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Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur
van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden
overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij
heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor
geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn
leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in
een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt
omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij
weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of
bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de
controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt.
Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten
graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor
altijd verliezen.
In 'Schaduwkant' van Randy Susan Meyers is Madeline
getrouwd met Ben, een slimme en charismatische
advocaat. Ben heeft echter ook een andere kant: hij kan
zomaar in razernij uitbarsten. Maddie kan niet voorzien
wanneer of waarom Ben boos wordt, maar voor haar
kinderen bewaart ze de vrede door op eieren te lopen als
hij in de buurt is. Tot de regenachtige dag waarop Ben
woest wordt en Maddie in het ziekenhuis belandt,
vechtend voor haar leven. 'Schaduwkant' van Randy
Susan Meyers is een aangrijpende roman over de
schaduwkant van een huwelijk en de effecten van
agressie door een echtgenoot. Dit verhaal – dat
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afwisselend wordt verteld door Maddie, Ben en hun
veertienjarige dochter – weet op een zeldzaam zachte
en subtiele wijze een onderwerp te belichten dat nog
steeds een taboe is.
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de
laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn
gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat
geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks
beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair
en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor
het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de
maffia heeft andere plannen en er staat een prijs op het
hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige
zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal
Jason een schild vormen tegen chantage, moord en
ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor en
Jason samen moeten werken. En met een
sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen
hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James
Bond en Alex Rider weten te combineren in deze action
packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford
verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld
Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie
De weg van de krijger De weg van het zwaard De weg
van de draak De ring van aarde De ring van water De
ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
Ik riskeer alles voor Vanessa. Nog een laatste keer. Ik
kan niet de andere kant opkijken en haar familie laten
vermoorden door de Skull Kings. Ik moet iets doen.
Misschien kan ik het vertrouwen van haar vader winnen.
En eindelijk mijn vrouw terugkrijgen. **bevat ook het
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verhaal van Carter**
Verkenning in woord en beeld van het gebied van liefde
en seksualiteit aan de hand van seksuologische
vakliteratuur, maar ook kunst en literatuur.
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis?
Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar
voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te
vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn
broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat
betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet
logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij
meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Skiinstructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor
elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk
gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op
wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd
is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal
opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen.
Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden
verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde.
Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het
laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max
Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige
dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige
liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op
kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard.
Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze
moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas,
Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal
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toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia
hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon
Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot
haar verwondering wil hij de feestdagen samen
doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van
kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Het boek voor alle vrouwen die aan het begin van de
hormoonchaos staan of er middenin zitten. Meer dan de
helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten
die veroorzaakt worden door hormonen die uit balans
zijn. Vermoeidheid, depressie, gewichtstoename... De
meeste van deze symptomen bij vrouwen boven de 40
zijn het resultaat van een verandering in de
hormoonbalans, en worden niet goed behandeld. Dit kan
komen omdat het niet wordt herkend, of vanwege het
idee dat vrouwen nu maar ‘eenmaal moeten leren
leven’ met deze klachten, juist omdat ze
hormoongerelateerd zijn. Maar de hele (peri)menopauze
hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te zijn. De
auteurs laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter,
gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden, met dank
aan de laatste onderzoeken uit de wetenschap en
voorbeelden uit de praktijk.
Ik weet hoe het is om geen vader te hebben.Of een
moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt.
Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, maar dat
kan ik niet.Ik hou te veel van hem.Net als ik denk dat
alles goed gaat, gebeurt het onverwachte. De vijand die
op de loer ligt in de schaduw toont zich eindelijk.En het
was niet degene die ik verwachtte.
Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met
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Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor
een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een
leven waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand
neemt, en kiest voor de liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en
meeslepend over het leven dat zij en de andere leden
van de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus
Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor
en tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar
vooral is er ruimte om na te denken over een leven
daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe
leef je met gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe
verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en
tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In
gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder
volledige openheid over haar diepste zielenroerselen, en
zijn we getuige van de hernieuwde band met haar
dochter Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef.
'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een
vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen. En
dan kan ik verder met mijn leven.'
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York,
2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd
gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en
krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar
later is Eve een zeer getalenteerde detective van de
New Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar
achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast
met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet
nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar
drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje
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bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze
was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar
al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft
gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze niet
snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van
J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en
Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een
spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een
aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant
staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt
je mee door de straten van New York en weet je met het
kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te
boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s
én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die
autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware
beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze,
ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld
voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven
water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op
het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf,
voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen,
en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet
haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over
opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen
weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
"Zeer vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de
permanente bibliotheek van elke lezer die een goed
geschreven mysterie, met een aantal onverwachte
wendingen en een intelligent plot, kan waarderen. Je zult
Page 6/16

Download Free Engine Workshop Manual 4m41
Mitsubishi Motors
niet teleurgesteld zijn. Een uitstekende manier om een
koud weekend door te brengen!” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (over Moord in het Landhuis)
EEN VERSTOORD BEZOEK (EEN LACEY DOYLE
COZY MYSTERY—BOEK 4) is het vierde boek in een
charmante nieuwe cozy mystery serie van Fiona Grace.
Lacey Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden, heeft een
drastische stap genomen: ze heeft haar snelle leven in
New York City achter zich gelaten en zich gevestigd in
het schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het is zomer
en Lacey is verrukt als haar vriend, de plaatselijke
banketbakker, haar verrast met een romantisch
weekendje weg in een van de nabijgelegen kuststadjes.
Ze kan haar geliefde hond meenemen en lekker op
antiekjacht gaan. Maar er volgt een nog grotere
verrassing voor Lacey wanneer haar familie uit New York
ineens onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee
willen! Alles gaat mis wanneer Lacey in het nabijgelegen
stadje verwikkeld raakt in een moordzaak. Haar reputatie
staat op het spel en zij is misschien wel de enige die de
moord kan oplossen. Boek #5 in de serie is binnenkort
beschikbaar!
Voor de fans van Karin Slaughter, Lee Child, J.D. Barker
en Thomas Olde Heuvelt. ‘Loubry is een meester in het
bespelen van je zenuwen. Dit boek is ijskoud, doodeng
en heeft een briljante plot. Om in één keer te
verslinden.’ Le Parisien De jonge journalist Sandrine
heeft haar grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort dat
de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken
waar haar grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft
gewoond: een eiland voor de Franse kust. Sandrine reist
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af naar het koude, grijze eiland en maakt kennis met de
bewoners. Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in
1946 komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al snel
realiseert Sandrine zich dat de bewoners een gruwelijk
geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks gebeurd,
want de bewoners zijn na al die jaren nog steeds
doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het eiland te
verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Steeds sterker
vermoedt Sandrine dat ook zijzelf door iets of iemand in
de gaten wordt gehouden. Iemand die misschien ook
een rol heeft gespeeld in de onfortuinlijke dood van haar
grootmoeder. Wanneer inspecteur Damien Bouchard te
horen krijgt dat er een jonge vrouw op het strand is
aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en
onder het bloed aan. De vrouw, die Sandrine heet,
beweert een vreselijke ontdekking te hebben gedaan op
een eiland niet ver van de Franse kust. Het probleem?
Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de pers
‘Loubry is dé nieuwe stem in het Franse thrillergenre.’
LFC Magazine ‘Een mooi, spannend, genuanceerd en
krachtig boek dat écht binnenkomt.’ Le Provence ‘Een
formidabele pageturner!’ Page des Libraires ‘Een
angstaanjagende en compleet verslavende thriller.’
Aujourd’hui ‘Een boek om je volledig in te verliezen.’
Sud Ouest
Het meedoen aan een realityshow is niet het slimste wat
ze had kunnen bedenken! Maar ze móét nu toch echt
trouwen. Dus geeft Casey zich op voor Kiss the Bride,
een show waarin nietsvermoedende mannen voor het
blok worden gezet. Een wanhoopsdaad om haar vader
en zuster te ontvluchten, die steeds meer een claim op
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haar leggen. Casey is nu eenmaal een doetje dat geen
nee kan zeggen. Haar verloofde Joe kan dat echter wél,
voor de televisiecamera's van Carmichael Broadcasting.
Gelukkig is daar Adam Carmichael himself om Casey te
redden, dat wil zeggen om de show te redden - én zijn
eigen zaakjes, naar later blijkt. Een schijnhuwelijk tussen
een onverbeterlijke romantica en een cynische realist.
Gelukkig is het niet voor eeuwig...
'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich aan
en licht de putdeksel op. "Dag dappere Gaby," fluistert
ze en drukt een kus op de juten zak. Met een plof valt de
last op de bodem van de put.' Wieke Hart schreef het
ontroerende verhaal Strafkind naar aanleiding van een
bericht over de ontdekking van honderden babylijkjes in
een klooster in Ierland. In de opvanghuizen van een
vergelijkbare kloosterorde in Nederland zaten duizenden
meisjes opgesloten. Ze verrichtten dwangarbeid in
wasserijen en naaiateliers. Voor het eerst vertellen deze
slachtoffers de schrijnende verhalen die ze zelfs aan hun
eigen kinderen niet durfden te vertellen. Ze mochten als
jonge meisjes vrijwel nooit met elkaar praten en kregen
voor zowat alles straf. Ze werden gedrogeerd, vaak
dagenlang in het donker opgesloten en moesten hun
eigen braaksel opeten. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep
lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord
was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist
onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer:
Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op
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de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om
lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend
te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem
hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen.
Een door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een
wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op
George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het
nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet
echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp
denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is
een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik.
Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Urbanus heeft het zoveelste plannetje bedacht om
Nonkel Fillemon zijn geld af te troggelen en deze keer
lukt het hem nog ook! De familie Urbanus eet elke dag
kreeft en kaviaar die ze speciaal laten overvliegen uit
Rusland. maar Urbanus verveelt zich. en hij lust niet zo
graag kreeft. Is rijkdom dan toch niet zo geweldig? En
dan ziet hij een advertentie voor zijn droomjob in de
krant...

Op het politiebureau zit een jongen van zestien
nagelbijtend te wachten op de inspecteur die hem
komt ondervragen. Hij heeft niets gedaan. Niets ergs
in elk geval. Dat voorval met Elke? Daar heeft ze zelf
om gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven, misschien
is Nathan wel een etter. Af en toe. Maar slecht? Nee,
écht slecht is hij niet.
Ik weet dat ik nooit zal veranderen. Ik ben geboren in
de duisternis, en dat is precies waar ik thuishoor.
Rome is lief, teder en vanille. Maar dat ga ik
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veranderen. Ik zal haar laten zien wie ik echt ben. En
die zwarte diamant aan haar vinger schuiven.
Een jong Australisch meisje komt terecht in de
intriges van een boekhandel in New York.
Vroeger had Tilly twee dromen: een beroemde
kunstenaar worden en dolgelukkig worden met haar
grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al
te goed dat dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet
haar acht jaar geleden achter in Wildstone, en een
carrière als kunstenaar kwam ook niet van de grond.
Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan
zitten, en ze begint vol goede moed aan haar nieuwe
baan als kunstdocent. Ze is best zenuwachtig op
haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les
ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
"Een dynamische verhaallijn die je vanaf het eerste
hoofdstuk vastgrijpt en niet meer loslaat." --Midwest
Book Review, Diane Donovan (over Eens Weg) Van
de bestverkopende mysterie-auteur Blake Pierce
verschijnt een nieuw meesterwerk van
psychologische spanning. OP DE VLUCHT VOOR
HOGERE KRACHTEN (een Avery Black-mysterie Boek 2) gaat over een nieuwe seriemoordenaar die
Boston stalkt: hij vermoordt zijn slachtoffers op
bizarre manieren en daagt de politie uit met
mysterieuze puzzels die verwijzen naar de sterren.
Naarmate de inzet wordt opgevoerd en de druk
toeneemt, moet de politie van Boston zijn meest
briljante en meest controversiële rechercheur
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inschakelen: Avery Black. Avery, die nog steeds in
de greep is van haar vorige zaak, wordt
geconfronteerd met een rivaliserend district en een
briljante, sluwe moordenaar die haar altijd een stap
voor is. Ze wordt gedwongen zijn duistere,
verwrongen geest binnen te dringen terwijl hij
aanwijzingen achterlaat voor zijn volgende moord en
ze wordt gedwongen in haar eigen geest te kijken
wat ze liever niet doet. Ze wordt genoodzaakt advies
in te winnen bij Howard Randall, de verwrongen
seriemoordenaar die ze jaren geleden achter de
tralies zette, terwijl haar nieuwe, ontluikende leven
met Rose en Ramirez uit elkaar valt. En net wanneer
het niet erger kan worden, ontdekt ze iets anders:
zijzelf kan het doelwit zijn. Een psychologisch kat-enmuisspel leidt Avery in een hectische race tegen de
tijd door een reeks schokkende en onverwachte
wendingen, met een climax die zelfs Avery zich niet
kan voorstellen. OP DE VLUCHT VOOR HOGERE
KRACHTEN is een duistere psychologische thriller
met hartverscheurende spanning. Het is het tweede
boek van een meeslepende nieuwe serie, met een
geliefd nieuw personage waardoor je tot in de late
uren pagina’s zal omslaan. Boek 3 in de Avery
Black-serie is binnenkort verkrijgbaar. "Een
meesterwerk op het gebied van thriller en mysterie.
Pierce heeft fantastisch werk verricht door karakters
te ontwikkelen met een psychologische kant, die zo
goed zijn beschreven dat we in hun gedachten
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kunnen meevoelen, hun angsten kunnen volgen en
juichen voor hun succes. De plot is erg intelligent en
zal je gedurende het hele boek bezighouden. Dit
boek zit boordevol wendingen en zal je wakker
houden tot het einde van de laatste pagina." --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens
Weg)
Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de
ideale woonplaats, maar er is één probleem: er
wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net
een tweede kans in het leven gekregen en is
vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat
Kerstmis veruit haar favoriete tijd van het jaar is,
heeft ze een winkeltje geopend waar het het hele
jaar feest is: The Christmas Attic. Het winkeltje loopt
geweldig - zo goed zelfs, dat ze extra hulp in moet
schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold
gekomen om te herstellen van een verwonding die
hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts.
Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft
aan kerst, biedt het werk in The Christmas Attic een
welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de
mooie eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet
langer bij kussen onder de mistletoe... Houden ze
het bij een feestelijke flirt, of wordt het een
kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van de serie
Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en
ook los te lezen.
Er zijn twee bittere, eenzame jaren verstreken. De vrouw
Page 13/16

Download Free Engine Workshop Manual 4m41
Mitsubishi Motors
van wie ik hield, is nu de vrouw die ik haat. Ik verlies
mezelf iedere avond in mooie vrouwen en hou mezelf
voor dat die toekomstvoorspelling gewoon oplichterij
was. Maar dan vraagt haar moeder me met haar te
trouwen. Ik zeg ja. Nu zal deze vrouw voor altijd de mijne
zijn. Misschien was de voorspelling toch waar… Ik
verbind me aan een vrouw die nooit van mij zal houden.
Maar ik word liever haar echtgenoot dan dat ik iemand
anders mijn plek laat innemen. Het is beter om haar
lichaam iedere nacht te veroveren dan me eenzaam te
voelen met een andere vrouw. Veel beter.
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een archeoloog,
lijkt te maken te hebben met de rituele verering van de
god Mithras. Rechercheur Nic Costa zet alles op alles
om de zaak op te lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst
succesvolle Nic Costa-reeks Op een plein op de
zuidelijkste van de zeven heuvels van Rome, de
Aventijn, ligt Villa Malta. Een van de sleutelgaten van de
villa biedt een spectaculair uitzicht op de koepel van de
St. Pieter. De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke
dag op weg naar school even door het sleutelgat. Maar
op een dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben
onder de villa, te midden van de resten van een
Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de vader van de
jongen, Giorgio Bramante, een charismatische
hoogleraar archeologie. En zes van zijn studenten
hebben Alessio tijdens een drinkgelag betrokken bij een
bizar ritueel ter ere van de god Mithras. Uiteindelijk pakt
de politie Giorgio Bramante op voor de moord op zijn
zoon. Veertien jaar later duikt in een relikwieënkastje in
een klein museum langs de Tiber op onverklaarbare
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wijze een T-shirt op van Alessio waarop verse
bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange
gevangenisstraf is Bramante inmiddels vrijgekomen, en
een voor een sterven alle betrokkenen bij de verdwijning
van zijn zoon. Inspecteur Costa en zijn team raken
verstrikt in het duistere web rondom de mysterieuze
verdwijning van Alessio en de riten rond de zeven
sacramenten van Mithras. De interactie tussen Hewsons
drie rechercheurs en de karaktertekeningen van zijn
personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven
boeken als De Da Vinci Code en diens navolgers. Een
superieure mix van geschiedenis, spanning en
menselijkheid. Booklist Vernuftig.... Met een doordachte
oplossing die maar weinigen zullen verwachten.
Publishers Weekly
Het begin van een bloedstollende nieuwe serie door
thrillerlegende James Patterson en bestsellerauteur J.D.
Barker Al sinds hun traumatische kindertijd vertrouwen
Michael en Megan Fitzgerald alleen elkaar. Ze moeten
wel, na alles wat hun ouders hun hebben aangedaan.
Als Michael thuiskomt en het lijk van een onbekende
vrouw in zijn badkuip vindt, belt hij direct de politie. Maar
als die even later op de stoep staat, hebben ze bewijs
dat Michael het slachtoffer kende. Waarom kan Michael
zich daar niets van herinneren? Het mag duidelijk zijn
dat iemand een gruwelijk spel met hem speelt. Terwijl
Michael wordt afgevoerd naar het politiebureau, zet
Megan alles op alles om haar broer vrij te krijgen. Als het
dodental oploopt en de moorden steeds meer
herinneringen aan hun kindertijd oproepen, begint zelfs
zij te twijfelen. Hoe goed kent ze haar broer echt? Pers
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en boekverkopers ‘Heeft alles wat het
seriemoordenaarsgenre nodig heeft: een race tegen de
klok en spanning tot het eind.’ **** VN Detective &
Thrillergids ‘Dit boek blaast je omver, een van de beste
die ik tot nu toe gelezen heb.’ Clemens Gommers,
Broese Boekverkopers, Utrecht ‘Voor liefhebbers van
zeer spannende boeken is Barker een nieuwe
ontdekking! Een pageturner van begin tot eind.’ Janna
Navis, Boekhandel Dominicanen, Maastricht
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat
sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde
carrière bij een glossy, plannen voor een geweldige
bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort
haar leven in op een dramatische, pijnlijke en
onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen
achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd
vult met een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als
haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze lastige
gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde
bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere
vrienden weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze
door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die
ene dag waarop alles voorgoed veranderde. En Kate
merkt dat ze zich niet meer wil verstoppen voor alles en
iedereen en zeker niet voor Mac.
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