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De favoriete zus Jessica Knoll 2019-06-11 Als twee zussen deelnemen aan een
realityshow, had niemand kunnen denken dat een van hen het einde van het seizoen
niet zou overleven. Goal Diggers wil het leven van een aantal succesvolle jonge
vrouwen tonen zoals het echt is. Maar als diezelfde vrouwen, opgestookt door
de producers, elkaar het licht in de ogen niet gunnen, ontaardt de show in een
drama. De favoriete zus legt de onzichtbare grenzen, waar ambitieuze vrouwen
vaak op botsen, bloot. Tegelijk biedt het boek een eerlijke kijk op de onderlinge
relaties tussen vrouwen en de constante druk om jong, relevant en promotable te
blijven.
Undercover 2 Hugo Luijten 2021-11-02 Wanneer agent Bob Lemmens uit het veld
gehaald wordt door zijn superieuren, moet hij een collega gaan begeleiden bij een
nieuwe undercovermissie. De taak lijkt eenvoudig voor een flik met zijn ervaring,
tot de infiltrant spoorloos verdwijnt in de Limburgse grensstreek. Als de
plofkraken steeds gewelddadiger worden en de man onvindbaar blijft, begint er
voor Bob een race tegen de klok. Volgt Bob zijn instinct of de instructies van zijn
teamleiders? En bovenal, kan hij nieuwe slachtoffers voorkomen?
Donkerder E L James 2017-11-29 E L James keert terug naar de wereld van Vijftig
tinten met een diepere en duisterdere visie op het liefdesverhaal dat wereldwijd
miljoenen vrouwen in vuur en vlam zette Hun zinderende, sensuele liefdesaffaire is
ge indigd in hartenpijn en in scherpe verwijten, en toch lukt het Christian Grey niet
om Anastasia Steele uit zijn hoofd te krijgen, of uit zijn bloed. Hij is vastbesloten
om haar weer voor zichzelf te winnen. Hij probeert zijn donkerste verlangens en zijn
behoefte aan volledige controle te onderdrukken en Ana op haar eigen
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voorwaarden lief te hebben. Maar Ana's sluwe baas Jack Hyde heeft zijn zinnen ook
al op haar gezet, en Christian wordt nog steeds geplaagd door de verschrikkingen
van zijn jeugd. Kan Christians therapeut hem verlossen van zijn demonen, of zullen
zijn verleidster Elena en zijn vroegere submissive Leila hem laten terugvallen in het
verleden? En zelfs als Christian Ana terugwint, kan zo'n beschadigde man als hij er
dan wel in slagen om haar te behouden? E L James (1963) besloot na vijfentwintig
jaar te hebben gewerkt als televisieproducent haar droom te verwezenlijken en te
gaan schrijven. Het resultaat was de Vijftig tinten-serie, waarvan wereldwijd
150 miljoen exemplaren zijn verkocht in 52 talen. In 2015 publiceerde ze de
bestseller Grey, het verhaal van Vijftig tinten grijs vanuit het perspectief van
Christian Grey. E L James woont met haar man, hun twee kinderen en hun twee
honden in West-Londen, waar ze bezig is met nieuwe romans en filmprojecten.
Verloren vrouw Gillian Flynn 2013-04-30 De verslavende Amerikaanse nummer 1
bestseller waar iedereen over praat, eerder vertaald als Donker hartWie ben
je?Wat hebben we elkaar aangedaan?Dat zijn de vragen die Nick Dunne zichzelf
stelt op de morgen van zijn vijfde trouwdag, als zijn vrouw Amy plotseling
verdwenen is. De politie verdenkt Nick. Amy s vrienden onthullen dat ze bang voor
hem was en dingen voor hem verborgen hield. Hij zweert dat het niet waar is.
Forensisch onderzoek van zijn computer onthult aparte googleresultaten. Hij zegt
dat ze niet van hem zijn. En dan zijn er de verdachte oproepen op zijn mobiele
telefoon.Wat is er gebeurd met Nicks mooie, intelligente vrouw?`Een boek
waarvan je anderen smeekt om het te lezen zodat je er met hen over kunt
discussi ren. Mail on Sunday
Magische praktijken Alice Hoffman 2013-05-31 De zusjes Gillian en Sally Owens
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worden opgevoed door hun wereldvreemde tantes, die de meisjes ontzag voor de
natuur bijbrengen en en passant ook nog wat hekserij... Eenmaal volwassen gaan de
zusjes ieder hun eigen weg. Vele jaren zijn verstreken als op een dag Gillian voor
Sally's huis stopt, met achter in haar auto het lijk van haar minnaar, James. Ze
begraven zijn lichaam in de achtertuin, maar de geest van James blijft spoken. Uit
angst dat het lijk wordt ontdekt, doen Gillian en Sally een beroep op de magische
praktijken van hun tantes. Magische praktijken is een heerlijke roman over magie en
echte liefde, over families en dagelijkse betoveringen.
De amandelboom Michelle Coheen Corasanti 2013-11-26 De elfjarige Ichmad
Hamid woont in de Bezette Gebieden waar iedereen leeft met de angst huizen, banen
en bezittingen kwijt te raken. Of nog afschuwelijker, elkaar. Ichmad heeft een
bijzonder talent waarvan zijn hele dorp onder de indruk is. Maar dat talent helpt
hem niet zijn vrienden en familie te redden, of een veilig leven te bieden. Ichmad wordt
met schuldgevoelens overladen als door zijn toedoen zijn inspirerende vader
gevangen wordt genomen en zijn familie alles kwijtraakt. Toch ziet de moedige
Ichmad dat haat niet de beste manier is met pijn en woede om te gaan. Hij laat zich
niet verleiden door deze vernietigende gevoelens. In dit bijzonder ontroerend verhaal
volgen we Ichmads leven van onverwoestbare jongen tot bezielde man die ondanks
geweld en verdriet altijd hoop houdt en lief heeft. Voor liefhebbers van 'De
vliegeraar' van Khaled Hosseini
Young Elizabethan 1957
Witheet Jennifer L. Armentrout 2016-02-16 Wachters en demonen bestrijden
elkaar... De Dark Elements deel 1 Normaal zijn, is eigenlijk alles wat de
zeventienjarige Layla wil. Maar haar gave om een ziel weg te nemen door iemand te
kussen maakt haar voor altijd anders dan de Wachters, bij wie ze is opgegroeid.
Voor hen moet ze haar donkere, demonische kant wegstoppen. Vooral voor Zayne,
de z niet bereikbare jongen op wie ze al sinds een eeuwigheid stiekem verliefd is. Dan
ontmoet ze Roth, een zondig lekkere demon, die haar dingen vertelt die ze liever niet
had geweten. Hoewel ze beseft dat ze beter uit zijn buurt kan blijven, twijfelt ze.
Toegegeven, misschien ook wel omdat dat verboden-te-kussengedoe helemaal geen
issue is met hem. Hij heeft immers geen ziel... Wanneer Layla ontdekt dat niemand
minder dan zijzelf het middelpunt vormt van een duivels plan, kan ze niet anders dan
Roth vertrouwen. Doet ze daar goed aan of zal deze deal met de duivel op een
ramp uitlopen?
Writing for Their Lives Gillian E. Hanscombe 1988 Looks at the lives and work
of H. D., Amy Lowell, Djuna Barnes, Gertrude Stein, Marianne Moore, and Dorothy
Richardson
Reaching and Teaching Through Educational Psychotherapy Gillian Salmon
2007-10-29 Jenny Dover and Gillian Salmon’s lively and informative account of
the educational psychotherapy approach delves deeper than the usual ‘hints and
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tips’ format aimed at teachers whilst retaining accessibility and engagement with
the reader. Four case studies of children with various social, learning and
emotional difficulties form a basis around which the authors consider the
following: How the educational psychotherapist can assess that it would be
appropriate to work with a particular child Ethical considerations in working
individually with children Techniques and materials used in individual and
classroom work The importance of endings and beginnings, and ways in which they
can be approached Psychoanalytic concepts used as a theoretical basis for the
work This introduction to educational psychotherapy will outline the insights
that will be of interest to teachers by discussing troubled children in the
classroom who resist efforts to teach them. As essential background, it also
gives an account of the origins of this approach and an explanation of its basic
features. This evidence-based approach allows teaching with confidence, and a
clear understanding of the role of educational psychotherapy in the classroom.
Het gouden uur Whitney Scharer 2019-04-30 Het succesvolle Amerikaanse
model Lee Miller arriveert in 1929 in Parijs om haar droom na te jagen: een leven
als kunstenares. Ze ontdekt dat ze liever achter de camera staat dan ervoor en
haalt de beroemde fotograaf Man Ray over haar te leren fotograferen. Man Ray
is een charismatische figuur, en al snel raken hun levens zowel op professioneel
als op persoonlijk vlak met elkaar verweven. In dit fascinerende en filmische
debuut, dat zich beurtelings afspeelt in het Parijs van de jaren 30 en het door
oorlog verscheurde Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog, treedt Lee Miller
uit de schaduw van deze beroemde man om zelf een glansrol op te eisen, ondanks
alle offers die ze daarvoor moet brengen.
Indianapolis Monthly 2001-12 Indianapolis Monthly is the Circle City’s
essential chronicle and guide, an indispensable authority on what’s new and
what’s news. Through coverage of politics, crime, dining, style, business, sports,
and arts and entertainment, each issue offers compelling narrative stories and
lively, urbane coverage of Indy’s cultural landscape.
Katherine Mansfield Gillian Boddy 1988 This collection of notes, poems, letters
and stories with a linking commentary serves as an introduction to Katherine
Mansfield
Waarom liefde pijn doet Eva Illouz 2015-02-18 Weinigen is liefdespijn bespaard
gebleven. Die pijn komt tot ons in verschillende gedaanten: in de eenzaamheid na
afloop van een mislukte date, als een gebroken hart door een be indigde relatie, of
in de vorm van een partner met bindingsangst. De zoektocht naar de ware liefde
(als die al bestaat) gaat zelden over rozen. Sociologe Eva Illouz stelt dat we
ons vandaag de dag op liefdesgebied gedragen als een consument in een zee van
keuzemogelijkheden. We worden `shoppers: veeleisend, constant bezig om een betere
deal te krijgen. We sluiten het toeval, dat mensen altijd heeft geholpen om een
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partner te vinden, zo veel mogelijk uit. De schuldigen aan deze ontwikkelingen? De
invloeden van internet, Hollywood en het kapitalisme aldus Illouz.
Het laatste dat ze deed Gregg Olsen 2018-02-22 'Echte urgentie in het verhaal,
een uitstekend plot, een schokkende misdaad, geloofwaardige personages.' - Lee
Child Voor de fans van Het meisje in de trein en Gone Girl Vanaf het moment dat de
familie Franklin een charmant oud huis heeft laten platgooien om er een gigantisch,
zielloos nieuw gebouw neer te zetten, heeft Liz Jarret een hekel aan hen. Haar man
Owen heeft het veel te druk met zijn bedrijf verkopen, in de hoop ooit zelf een even
zo groot huis te bezitten, om zich daar druk over te maken. De enige die ervoor
zorgt dat de burenruzie niet escaleert, is het kleine zoontje van de Franklins:
Charlie. Een lief knulletje dat het liefst de hele dag buiten speelt. De gespannen
situatie neemt een schokkende wending als Liz - doodmoe na een nacht studeren
voor een examen - zonder in haar spiegel te kijken haar garage uitrijdt. In eerste
instantie denkt ze dat ze een kat of een hond heeft aangereden als ze de doffe klap
hoort. Wanneer ze ziet dat het kleine Charlie is, komt haar leven in een
stroomversnelling terecht van vergissingen, leugens en onherstelbare fouten. Ze
komt terecht in een nachtmerrie waaruit ze niet kan ontsnappen en die met het uur
dat verstrijkt erger lijkt te worden...
Het meisje in de trein Paula Hawkins 2015-05-06 VN Thriller van het jaar 2015
Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze over het spoor, langs
een rij charmante huizen in een buitenwijk van Londen, en stopt daar altijd voor
hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend naar een stel dat op hun terras
ontbijt. Ze heeft inmiddels het gevoel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen ‘Jess
en Jason’. Hun leven – in Rachels ogen – is perfect. Een beetje zoals haar eigen leven
dat ooit was. Op een dag ziet ze iets vreemds in hun tuin. De trein rijdt gewoon
weer door, maar voor Rachel verandert alles. Niet in staat om het voor zichzelf
te houden, stapt ze naar de politie met haar verhaal, wanneer blijkt dat 'Jess'
vermist wordt. Hiermee raakt ze niet alleen verwikkeld in de gebeurtenissen die
volgen, maar ook in de levens van iedereen die erbij betrokken is. Maar wie is er te
vertrouwen? Heeft ze meer kwaad dan goed gedaan door zich met deze zaak te
bemoeien? 'Wat een personages, wat een setting, wat een boek! Het is Alfred
Hitchcock voor een nieuwe generatie.' - Terry Hayes, auteur van Ik ben Pelgrim
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...
Secret Societies in China in the Nineteenth and Twentieth Centuries Jean Chesneaux
meet-50-shades-continued-of-grey-gillian-griffin

1971
Marlena Julie Buntin 2017-04-19 De vader van de vijftienjarige Cat heeft haar en
haar moeder van de ene op de andere dag verlaten voor een veel jongere vrouw en
zijn familie verslagen achtergelaten. Cat is er in haar radeloosheid van overtuigd
geraakt dat haar leven tot nu toe
n grote leugen was. Maar dan ontmoet ze
Marlena: wild, prachtig en verleidelijk. Zij trekt Cat mee in haar opwindende wereld
vol foute beslissingen. Hun vriendschap wordt het nieuwe middelpunt van Cats
bestaan. Samen stevenen ze af op complete zelfvernietiging, in de jeugdige
overtuiging dat ze nog een eindeloze, ongetwijfeld prachtige toekomst voor zich
hebben. Schokkend genoeg blijkt dit voor Marlena niet weggelegd: binnen een jaar zal
ze overlijden. Somber, boos, sexy, scherp, diepzinnig, nostalgisch: Julie Buntin
beeldt al deze gevoelens in haar debuutroman Marlena met een filmische helderheid
uit. Nog nooit werd een vriendschap tussen twee tieners in hun overgang naar
volwassenheid zo scherp en schrijnend uitgebeeld. Julie Buntin (1987) studeerde
literatuur in New York. Marlena is haar debuutroman en is gebaseerd op haar eigen
ervaring met het verlies van haar beste vriendin aan de gevolgen van drank- en
drugsmisbruik. Hierover schreef zij voor The Atlantic een van de meest gelezen en
gedeelde artikelen in de geschiedenis van de website. 'Met emotionele eerlijkheid en
inzicht weet Julie Buntin dat unieke moment op de grens van de volwassenheid te
vangen. Haar zinnen zijn indringend en onthullend en zorgen ervoor dat je ze wilt
voorlezen aan iedereen die toevallig in de buurt is. Het zijn zinnen die je je jaren later
nog weet te herinneren.' Jonathan Safran Foer 'Marlena overdonderde me.
Schitterend geschreven, met een uitmuntend gevoel voor beschrijvingen. Ik hoefde
mijn ogen niet eens te sluiten om me voor te stellen dat ik er was. Ik koesterde elk
woord.' Anton Disclafani 'De ware magie van Julie Buntin is dat haar verhalen
voelen alsof ze van jezelf zijn. Dit schitterende, zelfverzekerde debuut weet de
romantiek van jonge vriendschap vast te leggen. Messcherp, met een zacht randje.'
Julia Pierpont
Mijn duistere Vanessa Kate Elizabeth Russell 2020-02-21 'Het eenentwintigsteeeuwse antwoord op Lolita.' THE BOOKSELLER De slimme, ambitieuze, naar het
volwassen leven verlangende Vanessa Wye is vijftien als ze voor het eerst seks
heeft met Jacob Strane, haar charmante en geraffineerde 42-jarige leraar Engels.
De allesverterende affaire die volgt isoleert haar van haar omgeving en zal haar
nooit meer volledig loslaten. Zeventien jaar later wordt Strane door een andere
voormalige leerlinge beschuldigd van seksueel misbruik. Vanessa is diep geschokt
door het nieuws, want haar relatie met Strane, dat was toch ware liefde?
Wanneer de oud-leerlinge contact met Vanessa opneemt komt zij voor een
onmogelijke keuze te staan. Houdt ze vast aan het geloof in haar
tienerherinneringen of herdefinieert zij het grootste liefdesverhaal van haar leven
en haar seksuele ontwaken? Op superieure wijze beschrijft Kate Elizabeth Russell
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de psychologische dynamiek van een van de moeilijkste kwesties van onze tijd.
Zowel genuanceerd als ongemakkelijk, gedurfd, krachtig en even fascinerend als
verontrustend - Mijn duistere Vanessa gaat door merg en been. Kate Elizabeth
Russell behaalde haar masterdiploma in Creative Writing aan Indiana University
en deed een PhD in Kansas. Tegenwoordig woont ze in Madison, Wisconsin. Mijn
duistere Vanessa is haar debuutroman en verschijnt in 25 landen. 'Aangrijpend en
onweerstaanbaar. Mijn duistere Vanessa schudt je met elke zin door elkaar. Een
roman die urgente vragen oproept en weigert simpele antwoorden te geven.'
ELIZABETH DAY, AUTEUR VAN HET FEEST 'Een briljant en verbluffend debuut.
Uitermate waarheidsverschuivend, menselijk in zijn helderheid en met een
huiveringwekkende nagalm. Een absolute must-read.' GILLIAN FLYNN, AUTEUR
VAN GONE GIRL 'Een uitstekend doordachte bundeling van dynamiet.' STEPHEN
KING
De Odussee van Homeros Homerus 1890
Bevrijd mij Julie Kenner 2014-06-27 Damien Stark heeft alles: een indrukwekkende
carri re, bakken met geld en een onweerstaanbaar uiterlijk. Maar als hij Nikki
Fairchild ontmoet, voelt hij zich toch een arme man. Het probleem: Nikki is gehecht
aan haar vrijheid en niet van plan die op te geven. Maar Damien moet en zal haar
hebben en zet alles op alles om haar te veroveren. Sexy, emotioneel en romantisch
- dit is het verhaal van een man en een vrouw die overweldigd worden door een
bijna verblindende aantrekkingskracht. Wat begint als aantrekking, wordt steeds
intenser. Misschien wordt het wel zo heftig dat het onmogelijk vol te houden is.
Zullen Damien en Nikki zich ooit echt aan elkaar durven overgeven? Verslavende
bestseller voor fans van stoute boeken
Fishes of the Sea John Lythgoe 1971
De vijftig tinten trilogie E L James 2012-08-30 Vijftig tinten grijs is het eerste
deel van de zinderende trilogie die in Amerika en Engeland al honderdduizenden
vrouwen in vuur en vlam heeft gezet. Vijftig tinten grijs vertelt hoe de jonge,
onbevangen literatuurstudente Anastasia Steele onverwachts in aanraking komt
met de charismatische, mysterieuze miljardair Christian Grey. Ze is direct betoverd
door hem, maar probeert hem uit haar hoofd te zetten: hij is te rijk en te hoog
gegrepen voor haar. Totdat Grey op een dag ineens in de winkel staat waar ze
parttime werkt. Vanaf dat moment zal Christian Grey Anastasia geen moment meer
met rust laten. Steeds dieper trekt hij haar zijn wereld van duistere seksuele
fantasie n in. Anastasia geniet aanvankelijk zeer van alles wat Grey haar op
seksueel gebied leert en van de luxe en rijkdom waarmee hij haar omgeeft. Maar meer
en meer krijgt Grey de verliefde Anastasia in zijn macht. Zijn donkerste en diepste
wens: totale controle over haar. Christian Grey is verslavend gevaarlijk. Vijftig
tinten grijs is het boek waar elke vrouw het over heeft. Vijftig tinten donkerder is
het tweede deel van de zinderende trilogie die in Amerika en Engeland al miljoenen
meet-50-shades-continued-of-grey-gillian-griffin

vrouwen in vuur en vlam heeft gezet. In Vijftig tinten donkerder wordt Anastasia
Steele afgeschrikt door Christian Greys duistere geheimen, en verbreekt ze haar
relatie met de gekwelde miljardair. Ze start een nieuw leven en begint een carri re
bij een uitgeverij in Seattle, maar haar constante verlangen naar Grey blijft haar
gedachten domineren. Wanneer hij haar een nieuw voorstel doet kan ze hem dan ook
niet weerstaan. Al snel komt Anastasia meer te weten over het
hartverscheurende verleden van de beschadigde en veeleisende Christian dan ze ooit
voor mogelijk had gehouden, en wordt ze geconfronteerd met de vrouwen uit zijn
verleden. Terwijl Grey worstelt met zijn demonen moet Ana de belangrijkste
beslissing van haar leven maken. Vijftig tinten vrij is het laatste deel van de
zinderende trilogie die in Amerika en Engeland al miljoenen vrouwen in vuur en vlam
heeft gezet. Toen Anastasia Steele de gedreven en getraumatiseerde zakenman
Christian Grey voor het eerst ontmoette, ontvlamde er een sensuele affaire die
hun beider levens voorgoed zou veranderen. Ana wist altijd al dat het niet
gemakkelijk zou zijn om van Christian Grey te houden, maar nu zorgt hun relatie
voor allerlei onvoorziene uitdagingen. Zo moet Ana leren omgaan met Christians
extravagante levensstijl zonder haar eigen integriteit of onafhankelijkheid te
verliezen, en moet Grey zijn dwangmatigheid zien te bedwingen en de gruwelen uit zijn
verleden gaan accepteren. Nu ze eindelijk samen zijn, leven ze in een wereld vol liefde,
passie, intimiteit, rijkdom en eindeloze mogelijkheden. Maar juist op het moment dat
ze het geluk in handen lijken te hebben, dreigt het noodlot Ana's zwartste
nachtmerries werkelijkheid te maken. Tot voor kort werkte E L James, moeder van
twee kinderen, als uitvoerend televisieproducent. Sinds haar jeugd droomde ze
ervan om verhalen te schrijven, maar die droom stelde ze uit voor haar familie en
haar carri re. Uiteindelijk nam ze de pen op. Het resultaat: de succesvolste
erotische trilogie aller tijden. 'Vijftig tinten grijs zet vrouwen in vuur en vlam!'
The New York Times, #1 op de bestsellerlijst 'Meest grensverleggende erotica
ooit door een vrouw geschreven.' Elle
Vijftig tinten donkerder E.L. James 2017-01-20 Nu met bonusmateriaal Vijftig
tinten donkerder Nu verfilmd E L James Deze offici le filmeditie van Vijftig tinten
donkerder bevat E L James' eigen foto's en ervaringen over het maakproces van de
film. Daarnaast bevat het een fragment uit haar volgende boek, Vijftig tinten
donkerder, verteld door Christian. In Vijftig tinten donkerder wordt Anastasia
Steele afgeschrikt door Christian Greys duistere geheimen, en verbreekt ze haar
relatie met de gekwelde miljardair. Ze start een nieuw leven, maar haar constante
verlangen naar Christian blijft haar gedachten domineren. Wanneer hij haar een
nieuw voorstel doet, kan ze hem dan ook niet weerstaan. Al snel komt Anastasia
meer te weten over het hartverscheurende verleden van de beschadigde en
veeleisende Christian dan ze ooit voor mogelijk had gehouden, en wordt ze
geconfronteerd met de vrouwen uit zijn verleden. Terwijl Grey worstelt met zijn
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demonen, moet Ana de belangrijkste beslissing van haar leven nemen. De Vijftig
er niet goed vanaf gekomen in haar vaders boek. Zodra Maggie over de drempel van
tinten trilogie Wereldwijd meer dan 150 miljoen exemplaren verkocht Vijftig tinten Baneberry Hall stapt begint ze zich af te vragen of er toch geen waarheid in het
grijs Vijftig tinten donkerder Vijftig tinten vrij Omslagbeeld: © 2017 Storyteller boek schuilt. Van Riley Sagers boeken zijn inmiddels ruim 40.000 exemplaren
Distribution Co., LLC en Universal City Studios LLC
verkocht in Nederland en Belgi . Voor het donker thuis is de perfecte read voor de
www.uitgeverijprometheus.nl www.fiftyshadesmovie.com
fans van Netflix' The Haunting of Hill House. ‘Deze pakkende thriller is een mustwww.eljamesauthor.com Twitter: @E_L_James Facebook: ELJamesAuthor
read!’ – J.D. Barker ‘Een heerlijk beangstigend boek. Dit moet je lezen wanneer het
Zwarte bladzijde Winnie M. Li 2017-09-19 *Winnaar Not the Booker prize 2017
donker wordt, als de wind huilt en er in de verte een raam klappert. Zorg dat je
van The Guardian* E n slachtoffer. E n dader. E n noodlottige dag. Op vakantie
dicht bij een lichtschakelaar zit. Die zou je weleens nodig kunnen hebben.’ – Ruth
in Belfast wordt Vivian verkracht - op klaarlichte dag, op een open veld, en de
Ware ‘Wederom een adembenemende hit van Sager.’ – Booklist ‘King of thrillers
dader is pas vijftien... In
n klap breekt haar leven in twee n: voor en na, dader enSager is terug met een verhaal over een vrouw die terugkeert naar haar ouderlijk
slachtoffer, opgeven of overleven. Ze komt er al snel achter dat er op
huis; een horrorsetting bij uitstek en goed voor een razendsnelle hartslag en
verkrachting een maatschappelijk taboe rust; zowel de hulpverlening, de politie
kippenvel.’ – Newsweek ‘Een verslavende thriller.’ – The Washington Post
als de rechters hebben geen idee wat ze met de zaak aan moeten, zeker niet als de
Over haar lijk Sarah Pinborough 2020-09-01 IETS OUDS Marcie's affaire met
jonge dader onschuldig pleit. Winnie M Li laat zien hoe zowel Vivian als de dader
Jason Maddox sleurde haar midden in de wereld van de gegoede klasse. Oud geld,
hun levens onder de loep nemen. Wat is er die dag precies gebeurd? Waarom kruisten oude vriendjes, oude geheimen. Marcie is deze wereld misschien wel in getrouwd,
juist hun wegen zich? Li baseerde het boek op haar eigen gruwelijke ervaringen. Met
maar ze zal er nooit echt toe behoren. IETS NIEUWS Dan komt Jasons compagnon
Zwarte bladzijde schreef ze ontroerend proza dat tot nadenken stemt en uitnodigt
terug van een reis naar Londen, met een nieuwe echtgenote. Jong, aantrekkelijk,
om de discussie aan te gaan.
roekeloos... Iedereen raakt in de ban van Keisha. Ook Jason. IETS DAT JE NOOIT
Robogenesis Daniel Wilson 2015-09-08 De Robotoorlog is ten einde. De mens
ONGEDAAN KUNT MAKEN Sommige mensen zouden een moord plegen voor het leven
heeft gezegevierd over de robots. Of lijkt dat alleen maar zo? Slechts enkele
dat Marcie leidt. Hoe ver is ze zelf bereid te gaan om het te behouden?
minuten na de overwinning op Archos R-14 staat een gruwelijke nieuwe vijand op.
Verslaafd aan jou Sylvia Day 2012-08-23 Volg Verslaafd aan jou op
De robots zijn terug en ze zijn sterker dan ooit. In de Verenigde Staten probeert de
Facebook
veertienjarige Mathilda Perez het leven van haar broer te redden en het nieuwe
Het motel Dean R. Koontz 2013-03-25 Odd Thomas is een gewone jongen met een
gevaar het hoofd te bieden. Intussen doet uitvinder Takeo Nomura in Tokyo een
bijzondere gave: hij kan de doden zien en begrijpt wat ze zeggen. Harmony Corner is
belangrijke ontdekking in de strijd tegen de nieuwe supermachine.
een truckstop aan de Pacific Coast Highway. Naast een tankstation is er ook een
Voor het donker thuis Riley Sager 2021-03-12 Voor het donker thuis is de
motel en een restaurant. Als Odd Thomas besluit er te overnachten ontdekt hij
nieuwste thriller van Riley Sager, bekend van De laatste meisjes en Mijn laatste
dat er meer verborgen wordt gehouden dan je op het eerste gezicht zou denken. Als
leugen. Voor de fans van Netflix' The Haunting of Hill House. Spannend van begin
je er eenmaal bent neergestreken, is het bijna onmogelijk om weer weg te komen. Over
tot eind. Voor het donker thuis is de razend spannende nieuwe thriller van
de Odd Thomas-serie: `Als Stephen King The Rolling Stones is onder de auteurs,
bestsellerauteur Riley Sager, auteur van De laatste meisjes, Mijn laatste leugen
dan is Dean Koontz The Beatles. Playboy `Dean Koontz schrijft over memorabele
en Sluit alle deuren. Hoe was het om in dat huis te wonen? Maggie Holt is die
personages, omdat hij angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en
vraag wel gewend. Vijfentwintig jaar geleden verhuisde ze met haar ouders, Ewan
humor. Crimezone.nl `Niet alleen spannend, maar ook humoristisch. Sp!ts
en Jess, naar Baneberry Hall, een negentiende-eeuws landhuis in Vermont. Drie weken Oil, Paint and Drug Reporter 1918
later waren ze er halsoverkop uit vertrokken; een traumatische gebeurtenis
Een klein leven Hanya Yanagihara 2016-04-19 WINNAAR KIRKUS REVIEWS
waarover Ewan later een bestseller zou schrijven. Tegenwoordig knapt Maggie
BOOK PRIZE SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE: 'Een exceptioneel verhaal over
oude woningen op en ze kan zich de gebeurtenissen van toen nauwelijks herinneren. Ze
wreedheid en de kracht van vriendschap.' SHORTLIST NATIONAL BOOK AWARD:
gelooft ook eigenlijk geen woord van wat er in haar vaders boek staat. Wanneer
'Over onze behoefte aan verbinding en onze wil om lief te hebben.' Vier
ze na zijn dood Baneberry Hall erft, gaat ze terug naar de plek waar het allemaal
studievrienden zoeken samen hun weg in New York: de charmante acteur Willem, de
begon. Ze is van plan om het pand een facelift te geven en te verkopen. Haar
excentrieke kunstenaar JB, de getalenteerde architect Malcolm en Jude St. Francis.
terugkeer wordt met argusogen bekeken door de inwoners, want het kleine stadje is Jude is teruggetrokken, slim en raadselachtig, en zijn vrienden weten beter dan
meet-50-shades-continued-of-grey-gillian-griffin
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vragen te stellen over zijn verleden. Ze proberen zijn pijn te verlichten, maar
hoofdpersoon is dapper, heldhaftig n listig, wat haar tot een ideale heldin
naarmate de decennia verstrijken dringt zich de vraag op of Jude wel verlost kan
maakt. Een thriller om constant bij op het puntje van de stoel te zitten.’ Zin
worden van de demonen uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl [...] een aangrijpend
‘Stephenie Meyer zet met De chemicus een thriller van formaat neer!’ Hebban.nl ‘Geen
verhaal. Ze trekt je, of je nu wilt of niet, beetje bij beetje een duistere wereld in en
vampiers, maar actie
la Jason Bourne in De chemicus van Stephenie Meyer.’ The
laat je aan het eind achter met op je netvlies onuitwisbare beelden van goed en
Washington Post ‘De chemicus van Stephenie Meyer: rated B for Badass.’ Kirkus
kwaad.' Trouw 'Een fascinerende leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet
Reviews ‘Hoofpersoon Alex is een briljante, parano de chemicus, getraind om
wist dat ze bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene Amsterdammer Hanya
terroristen te verhoren.’ The New York Times ‘Stephenie Meyer schreef een
Yanagihara groeide op in Hawaii en Texas. Ze werkt bij The New York Times
smakelijke thriller voor volwassenen, voor de lezers van David Baldacci en Lee
Magazine en debuteerde met Notities uit de jungle. Een klein leven betekende haar
Child.’ USA Today
wereldwijde doorbraak als schrijver en werd een bestseller in Engeland en de
Wonder R.J. Palacio 2013-02-14 `Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik
Verenigde Staten.
eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna zeker dat het erger is. Auggie Pullman is
Boyfriend material Alexis Hall 2021-04-13 Gezocht: E n (nep) vriendje, zo goed geboren met een gezichtsafwijking, en ook na veel operaties ziet hij er nog heel
als perfect. Benieuwd? Je leest het in de queer rom-com ‘Boyfriend Material’ van
ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrikken als ze hem
Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall, is de
zien, en ze staren of kijken weg. Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een
zoon van een wereldberoemde rockster en is op zoek naar een normaal, lief vriendje
gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal worden, en hij krijgt
dat hem kan helpen om zijn slechte imago in de pers op te poetsen. Oliver is een
gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem te pesten. Maar er is
advocaat die in zijn hele leven nog niets schandaligs heeft gedaan. Echt boyfriend
n meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat afschrikken... Wonder is het
material, dus. Ze zijn totale tegenpolen, maar ze maken een afspraak: zolang de pers eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm succes. In Amerika was
achter Luc aanzit, zullen ze doen alsof ze een relatie hebben. Daarna hoeven ze
Wonder h t boek van het jaar en begonnen lezers campagnes tegen pesten. Het boek
elkaar nooit meer te zien. Maar het probleem is dat de neprelatie wel heel echt
verschijnt in meer dan vijfentwintig landen. `Wonder heeft de kracht om het hart te
begint te voelen. ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall is een nieuwe rom-com vol
raken en gedachten te veranderen. The Guardian `Een prachtig en grappig verhaal
humor, liefde en opposites attract. Perfect voor de lezers van ‘Rood, wit &
dat je soms ook tot tranen roert. The Wall Street Journal `Een zeldzaam
koningsblauw’ van Casey McQuiston en ‘Elle & Darcy’ van Alexandria Bellefleur. pareltje, prachtig geschreven en met personages die zich nestelen in je geheugen en in
De chemicus Stephenie Meyer 2016-11-08 Een voormalig geheim-agent moet nog
je hart. Amazon.com
n laatste zaak op zich nemen om haar naam te zuiveren en haar leven te redden in Het gelukkigste meisje ter wereld Jessica Knoll 2016-04-20 Na haar
de eerste thriller van Stephenie Meyer. Bijna niemand weet dat ze ooit voor de
traumatiserende tienerjaren op de prestigieuze Bradley School bouwt Ani FaNelli
Amerikaanse regering werkte. Ze was de onbetwiste expert op haar vakgebied en
zorgvuldig een nieuwe identiteit op. Met haar glamoureuze baan, goedgevulde
vormde zelf een van de grootste geheimen van een dienst die zelf zo geheim is dat hij
kleerkast en succesvolle verloofde lacht het leven haar toe. Maar Ani heeft een
niet eens een naam heeft. Tot de dienst ineens besloot dat ze een te groot risico
geheim. Duistere kwelgeesten uit het verleden bedreigen haar wanhopig gecre erde
vormde en jacht op haar begon te maken. Tegenwoordig blijft ze zelden lang op
illusie van perfectie. In een razend tempo en vol onverwachte wendingen beschrijft
dezelfde plek en wisselt ze zo vaak mogelijk van naam. De enige persoon die ze durfde 'Het gelukkigste meisje ter wereld' de ondraaglijke druk waarmee veel succesvolle
te vertrouwen is vermoord. En nog altijd beschikt ze over informatie die zo
vrouwen moeten zien om te gaan. Achter de scherpe randjes en moordende ambitie
gevoelig is dat de dienst haar zo snel mogelijk wil liquideren. Als de dienst haar
van de heldin gaat een schokkende waarheid schuil, maar ook een hart dat groter
een uitweg biedt, beseft ze dat het haar enige kans op een normaal leven is. De
is dan het op het eerste gezicht lijkt. Moet Ani de stilte doorbreken om zich van
nieuwe klus die ze moet aannemen in ruil voor haar leven betekent echter dat ze nog haar trauma's te bevrijden? Ook als dat betekent dat ze daarmee alles waarvoor
meer gevoelige informatie moet inwinnen – informatie die haar alsnog in
ze geknokt heeft op het spel zet? "'Het gelukkigste meisje ter wereld' is het soort
levensgevaar zou kunnen brengen. Ze besluit de klus aan te nemen en maakt zich
boek dat je bij de keel grijpt en niet meer loslaat." - Reese Witherspoon
klaar voor de gevaarlijkste missie ooit, die er niet gemakkelijker op wordt als ze
The Collected Poems and Verses of Maurice Walsh Maurice Walsh 2003
valt voor een man die haar kansen alleen maar kan verkleinen. Ze zal al haar unieke Madison Select 1975
vaardigheden moeten inzetten om in leven te blijven... De pers over De chemicus ‘De
Susan Sarandon Marc Shapiro 2001 Sarandon is an award-winning actress,
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activist, mother and wife. This book explores all the sides that make up a
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compassionate and committed woman. Photos.
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