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As recognized, adventure as without difficulty as experience about lesson, amusement, as with ease as contract can be gotten by
just checking out a book Blood Feud A Gritty Gangland Thriller With The Most Shocking Opening Chapter Youll Read All Year Kerry
Casey 1 with it is not directly done, you could bow to even more with reference to this life, approximately the world.
We manage to pay for you this proper as competently as easy showing off to acquire those all. We have enough money Blood Feud
A Gritty Gangland Thriller With The Most Shocking Opening Chapter Youll Read All Year Kerry Casey 1 and numerous books
collections from fictions to scientific research in any way. in the midst of them is this Blood Feud A Gritty Gangland Thriller With The
Most Shocking Opening Chapter Youll Read All Year Kerry Casey 1 that can be your partner.

De derde kogel R.J. Ellory 2019-09-24 Op 22 november 1963 werd John F. Kennedy vermoord in Dallas, Texas. Maar stel dat de
kogel had gemist? In deze what if-roman leeft JFK, en staat hij aan de vooravond van een tweede termijn als president.
Fotojournalist Mitch Newman heeft twijfels bij de vermeende zelfdoding van zijn ex-verloofde Jean. Zij was bezig met een groot
onderzoek naar de handel en wandel van JFK, een onderzoek dat zo dicht bij de waarheid kwam, dat het haar fataal werd. Mitch is
vastbesloten haar werk voort te zetten, al betekent dat dat hij goed bewaakte geheimen over de machtigste personen van het land
aan de kaak moet stellen. In het werk van de Britse R.J. Ellory speelt Amerika een grote rol, zowel de cultuur, de steden als het
landschap. In 'De derde kogel' is dat het politieke landschap van de jaren 60.
Van wie hou je? Jennifer Weiner 2016-08-09 Een onvergetelijk verhaal over ware liefde, het echte leven en tweede kansen...
Rachel Blum en Andy Landis zijn acht jaar oud als ze elkaar ontmoeten op de Eerste Hulp van het ziekenhuis. Rachel, door haar
aangeboren hartafwijking al een ziekenhuisveteraan, is meteen geïntrigeerd door de jongen die daar helemaal alleen in de
wachtkamer zit met een gebroken arm. Hij vertelt haar zijn naam. Zij vertelt hem een verhaal. Als Andy wordt meegenomen door
een dokter en Rachel teruggaat naar haar ziekenhuisbed, denken ze dat ze elkaar nooit meer zullen zien. De twee hebben niets
gemeen: Rachel groeit op in een keurige buitenwijk; de populaire en beschermd opgevoede dochter van twee liefhebbende ouders,

Andy woont alleen met zijn regelmatig afwezige moeder en heeft een bijzonder talent voor hardlopen. Maar gedurende de dertig
jaar die volgen zullen Andy en Rachel elkaar keer op keer ontmoeten – voor altijd verbonden door toeval, geschiedenis en de
herinnering aan de eerste keer dat ze elkaar zagen, een nacht die hun beider levensloop ingrijpend veranderde. De pers over de
boeken van Jennifer Weiner: ‘Niet weg te leggen. Weiner weet als geen ander hoe je een goed verhaal schrijft.’ The New York
Times Book Review ‘Dit ontroerende verhaal over een levenslange liefde is Weiner op haar hartverscheurende best.’ Kirkus
Reviews
Ik zonder jij Kelly Rimmer 2016-05-10 Een liefdesverhaal dat niemand onberoerd laat: voor de lezers van Jojo Moyes en David
Nicholls. Een jaar geleden ontmoette ik de liefde van mijn leven. Lilah MacDonald – mooi, eigenzinnig en geweldig in zoveel
opzichten dat ik er geen woorden voor heb. De vrouw die me weer leerde leven. Lilah, die me zoveel gaf, maar die toch iets voor
me verborg. Een geheim dat mijn hart zou breken. Mijn naam is Callum Roberts, en dit is ons verhaal. Ik zonder jij is een prachtige
roman over verliefd worden als je het niet verwacht. Callum en Lilah ontmoeten elkaar en weten dat ze soulmates zijn. Maar hun
liefde speelt zich af in geleende tijd. Een roman over een grootse liefde en over een hartverscheurend geheim. ‘Een geweldige
combinatie van emoties, echte liefde, geheimen, een lach en een traan.’ Sky’s Book Corner ‘De mooiste beschrijving van verliefd
worden die ik ooit heb gelezen.’ GirlsLoveToRead
Spymaster Brad Thor 2019-01-18 In Europa heeft een onbekende organisatie het op diplomaten gemunt. In de Verenigde Staten
eist een bondgenoot dat de identiteit van een hooggeplaatste undercoveragent wordt onthuld. Wat dreigt, is een allesvernietigende
oorlog. Nu zijn leermeester is uitgeschakeld, voelt terreurbestrijder Scot Harvath zich gedwongen een rol op zich te nemen die hij
zijn hele carrière heeft willen ontlopen. Maar zoals dat meestal bij hem het geval is, is hij er niet bang voor de regels naar zijn hand
te zetten - en dat geldt voor alle regels.
In een donker, donker bos Ruth Ware 2016-04-01 ‘Je bent gewaarschuwd: dit boek is echt heel eng!’ - Reese Witherspoon In een
donker, donker bos van Ruth Ware is een psychologische thriller met een geraffineerde plot, onverwachte wendingen en een
loepzuivere kijk op vergiftigde vrouwenvriendschappen. Voor de lezers van Het meisje in de trein en Gone Girl. Nora wordt, out of
the blue, uitgenodigd voor het vrijgezellenfeest van Clare, die ze al tien jaar niet heeft gezien. Is dit een kans om geesten uit het
verleden voorgoed te begraven? Nora besluit te gaan, maar wat hooguit een ongemakkelijk feestje zou moeten zijn, eindigt in
moord. Nora komt bij in het ziekenhuis, maar ze weet niet meer wat er is gebeurd – of wat ze heeft gedaan... ‘De spannendste
thriller van dit jaar. Ik daag iedereen uit om dit boek niet in één ruk uit te lezen.’ Independent ‘Je bent gewaarschuwd: dit boek is
echt heel eng!’ Reese Witherspoon
De laatste mijl David Baldacci 2016-05-10 Nadat hij de afgelopen twintig jaar in de gevangenis heeft gezeten voor de moord op zijn
ouders, krijgt Melvin Mars plotseling te horen dat hij vrijgelaten wordt. Volkomen onverwacht heeft iemand een bekentenis afgelegd
die hem vrijpleit. Desondanks blijft het onduidelijk wie de werkelijke moordenaar is, want wat als de afgelegde bekentenis vals is? Is
Melvin dan toch de eigenlijke dader? Amos Decker begint net te wennen aan zijn nieuwe baan bij de FBI wanneer hij leest over de

zaak-Melvin Mars. Hij raakt gefascineerd door de overeenkomsten die er zijn met de moord op zijn eigen gezin en begint zijn eigen
onderzoek. Langzaam maar zeker komt hij dichter bij de afschuwelijke waarheid...
Blood Feud Anna Smith 2018-03-08 'MARTINA COLE FANS WILL LOVE THIS FAST-PACED THRILLER' SUNDAY MIRROR They
came for her family. Now she's coming for them. This nail-biting thriller introduces Glasgow's newest gangland mistress, Kerry
Casey. Kerry Casey thought she'd made a life away from the dirty dealings of her gangster family. Her father wanted to make them
legit - her brother Mickey had other ideas, and now it's got him killed. When Mickey's funeral turns into a bloodbath at the hands of a
group of anonymous shooters and Kerry's mother is killed in the crossfire, Kerry finds herself at the head of the Casey family, and
desperate for revenge. Running a crime empire is not a job she ever asked for, and not one she wants, but Kerry is determined to
fulfil her father's wishes and make the Caseys go straight. First, though, she will find the men who murdered her mother, and she
will take them down, no matter what it costs.
De tattooverzamelaar Alison Belsham 2018-09-13 Wanneer Marni Mullins, een tatoeëerder uit Brighton, een gevild lichaam ontdekt,
heeft de onlangs gepromoveerde inspecteur Francis Sullivan haar hulp nodig. Er loopt een seriemoordenaar rond die de tatoeages
van de lichamen van zijn slachtoffers afsnijdt terwijl zij nog leven. Marni kent de tattoowereld als geen ander, maar heeft zo haar
eigen redenen om de politie te wantrouwen. Ze achterhaalt de identiteit van het volgende slachtoffer, maar zal ze het aan Sullivan
vertellen of gaat zij zelf achter de tattooverzamelaar aan?
Wisseling van de wacht Stephen King 2016-06-07 Wisseling van de wacht is de spectaculaire finale van de succesvolle,
veelgeprezen Mercedes-trilogie van Stephen King. Eerder verschenen De eerlijke vinder en Mr. Mercedes, genomineerd voor een
Edgar Award. In kamer 217 van de Lakes Region-hersenletselkliniek is iets bij bewustzijn gekomen. Iets kwaadaardigs. Brady
Hartsfield, de duivelse Mercedes Killer die acht mensen doodreed en er nog veel meer gewond achterliet, ligt al vijf jaar in de
kliniek, in vegetatieve toestand. Volgens zijn dokters zal hij nooit herstellen. Maar achter het gestaar en gekwijl is Brady bij kennis
en in het bezit van nieuwe, dodelijke krachten, waardoor hij onvoorstelbare schade kan toebrengen zonder dat hij zijn kamer
verlaat. Gepensioneerd agent Bill Hodges runt nu een detectivebureau met zijn partner Holly Gibney – de vrouw die Hartsfield het
ziekenhuis in sloeg. Als Bill en Holly zich verdiepen in een zelfmoord die gelinkt wordt aan de Mercedes Killer, raken ze betrokken
bij hun gevaarlijkste onderzoek ooit. Brady Hartsfield is terug, en zweert niet alleen wraak te nemen op Hodges en zijn vrienden,
maar op een volledige stad.
De Siciliaan Mario Puzo 2012-12-10 Het is 1950. Michael Corleone heeft zijn ballingschap in Sicilië bijna uitgezeten en is klaar om
terug te keren naar Amerika. Dan geeft de Godfather hem de opdracht de jonge Siciliaanse gangster Salvatore Guiliano mee te
nemen naar America. Opeens ziet Michael Corleone zijn lot verbonden met deze gevaarlijke man: strijder, minnaar, en de ultieme
Siciliaan. Kristalheldere tragedie van de Siciliaanse maffia
Witte kat Holly Black 2011-10-10 Cassel, een jongen van zeventien, komt uit een familie van vloekwerkers mensen die de macht
hebben om met slechts één vingeraanraking emoties, herinneringen, geluk of zelfs een heel leven te manipuleren. Vloekwerk is

verboden en de familie van Cassel bestaat uit bedriegers en oplichters. Cassel is geen vloekwerker, hij is de enige normale in de
familie. Op een klein detail na: drie jaar geleden heeft hij zijn beste vriendin Lila vermoord. Sindsdien heeft Cassel zijn uiterste best
gedaan om op te gaan in de menigte. Maar er komen barstjes in zijn façade wanneer hij begint te slaapwandelen. In zijn
nachtmerries verschijnt steeds een witte kat die hem om hulp vraagt. Ook om zich heen ontdekt Cassel steeds meer
verontrustende dingen, zoals het vreemde gedrag van zijn broers, die iets voor hem geheimhouden. Als Cassel vermoedt dat hij
deel uitmaakt van een enorme zwendelarij, moet hij zijn herinneringen stuk voor stuk ontrafelen en de zwendelaars ontmaskeren.
De Acht Katherine Neville 2014-02-27 Katherine Neville, De Acht New York, winter 1972: Sinistere krachten manipuleren
computerexpert Catherine Velis om haar probleemoplossend vermogen in te zetten bij de speurtocht naar een legendarisch
schaakspel dat ooit van Karel de Grote was en sinds de Franse Revolutie vermist wordt. Naar Algerije verbannen door haar
gewetenloze bazen en aangetrokken door de enigmatische Russische grootmeester Solarin, vertrekt Cat om de grootste schat aller
tijden te vinden. Velen gingen haar voor... Zuid-Frankrijk, lente 1790: Mireille de Remy en haar nicht Valentine zijn novices in de
abdij van Montglane. Terwijl Frankrijk in vlammen opgaat, branden de twee meisjes van verlangen om het kloosterleven te
ontvluchten en hun kans is nabij. In de abdij bevindt zich een mysterie dat afkomstig is van Karel de Grote. Wie zich ervan meester
maakt kan beschikken over grenzeloze macht. Om misbruik te voorkomen, moet het de abdij uit gesmokkeld worden. 'De Acht is
een spannend avontuur met een intelligent plot dat je meezuigt in de dik 660 pagina's die het boek telt en je achterlaat met een
prachtige herinnering.' Crimezone 'De plot mag er zijn.' VN's Detective & Thrillergids 'De Acht heeft veel sterke kanten. Neville
hanteert voor de twee tijdperken een verschillende schrijfstijl en dat is knap gedaan.' Reformatorisch Dagblad
Vijf niveaus van gehechtheid Don Miguel Ruiz Jr 2013-07-17 Vijf niveaus van gehechtheid van Don Miguel Ruiz jr., vol eeuwenoude
Tolteekse wijsheid, moedigt ons aan om onze overtuigingen los te laten en ons authentieke zelf te worden. Eeuwenoude Tolteekse
Wijsheid Onbewust hebben we met onszelf afspraken gemaakt die onze realiteit creëren en onze toekomst beïnvloeden. We
kunnen leren deze gehechtheden los te laten en te worden wie we werkelijk zijn. Er zijn verschillende niveaus van gehechtheid,
variërend van enthousiasme tot identificatie en fanatisme. We realiseren ons niet dat onze gehechtheid aan bepaalde overtuigingen
een masker is dat we af kunnen zetten. Doen we dat wel, dan ontdekken we ons authentieke zelf en zijn we vrij om onze
levensopdracht te verwezenlijken.
De Fluisterman Alex North 2019-06-13 Alex North De Fluisterman Als de deur halfopen staat, hoor je het gefluister vroeg of laat. De
Fluisterman van Alex North is de thrillersensatie van 2019! Nog kapot van de dood van zijn vrouw besluit Tom Kennedy met zijn
zoon Jake te verhuizen naar het kleine stadje Featherbank om een nieuwe start te maken. Maar Featherbank heeft een duister
verleden. Twintig jaar geleden ontvoerde en vermoordde een seriemoordenaar vijf jongens. Tot hij uiteindelijk werd gepakt vreesde
iedereen de Fluisterman. Dat was al heel lang geleden, en een oud misdrijf hoeft natuurlijk niet van invloed te zijn op het leven van
Tom en Jake. Maar dan verdwijnt er weer een jongen en begint Jake zich vreemd te gedragen. Hij zegt dat hij gefluister hoort bij

zijn raam. De Fluisterman van Alex North is een unieke leeservaring die je nog lang zal bijblijven.
Het rode lint Lucy Adlington 2020-09-15 'Het rode lint' van Lucy Adlington is een historische young adult over een meisje dat tijdens
de Tweede Wereldoorlog probeert te overleven door jurken te naaien in een concentratiekamp. In de prachtige young adult ‘Het
rode lint’ van Lucy Adlington naait de veertienjarige Ella jurken voor hooggeplaatste nazi’s in concentratiekamp Berkenwoud. Het
leven in het kamp is zwaar, maar dan ontmoet Ella de dromerige Rose. Kan ze haar vertrouwen? Het rode lint dat ze van haar krijgt
is het symbool van hoop op een betere toekomst. Een krachtig, hoopvol verhaal over vriendschap en overleven in de meest barre
omgeving die je je kunt voorstellen.
Breng me terug B.A. Paris 2018-06-21 Breng me terug is de nieuwe thriller van bestsellerauteur B.A. Paris, bekend van Achter
gesloten deuren en Gebroken. Een jong stel rijdt door Frankrijk en stopt onderweg bij een benzinestation. Finn stapt uit om te
tanken en te betalen, maar wanneer hij terugkomt bij de auto is Layla spoorloos verdwenen. Ze wordt nooit teruggevonden. Twaalf
jaar later is Finn verloofd en gelukkig – zijn verleden heeft hij achter zich gelaten. Tot hij op een middag thuiskomt van zijn werk en
zijn verloofde op de bank ziet zitten. Ze houdt iets in haar handen, houdt het tegen het licht. Een object zonder enige waarde,
behalve voor Finn en Layla. Is zijn eerste liefde teruggekeerd? Of speelt iemand een spel met hen? Breng me terug van B.A. Paris
gaat over de impact van een verdwijning. En over het feit dat iedereen wel iets te verbergen heeft...
Stille schreeuw Angela Marsons 2019-12-01 Het eerste deel van de spannende en zeer verslavende Kim Stone-serie Voor de fans
van M.J. Arlidge en Robert Bryndza Vijf mensen staan rondom een ondiep graf. Ze hebben om de beurt gegraven. Een graf voor
een volwassene zou nog langer hebben geduurd. Het slachtoffer was onschuldig, maar ze hadden geen keus. Hun geheimen
moesten bewaard blijven, ten koste van alles. Een gewurgde schooldirectrice blijkt slechts het begin van een reeks gruwelijke
moorden die de inwoners van Black Country doet huiveren. Na een lugubere vondst in een voormalig weeshuis realiseert detective
Kim Stone zich dat de dader van al deze misdaden één en dezelfde is – en dat hij al dertig jaar actief is. Stone is de enige die de
moordenaar kan ontmaskeren, maar ze wordt afgeleid door demonen uit haar verleden. Terwijl zij de duistere gebeurtenissen uit
haar jeugd probeert te verwerken, blijft het dodental stijgen... Over de boeken van Angela Marsons ‘Mijn advies? Lees het direct. Je
krijgt er geen spijt van.’ Mark Edwards, bestsellerauteur van Follow You Home ‘Totaal, compleet, volstrekt BRILJANT.’
Bforbookreview.wordpress.com ‘Simpelweg geweldig.’ Thebooknurse.co.uk ‘Fenomenaal. Een echte pageturner.’ Ilovereading.sg
‘Angela Marsons heeft me compleet omvergeblazen.’ Readersretreat.co.uk
Wat jij niet ziet Sarah Pinborough 2017-06-28 Louise is een alleenstaande moeder. Tijdens een zeldzaam avondje uit ontmoet ze
een man en valt als een blok voor hem. De maandag erop ontmoet ze haar nieuwe baas, David. De man uit het café, die getrouwd
blijkt te zijn, en die zegt een fout te hebben begaan. Dan ontmoet Louise Adele, de vrouw van David. De twee raken bevriend en
Louise leert een heel andere kant van David kennen. Er lijkt iets goed mis in hun huwelijk. Louise wil weten wat...
Het museum van verbroken beloftes Elizabeth Buchan 2020-08-06 Het museum van verbroken beloftes van Elizabeth Buchan gaat
over onvervulde liefde. Gesitueerd in Praag (in 1985) en Parijs. Laure stalt objecten uit die haar helpen haar verleden onder ogen te

komen. Het museum van verbroken beloftes van Elizabeth Buchan is een beeldend geschreven liefdesverhaal, gesitueerd in Praag
ten tijde van de Koude Oorlog. Parijs, het heden. Het museum van verbroken beloftes bevat objecten die zijn gedoneerd – een
cakeblik, een bruidssluier, een babyschoentje – en symbool staan voor rouw of verraad. Het is een plek van verlies en hoop:
bezoekers komen er om het verleden te verwerken en zo verder te kunnen met hun leven. Ook Laure, de directeur en curator, heeft
enkele objecten in het museum uitgestald. Praag, 1985. Laures vader is net overleden en zij vertrekt naar Praag om daar als nanny
te gaan werken. Maar het leven achter het IJzeren Gordijn is saai en grijs, met een ondertoon van gevaar. Laure kan het politieke
klimaat nauwelijks doorgronden. Totdat ze een jonge dissidente muzikant ontmoet. Haar verliefdheid heeft verregaande gevolgen
voor hen beiden. Pas jaren later kan Laure haar verleden onder ogen komen. Het museum van verbroken beloftes van Elizabeth
Buchan is een hartverscheurende roman over een zwarte bladzijde uit de Europese geschiedenis. ‘Een onderhoudende roman.’ –
The Daily Mail ‘Buchan schrijft over politieke onrust en ontluikende liefde. Je reist mee met Laure, die op zoek is naar vergiffenis
omdat ze zelf ooit een belofte heeft verbroken.’ – The Irish Times ‘Een onderhoudende historische roman over liefde en verraad.’ –
Metro
Een tijd voor genade John Grisham 2020-11-03 Advocaat Jake Brigance uit John Grishams debuut Een tijd om te doden – eerder
verschenen onder de titel De jury – keert terug in een thriller die de vele fans op het puntje van hun stoel zal doen zitten. In een
sensationele moordzaak die de inwoners van Clanton, Mississippi tot op het bot verdeelt, staat één man tussen een zestienjarige
verdachte en de doodstraf: advocaat Jake Brigance. Drew Gamble wordt beschuldigd van de moord op een politieman in Clanton,
een plaatsje in de staat Mississippi. Een groot deel van de plaatselijke bevolking ziet een slepende rechtszaak niet zitten. Waarom
zou je, als gerechtigheid maar één ding kan betekenen: de doodstraf. Maar advocaat Jake Brigance, die Drews zaak heeft
toegewezen gekregen, denkt daar anders over. Hoe meer hij te weten komt over de zaak, des te sterker hij ervan overtuigd raakt
dat zijn cliënt – die slechts zestien jaar oud is – gered moet worden. Maar met zijn hardnekkige pogingen de onderste steen boven
te krijgen, zet hij zijn carrière en de veiligheid van zijn gezin op het spel.
Slachthuisblues Peter Robinson 2016-04-26 Drie ingrediënten voor moord... In een oude hangar op een verlaten militair vliegveld
wordt een verontrustende vondst gedaan: een grote bloedvlek. Menselijk bloed. Van een lichaam is echter geen spoor te vinden.
Het lijkt in eerste instantie een opzichzelfstaand mysterie, totdat DCI Alan Banks en zijn team te maken krijgen met de spoorloze
verdwijning van twee verdachten in een diefstalzaak. Het politieonderzoek neemt vervolgens een lugubere wending wanneer een
vrachtwagen tijdens een hagelstorm verongelukt. Reddingswerkers vinden in het wrak niet alleen het lichaam van de chauffeur,
maar ook het lichaam van iemand die al lang voor het ongeluk dood was...
In haar lichaam besloten Ann-Marie MacDonald 2015-02-27 Het leek zo mooi: Mary Rose MacKinnon heeft met haar young adultboeken genoeg verdiend om een poos thuis bij haar kinderen te blijven. Haar partner Hilary, theaterregisseur, heeft het stikdruk.
Met Mary Rose thuis aan het roer blijft hun huishouden mooi beredderd en hun gezin in balans. Ze tuiniert, kookt en poetst dat het
een aard heeft, maar van een idylle is geen sprake. De muren komen op haar af. Terwijl haar frustratie langzaam tot een kookpunt

komt, laaien in het lichaam van Mary Rose lang vergeten symptomen op. Als kind is ze ziek geweest, maar ook weer genezen, en
ze denkt niet meer aan die tijd. Of toch? Wat ligt er in haar lichaam besloten? Flarden van herinneringen zwermen hardnekkig door
haar hoofd. En zo sluipt de schim van huiselijk geweld langzaam haar leven in, met desastreuze gevolgen voor het hele gezin. In
haar lichaam besloten is een dreigend en aangrijpend verhaal over moederschap, over de duistere banden die een familie
samenhouden, en de kracht en druk van liefde.
Cosa Nostra John Dickie 2011-07-22 In Cosa Nostra vertelt John Dickie de geschiedenis van de Siciliaanse maffia, van zijn
ontstaan tot aan de dag van vandaag, en van de citrusgaarden en zwavelmijnen op Sicilië tot de straten van Manhattan. Talloze
verhalen en legenden doen de ronde over wat de maffia eigenlijk is. Sinds hij honderdvijftig jaar geleden werd opgericht, heeft de
maffia vele namen gehad: de Sekte, de Broederschap, het Genootschap van Eer en ten slotte Cosa Nostra. Maar achter al deze
namen en verhalen zijn de geheimzinnige en bloedige methoden steeds dezelfde gebleven. Dickie laat zien hoe de maffia, die
ontstond in de dorpen van Sicilië, gaandeweg heel Italië in zijn greep kreeg en vervolgens de oversteek naar Amerika waagde. Hij
maakt bovendien duidelijk hoe vanaf het begin getracht is de maffia te controleren en te bestrijden, eerst door moedige Siciliaanse
dorpsagenten en uiteindelijk door de professionele anti-maffiarechters van de jaren tachtig en negentig. Aan het einde van de
twintigste eeuw werden de maffia zware slagen toegebracht, en dankzij de spijtoptanten weten we nu beter hoe de maffia werkt
dan ooit tevoren.
Narco Malcolm Beith 2010-10-20 Sinaloa, Mexico, april 2009. De lichamen van twee undercoveragenten van de Mexicaanse
inlichtingendienst worden langs de weg gevonden. Ernaast ligt een briefje: El Chapo zullen jullie nooit krijgen. Het is het lot van de
honderden die hebben geprobeerd om Joaquin El Chapo Guzman, de meest gezochte drugsbaron ter wereld, te pakken te krijgen.
Zijn imperium is goed voor de productie van duizenden tonnen marihuana, cocaïne en heroïne die elk jaar de Verenigde Staten
worden ingevoerd met behulp van vrachtwagens en vliegtuigen en via onderaardse gangen. Het heeft El Chapo tot een van de
rijkste mensen ter wereld gemaakt. Voor de plaatselijke bevolking is hij een held, een moderne Robin Hood die financiële steun
geeft aan kerken en scholen en ziekenhuizen heeft laten bouwen. Er is tegenwoordig geen groter misdaadverhaal dan de
Mexicaanse drugsoorlog en de jacht op El Chapo. Malcolm Beith volgde het spoor van diens leven en beschrijftde zware strijd om
hem te pakken te krijgen. Narco vertelt het verhaal van de gewelddadige oorlog tussen de drugskartels, de corruptie van de staat
en de Amerikaanse medeplichtigheid aan een conflict dat inmiddels meer slachtoffers heeft geëist dan de oorlog in Irak.
Vuil spel David Baldacci 2009-10-28 Rufus Harms zit al vijfentwintig jaar gevangen in Fort Jackson, een zwaarbewaakte militaire
gevangenis in een uithoek van Virginia. Hij is tot levenslang veroordeeld vanwege de moord op een kind. Wat hem er ooit toe dreef
het kind een blank meisje te doden, is niemand duidelijk, hemzelf ook niet. Het enige wat hij weet is dat hij schuldig is, en dat hij
daarvoor moet boeten. Dan krijgt hij een brief. Een brief die hem van schuld vrijpleit, maar die belastend is voor personen die
inmiddels hoge posities bekleden. Harms slaagt erin het document naar buiten te smokkelen. Maar al gauw blijkt dat degenen die
erdoor in gevaar dreigen te komen er niet voor terugdeinzen geweld te gebruiken om het in handen te krijgen. En dat zij zelfs bereid

zijn te doden om de waarheid onder tafel te houden
Schilder van stilte Georgina Harding 2012-10-19 Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een ziekenhuis wordt een man
gevonden, kwetsbaar als een baby. Hij heeft geen identiteitspapieren bij zich en zegt geen woord, en het duurt dagen voordat men
ontdekt dat hij doofstom is. Safta, een jonge zuster, voorziet hem van papier en potloden. Oneindig traag verschijnen zijn
herinneringen op papier: een heuvelrug, een stal, een automobiel, een landhuis, honden, spiegelkamers en samowars uit een
verdwenen wereld. Safta deelt deze herinneringen, want zij groeide op in hetzelfde landhuis als de doofstomme man die Augustin
blijkt te heten. Hij als zoon van de kok, zij als dochter van de rijke bewoners. Terwijl Safta's wereld steeds groter werd - ze leerde
talen, de maatschappij en liefde kennen - bleef die van Augustin klein en onveranderlijk. Safta vertrok voordat de oorlog uitbrak,
Augustin bleef achter en hun levens namen voorgoed een andere wending, om na een aantal jaar weer bij elkaar te komen.
Schilder van stilte is een intense roman over verlies en hoop.
Wiseguy Nicholas Pileggi 2010-02-10 'Toen ik twaalf was, was mijn ambitie: gangster worden, een wiseguy. Het was beter een
wiseguy te zijn dan de president van Amerika. Een wiseguy zijn betekende: de wereld bezitten.' - Henry Hill Wiseguy vertelt het
fascinerende en gewelddadige verhaal van Henry Hill, een voormalig topgangster van de maffia. Op ontnuchterende wijze beschrijft
Pileggi diens leven, een leven vol geweld, brasserijen, vrouwen en codes of honor. Henry Hill weet waar lijken begraven liggen, en
onderging het getuigenbeschermingsprogramma om zijn eigen leven te redden. De maffia was niet blij met hetgeen Hill opbiechtte
in Wiseguy: afpersing, brandstichting, gijzeling, moord en de overval op het John F. Kennedy Airport op 11 december 1978, waarbij
Hill betrokken was, en die op dat moment het grootste geldbedrag buitgemaakt op Amerikaanse bodem opleverde: vijf miljoen
dollar in cash en een miljoen in juwelen. Hill wordt nog altijd door de mob gezocht. Wiseguy werd door Martin Scorsese verfilmd als
Goodfellas. Goodfellas werd voor zes oscars genomineerd (onder andere beste regie en beste scenario) maar alleen Joe Pesci
won een oscar, voor beste bijrol. Goodfellas werd voor vijf Golden Globes genomineerd (maar won er geen een) en werd door de
British Academy of Film and Television Arts met vijf prijzen bekroond.
Monsters Christopher Dell 2010 Overzicht in woord, maar vooral kleurrijk beeld van monsters vanaf de prehistorie tot heden.
Het gelukkigste meisje ter wereld Jessica Knoll 2016-04-20 Na haar traumatiserende tienerjaren op de prestigieuze Bradley School
bouwt Ani FaNelli zorgvuldig een nieuwe identiteit op. Met haar glamoureuze baan, goedgevulde kleerkast en succesvolle verloofde
lacht het leven haar toe. Maar Ani heeft een geheim. Duistere kwelgeesten uit het verleden bedreigen haar wanhopig gecreëerde
illusie van perfectie. In een razend tempo en vol onverwachte wendingen beschrijft 'Het gelukkigste meisje ter wereld' de
ondraaglijke druk waarmee veel succesvolle vrouwen moeten zien om te gaan. Achter de scherpe randjes en moordende ambitie
van de heldin gaat een schokkende waarheid schuil, maar ook een hart dat groter is dan het op het eerste gezicht lijkt. Moet Ani de
stilte doorbreken om zich van haar trauma's te bevrijden? Ook als dat betekent dat ze daarmee alles waarvoor ze geknokt heeft op
het spel zet? "'Het gelukkigste meisje ter wereld' is het soort boek dat je bij de keel grijpt en niet meer loslaat." - Reese Witherspoon
Sandwichvrouw Allison Pearson 2017-10-09 ‘Sandwichvrouw’ van Allison Pearson: een herkenbaar en hilarisch verhaal over

onmogelijke pubers en bejaarde ouders. Kate Reddy, hoofdpersoon van Allison Pearsons internationale bestseller ‘Hoe krijgt ze het
voor elkaar’, wordt binnenkort vijftig. Haar schattige kindjes zijn onmogelijke pubers geworden die hele maancyclussen
doorbrengen achter hun telefoons. Terwijl Kates ouders ook steeds meer zorg nodig hebben. En omdat haar man onlangs
ontslagen is en even volledig toegeeft aan zijn eigen midlifecrisis, lonkt er thuis een financiële catastrofe. Na een pauze van tien
jaar moet Kate ineens weer de arbeidsmarkt op – die genadeloos blijkt voor een vrouw van haar leeftijd. Het wordt nog
ingewikkelder wanneer een oude vlam weer opduikt. ‘Sandwichvrouw’ is een oergeestig, herkenbaar verhaal voor vrouwen die in
hun pogingen om alle balletjes in de lucht te houden, zichzelf ergens kwijt zijn geraakt. Want uiteindelijk zijn we allemaal een klein
beetje Kate Reddy.
Een seconde later William R. Forstchen 2017-04-20 Een electromagnetic pulse (EMP) vaagt in een klap de totale elektrische
infrastructuur weg waardoor niets meer werkt: verwarming, airco, computers, banken, ziekenhuizen, auto's, vliegtuigen en alle
andere apparaten en voertuigen waar elektronica in zitten. Een thriller met een bijzonder realistisch scenario. Nog voor verschijnen
is het scenario uit dit boek als reële dreiging besproken in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Een seconde later is het
eerste deel in een trilogie. Geschiedenisprofessor John Matherson woont in Black Mountain, North Carolina. Terwijl hij bezig is om
een barbecue voor zijn kinderen voor te bereiden, valt opeens alle elektriciteit uit. Aanvankelijk lijkt het een stroomstoring, maar dan
merkt hij dat hij het constante lawaai van de snelweg naast zijn huis ook niet meer hoort. Van het ene moment op het andere is het
oorverdovend stil en zal het leven van John en zijn kinderen voor altijd ingrijpend anders zijn. De oorlog barstte los voordat iemand
er maar erg in had en duurde welgeteld één seconde. Plotseling worden de Verenigde Staten teruggeworpen naar het stenen
tijdperk en stort de samenleving in hoog tempo ineen. Een electromagnetic pulse (EMP) vaagt in één klap de totale elektrische
infrastructuur weg waardoor niets meer werkt. Maar wat doe je als je geen boodschappen meer kunt doen omdat de kassa niet
werkt? Wat is contant geld dan nog waard? En hoe kom je van A naar B zonder andere vervoersmiddelen dan je eigen twee
benen? Weet je de weg in je eigen huis in het donker? Maar de meest zorgwekkende vraag is: Hoe ver gaan anderen om te
overleven?
De vrouw en de weduwe Christian White 2020-08-18 ‘Deze meeslepende psychologische thriller maakt indruk met zijn
beschrijvingen van de impact van familiegeheimen én met zijn dramatische, onverwachte einde.’ New York Review of Books Het is
winter en griezelig stil op het vakantie-eiland Belport, voor de Australische kust. Slecht nieuws brengt Kate naar dit uitgestorven
oord, en haar verdriet wordt met de dag groter als ze meer te weten komt over het geheime leven dat haar man bleek te leiden.
Abby, als bewoner van het eiland, is gewend aan de stille winters, maar dit jaar wordt haar wereld op zijn kop gezet wanneer ze
bewijzen vindt die haar man in een wel heel kwaad daglicht stellen. Niets op dit eiland is wat het lijkt, en pas als de twee vrouwen
samenkomen kunnen ze de waarheid ontdekken over de mannen in hun levens... ‘Geen lezer zal dit boek teleurgesteld wegleggen,
daarvoor zit het domweg te slim in elkaar.’ – **** Algemeen Dagblad over In het niets
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even

belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt
in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest
wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt
12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen
Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het
boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Acte de présence Willeke van Ammelrooy 2012-09-25 In het jaar dat ze vijfenzestig wordt blikt Willeke van Ammelrooy, al sinds
begin jaren zeventig een van de meest besproken persoonlijkheden van ons land, terug op haar leven. Het is niet voor niks dat ze
juist in de afgelopen maanden besloot om aan de hand van vergeelde fotos en memorabilia uit de dozen bij haar op zolder
herinneringen op te halen aan vijfenzestig jaar succes, teleurstelling, glamour, liefde en verdriet. 2008 was het jaar waarin bij
Willeke een tumor werd geconstateerd, en een zware operatie noodzakelijk bleek. Het was ook het jaar waarin ze nieuwe
successen beleefde, met haar rol in de film Bride Flight en de documentaire die dochter Denise Janzee over haar leven maakte. In
gesprek met Nienke Swierstra vertelt Willeke over de grote en kleine liefdes in haar leven en over trouw blijven aan jezelf. Ze gaat
in op loyaliteit, misleiding en integriteit in de filmwereld, de haat-liefdeverhouding met de pers, de kunst van het (film)acteren en op
het veelbewogen jaar dat achter haar ligt en dat haar sterker maakte dan ooit.
Six stories Matt Wesolowski 2021-02-09 Een hoogst unieke thriller zoals je die nog nooit las: een misdaadverhaal in podcastvorm.
Eén lichaam Zes getuigenissen Welke is waar? 1997. Scarclaw Fell. Het lichaam van de tiener Tom Jeffries wordt gevonden. Als
doodsoorzaak vermoedt men een noodlottig ongeval. Maar daarvan is niet iedereen overtuigd. Wat er daadwerkelijk gebeurd is in
de bosrijke omgeving van Scarclaw ligt besloten in de herinneringen van een hechte vriendenclub en wat vage getuigenissen van
mensen in de omgeving. 2017. De mysterieuze onderzoeksjournalist Scott King, wiens podcastserie van complexe misdaadzaken
de populariteit van Serial overstijgt, is een cultfiguur op internet. In een serie van zes interviews probeert King erachter te komen
hoe de dynamiek in een groep tieners en de mythische geschiedenis van de Fell hebben geresulteerd in de dood van Tom Jeffries.
Elk interview zorgt voor een nieuwe aanwijzing in de zaak en terwijl je de verschillende getuigenissen leest, word je gedwongen zelf
uit te vinden hoe Tom stierf. Wie liegt? Wie kun je vertrouwen? Een unieke thriller voor de liefhebbers van true crime-podcasts en
de boeken van C.J. Tudor en M.J. Arlidge.
De ambassade van Cambodja Zadie Smith 2014-03-06 Na het wereldwijde succes van nw schrijft Zadie Smith opnieuw over de
wijk Willesden in Noordwest-Londen, waar ze opgroeide. De Ambassade van Cambodja is een briljant verhaal waarin we worden
ondergedompeld in het leven van een jonge Ivoriaanse vrouw, Fatou, die op haar vlucht voor de armoede de ene vernedering na
de andere heeft ondergaan en nu, als huishoudster bij de Pakistaanse familie Derawal, moet ondervinden dat zelfs een gegoede

omgeving haar bestaan niet minder ontluisterend maakt. Beginnend en eindigend voor de deuren van de Ambassade van
Cambodja, beschrijft Zadie Smith in wrange, indringende en ontroerende observaties hoe kwetsbare mensen door ogenschijnlijk
kleine voorvallen voor ingrijpende keuzes kunnen worden gesteld. Een bedrieglijk klein verhaal dat grote vragen oproept en de
tijdgeest genadeloos blootlegt. Het maakte op de lezers van The New Yorker, waarin het werd voorgepubliceerd, enorme indruk.
Zadie Smith (1975), geboren in Noordwest-Londen, is een van de belangrijkste schrijvers van haar generatie. Voor haar lovend
ontvangen romans Witte tanden, De handtekeningenman en Over schoonheid ontving zij diverse prijzen. In 2012 verscheen haar
internationaal bejubelde roman NW. `Ook op de korte baan maakt Zadie Smith grote indruk. Een intrigerende miniatuur over
vrijheid, onderdrukking, discriminatie en multiculturalisme. Hans Bouman, de Volkskrant **** `Een perfect boek dat aantoont dat een
novelle net zoveel teweeg kan brengen als een vuistdikke roman. Louise Doughty, the Observer Over NW: `Geen roman waar op
dit moment meer over gediscussieerd wordt dan nw. Bas Heijne, NRC Handelsblad
The Manor Jessie Keane 2020-12-31 The enemy is close to home in The Manor, a gripping gangland thriller from the top five
bestseller Jessie Keane. Charlie Stone and Terry Barton have been blood brothers since the cradle. They grew up in the East End
skimming along the bottom of the underworld, until Charlie took over the manor from the local mob and a twist of fate put him and
his best mate on the road to the high life. When Charlie and Terry both marry and have kids, everything is set. Both families have
everything they ever wanted. But things begin to turn sour when Charlie’s adopted son Harlan starts to cause trouble. It soon
becomes clear that Harlan doesn’t just want to be number one son; he wants to be number one, full stop, and he wants Terry’s
daughter Belle Barton by his side. As the feud caused by Harlan spirals out of control it is left to Belle to pick up the pieces. Is she
strong enough to take on Harlan Stone? And has she got what it takes to rule the manor . . . 'Perfect for fans of Martina Cole and
Lynda La Plante' – Glamour
Middernacht op Sicilië Peter Robb 2000 Een beeld van land, politiek, cultuur en de grote rol die de mafia speelt.
De Godfather Mario Puzo 2012-10-25 De Godfather draait om Don Vito Corleone, de man die sinds de boeken van Mario Puzo en
de beroemde Godfather films symbool staat voor de Italiaanse maffia. In De Godfather probeert Don Vito wanhopig de
georganiseerde misdaad onder zijn gezag te krijgen- Zijn gezin raakt echter gevaarlijk verwikkeld in de situatie De Godfather is een
kristalheldere tragedie van de Siciliaanse maffia. Een geniale klassieker waarvan wereldwijd al ruim 16 miljoen zijn verkocht
Het kartel Don Winslow 2016-03-29 Mexico, het afgelopen decennium. Drugskartels verscheuren het land. Journalisten, politici en
agenten staan voor een keuze: elke dag in doodsangst leven of je ziel verkopen aan de kartels. Sadistische moordpartijen,
corruptie en The War on Drugs zijn voor miljoenen inwoners dagelijkse kost. Tegen deze achtergrond speelt Het kartel zich af.
Adán Barrera, leider van het El Federación-kartel, ontsnapt op spectaculaire wijze uit de gevangenis om zijn imperium weer op te
bouwen. Er ontstaat een bloedstollend kat-en-muisspel tussen hem en DEA-agent Art Keller, met wie hij een verleden heeft.
Winslow heeft bijna tien jaar lang onderzoek gedaan naar de werkwijze en ontstaansgeschiedenis van de kartels, waardoor hij op
onnavolgbare wijze feiten en fictie weet te mengen. De gebeurtenissen in zijn roman komen dan ook vaak akelig dicht bij de

werkelijkheid: slechts twee weken na de verschijning van Het kartel in de Verenigde Staten ontsnapte de beruchte leider van het
Sinaloakartel, Joaquín 'El Chapo' Guzmán - naar wie Winslow Adán Barrera modelleerde - op Hollywoodachtige wijze via een
tunnel uit de zwaarbewaakte Altiplano-gevangenis.
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