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Liliana Hart Naughty Or Nice
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
Addison Holmes is at it again in this New York Times bestselling series by Liliana Hart. In her fifth adventure, Addison sets out to discover who stole a kidney from her newest client̶a kidney that was still very much attached to its owner when it was taken. With her brand new P.I. license in hand, a marriage proposal on her mind, and Aunt Scarlet and Rosemarie
as backup, nothing could possibly go wrong. Join Addison and the gang for a real Charlie Foxtrot of case in Whiskey Tango Foxtrot!
Medische en praktische informatie voor patiënten.
Carter en Evie ontmoeten elkaar op een Halloweenfeestje en hebben meteen een klik. Dat ze bij twee concurrerende bedrijven in Hollywood werken, schrikt ze niet af. Maar wanneer die twee bedrijven gaan fuseren en er maar één baan overblijft, slaat de sfeer om. Carter en Evie moeten strijden om dezelfde positie. Wat een mooie nieuwe liefde had kunnen zijn,
verandert in een oorlog op de werkvloer. Ze halen alles uit de kast om elkaar te overtreffen. Welke emotie gaat het winnen in deze explosieve haat-liefdeverhouding? 'Ik wil niet voor je vallen' is een hilarische, oprechte en opwindende roman die je in één ruk uit wilt lezen.
An Addison Holmes Mystery
1001 Dark Nights: Bundle Eight
Vuil spel
De derde engel
Whiskey Tango Foxtrot
From New York Times and USA Today bestselling author Liliana Hart comes a new story in her MacKenzie Family series… Mia Russo spent ten years working undercover, entrenched in the dregs of society before handing in her shield. Opening her own pawn shop is a piece of cake
in comparison. All she needs is the bad attitude she developed on the streets and the shotgun under her counter to keep law and order. Until the day Zeke McBride walks into her shop. Zeke knows Mia has every right not to trust him. He was the one who chose the next op
instead of her. And all he can hope is that somewhere under the snarl and cynicism is a woman who can forgive. Because whether she trusts him or not, they're going to have to work together to bring down the gang that's decided Mia is their next target. **Every 1001 Dark
Nights novella is a standalone story. For new readers, it’s an introduction to an author’s world. And for fans, it’s a bonus book in the author’s series. We hope you'll enjoy each one as much as we do.**
Faith Duffy heeft haar lesje in de liefde wel geleerd. Als ze trouwt met een rijke, maar oudere man kiest ze voor de zekerheid die hij haar kan bieden. Zij geeft hem in ruil trouw en loyaliteit, maar haar hart kan ze hem niet geven. Als haar man plotseling overlijdt, eft
Faith niet alleen zijn fortuin, maar ook een hoop ellende en een rampzalig professioneel ijshockeyteam, inclusief eigenwijze aanvoerder. Ty Savage is aangetrokken als aanvoerder om het team weer succesvol te maken, maar zijn belangrijkste doel is het behalen van het
landskampioenschap, zodat hij zijn lange carrière succesvol kan afsluiten. Het laatste wat hij daarbij kan gebruiken is een sexy golddigger, die niks van ijshockey afweet, maar wel zijn nieuw baas wordt... Als Faith en Ty de noodzaak tot samenwerken iets té letterlijk
nemen, wordt de situatie wel heel erg ingewikkeld...
Tanner Scott is drie jaar geleden met zijn familie verhuisd van Californië naar Provo in Utah. De meeste mensen in Provo zijn strenggelovig, dus samen met zijn familie heeft de biseksuele Tanner besloten niet openlijk voor zijn geaardheid uit te komen. Zodra hij zijn
diploma heeft, wil hij gaan studeren aan een universiteit buiten het religieuze Utah. Tijdens zijn laatste semester worden Tanner en zijn beste vriendin Autumn toegelaten tot een speciale werkgroep waarin alle leerlingen een boek moeten schrijven. Bij de eerste bijeenkomst
wordt bekend dat de klas dit jaar een speciale mentor krijgt: Sebastian Brother. Hij heeft afgelopen jaar de werkgroep gevolgd en zijn debuut wordt binnenkort uitgegeven. Sebastian is de zoon van bisschop en erg geliefd in Provo. Tanner heeft vier maanden om een boek te
schrijven. Dat lijkt hem een makkie. Maar nog voor zijn eerste zin op papier staat, is hij stapelverliefd op Sebastian...
‘Ik heb genoten van dit boek [...] het is prachtig geschreven. Ik kende Elizabeth Brundage nog niet, maar nu ben ik een grote fan.’ – Harlan Coben Op de begrafenis van Rye Adler is er geen kist, en ook geen lichaam. Wie of wat er begraven wordt is een mysterie. Of is het
de levenslange rivaliteit tussen Rye en Julian Ladd? Rye Adler en Julian Ladd leren elkaar kennen op de prestigieuze Brodsky Workshop voor fotografie. Ze delen er een kamer. Ook delen ze de fascinatie voor hun mooie en getalenteerde medestudent Magda, die al spoedig opvalt
door haar indringende fotowerk. Rye en Julian zullen haar allebei intiem leren kennen, maar geen van beiden zal haar ooit echt kunnen bezitten. Toch zal ze aan een van hen haar liefde schenken. Twintig jaar nadat ieder zijn eigen weg is gegaan is Rye een van de beroemdste
celebrityfotografen van zijn generatie geworden. Wanneer Magda opnieuw in zijn leven komt en hulp nodig heeft die alleen híj kan bieden, daalt Rye af in de wereld van de zelfkant. Zijn zoektocht naar een verdwenen jongen ontaardt in een desperate strijd om zijn eigen
behoud. Maanden later bezoekt Julian Ryes begrafenis. Daar wordt hij niet alleen geconfronteerd met het mysterie rond Ryes dood, maar meer nog met de wankele grondvesten van zijn eigen bestaan. Met Het verdwijnpunt bewijst Elizabeth Brundage opnieuw dat zij tot de
interessantste auteurs van spannende literaire fictie behoort. Elizabeth Brundage is afgestudeerd aan de Iowa Writer’s Workshop, waar ze de James Michener Award ontving, en studeerde aan het American Film Institute in Los Angeles. Behalve Alles houdt op te bestaan schreef
ze nog drie andere romans, en daarnaast schrijft ze ook scenario’s. Brundage woont met haar man en zoon in Albany, New York.
Boxed Set Books 1-4
The Masseuse: Body Work 1
Stille schreeuw
Mijn versie van jou
Bevrijd mij
J.J. Graves ha visto un sacco di cadaveri nella sua carriera... Titolare di un'agenzia di pompe funebri, J.J.
anche il coroner della contea di King George in Virginia. Quando nella piccola citt di Bloody Mary viene scoperto un raccapricciante omicidio, toccher a lei e al suo miglior amico, lo sceriffo Jack Lawson, rendere giustizia alla vittima. Gli omicidi aumentano ... Quando un famoso
scrittore si far trovare davanti alla sua porta con in testa l'idea di scrivere un nuovo romanzo sul serial killer di Bloody Mary, J.J. deve capire se non stia andando un po' oltre per aiutarsi a costruire quei particolari da brivido per cui
diventato cos noto. Le passioni crescono ... J.J. e Jack scoprono che ogni vittima nascondeva uno sconvolgente secreto, e gli stessi valori basilari della
vita di J.J. vacillano quando viene fuori che anche lei
depositaria di un tenebroso segreto che la rende una perfetta vittima in quel gioco mortale.
Net toen Faith Holland voor het altaar stond om haar jawoord te geven, vond Levi Cooper, de beste vriend van haar verloofde, het tijd. Tijd voor haar aanstaande om op te biechten dat hij weliswaar gek op haar was, maar dat hij op cruciale momenten aan Justin Timberlake moest denken om iets voor elkaar te krijgen. En dat het hem dus verstandig leek om maar niet te trouwen. Faith kon
destijds maar
n ding bedenken: vluchten naar de grote stad! Maar nu, drie jaar later, heeft haar familie haar nodig, en gaat ze terug naar Blue Heron. Moet kunnen, want de wonden zijn inmiddels wel geheeld... denkt ze. Maar dan ontdekt ze dat uitgerekend Levi - de man die destijds haar bruiloft ru neerde - haar nieuwe buurman is! Kristan Higgins heeft meer dan twintig romans op
haar naam staan, waarvan vele op de bestsellerlijsten van onder andere de New York Times en USA Today prijkten. Wat haar boeken zo geweldig maakt? Het feit dat haar heldinnen net zo neurotisch, onzeker en stoer zijn als iedereen, en dat haar boeken zowel hilarisch als ontroerend zijn...
Damien Stark heeft alles: een indrukwekkende carri re, bakken met geld en een onweerstaanbaar uiterlijk. Maar als hij Nikki Fairchild ontmoet, voelt hij zich toch een arme man. Het probleem: Nikki is gehecht aan haar vrijheid en niet van plan die op te geven. Maar Damien moet en zal haar hebben en zet alles op alles om haar te veroveren. Sexy, emotioneel en romantisch - dit is het
verhaal van een man en een vrouw die overweldigd worden door een bijna verblindende aantrekkingskracht. Wat begint als aantrekking, wordt steeds intenser. Misschien wordt het wel zo heftig dat het onmogelijk vol te houden is. Zullen Damien en Nikki zich ooit echt aan elkaar durven overgeven? Verslavende bestseller voor fans van stoute boeken
Addison Holmes is at it again. When priceless Russian gems are stolen on their way to Savannah and the courier is murdered, all the clues lead back to an escort service that seems above reproach. But looks can be deceiving. Throw in a sexy detective and a dangerous FBI agent, and Addison finds out very quickly that she's in way over her head. But nothing is going to stop her from
getting her man.
Een kleine kans
I Saw Mommy Killing Santa Claus
Whiskey Rebellion
Anna is er nog
Whiskey on the Rocks
Book 1 - The Farmer's Slaughter The Texas Hill Country promises to be anything but ordinary when bestselling mystery writer, Agatha Harley, begins researching her next novel. What she doesn't expect is for her research to lead her to her newly retired neighbor, Hank Davidson. She recognizes a cop when she sees one, and Hank doesn't look like her idea of retired, despite the black socks, sandals, and manicured lawn. Hank
needs a place to forget his past, but Agatha needs his past to secure her future. As an FBI trained profiler, Hank Davidson sees right through most people. But Agatha isn't most people. She's as seasoned as any cop he knows and just as mouthy. It doesn't take long for him to get caught up in the cold case Agatha's using for research, but small town roots run deep, and loose lips will tell you anything you want to know--except who
the killer is. In the spirit of Angela Lansbury and Murder She Wrote, enjoy these cozy mysteries in order to get the most fun out of your experience. Book 2 - A Tisket A Casket Friday night lights in the Lone Star State gives the term a whole new meaning. Retired homicide detective Hank Davidson still struggles with civilian life. But he's trying. His latest attempt at a hobby leads him to discover the world of the outdoorsman, but it
doesn't take long before he realizes he's much better at hunting man than animal. He was thinking about becoming a vegetarian anyway. Fresh off a new, high-pressure publishing contract and another solved cold case under her belt, Agatha Harley tempts Hank with an arson case that might have landed an innocent man in prison for murder. All the clues lead to those at the top, but money and power make it easy to get away with
murder. Cracking this case won't be easy, but Hank and Agatha are on the job. After all, solving a crime is much easier than meeting a deadline or being retired. Book 3 - I Saw Mommy Killing Santa Claus In the latest Harley & Davidson mystery, there's a new meaning to the twelve days of Christmas. Hank and Agatha stumble upon a serial killer who's rewriting Santa Claus's naughty and nice list by knocking off big guys in red
suits with beards. Hank isn't sure he believes this is a serial killer. Despite Agatha's insistence, he knows serial killers aren't as common as she'd like them to be for her research. Maybe deadline enthusiasm is making Agatha see this as more than it is. But Agatha knows her way around bodies, and the dead Santa's have too much in common not to be connected. Her real-world training as a forensic anthropologist pays off as she
matches wits with law enforcement's best, and a deviant killer's worst. Book 4 - Get Your Murder Running It's the Wild West. Or it might as well be. Cowboys, longhorns, and outlaw bikers still roam the land of the free. But not all are brave. Hank Davidson is retirement-challenged. Apparently, he's not good at anything but being a cop. But there's still one retirement dream he hasn't realized, and he hopes hitting the open road on
his monster V-twin HOG will help alleviate his boredom. Agatha Harley needs another hot case for her next novel. And when rival outlaw motorcycle gangs show up in their small Texas town, she thinks it's a story made in heaven. What better way to research than to go undercover, posing as Hank's old lady? But she soon discovers she's in a plot she might not be able to escape.
There's a new meaning to the twelve days of Christmas. Hank and Agatha stumble upon a serial killer who's rewriting Santa Claus's naughty and nice list by knocking off big guys in red suits with beards. Hank isn't sure he believes this is a serial killer, but Agatha's gift this season is persistence. Will it pay off?
JJ and Jack are finally on their honeymoon, but a ritualistic murder and secrets that have been kept for more than half a century interrupt their wedded bliss.
A new electrifying erotic romance trilogy - perfect for fans of Maya Banks, Rhyannon Byrd, Liliana Hart and Lisa Marie Rice - that introduces the sensuality of massage, and sizzling sex, with heart-stopping action and thrilling mystery. Anna Rossi lives by one simple rule: don't get attached, don't get hurt. But for Alec Flynn, rules were made to be broken... Anna never takes on a massage client without screening them first, but the
paycheck offered by billionaire Maxim Stein is just too good to turn down. Plus, she's more than capable of taking care of herself. But she isn't prepared for Maxim's tall, dark, and devastatingly handsome bodyguard - or the desperate desires he awakens in her. Alec is dangerous. The mysterious, hard-bodied man is completely irresistible and won't be refused. But as Anna falls fast for his unrelenting attention and mind-blowing
skills, she begins to realise that giving herself over to a man with so many secrets isn't just putting her heart at risk - it's endangering her life... Don't miss Books Two and Three in the exhilarating and scorching-hot Body Work Trilogy, The Distraction and The Confession.
I Saw Mommy Killing Santa Claus (Book 3)
Smartengeld
Dirty Deeds
Cozy Mysteries 1-5
Balsem voor zijn hart

All 5 mysteries in 1 bookMystery's husband and wife dynamic writing duo, New York Times and USA Today bestselling author, Liliana Hart and Chief of Police Scott Silverii share the first five mysteries in their The Complete Collection exclusively in paperback. Book 1 - The Farmer's Slaughter The Texas Hill Country promises to be anything but
ordinary when bestselling mystery writer, Agatha Harley, begins researching her next novel. What she doesn't expect is for her research to lead her to her newly retired neighbor, Hank Davidson. She recognizes a cop when she sees one, and Hank doesn't look like her idea of retired, despite the black socks, sandals, and manicured lawn. Hank needs
a place to forget his past, but Agatha needs his past to secure her future. It doesn't take long for him to get caught up in the cold case Agatha's using for research, but small town roots run deep, and loose lips will tell you anything you want to know--except who the killer is. Book 2 - A Tisket A Casket Friday night lights in the Lone Star State gives
the term "sudden death" a whole new meaning. Retired homicide detective Hank Davidson still struggles with civilian life. But he's trying. His latest attempt at a hobby leads him to discover the world of the outdoorsman, but it doesn't take long before he realizes he's much better at hunting man than animal. He was thinking about becoming a
vegetarian anyway.Fresh off a new, high-pressure publishing contract and another solved cold case under her belt, Agatha Harley tempts Hank with an arson case that might have landed an innocent man in prison for murder. All the clues lead to those at the top, but money and power make it easy to get away with murder. Cracking this case won't
be easy, but Hank and Agatha are on the job. Book 3 - I Saw Mommy Killing Santa Claus In the latest Harley & Davidson mystery, there's a new meaning to the twelve days of Christmas. Hank and Agatha stumble upon a serial killer who's rewriting Santa Claus's naughty and nice list by knocking off big guys in red suits with beards. Hank isn't sure he
believes this is a serial killer. Despite Agatha's insistence, he knows serial killers aren't as common as she'd like them to be for her research. Maybe deadline enthusiasm is making Agatha see this as more than it is. But Agatha knows her way around bodies, and the dead Santa's have too much in common not to be connected. Her real-world training
as a forensic anthropologist pays off as she matches wits with law enforcement's best, and a deviant killer's worst. Book 4 - Get Your Murder Running It's the Wild West. Or it might as well be. Cowboys, longhorns, and outlaw bikers still roam the land of the free. But not all are brave.Hank Davidson is retirement-challenged. Apparently, he's not good
at anything but being a cop. But there's still one retirement dream he hasn't realized, and he hopes hitting the open road on his monster V-twin HOG will help alleviate his boredom. Agatha Harley needs another hot case for her next novel. And when rival outlaw motorcycle gangs show up in their small Texas town, she thinks it's a story made in
heaven. What better way to research than to go undercover, posing as Hank's old lady? But she soon discovers she's in a plot she might not be able to escape. Book 5 - Deceased and Desist Agatha Harley and Hank Davidson have been through one heck of a year. She's hot off the heels of a successful book release, and Hank's found his retirement
groove on the saddle of a Harley Davidson motorcycle.But some things in Agatha's past refuse to stay there. She'd become a recluse for a reason, and the man who almost killed her is out of prison and looking for revenge. Can she put her past behind her? Will he allow her to?
J.J. Graves has seen a lot of dead bodies in her line of work... She's not only in the mortuary business, but she's also the coroner for King George County, Virginia. When a grisly murder is discovered in the small town of Bloody Mary, it's up to J.J. and her best friend, Detective Jack Lawson, to bring the victim justice. The murders are piling up... The
residents of Bloody Mary are dropping like flies, and when a popular mystery writer shows up on J.J.'s doorstep with plans of writing his new book about the Bloody Mary Serial Killer, J.J. has to decide if he might be going above and beyond the call of duty to create the spine tinglers he's so well known for. It only clouds the issue and puts her
reputation on the line when the attraction between them spirals out of control. And passions are rising... J.J and Jack are in a race against time. They discover each victim had a shocking secret, and the very foundation of J.J.'s life is in danger of crumbling when it turns out she's harboring secrets of her own -- secrets that make her the perfect victim
in a deadly game.
A Harley and Davidson Mystery, book 3. In the latest Harley & Davidson mystery, there's a new meaning to the twelve days of Christmas. Hank and Agatha stumble upon a serial killer who's rewriting Santa Claus's naughty and nice list by knocking off big guys in red suits with beards. Hank isn't sure he believes this is a serial killer. Despite Agatha's
insistence, he knows serial killers aren't as common as she'd like them to be for her research. Maybe deadline enthusiasm is making Agatha see this as more than it is. But Agatha knows her way around bodies, and the dead Santa's have too much in common not to be connected. Her real-world training as a forensic anthropologist pays off as she
matches wits with law enforcement's best, and a deviant killer's worst. Other Books In the series: 1: The Farmer's Slaughter; 2: A Tisket A Casket; 3: I Saw Mommy Killing Santa Claus; 4: Get Your Murder Running; 5: Deceased and Desist.
Drie vrouwen die door liefde en vergeving door de jaren heen met elkaar verbonden zijn. Drie bruiloften, omgeven door geheimen en bedrog. Drie generaties, getroffen door hartzeer en verlies. In De derde engel wordt de lezer mee teruggevoerd in de tijd, van het hedendaagse Londen, waar Maddy Heller de verloofde van haar zus verleidt, naar de
vrijgevochten jaren zestig, waarin Frieda Lewis valt voor een popmuzikant die op zoek is naar een muze, en tenslotte naar de stijve jaren vijftig en Bryn Evans, die haar ex-man niet kan loslaten. In het midden van dit ingenieuze web bevindt zich Lucy Green, die als twaalfjarig meisje in een Londens hotel getuige is van een tragische ruzie tussen
geliefden. In De derde engel vertelt Alice Hoffman een onvergetelijk verhaal van liefde en vertrouwen. Het is een prachtige roman over de alchemie van de liefde. 'Een indringend verhaal over liefde en hartzeer, tragiek en verlossing, van een schrijfster die haar gelijke niet kent in haar scherpe oor voor het metrum van het menselijk hart:
aangrijpend, prikkelend en meeslepend.’ – The Chicago Tribune ‘Dit is een van Hoffmans beste romans (...) een uitzonderlijk en meeslepend drieluik van noodlottige liefdesverhalen.’ – Booklist, starred review
Piccoli Porchi Segreti
De hemel in het ijs
De Schaduwkant
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De laatste mijl
De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven, actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Viking-dochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet anders dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen hun grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig:
vechten en overleven. Totdat ze op het slagveld het onmogelijke ziet: haar broer die meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn wordt gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint te herkennen in de mensen die ze altijd heeft
geleerd te haten, brokkelt de wereld die ze zo goed dacht te kennen langzaam af. Wanneer het dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend van haar broer die haar meerdere keren heeft geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een einde maken aan de bloedvete tussen de
Aska en de Riki, anders zullen ze moeten toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een meeslepend historisch avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over loyaliteit, vergeving en de definitie van familie. 'Zo nu en dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een
heerlijk "donkere dagen"-boek.' Dagblad De Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog voeren met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is als de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie Garber, auteur van Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende, multidimensionale
personages tot leven gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is een aangrijpend verhaal, beeldend verteld.' Renée Ahdieh, auteur van The Flame in the Mist
Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en wil mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte krijgen, of een ongeluk. En er zijn verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna niemand heeft een dode vader. De kans dat Kieks vader iets
ergs overkomt is maar heel klein. Kiek wil de kans nog kleiner maken. Ze krijgt een idee...
Addison Holmes isn't having the best day. She's been fired from her job, and she fell over a dead body. Literally. The only upside is the investigating detective is easy on the eyes, but his personality could use some work. Since she's got some free time on her hands, and her best friend owns the most successful P.I.
agency in Savannah, Georgia, Addison decides on a new career path. Unfortunately, she's terrible at it. But at least she keeps running into the sexy detective. Now she just has to convince him not to arrest her.
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...
Onbekende bestemming
Diabetes voor Dummies, pocketeditie / druk 1
Zelfs de duisterste geheimen blijven niet eeuwig verborgen
De verdwenen orde
(Italian Edition)
Steve Berry – De verdwenen orde (The Lost Order), voor de fans van Dan Brown en Ken Follett. Ridders van de Gouden Cirkel was het grootste geheim genootschap in de Amerikaanse geschiedenis. Ze vergaarden miljarden aan gestolen goud en zilver, wat door het hele land verborgen werd. Nu, ruim honderdvijftig jaar later zijn twee nazaten van de Ridders op zoek naar de
schatten. Cotton Malone raakt betrokken op een manier die hij niet had kunnen voorzien. Via de achterkamers van het Smithsonian instituut, de bossen in Arkansas tot de bergen in Nieuw Mexico; de jacht op een lang verloren schat is niet zonder gevaar, vooral nu politiek Washington zich erin mengt... De boeken van Steve Berry wordt alom geprezen vanwege hun rijkdom aan
historische details en de grondige research. ‘Steve Berry leert je bij elk boek weer veel over de geschiedenis en hij combineert dat met een ongekende vaart en spanning.’ David Baldacci
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.
Vlak voor Henry Asters geboorte keert zijn vader tegen wil en dank terug naar de kleine stad in de Appalachen waar hij zelf is opgegroeid, en installeert zijn jonge gezin hoog op een berg in een immens huis van staal en glas. Daar groeit Henry op onder de schrijftafel van deze briljante en overambitieuze man. Als een sterfgeval in de familie zijn vader op angstaanjagende wijze
de weg doet kwijtraken, verandert ontzag in afkeer en vlucht Henry, om pas vele jaren later terug te keren als ook hij gedwongen wordt thuis te komen. Een andere stilte is een pageturner over vaders en zonen, gefnuikte ambities en het verlangen naar een thuis. Om met The New York Times Book Review te spreken: ‘Deze roman schenkt de lezer hetzelfde plezier als klassieke
familieromans, door de stilzwijgende overtuiging die eruit spreekt dat je familie je lot is. Een andere stilte is het werk van een zeer groot talent.’
In Liliana Hart’s New York Times bestselling Addison Holmes series, Addison bites off more than she can chew as she investigates a decades-old murder. When Addison's Aunt Scarlet comes to say saying she's found a murderer, she, Addison and Rosemarie decide it's time to go undercover. Which is not an easy task at a nudist colony.
Dirty Little Secrets
Ware liefde en andere rampen
Dirty Rotten Scoundrel
Spymaster
Het verdwijnpunt

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
'Vandaag proberen we over de zee te schreeuwen,' zegt vader. 'Rennen, Anna!' Hand in hand rennen ze naar de zee. Het stormt en de golven zijn zo hoog als een kerktoren. 'Aan de overkant ligt Engeland,' zegt vader. 'Wie is de koning van Engeland?' 'Koning George.' 'Goed zo.
Roep jij nu maar eens naar de koning van Engeland en vraag wat hij bij zijn ontbijt wil vanmorgen. Vooruit maar.' Anna was tijdens de oorlog ondergedoken en gescheiden van haar ouders. Nu woont ze weer bij hen, maar ze moeten aan elkaar wennen. En het is moeilijk om niet
meer bang te zijn. Als je zo lang nauwelijks hebt gepraat, kun je niet meer schreeuwen... Anna durft bijna niemand te vertrouwen. Ook mevrouw Neumann niet. Tot ze het verhaal hoort over haar verdwenen dochtertje. Dan neemt Anna een besluit: Fannie moet gevonden worden! Ida
Vos kreeg bekendheid als jeugdboekenschrijfster met Wie niet weg is wordt gezien, waarin ze vertelt over de tijd dat ze zelf was ondergedoken. Ook Anna is er nog is gebaseerd op de werkelijkheid. De gebeurtenissen die worden beschreven heeft Ida zelf meegemaakt of van
andere mensen gehoord.
Marnie Whitlock has never known what it’s like to be normal. Her ability to see the future and people’s innermost thoughts makes her an outcast—feared—loathed. Even by her own parents. And her father is determined to beat the curse out of her. Her only chance for survival
is to escape Surrender. Beckett Hamilton has loved Marnie since they were kids, but one horrible night destroyed any future he’d hoped for. Now Marnie was back in Surrender, and picking up where they left off is the only thing on his mind. He finds out quickly that some
hearts take longer to heal, and not everyone that’s broken can be fixed. But loving Marnie isn’t an option—it’s his destiny.
Can ghosts really talk? J.J. Graves is about to find out when her past comes back to haunt her. But before she and Jack can resolve her past, they need to deal with his. Six years ago Jack was left for dead during a SWAT raid he commanded. He never speaks of what happened
that day, but he doesn't have a choice after someone starts murdering his men. According to the FBI, Jack is either next on the list, or he's the one behind it all.
Ik wil niet voor je vallen
Trouble Maker: A MacKenzie Family Novel
Als de liefde brandt
Harley and Davidson Mystery Series
Hij, hij en ik
From New York Times and USA Today Bestselling authors Shayla Black, Heather Graham, Liliana Hart, and Tina Folsom... Four Dark Tales. Four Sensual Stories. Four Page Turners. FOREVER WICKED: A Wicked Lovers Novella by Shayla Black: Billionaire Jason Denning and Gia Angelotti had nothing in common but a desperate passion... Until a second chance proved that forever could be theirs.
CRIMSON TWILIGHT: A Krewe of Hunters Novella by Heather Graham: Jane Everett and Sloan Trent must find the truth behind a murder—and the secrets of the living and the dead—before they find themselves bound for eternity in the darkness of a historical wrong and their own brutal deaths. CAPTURED IN SURRENDER: A MacKenzie Family Novella by Liliana Hart: Bounty Hunter Naya Blade never
thought she’d step foot in Surrender, Montana, again. Especially since there’s a warrant out for her arrest. But when Deputy Lane Greyson puts his wits—and cuffs—to good use, can he convince her that true love really does exist? SILENT BITE: A Scanguards Wedding (A Scanguards Vampire Novella) by Tina Folsom: Newbie vampire Oliver Ralston and Ursula Tseng are finally tying the knot. But in the
midst of all the chaos, a stalker lurks and threatens to tear them apart, causing Oliver to risk everything to marry the woman he loves. Every Dark Nights tale is breathtakingly sexy and magically romantic.
Waarom neemt de charmante advocaat Robbie Feaver zelf een advocaat in de hand? De FBI stuit op Robbie’s geheime bankrekeningen en verdenkt hem ervan rechters om te kopen voor zijn eigen rechtszaken. Hij moet als infiltrant meewerken met het onderzoek om bewijs te leveren tegen de corrupte rechters. Tijdens het onderzoek worden hij en de agente Evon Miller steeds hechter en raken hun
persoonlijke levens verstrengeld. Zullen ze er samen in slagen de geheime operatie succesvol af te ronden? Scott Turow (1949) is naast schrijver ook partner bij een groot advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis van recht schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’. ‘De aanklager’ is het bekendste werk van Turow dat verfilmd is met Harrison Ford in de hoofdrol. Ook boeken als
‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De beschuldiging’ zijn niet meer van de boekenplanken weg te denken. Met meer dan dertig miljoen verkochte exemplaren en boeken vertaald naar veertig talen is Turow een van de succesvolste auteurs van de Verenigde Staten.
'Als er één ding is waar Elizabeth George goed in is, dan is het het bedenken van mysteries en geheimen.' - Marije Kok, Fantasywereld 'De schrijfstijl van George is ongekend sterk. Ze neemt de lezer zo mee in het verhaal, waardoor het boek leest als een trein.' - Hebban 'Het plot is verschrikkelijk spannend (...) Laat er alstublieft een deel 4 komen...' - Bezetenboeken.nl
Een Canadese pathologe-anatoom probeert een seksueel verknipte seriemoordenaar op te sporen.
Whiskey Sour
Bot voor bot
The Complete Collection
1001 Dark Nights: Bundle One
The Promise of Surrender: A MacKenzie Family Novella
Virgin River 8 – Onbekende bestemming De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix Sinds de jonge dominee Noah Kincaid zijn oog heeft laten vallen op de verwaarloosde kerk in Virgin River, heeft hij nog maar één missie: de boel opknappen en de deuren weer openen. Omdat hij dat niet alleen kan, zoekt hij iemand die niet alleen de administratie op poten zet,
maar ook bereid is de handen uit de mouwen te steken bij het zware werk. Ellie Baldwin beseft dat ze met haar uitdagende uiterlijk en achtergrond als danseres in een stripclub niet bepaald de gedroomde assistente van een dominee is. Toch moet en zal ze die baan krijgen. Alleen met fatsoenlijk werk heeft ze kans dat de rechter haar de voogdij over haar kinderen teruggeeft.
Elke dag dat die twee bij haar tirannieke ex zijn is er één te veel. Tot haar grote verrassing prikt Noah door haar uiterlijk heen en neemt hij haar aan. Noah en Ellie mogen dan op het oog verschillen als dag en nacht, ze blijken het beste in elkaar naar boven te halen. Vinden zij in Virgin River eindelijk het geluk?
Tien jaar geleden raakte Nell Anslowe ernstig gewond door een val van haar paard. Nu loopt ze mank en heeft nog steeds nachtmerries. Haar aanstaande verbrak destijds de verloving en Nell gelooft dat ze nooit meer zal trouwen. Julian, graaf van Wyndham denkt ook dat hij niet geschikt is voor het huwelijksleven nadat hij door zijn echtgenote abrupt in de steek is gelaten tot
hij Nell ontmoet. Beiden schuilen voor een zware zomerstorm in een hut. Daar worden ze betrapt door Nells familie. Een haastige trouwpartij is de enige manier om Nell voor een schandaal te behoeden. Zal er ooit sprake zijn van enige hartstocht in hun beleefdheidshuwelijk?
Na de dood van haar vader staat Kate Farleigh er alleen voor. Omdat ze liefdadigheid verafschuwt, besluit ze als dienstmeid te gaan werken. Dat gaat Lady Cahill, de peettante van haar moeder, te ver. Kordaat ontvoert ze Kate om haar in Londen een welgestelde echtgenoot te bezorgen. Als ze overnachten op het landgoed van haar kleinzoon Jack, ziet Kate hoe verwaarloosd
het is, daarom stelt ze voor als huishoudster voor hem te gaan werken. De baan blijkt veel moeilijker dan verwacht. De norse, supermannelijke Jack roept gevoelens in haar op die ze niet kan bedwingen; volkomen ongepaste, schaamteloze gevoelens! Waar mogelijk zal ze hem uit de weg moeten gaan. Helaas wordt dat voornemen ernstig ondermijnd - door Jack Carstairs zelf!
Een andere stilte
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