. Dat betekent dat ik de enige
mens in het universum ben. Dat is onzin, ik weet het. Ze kunnen niet iedereen gedood hebben nog niet. De eerste golf: de wereld
wordt gehuld in duisternis De tweede golf: als je geluk hebt weet je te ontsnappen De derde golf: als je pech hebt overleef
je De vierde golf: er geldt nog maar
n regel vertrouw niemand Nu de vijfde golf eraan komt, is Cassie op de vlucht
voor Hen, de wezens die er menselijk uitzien maar het niet zijn. Zij die het land doorkruisen om eenieder te vermoorden die ze
tegenkomen. Cassie gelooft dat er maar
n manier is om te overleven: door alleen te blijven. Maar dan ontmoet ze Evan
Walker, de verleidelijke en mysterieuze vreemdeling die haar enige hoop is om haar vijfjarige broertje te helpen bevrijden. En
haar enige hoop om zelf te overleven. Maar Cassie moet kiezen tussen vertrouwen en wanhoop, tussen verzet of
overgave. Tussen leven... en dood. De vijfde golf, dat al maanden op de Amerikaanse bestsellerlijsten staat, is een
meeslepend, aangrijpend en episch verhaal over verlies, ondenkbare dilemma's en moed. #5degolf
New York Magazine 1982-04-26 New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald
Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With awardwinning writing and photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the magazine's
consistent mission has been to reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating
New York as both a place and an idea.
De escaperoom Megan Goldin 2019-08-12 Megan Goldin De escaperoom Welkom in de escaperoom. De opdracht is simpel:
kom er levend uit. De escaperoom van Megan Goldin is een huiveringwekkende thriller over misleiding en wraak, voor de
fans van Het vorige meisje en De vrouw in suite 10. In de lucratieve wereld van Wall Street zijn Vincent, Jules, Sylvie en
Sam ultieme carri rejagers. Hun leven staat in het teken van meedogenloze ambitie, miljardendeals en buitensporige luxe.
Wanneer de vier vast komen te zitten in een escaperoomlift gaat het verschrikkelijk mis. Ze worden gedwongen hun
onderlinge wedijver opzij te zetten en gezamenlijk opdrachten uit te voeren om vrij te komen. Naarmate deze onheilspellender
worden en er duistere geheimen bloot komen te liggen, wordt de stemming grimmiger. Als ze willen overleven, moeten ze een
laatste raadsel oplossen: wie van hen is een moordenaar? ‘Fantastisch. Een van mijn favoriete thrillers van het jaar.’ –
Lee Child
De oneindige zee Rick Yancey 2015-04-21 De Vijfde Golf komt eraan, en de mensheid staat aan de vooravond van totale
vernietiging. Cassie, Ben en Ringer overleefden de eerste vier Golven en staan voor een moeilijke keuze: wachten tot Evan
Walker terugkomt, of op zoek gaan naar andere overlevenden v
r de vijand hen te pakken krijgt. Want dat er een nieuwe
aanval komt is onvermijdelijk. Cassie en haar vrienden zullen de ultieme strijd moeten aangaan tussen hoop en wanhoop,
leven en dood. We hebben de eerste vier Golven overleefd. We houden vol, maar de overwinning is nog ver weg. We hebben
hoop, maar worden door haat verteerd. Ze denken dat we zwak zijn. Maar we zijn niet alleen. #oneindigezee
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A Killer's Heart Susan Wilkins 2020-03-09 The gripping political thriller with a shocking conspiracy at its heart
gevonden. Alex zweert dat hij de moordenaar zal vinden. Tijdens hun zoektocht raken Alex en zijn vriendin Brianna Stone
from 'blazingly brilliant' best-selling author Susan Wilkins (Sunday Mirror). A heart transplant saved him… but the
verzeild in een van de meest beruchte clubs van Washington. Een plek waar al je fantasie n werkelijkheid kunnen worden,
search for the truth could cost him his life. 'Unpredictable, intricately woven…I couldn’t stop reading', Amazon
als je maar voldoende geld hebt. Dan duikt er een video op met zeer belastend materiaal... Alex Cross komt oog in oog te
reviewer.
A heart transplant saved Adam Hardy's life. But as he recovers from surgery, strange visions staan met een gewelddadige seriemoordenaar en een groep zeer machtige mensen, die er alles aan zullen doen hun geheim te
surface. Adam’s organ donor wasn’t killed in an accident – he was murdered. As Adam frantically tries to untangle the
bewaren.
truth, reports of a deadly new virus start to emerge. Felicity Oldroyd, the Chief Medical Officer for England, is in a
The New York Times Book Review 1994 Presents extended reviews of noteworthy books, short reviews, essays and
race against time to contain the pandemic. But the way the virus is spreading raises some disturbing questions. Together articles on topics and trends in publishing, literature, culture and the arts. Includes lists of best sellers (hardcover
with police from Counter Terrorism Command, she battles to identify the source of the outbreak and ensure her
and paperback).
country’s survival. Adam's memory could provide the vital clue. Can he help Felicity and the police get to the truth
President vermist Bill Clinton 2018-06-04 Het Witte Huis is de thuisbasis van de president van de Verenigde Staten, de
before it’s too late? An emotionally charged page-turner full of mystery and suspense. Written before the emergence of best bewaakte persoon ter wereld. Hoe is het dan mogelijk dat de Amerikaanse president spoorloos verdwijnt? President
Covid-19, this is a prescient political thriller for fans of Michael Crichton, David Baldacci and James Patterson.
vermist is het adembenemende verhaal over macht waarin de lezer aan den lijve ondervindt hoe het is om de belangrijkste
Praise for the Kaz Phelps Series: 'Well plotted and unflinchingly told.' (Sunday Express) 'Murder, corruption and a
speler in the Oval Office te zijn. Over de duizelingwekkende druk, de hartverscheurende beslissingen, de onbegrensde
crafted plot make for a fine read.' (The Sun) Praise for the Detective Megan Thomas series: 'My favourite read of
mogelijkheden en onvoorstelbare macht. De combinatie van Clinton en Patterson heeft het sterkste uit hen beiden naar
2020… I was engaged from the very first chapter… Brilliant.' Goodreads reviewer,
'I didn't want it to end. I boven gehaald. De thematiek is eigentijds, het plot klopt, het heeft vaart, er zit veel actie in, er zijn verrassende
can't wait for the next one.' Amazon reviewer,
'I loved the book and was gripped straight from the off. Susan’s
wendingen. Het is genieten. Boris Dittrich
a great writer, building up the tension nicely and giving a thumping action-packed ending that really delivers.' Jessie
Een stap te ver Tina Seskis 2016-07-05 Een gelukkig huwelijk. Een gezin. Een fijn huis. Waarom loopt Emily Coleman op
Keane, best-selling author of The Knock
een ochtend zonder om te kijken weg van dit alles – om onder een andere naam helemaal opnieuw te beginnen? Emily heet nu
Het liefdesleven van Nathaniel P. Adelle Waldman 2014-05-06 Nate Piven heeft het voor het uitkiezen. Na zijn eerste
Cat en ze werkt in Londen bij een reclamebureau. Ze deelt een huis met een nieuwe vriendin, Angel. Cat heeft elk spoor naar
boekcontract komt het werk vanzelf op hem af, en ook de vrouwen. Juliet, de flitsende journaliste; Elisa, zijn extreem
haar oude leven zo goed gewist dat niemand haar weet te vinden. Maar ze kan het verleden – en haar herinneringen – niet
knappe ex, maar nu gewone vriendin; en Hannah, 'algemeen beschouwd als lief en slim of slim en lief', die zich met humor
volledig begraven. Dan komt het moment dat Cat onder ogen moet zien wat ze heeft gedaan: een schokkende onthulling die
staande weet te houden in het spitse woordspel van zijn vrienden. Adelle Waldman weet Nates visie op vrouwen
haar uiteindelijk over de rand duwt... ‘Een sfeervolle, scherpe thriller over de prijs van het ontsnappen. Aanrader.’ –
genadeloos en bijna letterlijk bloot te leggen. Hoe hij steeds weer meent niet oppervlakkig, niet laf en niet stereotiep te
KIRKUS REVIEWS ‘Strak geschreven en adembenemend... echt een wervelende leeservaring.’ – THE BOOKSELLER
zijn maar juist aandacht en geduld te hebben. Weergaloos spel met de liefde rond de vraag: waar kiest hij voor? Of beter:
Hotel Portofino J.P. O'Connell 2022-05-31 D zomerroman van 2022! Een grandioze historische roman aan de
voor wie? Persrecensies 'Een goed voorbeeld van de opkomende Brooklyn novel: witty bildungsromans van hipsters uit de Italiaanse Rivi ra in de jaren twintig. Itali , 1926. Hotel Portofino verwelkomt een stoet aan glamoureuze gasten uit
tofste buurt van NY.' Vogue 'Soms wil je Nate gewoon een klap verkopen. Of zoals 'Girls'-Lena Dunham schreef: "Nate
de Britse upper class voor een heerlijke zomer, maar kort na de opening stapelen de problemen zich al op voor eigenaar
is zo real dat je er lesbisch van zou worden." En hij meent het niet eens slecht, da's nog het ergste. Leuke roman, de
Bella Ainsworth. Ze heeft te weinig personeel en geld en bovendien zijn haar eersteklas gasten veeleisend en lastig te
mannenversie van 'Girls'.' Glamour 'In deze roman heeft Waldman iets gedaan wat tot nog toe onmogelijk was:
behagen. Daarnaast wordt ze het doelwit van een corrupte fascistische politicus. Haar grootste probleem is echter dat
doordringen tot in het diepste wezen van de vrouw van nu door middel van de grillige monologue interieur van een man []
haar aristocratische, sluwe echtgenoot – wanhopig om zijn rijkdom en status te behouden – achter haar rug om zijn eigen
Haar hoofdpersoon bedoelt het goed, wat misschien nog wel het meest ontnuchterende is. Nate komt griezelig echt over.
plannen smeedt, met grote gevolgen... Hotel Portofino is een verhaal over de beproevingen van een vooruitstrevende
Wees gewaarschuwd: van dit boek moet je lachen en je krijgt koude rillingen van herkenning.' Lena Dunham (Girls) 'Uniek en
vrouw in een tijd van wereldwijde onrust. Een grandioze historische roman aan de Italiaanse Rivi ra. Perfect voor wie
wonderbaarlijk: een roman die poogt onze ziel te verrijken. Verpakt in uitermate elegant en vermakelijk proza voert
heeft genoten van The Crown en downton Abbey.
Waldman een moreel project uit: ze streeft ernaar onze sympathie te vergroten en onze schaamte aan te spreken zodat we
The fates divide Veronica Roth 2018-04-10 Het vervolg op Carve the mark Van de auteur van de Divergent-serie! Het
een betere versie van onszelf worden.' Alain de Botton 'Razend slim.' Jonathan Franzen
lot bracht ze samen. Nu zal het ze verdelen. De levens van Cyra Noavek en Akos Kereseth zijn bepaald door hun
The Whole Story John E. Simkin 1996 This work is the only comprehensive guide to sequels in English, with over
lotsbestemmingen. Het lot van Akos is dat hij zal sterven in dienst van de familie Noavek, maar toch is hij verliefd
84,000 works by 12,500 authors in 17,000 sequences.
geworden op Cyra. Dan eist Cyra's doodgewaande vader Lazmet, een meedogenloze tiran, de Shotet-troon op. Akos
De laatste meisjes Riley Sager 2017-10-02 ‘De laatste meisjes’ van Riley Sager is een bloedstollende thriller met een
vreest dat zijn einde dichterbij is dan ooit. Lazmet staat op het punt een barbaarse oorlog te ontketenen, en Cyra en
totaal onverwachte ontknoping en d tip van 2017 van Stephen King, Lisa Gardner en Karin Slaughter! De pers noemt ze Akos willen hem koste wat het kost tegenhouden. Ze moeten hun familie, hun rijk en misschien zelfs elkaar verraden en
‘The Final Girls’: Quincy, Sam en Lisa, een berucht groepje waar niemand bij wil horen. De enige overlevenden van drie
bepalen waar hun loyaliteit ligt. Over Carve the mark: 'Lezers zullen verlangend uitkijken naar het tweede deel.'
verschillende massamoorden. Ze zijn voor altijd met elkaar verbonden, vanwege hun verleden. Maar wanneer Lisa onder
Publishers Weekly 'Een page-turner waarvan je de afloop moet weten. De karakter stelen je lezershart en na afloop is er
verdachte omstandigheden overlijdt en Sam plotseling bij Quincy op de stoep staat, moet Quincy toegeven dat ze Sam en een belangrijke vraag: waar blijft deel twee?!' Hebban.nl Over de Divergent-serie: 'Fans van De Hongerspelen kunnen hun
Lisa eigenlijk nauwelijks kent. Moet ze Sam vertrouwen? Of kan er maar
n Final Girl zijn? Zeer spannend tot de laatste hart ophalen met deze bloedstollende serie.' 7Days 'Veronica Roth weet hoe ze een goed boek moet schrijven.' Hebban.nl
pagina: de thriller ‘De laatste meisjes’ zal je nog lang bijblijven. Deze thriller heeft al vele fans. ‘Dit is de beste thriller
Lees ook de Divergent-serie van Veronica Roth: Divergent 1 - Inwijding Divergent 2 - Opstand Divergent 3 van 2017.’ – Stephen King ‘Wat een boek!’ – Karin Slaughter
Samensmelting Divergent 0.1 - Het verhaal van Four Veronica Roth (1988) studeerde af in Creatief schrijven aan de
Het boek des levens Deborah Harkness 2014-08-26 Deborah Harkness Het Boek des Levens Deel 3 in de AllerzielenNorthwestern University en woont in de buurt van Chicago. Ze geniet internationale bekendheid als auteur van de
trilogie Diana Bishop, historicus en heks, en haar geliefde Matthew Clairmont, wetenschapper en vampier, komen na hun
Divergent-trilogie. Deze enorm succesvolle serie is tevens een wereldwijde bioscoophit geworden.
avonturen in het verleden weer in het heden terecht. Hun zoektocht naar het magische manuscript dat de kennis bevat van
Samen op het ijs Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 4: Samen op het ijs Gerechtigheid voor iedereen, overal ter
alle levende soorten op aarde, zorgt voor nieuwe gevaren, ontmoetingen met oude vijanden en stelt hun
wereld... dat is waar juriste Sophie Bellamy voor vecht met haar werk bij het Internationaal Strafhof. Maar terwijl ze
allesomvattende liefde voor elkaar opnieuw op de proef. De reis brengt dit bijzondere paar naar eeuwenoude familiehuizen
dat doet, glipt haar huwelijk haar door de vingers. Ze mag dan succesvol zijn, ze is ook eenzaam. Noah Shepherd wil niets
en hypermoderne laboratoria, van de paleizen van Veneti tot de meest hightech wetenschappelijke centra van de wereld. liever dan een gezin stichten, maar welke vrouw zit te wachten op een leven met een plattelandsdierenarts? Dan ontdekt
Zullen ze eindelijk ontdekken wat de heksen al zo veel eeuwen weten?
hij tijdens een sneeuwstorm opeens een van de weg geraakte auto, met daarin een bloedmooie mysterieuze vrouw. Hoewel ze
Vlammenwerper Brandon Sanderson 2016-09-14 Tien jaar geleden verscheen Calamity aan de hemel en ontwikkelden
een totaal verschillende achtergrond hebben, worden Noah en Sophie verliefd op elkaar, en lijkt er een mooie toekomst
sommige mensen ineens bijzondere krachten. Deze zogeheten ‘Epics’ kregen niet alleen een gave, maar ook een onstilbare honger voor hen te liggen. Tot Sophie iets ontdekt wat haar ernstig aan het twijfelen brengt...
naar macht en destructie. Niemand durft de Epics een strobreed in de weg te leggen. Niemand, behalve de Wrekers. Die
Canadian Books in Print 2003
geheimzinnige groep heeft al meerdere onverslaanbaar geachte Epics uitgeschakeld. David wil de Hoge Epic Vlammenwerper
M nchen 1938Robert Harris 2017-10-12 September 1938. Hugh Legat maakt carri re bij de Britse diplomatieke dienst;
opsporen. Het gerucht gaat dat die in Babylar is, het voormalige Manhattan. Babylar wordt geregeerd door de
hij werkt op 10 Downing Street als priv secretaris voor premier Neville Chamberlain. In een laatste poging om de
mysterieuze Regalia. Het binnendringen van een stad onder het juk van een tirannieke Epic is een levengevaarlijke missie. David wereldvrede te redden, vliegen de Britten naar M nchen om daar tijdens een cruciale conferentie te onderhandelen met
is vastberaden Regalia te trotseren. Hij moet en zal Vlammenwerper vinden, zelfs als hij het met de dood moet bekopen.
Hitler, Mussolini en de Franse premier Daladier. Tien jaar daarvoor was Hugh tijdens zijn studie in Oxford goed bevriend
Ik, Alex Cross James Patterson 2010-12-02 Alex Cross wordt tijdens zijn verjaardag opgeroepen voor een moordzaak. met een jonge Duitser. Hugh weet niet dat Paul von Hartmann tegenwoordig voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in
Op zich is dat niets bijzonders, maar dit keer raakt de moord hem ook persoonlijk; het verminkte lichaam van zijn nichtje is
Berlijn werkt en dat hij in het diepste geheim lid is van het verzet tegen Hitler. Hugh en Paul hebben al jaren geen contact
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gehad, maar in de volgende vier dagen zullen hun levens elkaar kruisen, met dramatische gevolgen voor de toekomst van
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