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When somebody should go to the books stores, search initiation by shop, shelf by shelf, it is really problematic. This is why we offer the books
compilations in this website. It will no question ease you to look guide Sunday Morning Coming Down A Frieda Klein Novel 7 as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in
your method can be all best area within net connections. If you mean to download and install the Sunday Morning Coming Down A Frieda Klein
Novel 7, it is unconditionally simple then, in the past currently we extend the colleague to purchase and make bargains to download and install
Sunday Morning Coming Down A Frieda Klein Novel 7 in view of that simple!

Vang me als ik val Nicci French 2011-05-27 Holly Krauss leidt een prettig leven. Ze is succesvol en heeft privé alles goed voor elkaar. Maar dat
is één kant van haar persoonlijkheid. De andere Holly is losbandig en wild, zoekt de verkeerde mensen op en belandt in riskante situaties.
Wanneer de roekeloze uitspattingen elkaar steeds sneller opvolgen en haar wilde kant de overhand neemt, dreigt ze de controle over haar
leven te verliezen en begint het geduld van Holly s geliefde en vrienden op te raken. Is zij paranoïde of zijn haar angsten reëel? En als Holly
niet meer op haar eigen intuïtie kan vertrouwen, wie is er dan om haar op te vangen als ze valt?
Het geheugenspel Nicci French 2011-05-27 In de tuin van een Engels landhuis wordt het lichaam van de zestienjarige Natalie Martello
opgegraven, die vijfentwintig jaar eerder is verdwenen. Deze vondst maakt een eind aan de angstige vermoedens van de familie, maar brengt
ook gruwelijkheden aan het licht. Natalie blijkt namelijk te zijn vermoord. Maar wie zou zo'n mooi en briljant meisje ombrengen? **** Inclusief
interview met Nicci French***
De dag van de doden Nicci French 2018-04-10 De dag van de doden van Nicci French is het achtste en laatste deel in de spannende Frieda
Klein-serie van Nicci French, een van de bestverkochte thrillerseries van Nederland. De dag van de doden is het achtste en laatste deel in de
spannende Frieda Klein-serie van Nicci French. De bladeren vallen van de bomen en in Londen waart een seriemoordenaar rond. In een
winkelstraat in het noorden van de stad crasht een op hol geslagen auto, de man achter het stuur blijkt al een week eerder te zijn vermoord. Op
Hampstead Heath brandt een vuurstapel, in de vlammen ligt het volgende slachtoffer. Het aantal doden neemt snel toe, maar het
politieonderzoek loopt vast: het is duidelijk dat de dader een spel speelt. Voor deze onconventionele moordenaar dient elk lijk slechts als
boodschap aan één vrouw. Psychoanalytica Frieda Klein is namelijk ondergedoken, en iemand is naar haar op zoek. Wanneer het duel tussen
Frieda en haar aartsvijand Dean Reeve uiteindelijk zijn climax bereikt, kan slechts één van hen het overleven... Al acht jaar lang wordt Frieda
Klein achtervolgd door Dean Reeve. In de literaire thriller De dag van de doden gaat ze voor het laatst de confrontatie met hem aan. De Frieda
Klein-reeks van Nicci French is een van de bestverkochte thrillerseries van Nederland. Over Nicci French en Frieda Klein: 4 sterren,
‘Meeslepend, en toch is dit deel 7 slechts het voorspel van de allerlaatste aflevering (die verschijnt in 2018) met de ontknoping van zeven jaar
spanningsopbouw.’ – AD Magazine 4 sterren, ‘Nicci French is een meester in het opbouwen van psychologische spanning.’ – De Morgen
Denken aan vrijdag Nicci French 2015-03-31 Uit de Thames wordt het lijk van een man met doorgesneden keel gevist. Hij is onherkenbaar,
want hij heeft al een tijd in het water gelegen. Het enige aanknopingspunt is een ziekenhuisbandje om zijn pols met daarop de naam Frieda
Klein. Algauw blijkt dat psychotherapeute Frieda Klein een wel erg persoonlijke band met het slachtoffer had en wordt ze als de belangrijkste
verdachte van het misdrijf gezien. Frieda heeft vanwege haar verleden weinig goodwill bij het politiekorps, maar gelukkig heeft ze vrienden die
bereid zijn om tot het uiterste voor haar te gaan... ‘Denken aan vrijdag’ is het vijfde deel in de spannende Frieda Klein-reeks.
Woorden schieten tekort Nicci Gerrard 2019-02-01 ‘Een openhartig boek. Verplichte kost voor iedereen in de zorg maar ook voor ons allemaal.’
DWDD-Boekenpanel In dit persoonlijke boek onderzoekt Nicci Gerrard alle aspecten van dementie. Wat is het? Hoe gaat de maatschappij
ermee om en wat zegt de wetenschap erover? Ze put uit kunst, literatuur en filosofie, neemt je mee in de belevingswereld van de
buitenstaander en in de ervaringen van mensen die zelf deze ziekte hebben. Want wat betekent het om mens te zijn, om een identiteit te
hebben, om jezelf te zijn en jezelf vervolgens kwijt te raken? ‘Dementie is een ontmanteling, een uitdoving – een verdwijnen van betekenis.
Sinds ik mijn vader in slow motion heb zien sterven, tot zijn werkelijke dood in november 2014, ben ik veel bezig geweest met dementie: met
degenen die het hebben en degenen die voor hen zorgen. Dit is een boek vol verhalen van mensen, zowel verdrietig als optimistisch. Het is
een reis door de schemering en dan de duisternis – en dan verder naar de andere kant.’ De pers over Woorden schieten tekort ‘Een boek vol
liefde en hartstocht, en met een boodschap: mensen met dementie moeten met veel meer respect en waardigheid worden behandeld dan nu
gebeurt.’ NRC Handelsblad ‘Gerrard schrijft op een prettige, bewogen manier. Ze is scherp en nietsontziend tegenover alle ellende die het
alzheimerdomein kenmerkt, maar ze blijft steeds zoeken naar de mogelijkheid om liefde te ontdekken tussen de slachtoffers en de omgeving.’
Bert Keizer, Trouw ‘Aangrijpend en tot-op-het-beenmerg openhartig verhaal over het lot van mensen met dementie. Prachtige, bedremmelde
zinnen.’ De Correspondent
Sneeuw als as Sara Raasch 2017-01-10 Zestien jaar geleden werd het koninkrijk Winter onder de voet gelopen door de kwaadaardige koning
Angra. De Winterianen werden tot slaaf gemaakt en hun magie werd hun afgenomen. Alle hoop is nu gevestigd op de acht mensen die wisten
te ontsnappen en sindsdien op de vlucht zijn. Meira was nog maar een baby toen Winter werd aangevallen en kent alleen het leven als
vluchteling. De Winterianen zijn vastbesloten om hun rijk ooit terug te veroveren en ondernemen daarvoor gevaarlijke verkenningstochten,
waarbij Meira tot haar frustratie nooit mee mag. Dus wanneer ze iets opvangt over een antiek medaillon dat Winter zijn magie kan teruggeven,
besluit ze er stiekem achteraan te gaan om zichzelf te bewijzen. 'Plot en schrijfstijl zijn voortreffelijk! Zeer aan te bevelen.' - School Library
Journal 'Een nieuwe wereld, een spannend avontuur en een grote liefde... alles in één groot episch fantasyverhaal.' - Booklist
Memoires, 1959-1961 Willem L. Oltmans 1988
Sunday Morning Coming Down Nicci French 2017-04 Psychotherapist Dr Frieda Klein once again finds herself in the midst of a criminal
investigation when the rotting body of an ex-policeman is found beneath the floorboards of her house. The corpse is only months old but the
main suspect, murderer Dean Reeve, died over seven years ago. As the killer picks off his next victims and her home is turned into a crime
scene, Frieda's old life seems like a hazy dream. With eyes of the world upon her and no answers from the police, Frieda realises that she will
have to track this killer before he tracks down those she loves.
Something borrowed Emily Giffin 2011-09-15 Rachel wekt als advocate in Manhattan. Zij heeft nog nooit iets wilds gedaan in haar leven. Op
haar dertigste verjaardag geeft haar beste vriendin Darcy een feestje voor haar. Die nacht belandt Rachel, behoorlijk aangeschoten, in bed met
Darcy's knappe verloofde Dex. Ze schaamt zich diep, maar weet dat ze het zó weer doen. Want Rachel is al heel lang stiekem verliefd op Dex.
Maar hoe moet het nu verder? Durft ze het aan Darcy te vertellen? En hoe voelt Dex zich eigenlijk?
Mijn naam is Leon Kit de Waal 2017-02-23 De depressieve en verslaafde Carol woont met haar zoontje Leon in een kleine sociale huurwoning
in een achterstandswijk van Londen. Ze is nauwelijks in staat om een moeder te zijn voor de negenjarige Leon, en hij is er helemaal aan
gewend om voor zichzelf en voor haar te zorgen. Eigenlijk zijn hun rollen omgedraaid, en dat neemt alleen maar toe als zijn jongere broertje
Jake wordt geboren. Terwijl Carol niet meer uit bed wil komen, leert Leon met vallen en opstaan hoe je een pasgeboren baby moet verzorgen.
Hij verschoont Jake, geeft hem de fles en brengt hem in slaap. Leon wil maar één ding: dat ze samen blijven - maar de kinderbescherming

heeft daar andere ideeën over. Mijn naam is Leon is een aangrijpend verhaal over de onvoorwaardelijke liefde van een kind voor zijn moeder
en pasgeboren broertje.
Het bijzondere leven van Martha vondeling Caroline Wallace 2015-11-23 Voor de fans van Amélie en Hugo! Weeskind Martha is als baby in
een koffer op het station van Lime Street in Liverpool gevonden. Omdat niemand de koffer komt claimen, wordt het Bureau Gevonden
Voorwerpen haar thuis. Jammer genoeg beschikt Moeder, die het kantoortje met ijzeren hand runt, niet bepaald over de beste opvoedkundige
kwaliteiten. Martha wordt zodoende de Assepoester van het station en raakt er door Moeder zelfs van overtuigd dat het hele station zal
instorten als ze een stap buiten het gebouw zet. Lime Street Station en de excentrieke personages die het station bevolken vormen haar
universum: de elegante Elisabeth die de stationsrestauratie runt, de Romeinse legionair die elke dag op dezelfde tijd onder de stationsklok zijn
broodje eet en William, die in de schaduwen leeft en zakken vol met tinnen soldaatjes heeft...
Dicht bij huis Cara Hunter 2018-11-14 Ze weten wie het gedaan heeft. Misschien niet bewust. Misschien nog niet. Maar ze weten het.
Afgelopen nacht is de achtjarige Daisy Mason verdwenen van een familiefeest. Inspecteur Adam Fawley, die op de zaak wordt gezet, houdt alle
opties open, maar hij weet dat de dader negen van de tien keer dicht bij huis gezocht moet worden. Daisy's familie gedraagt zich inderdaad
nogal opvallend _ haar moeder doet er alles aan om de schijn op te houden en haar vader blijft koel en afstandelijk tijdens de verhoren. En
Daisy's teruggetrokken broertje laat al helemaal niks los. Fawley probeert het meisje uit alle macht te vinden, maar ze lijkt te zijn verdwenen
zonder een spoor achter te laten. Niemand weet wat er is gebeurd, niemand heeft iets gezien _ beweren ze. Maar iedereen heeft een mening
en iedereen, zo lijkt het, draagt een geheim met zich mee. Dat moet betekenen dat iemand liegt... En dat de tijd begint te dringen voor Daisy.
Cara Hunter promoveerde aan de universiteit van Oxford, waar ze Engelse literatuur studeerde. Ze woont en werkt nog steeds in Oxford, dat ze
als achtergrond voor haar eigen thrillers gebruikt. 'Hunter is een meester in het opbouwen van spanning en laat de lezer gissen tot het einde.'
Publishers Weekly 'Dit geweldig geschreven psychologische drama houdt je tot de laatste letter in zijn greep.' Bookreporter 'Een verbijsterend,
aangrijpend verhaal.' Ian Rankin, New York Times-bestsellerauteur
Dinsdag is voorbij Nicci French 2012-05-23 Het tweede deel met psychoanalytica Frieda Klein die tegen wil en dank wordt meegesleurd in de
afschuwelijke wereld van misdaad en moord. In een vervallen huis in het oosten van Londen wordt het opgezwollen, door vliegen bedekte lijk
van een man aangetroffen, rechtop in een leunstoel. Het huis is van Michelle Doyce, een kwetsbare vrouw met ernstige psychische problemen.
Onderzoek toont aan dat de man pas na zijn dood naar het huis is overgebracht. De enige informant is Michelle, maar haar uitspraken stellen
de recherche voor raadsels. Inspecteur Karlsson roept Frieda Klein te hulp, en weer raakt zij verstrikt in de duistere kanten van het leven. Zij
komt erachter dat het slachtoffer geen onschuldige was, maar een gewiekste zwendelaar die profiteerde van de angsten en noden van
anderen. Wanneer Frieda meer te weten komt over diens verledens en ook zijn slachtoffers leert kennen, blijkt ze in groot gevaar te verkeren
en meer vijanden te hebben dan ze dacht. Met Dinsdag is voorbij wordt de reeks vervolgd die begon met Blauwe maandag. Het is een prachtig
strak gecomponeerde thriller met grote psychologische diepgang, waarin meer onthuld wordt van het raadselachtige innerlijk leven Frieda Klein.
Zij spant zich in om vaste grond onder de voeten te krijgen in een onbekende wereld van misdaad en angst.
Bezeten van mij Nicci French 2011-05-27 Alice Loudon is een geslaagde jonge vrouw die alles heeft: een hechte vriendenkring, een lieve
vriend en een succesvolle carrière. Op een dag geeft ze zonder een moment van aarzeling haar veilige bestaan en haar relatie op voor een
hartstochtelijke, ongeremde liefdesrelatie met een vreemdeling. Deze beslissing voert haar naar een duistere, verborgen ervaringswereld die
haar aantrekt maar tegelijkertijd verontrust. Alice nieuwsgierigheid wordt een obsessie die alles in gevaar brengt: haar relatie, haar welzijn en
ten slotte haar leven.
Het element Ken Robinson 2011-12-20 Het Element is het punt waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als mensen in
hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf. Dit boek is een lofzang op de
adembenemende diversiteit van menselijke talenten en passies en ons buitengewoon potentieel voor groei en ontwikkeling. Op zijn eigen
bevlogen manier zet Robinson de lezer aan tot denken en inspireert hij iedereen om het Element te vinden.
Het ministerie van Buitengewone Zaken Nathan Englander 2011-01-27 Buenos Aires, 1976. Kaddisj Poznan is een joodse hijo de puta
hoerenzoon en daarmee de ultieme verschoppeling in het Argentinië van de jaren zeventig. Hij verdient zijn geld met het wissen van joodse
grafteksten, om de achtergrond te verhullen van diegenen die onder het huidige regime zoveel te vrezen hebben. Wanneer Kaddisj zoon Pato
plotseling verdwijnt, betekent dat de genadeslag voor de familie. Wat volgt is een absurde, kafkaëske dwaaltocht van Kaddisj en zijn vrouw
Lillian door de duistere krochten van het ministerie van Buitengewone Zaken, in een wanhopige poging hun zoon te redden. Het ministerie van
Buitengewone Zaken is het verbijsterende en nog niet eerder vertelde verhaal van de joodse gemeenschap in Buenos Aires, aan de vooravond
van de militaire coup. Englander neemt de lezer mee op een hallucinerende reis door een wereld van terreur, die elke verbeelding te boven
gaat, maar die helaas maar al te realistisch is. Het ministerie van Buitengewone Zaken is een monumentaal romandebuut over het lot van de
vermisten en van de Argentijnse joden; over liefde en rouw, vaders en zonen.
In stilte gehuld Heather Gudenkauf 2012-02-14 Op een warme dag verdwijnen twee zevenjarige meisjes. Calli, die door een trauma niet meer
praat en Petra, haar hartsvriendin die voor haar spreekt. Iedereen helpt zoeken, iedereen is verdacht. In de ochtendschemering van een
broeierige zomerdag verdwijnen twee meisjes spoorloos... In de vroege ochtend van een warme dag in augustus verdwijnen twee zevenjarige
meisjes spoorloos. Calli Clark, die sinds een traumatische gebeurtenis in haar peutertijd niet meer spreekt en Petra Gregory, Calli's
hartsvriendin en stem. Zijn ze samen weggelopen? Zijn ze meegelokt? Iedereen helpt zoeken, iedereen is verdacht. Antonia, Calli's moeder, is
aanvankelijk vol vertrouwen dat haar dochter snel terugkomt. Calli gaat vaker alleen het bos in en kent het op haar duimpje. Hoewel ze ervan
overtuigd is dat Griff, haar agressieve en vaak afwezige man, niets met de verdwijning van de meisjes te maken heeft, slaat de twijfel toe
wanneer ze in haar achtertuin een grote en een kleine voetafdruk vindt. Samen met Petra's vader Martin en hulpsheriff Louis, Antonia's
schoolliefde en rivaal van Griff, gaat ze op zoek naar haar dochter. Maar ook Calli's oudere broer Ben, haar steun en toeverlaat, gaat het bos in.
Alleen. Niet wetend dat hij daarmee zijn eigen leven op het spel zet. Met In stilte gehuld heeft Heather Gudenkauf een weergaloze pageturner
geschreven, die een spannend plot combineert met een intrigerend verweven verhaal over familierelaties
Als het zaterdag wordt Nicci French 2016-03-24 Frieda Klein deel 6 (ook los te lezen) ‘Als het zaterdag wordt’ is het zesde deel in de
spannende Frieda Klein-serie, geschreven door Nicci French. De 32-jarige Hannah zit opgesloten in een psychiatrische inrichting nadat ze
jaren geleden is veroordeeld voor de moord op haar moeder, stiefvader en jongere broertje. De moorden waren spraakmakend en
domineerden de kranten vanwege het gewelddadige karakter ervan. Psychotherapeute Frieda Klein staat bij de mysterieuze Walter Levin in het
krijt: een jaar geleden heeft hij ervoor gezorgd dat inspecteur Karlsson zijn baan kon houden in ruil voor een gunst van Frieda. En nu moet
Frieda Klein haar schuld inlossen: Walter wil dat ze Hannah bezoekt om te beoordelen of ze daadwerkelijk gestoord is. Maar wanneer Frieda bij
de inrichting komt, ontdekt ze dat er toch meer aan de hand is dan in eerste instantie leek... De literaire thriller ‘Als het zaterdag wordt’ is
nagelbijtend spannend en beklemmend, een must voor alle fans van spannende boeken!
De vrouw van de tijdreiziger Audrey Niffenegger 2015-06-27 De vrouw van de tijdreiziger is het verhaal van Clare, een studente
kunstgeschiedenis, en Henry, een avontuurlijke bibliothecaris. Zonder dat hij er iets aan kan doen verplaatst Henry zich door de tijd, vooral op
voor hem emotioneel zware momenten. Samen met zijn grote liefde Clare probeert Henry uit alle macht een leven te leiden zoals ieder ander.
Dat dit alles bedreigd wordt door iets wat hij niet kan voorkomen maakt dit ontroerende verhaal onvergetelijk. ‘De roman is een ode aan liefde
en trouw, maar komt ook tegemoet aan de diepste verlangens van tienduizenden lezers: dat eeuwige trouw mogelijk is, dat liefde alles
overwint.’ NRC Handelsblad ‘Een feelgood-roman over een zoektocht naar geluk.’ de Volkskrant ‘Een verrukkelijke, briljant geschreven
liefdesroman. Mensen die houden van de stijl van John Irving kunnen hun hart ophalen.’ esta
Medeplichtig Nicci French 2011-05-27 Bonnie staat in een appartement, tussen omvergegooide meubels en kapotgesmeten spullen. Ze heeft
kneuzingen in haar hals en op de grond ligt het levenloze lichaam van een man. Bonnie kan het niet laten: ze knielt bij hem neer en raakt hem

nog één keer aan voor ze het appartement verlaat. Zij heeft hem liefgehad. Even later belt ze vanuit een telefooncel een vriendin op, die ze
vraagt haar te helpen de sporen uit te wissen en het lichaam te laten verdwijnen. Wat is er aan dit schokkende tafereel voorafgegaan? Wat is er
in het appartement gebeurd en wie was erbij betrokken? Aanvankelijk lijkt het een duidelijke zaak, maar gaandeweg blijken de grenzen tussen
schuld, onschuld en medeplichtigheid uiterst dun te zijn..
In hechtenis Nicci French 2020-04-06 In hechtenis van schrijversduo Nicci French, bekend van de Frieda Klein-reeks, gaat over een vrouw die
vanuit de gevangenis haar onschuld probeert te bewijzen. Een thriller vol onverwachte wendingen. In hechtenis is de spannende literaire thriller
van het wereldberoemde schrijversduo Nicci French, bekend van onder andere de Frieda Klein-serie. Tabitha zit vast in een huis van bewaring,
beschuldigd van moord op buurman Stuart Rees. Van de bewuste dag kan ze zich echter haast niets herinneren, ze leed aan een depressie.
Toch denkt ze dat ze onschuldig is. Wanneer ze merkt dat haar beoogde advocaat hieraan twijfelt, besluit ze zelf haar verdediging op zich te
nemen. Maar dat blijkt lastig vanuit de cel. Diverse kennissen uit het dorp en haar ex bezoeken haar in de gevangenis, waardoor ze erachter
komt dat Stuart weinig vrienden had en dat zij zelf vanaf het moment dat ze weer in het dorp was komen wonen met argusogen wordt bekeken.
Zou iemand haar de schuld in de schoenen proberen te schuiven of heeft ze het misschien toch zelf gedaan? Nicci French heeft weer een
spannende thriller geschreven, vol onverwachte plotwendingen.
De rode kamer Nicci French 2021 Een arts, die herstellend is van een aanval door een geesteszieke crimineel, wordt door de politie om hulp
gevraagd in een zaak van een van huis weggelopen meisje dat vermoord is.
Donderdagskinderen Nicci French 2014-03-27 'Donderdagskinderen' is het vierde deel in de Frieda Klein-serie van Nicci French. Wanneer een
oud schoolvriendin bij Frieda aanklopt omdat de problemen met haar onhandelbare dochter haar boven het hoofd groeien, besluit Frieda haar
te helpen. De gesprekken die Frieda met Becky heeft, roepen herinneringen bij haar op. Ze raakt er langzamerhand van overtuigd dat hun
hetzelfde is overkomen; sterker nog, dat zij beiden slachtoffer zijn van dezelfde dader. Donderdagskinderen is een spannende psychologische
literaire thriller van het Britse echtpaar Nicci Gerard en Sean French. Samen vormen zij het schrijversduo Nicci French. Eerder verschenen
Blauwe maandag, Dinsdag is voorbij en Wachten op woensdag, eveneens met Frieda Klein in de hoofdrol.
Het pad naar de zee Liz Fenwick 2020-01-14 ‘Meeslepend en romantisch – een perfect vakantieboek.’ Rachel Hore Een heerlijke roman over
liefde en familiegeheimen tegen de achtergrond van de mooie, mysterieuze Zuid-Engelse kust Voor de lezers van Rachel Hore en Kate Morton
Het schitterende, imposante huis dat boven op een klif in Cornwall staat, betekent voor elk van de drie vrouwen van de familie Trewin iets
anders. Voor Joan was het een paradijs toen ze er in de jaren zestig woonde, pasgetrouwd en dolgelukkig. Maar het huwelijk eindigde in een
nooit opgehelderd drama. Diana, haar dochter, droomt nog steeds van haar jeugd in het mooie huis: de weidse blauwe hemel, de kamers vol
boeken, de feesten en het geluid van de zee aan het einde van het pad. Maar alle familieleden die ze zo liefhad, zijn door oude geheimen van
elkaar vervreemd. Voor kleindochter Lottie betekent het huis een veilige haven waar ze zichzelf en haar gebroken hart wat rust kan gunnen.
Maar wanneer de drie generaties vrouwen bij elkaar komen in het oude familiehuis, kan het tragische verleden niet langer verborgen blijven en
beleven ze een zomer die hun leven voorgoed zal veranderen. De pers over de boeken van Liz Fenwick ‘Een boeiende, vlot geschreven
roman, die ik met plezier heb gelezen.’ Nederlands Dagblad ‘Een authentiek, prachtig verhaal dat -lezers niet onberoerd zal laten!’ NBD Biblion
‘Een hartverscheurend verhaal over verlies en herstel.’ Woman and Home
Het veilige huis Nicci French 2011-05-27 Een brute moordaanslag in een huis in een rustige, rijke buurt van een Engels provinciestadje
resulteert in twee doden. Het derde slachtoffer, een tienermeisje, overleeft de aanslag. Op zoek naar een veilig huis voor deze enige getuige
wendt de politie zich tot dr. Samantha Laschen, die bekendstaat om haar baanbrekend werk bij de behandeling van posttraumatische
stressstoornissen. Wat voor Samantha begint als een gunst en een psychiatrisch experiment, eindigt in een nachtmerrie.
Tot het voorbij is Nicci French 2011-05-27 Tot het voorbij is van Nicci French is een thriller over vriendschap en begeerte, over afstand nemen
en volwassen worden. Astrid Bell is een jonge, sterke Londense fietskoerier die niet goed weet wat ze met haar leven wil. Ze woont samen met
zes vrienden, maar langzamerhand valt de groep uiteen. Dan worden er twee vrouwen vermoord, en de enige overeenkomst tussen de twee is
de aanwezigheid van Astrid. Als de situatie grimmiger wordt moet zij zich afvragen: is het mijn schuld? Ben ik zelf in gevaar? Is een van mijn
vrienden de moordenaar? Tot het voorbij is is spannend tot het eind. ‘Verstikkende atmosfeer en goed gedoseerde raadselachtigheid.’ – NRC
Handelsblad ‘Met zijn overtuigende heldin en natuurlijk vlotte stijl en scherpe typeringen is dit een onvervalste Nicci Frenchthriller.’ – De Morgen
Een dode ziel John Connolly 2008 Nadat zijn vrouw en dochtertje door een seriemoordenaar omgebracht zijn, maakt een ex-politieman jacht op
de moordenaar.
De verborgen glimlach Nicci French 2011-05-27 Als Miranda van haar werkt thuiskomt treft ze op de bank haar nieuwe liefde Brendan aan,
lezend in haar dagboek. Ze is woest, verbreekt de relatie en zet hem de deur uit. Twee weken later spreekt Miranda haar zusje Kerry, die er
fantastisch uitziet en verliefd blijkt te zijn. Er is een nieuwe man in haar leven, hij heet Brendan. Wat als een ongemakkelijke situatie begint,
wordt al snel een kwelling en uiteindelijk zelfs nog angstaanjagender dan Miranda s ergste nachtmerrie. *** Inclusief interview Nicci French***
In het maanlicht Nicci Gerrard 2011-10-09 Op een ochtend brengt Gaby haar zoon naar de universiteit waar hij gaat studeren. Ze besluit niet
direct terug te keren naar haar man en huis in Londen, maar springt op de trein de andere kant op. Deze voert haar naar een afgelegen dorp
waar ze op zoek gaat naar Nancy, van jongs af aan haar beste vriendin. Bijna twintig jaar geleden verdween Nancy ineens uit Gaby’s leven –
zonder ooit aan te geven wat de oorzaak van de breuk was. En nu wil Gaby eindelijk weten waarom. Want wat is de waarheid, welke geheim
houdt Nancy verborgen?
Onderhuids mp Nicci French 2011-05-27 Wat doe je als je op een dag een anonieme brief ontvangt met de mededeling dat je vermoord zult
worden? In Onderhuids krijgen Zoë, Jenny en Nadia een dergelijke doodsbedreiging. Overeenkomst tussen de drie lijkt er niet te zijn; ze zijn
niet even oud, gelukkig of rijk. Ze kennen elkaar niet eens. De politie, op zoek naar aanwijzingen, keert hun levens binnenstebuiten. Geheimen
uit het verleden worden openbaar, relaties komen in de knel en stranden. Langzaam maar zeker merken de vrouwen dat ze niet langer worden
gezien als slachtoffers, maar meer en meer als verdachten.
Zolang ik jou heb Susan Crandall 2019-02-19 Zolang ik jou heb van Susan Crandall is een historische roman die zich afspeelt in het Mississippi
van de jaren zestig, en is zeer geschikt voor liefhebbers van Een keukenmeidenroman en Spaar de spotvogel. In de zomer van 1963 loopt de
negenjarige Starla weg bij haar strenge oma in Mississippi. Ze wil naar Nashville, waar haar moeder naartoe is gegaan om een beroemd
zangeres te worden, toen Starla nog maar drie jaar was. Op een eenzaam landweggetje krijgt het meisje een lift van Eula, een zwarte vrouw
die in haar eentje onderweg is met een blanke baby. Tijdens de reis, die haar leven voorgoed zal veranderen, begint Starla te beseffen wat het
werkelijk betekent om familie te hebben. Een coming-of-ageverhaal en tegelijk een schitterende vertelling over moed en vriendschap.
Wachten op woensdag Nicci French 2013-05-29 Als het tienermeisje Dora Lennox op woensdagmiddag uit school komt treft ze de voordeur
van het huis open aan. Hoewel de auto op de oprit staat, is het stil in huis. Dan doet Dora een verschrikkelijke ontdekking: haar moeder Ruth
ligt op de grond, vermoord. Maar wie zou een doodgewone huisvrouw willen vermoorden? En waarom? Inspecteur Karlsson krijgt de zaak
toegewezen. Wanneer tijdens het politieonderzoek aan het licht komt dat Ruth Lennox een geheim leven leidde, is haar gezin geschokt. Om het
onderzoek te kunnen voortzetten schakelt Karlsson Frieda s hulp in, die hij nu meer nodig heeft dan ooit tevoren. Maar Frieda heeft zo haar
eigen problemen. Ze heeft veel moeite om de mislukte aanslag op haar leven te verwerken. En als ze dan ook nog door een van haar patiënten
op het spoor van een seriemoordenaar wordt gezet, raakt Frieda steeds dieper verstrikt in een gevaarlijk web. Of is het slechts haar eigen
verbeelding die met haar aan de haal gaat? Zal het Frieda lukken het duistere geheim op te lossen voordat ze er zelf door wordt verzwolgen?
Wachten op woensdag is, na Blauwe maandag en Dinsdag is voorbij, de derde thriller met Frieda Klein in de hoofdrol. Opnieuw heeft Nicci
French een razend spannende en goed geconstrueerde thriller geschreven, waarin het leven van Frieda stapje voor stapje verder wordt
blootgelegd.
Albert moet naar huis Homer Hickam 2016-03-08 Homer houdt van Elsie, Elsie houdt van Albert. het is een klassieke driehoeksverhouding,

alleen is Albert een alligator... ‘Die alligator eruit of ik eruit,’ roept Homer Hickam (de vader van de schrijver) op een dag tegen zijn vrouw Elsie.
Elsie kreeg Albert de alligator van een oude geliefde toen ze met mijnwerker Homer trouwde. Albert woont sindsdien in de badkamer, totdat
Homer zijn ultimatum stelt en Elsie besluit dat ze dan Albert maar naar Florida moeten brengen, waar hij thuishoort. En zo begint, in de tijd van
de Grote Depressie, een lange reis door Amerika, waarbij ze regelmatig van de rechte weg afraken. Want dat gebeurt nou eenmaal als je een
alligator in een wasteil op de achterbank van je zwarte Buick vervoert.
Sunday Morning Coming Down Nicci French 2017-04-13 THE GRIPPING, PENULTIMATE Frieda Klein novel. SOMEONE IS COMING FOR
FRIEDA, SOMEONE DEADLY. 'She finds a body under a floor in her home. It's murder. But it's also a message . . .' For years psychotherapist
Frieda Klein has believed serial killer Dean Reeve escaped justice. That, despite what the police say, he's still alive. And finally she has the
evidence. Under her floor is the rotting corpse of an ex-policeman who she'd hired to hunt for Reeve. Now the police have to take her seriously.
Because it is clear that whoever did this is very dangerous and must be found. It's also clear that they're not finished with Frieda - or those she
loves most. But as Frieda is about to learn - it's always darkest just before the dawn . . . 'Addictive' Daily Express 'Nail-biting' Marie Claire
'Menacing' Guardian 'Ingenious' Daily Telegraph THE FINAL RECKONING FOR FRIEDA IS APPROACHING. DAY OF THE DEAD IS OUT
SOON . . .
Wat te doen als iemand sterft Nicci French 2011-05-27 De thriller Wat te doen als iemand sterft van Nicci French gaat over loyaliteit,
vriendschap en vertrouwen, over moed en de noodzaak om de waarheid – hoe pijnlijk die ook is – te kunnen loslaten. Ellies leven neemt een
dramatische wending als haar grote liefde omkomt bij een auto-ongeluk. Milena, een onbekende vrouw die bij Greg in de auto zat, heeft het
ongeluk evenmin overleefd. Alles wijst erop dat de twee een verhouding hadden. Ellie wil weten wat er op die noodlottige dag precies gebeurd
is. Hoe dichter ze bij de schokkende feiten komt, hoe dringender de vraag wordt wat het waard is de waarheid te kennen. ‘Wat te doen als
iemand sterft is verreweg de beste Nicci French in jaren.’ – VN’s Detective & Thrillergids Nicci French heeft opnieuw een huzarenstukje
afgeleverd. Chapeau.’ – Crimezone
Blauwe maandag - special Volkskrant Nicci French 2017-03-31 Frieda Klein is psychoanalytica. Ze leeft een strak georganiseerd leven, dat
vooral gericht is op het helpen van anderen. Niet alleen haar patiënten, maar ook haar familie en vrienden kunnen altijd op haar rekenen. De
onrust in haar hoofd probeert ze te verdrijven met lange nachtelijke wandelingen door haar geliefde Londen. Frieda is ervan overtuigd dat wat
zich in het hoofd van haar patiënten afspeelt controleerbaar is. Maar als een van haar patiënten vertelt dat hij ervan droomt een kind te hebben,
met rood haar en sproeten, en kort daarna een jongetje verdwijnt dat aan die omschrijving voldoet, wordt Frieda geconfronteerd met de
onbeheersbare werkelijkheid die zij altijd angstvallig buiten de deur heeft weten te houden. Kan Friedas kennis van de menselijke geest de
recherche helpen bij het vinden van het jongetje? Is er een verband met een ontvoeringszaak van tweeëntwintig jaar eerder? En zal de dader
worden ontmaskerd?
Zondagochtend breekt aan Nicci French 2017-04-11 Zondagochtend breekt aan van Nicci French is het zevende deel van de Frieda Kleinserie, het vervolg op Als het zaterdag is. Zondagochtend breekt aan is het spannende zevende deel van de achtdelige Frieda Klein-serie,
geschreven door Nicci French. Het begint met een lijk onder de vloer. Frieda deed deze gruwelijke vondst in haar eigen huis – een vondst die
haar tot in de kern raakt. Nu is er wél spijkerhard bewijs dat Dean Reeve nog leeft – iets wat Frieda al jarenlang beweert – en nog altijd
geobsedeerd is door Frieda. Zal commissaris Crawford eindelijk naar haar luisteren en het onderzoek heropenen? De pers is inmiddels op het
verhaal gedoken, waardoor Frieda wordt gedwongen te doen waar ze een enorme hekel aan heeft: in de openbaarheid treden... Dat heeft
verregaande consequenties voor Frieda en haar omgeving. De pers over de Frida Klein-serie: ‘Dat is hét talent van dit schrijversechtpaar: ze
zijn meesters in het oproepen van beklemming en doem.’ – Trouw ‘We kijken reikhalzend uit naar Zondag.’ – Zin ‘Nog altijd kan niemand die
zich thrillerauteur noemt tippen aan schrijversechtpaar Nicci French. Absolute top.’ – AD Magazine ‘Nicci French blijft boeien.’ – de Volkskrant
‘Op naar zondag.’ – VN Detective & Thrillergids
De Nergensman Gregg Hurwitz 2017-05-30 Op jonge leeftijd trad Evan Smoak toe tot het Orphan-project, een officieel niet-bestaand
trainingsprogramma van geheim agenten. Nu wordt hij de ‘Nergensman’ genoemd en helpt hij diegenen die zich tot niemand anders kunnen
wenden. Maar op een dag is het Evan zelf die hulp nodig heeft. Hij wordt in een hinderlaag gelokt, verdoofd en weggevoerd. Wanneer hij
bijkomt, zit hij opgesloten in een kamer, zonder enig idee te hebben van waar hij is en wie hem gevangen heeft genomen. Om te weten te
komen wat er is gebeurd, moet hij slimmer, sneller en sterker zijn dan zijn tegenstanders.
De onderstroom Nicci Gerrard 2011-10-09 Edie Jennings groeit als middelste van drie dochters op in de schaduw van haar moeder en oudere
zus. Ze heeft het gevoel zowel thuis als op school niet helemaal op haar plek te zijn. Maar dan ontmoet ze Ricky. Voor het eerst voelt Edie hoe
het is om verliefde te zijn en begeerd te worden. Lang duurt deze liefde echter niet, want het noodlot slaat toe in de familie Jennings. Vele jaren
later, als Edie zelf kinderen heeft, komen zij en haar zussen weer bij elkaar. De gebeurtenissen van toen werpen nog steeds een schaduw over
de levens van de drie vrouwen.
Voor mijn zusje Heather Gudenkauf 2012-02-06 Vier vrouwen raken onlosmakelijk met elkaar verbonden door de gevolgen van één nacht,
waarin een moord gepleegd is en waarover iedereen het liefst blijft zwijgen. In ‘Voor mijn zusje’, een spannende roman van Heather
Gudenkauf, wordt de band tussen twee zussen danig op de proef gesteld... Allison Glenn is pas 21 als ze na vijf jaar uit de gevangenis komt.
Intelligent, mooi en sportief – ze had een gouden toekomst voor zich, tot ze werd veroordeeld voor moord. Nu willen haar ouders niets meer
weten van hun ooit perfecte dochter. Vrienden heeft ze niet meer. Haar verlegen zusje Brynn wil haar vooral vergeten, hoewel zij nog elke dag
wordt geconfronteerd met de gevolgen van die verschrikkelijke nacht vijf jaar geleden. Allison probeert haar leven weer op te pakken en ze
krijgt een baantje bij de lokale boekhandel. Langzaam maar zeker keert haar vertrouwen in de toekomst terug. Tot ze het geadopteerde zoontje
van haar baas Claire ziet, de vijfjarige Joshua... ‘Een prachtig neergezet verhaal, kwetsbaar en gevoelig.’ – Crimezone.nl
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