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je hart in je keel naar een einde leest, weet Castillo met grote gevoeligheid door te dringen tot de
emotionele belasting van politiewerk.’ – Booklist, starred review
Een verloren liefde Iona Grey 2016-03-29 Voor alle fans van Jojo Moyes De laatste liefdesbrief. Een
heerlijke roman waarin twee verhaallijnen verweven worden: in WO2 wordt een jonge, getrouwde Engelse
vrouw onmogelijk verliefd op een Amerikaanse soldaat. Na de oorlog komt hij terug voor haar, belooft hij –
maar in de oorlog worden zoveel beloftes gedaan... In het heden vindt een jonge Engelse vrouw een
schuilplaats in een verlaten huis, maar vindt dan de briefwisseling uit de oorlogstijd tussen de twee
hoofdpersonen uit de andere verhaallijn – en gaat op onderzoek uit naar hoe hun verhaal afgelopen is.
Het goede meisje Mary Kubica 2018-07-06 Colins opdracht is duidelijk: Mia Bennett – dochter van een
prominente rechter – ontvoeren en haar afleveren bij zijn opdrachtgever. Alles loopt volgens plan. Hij treft
haar in een bar, krijgt haar zover dat ze met hem meegaat, maar dan verandert er iets. Van het ene op het
andere moment besluit hij haar niet over te dragen maar mee te nemen naar zijn blokhut, ver van de
bewoonde wereld. Een zenuwslopende tijd breekt aan. Voor Colin en Mia, die samen vastzitten in een
claustrofobische situatie. Voor rechercheur Gabe Hoffman, die weet dat in een vermissingszaak elk uur telt.
En voor Mia’s familie, die geen idee heeft waar hun dochter is gebleven en of ze nog leeft... Wordt het Colin
uiteindelijk te heet onder zijn voeten en levert hij Mia alsnog af, of heeft hij zo zijn eigen plannen met haar?
Net even anders Kristan Higgins 2015-11-10 Toen Posey Osterhagen zestien was, brak Liam Murphy haar
hart. Niet dat ze iets hadden – daar was hij véél te cool voor – maar hij was wel een soort vriend van haar.
Tot hij haar hart brak, dus. Nu, vele jaren later, zit ze daar natuurlijk echt niet meer mee. Het gaat prima
met haar! Ze heeft een ietwat merkwaardige maar zeer liefhebbende familie, leuke vrienden, een eigen
bedrijf, een relatieachtig iets... Kortom, niets te klagen. En ze zit zeker niet op Liam te wachten. Waarom
slaat haar verraderlijke hart dan op hol als ze hem weer ziet? Oké, hij is nog steeds verpletterend... alles, en
je zou je kunnen voorstellen dat een vrouw in zwijm voor hem zou vallen. Maar zij dus niet, want dat is wel
het laatste waar ze zin in heeft. Er zit er maar één ding op: ver bij hem uit de buurt blijven! Nu maar hopen
dat het lot haar daarbij een beetje wil helpen...
The Readers' Advisory Guide to Genre Fiction Neal Wyatt 2001 Covering fifteen popular genres, each
chapter includes a definition of the genre, its characteristics and appeal elements (such as character
development, story line, and frame), and its key authors and subgenres.
Hij, hij en ik Kristan Higgins 2017-07-11 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 één 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
ruïneerde - 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...
The Lies We Told Diane Chamberlain 2010-06-01 Maya and Rebecca Ward are both accomplished
physicians, but that's where the sisters' similarities end. As teenagers, they witnessed their parents'
murder, but it was Rebecca who saved Maya from becoming another of the gunman's victims. The tragedy
left Maya cautious and timid, settling for a sedate medical practice with her husband, Adam, while Rebecca
became the risk taker. After a devastating hurricane hits the coast of North Carolina, Rebecca and Adam
urge Maya to join them in the relief effort. To please her husband, Maya finally agrees. She loses herself in
the care and transport of victims, but when her helicopter crashes into raging floodwaters, there appear to
be no survivors. Forced to accept Maya is gone, Rebecca and Adam turn to one another—first for comfort,
then in passion—unaware that, miles from civilization, Maya is injured and trapped with strangers she's not
certain she can trust. Away from the sister who has always been there to save her, now Maya must find the
courage to save herself—unaware that the life she knew has changed forever.
The Bay at Midnight Diane Chamberlain 2009-05-01 Her family's cottage on the New Jersey shore was a
place of freedom and innocence for Julie Bauer—until her seventeen-year-old sister, Isabel, was murdered.
It's been more than forty years since that August night, but Julie's memories of her sister's death still shape
her world. Now someone from her past is raising questions about what really happened that night. About
Julie's own complicity. About a devastating secret her mother kept from them all. About the person who
went to prison for Izzy's murder—and the person who didn't. Faced with questions and armed with few
answers, Julie must gather the courage to revisit her past and untangle the complex emotions that led to
one unspeakable act of violence on the bay at midnight.
Het geluk van gewone dagen Ann Howard Creel 2017-09-15 Denver, 1944. Als Livvy Dunne onbedoeld
zwanger wordt van een soldaat, dwingen haar ouders haar te trouwen met een boer op het platteland van
Colorado. Ver van haar familie en overmand door eenzaamheid probeert Livvy een nieuw leven op te
bouwen. Ze vindt steun bij twee Japans- Amerikaanse zussen die dichtbij in een interneringskamp
verblijven. Maar als Rose en Lorelei haar vertrouwen schenden begint ze te begrijpen wat vertrouwen en
liefde werkelijk voor haar betekenen.
Ik zonder jij Kelly Rimmer 2016-05-10 Een liefdesverhaal dat niemand onberoerd laat: voor de lezers van
Jojo Moyes en David Nicholls. Een jaar geleden ontmoette ik de liefde van mijn leven. Lilah MacDonald –
mooi, eigenzinnig en geweldig in zoveel opzichten dat ik er geen woorden voor heb. De vrouw die me weer
leerde leven. Lilah, die me zoveel gaf, maar die toch iets voor me verborg. Een geheim dat mijn hart zou
breken. Mijn naam is Callum Roberts, en dit is ons verhaal. Ik zonder jij is een prachtige roman over
verliefd worden als je het niet verwacht. Callum en Lilah ontmoeten elkaar en weten dat ze soulmates zijn.
Maar hun liefde speelt zich af in geleende tijd. Een roman over een grootse liefde en over een
hartverscheurend geheim. ‘Een geweldige combinatie van emoties, echte liefde, geheimen, een lach en een
traan.’ Sky’s Book Corner ‘De mooiste beschrijving van verliefd worden die ik ooit heb gelezen.’
GirlsLoveToRead
Cypress Point Diane Chamberlain 2009-05-01 *
De onschuldige slaap Karen Perry 2014-10-15 Tanger. Harry wil zijn vrouw Robin verrassen met een
etentje. Hij is alleen thuis met hun zoontje Dillon. Maar dan bedenkt hij dat hij Robins verjaardagscadeau in
het café om de hoek vergeten is en hij rent éven de deur uit om het te halen. Terwijl hij weg is wordt hun
huis met de grond gelijk gemaakt door een aardbeving en Dillons lichaam wordt nooit gevonden. Vijf jaar
later. Harry en Robin hebben een nieuw leven opgebouwd in Dublin. Harry timmert hard aan de weg als
kunstenaar en Robin heeft net ontdekt dat ze weer zwanger is. Maar dan ziet Harry op straat een jongen
lopen die het evenbeeld is van hun zoon en worden ze weer het verleden ingezogen. Was het echt Dillon? Of
heeft hij het zich verbeeld?
The Courage Tree Diane Chamberlain 2012-08-15 It is Every Mother's Nightmare…Only Worse Eightyear-old Sophie Donohue just wanted to be like every other little girl. Which is why her mother, Janine,
reluctantly agreed to let her go on the weekend camping trip with her Brownie troop. But when Janine
arrives to pick up Sophie after the trip, her daughter is not with the others. Somehow, along the forested
route from West Virginia, Sophie has disappeared. But Sophie is no ordinary eight-year-old. She suffers
from a rare disease, and Janine has recently enrolled her in an experimental treatment as a last effort to
save her life—despite the vehement objections of her ex-husband, Joe. Without her medication, Sophie
cannot survive long. All her mother's instincts tell Janine that Sophie is alive, but time is running out. Deep
in the Virginia forest, another drama unfolds. Sophie finds refuge in a remote cabin inhabited by Zoe, a
woman who wants nothing to do with the child. Zoe is struggling to save her own daughter from the law,
and Sophie's presence jeopardizes any chance of that happening. She is as determined to save her daughter
as Janine is to save Sophie…and only one of them can succeed.
Mijn zusje Emma Elizabeth Flock 2014-03-04 Toen Carries papa nog leefde, was alles goed. Hij was lief
en maakte altijd grapjes. Maar hij ging dood, en nu is Richard er. Richard is haar stiefvader, en hij is niet
lief. Hij drinkt en slaat en schreeuwt. En mama doet helemaal niks om te helpen. Voor Carrie is er nu nog

Nachtradio Elizabeth Hay 2008 Een man keert in 1975 terug naar een radiostation in het noorden van
Canada en krijgt als tijdelijk directeur te maken met talloze medewerkers en hun problemen.
Meisje in sneeuw Danya Kukafka 2017-10-04 Wanneer populaire scholiere Lucinda Hayes vermoord wordt
aangetroffen, laat dat niemand in haar slaperige stadje in Colorado onberoerd, en zeker niet de jongen die
te veel van haar hield, het meisje dat net zo'n perfect leven wilde als zij en de agent die haar moord moet
onderzoeken. Door de tragedie gaan die drie onvergetelijke personages - Cameron, Jade en Russ noodgedwongen de confrontatie met hun diepste geheimen aan in de hoop troost te vinden, de waarheid of
beide.
Voor altijd stil Linda Castillo 2020-12-17 Elk huis heeft zijn kruis ... Wanneer politiechef Kate Burkholder
arriveert bij een amish boerderij wacht haar een horrorscenario: een hele familie is uitgemoord. De
vredelievende gemeenschap is uitermate geschokt door het grove geweld en de willekeurige moorden.
Maar is het wel willekeurig? Kate weet als geen ander dat elke familie geheimen heeft, en terwijl ze dieper
in het verleden van de familie duikt, komt ze er samen met agent John Tomasetti achter dat een jonge
vrouw met een grote leugen moest leven en haar mond moest houden. Ook dat herkent Kate uit haar eigen
leven en dus zal ze afstand moeten houden, want ze weet wat er kan gebeuren als ze te betrokken bij deze
zaak raakt. Toch ontkomt ze er niet aan...
Dark places Gillian Flynn 2015-07-06 Gillian Flynn Dark places (Duisternis) Libby Day is zeven toen haar
moeder en twee zusjes worden vermoord. Libby weet het huis te ontvluchten, de ijskoude januarinacht in,
en overleeft. Ze getuigt tegen haar broer Ben, die voor de slachtpartij wordt veroordeeld . Vijfentwintig jaar
later is een genootschap ervan overtuigd dat Ben niet de moordenaar is. Ze vragen Libby om details,
bewijzen waarvan ze hopen dat die Ben zullen vrijpleiten. Stukje bij beetje komt de onvoorstelbare
waarheid uit...
The Silent Appalachian Vicki Sigmon Collins 2017-01-11 Appalachian literature is filled with silent or
non-discursive characters. The reasons for their wordlessness vary. Some are mute or pretend to be, some
choose not to speak or are silenced by grief, trauma or fear. Others mutter monosyllables, stutter, grunt
and point, speak in tongues or idiosyncratic language. They capture the reader’s attention by what they
don’t say.
Bidden om regen Wojciech Jagielski 2014-05-27 Afghanistan is een land van vergeten waarheden en
idealen. Het leven heeft er ? basale dimensie: hier gelooft men werkelijk in God, en vrijheid smaakt er als
anarchie. De geschiedenis van het Afghaanse volk wordt bepaald door een aanhoudende stroom revoluties
en contrarevoluties door een compromisloze, tot mislukken gedoemde zoektocht naar het absolute – terwijl
iedere invloed van buitenaf wordt afgewezen. Bidden om regen is een veelstemmig portret door een van de
best ingevoerde journalisten, van een land dat vanwege zijn strategische geografische ligging gedoemd lijkt
een bron te blijven van almaar oplaaiende conflicten, al dan niet aangewakkerd door de buitenlandse
mogendheden.
Keeper of the Light Diane Chamberlain 2011-05-01 Dr. Olivia Simon is on duty in the emergency room of
North Carolina's Outer Banks Hospital when a gunshot victim is brought in. Midway through the desperate
effort to save the young woman's life, Olivia realizes who she is—Annie O'Neill. The woman Olivia's
husband, Paul, is in love with. When Annie dies on the operating table, she leaves behind three other
victims. Alec O'Neill, who thought he had the perfect marriage. Paul, whose fixation on Annie is
unshakable. And Olivia, who is desperate to understand the woman who destroyed her marriage. Now they
are left with unanswered questions about who Annie really was. And about the secrets she kept hidden so
well.
Breaking the Silence Diane Chamberlain 2012-08-15 A Father's Dying Wish. A Husband's Shocking Suicide.
A Daughter's Inexplicable Silence. Laura Brandon's promise to her dying father was simple: to visit an
elderly woman she'd never heard of before. A woman who remembers nothing—except the distant past.
Visiting Sarah Tolley seemed a small enough sacrifice to make. But Laura's promise results in another
death. Her husband's. And after their five-year-old daughter, Emma, witnesses her father's suicide, Emma
refuses to talk about it—to talk at all. Frantic and guilt ridden, Laura contacts the only person who may be
able to help. A man she's met only once—six years before. A man who doesn't know he's Emma's real
father. Guided only by a child's silence and an old woman's fading memories, the two unravel a tale of love
and despair, of bravery and unspeakable evil. A tale that's shrouded in silence…and that unbelievably links
them all.
Before the Storm Diane Chamberlain 2019-07-15 Dive in to the emotional world created by bestselling
author Diane Chamberlain in this story of a mother’s love and a town mystery. Fifteen-year-old Andy
Lockwood is special. Others notice the way he blurts out anything that comes into his mind, how he cannot
foresee consequences, that he’s more child than teenager. But his mother sees a boy with a heart as open
and wide as the ocean. Laurel Lockwood lost her son once through neglect. She’s spent the rest of her life
determined to make up for her mistakes, and she’s succeeded in becoming a committed, protective
parent—maybe even overprotective. Still, she loosens her grip just enough to let Andy attend a local church
social—a decision that terrifies her when the church is consumed by fire. But Andy survives…and
remarkably, saves other children from the flames. Laurel watches as Andy basks in the role of unlikely hero
and the world finally sees her Andy, the sweet boy she knows as well as her own heart. But when the
suspicion of arson is cast upon Andy, Laurel must ask herself how well she really knows her son…and how
far she’ll go to keep her promise to protect him forever. Originally published in 2008
The Shadow Wife Diane Chamberlain 2010-12-01 Joelle D'Angelo's best friend, Mara, is left with brain
damage after she suffers an aneurysm giving birth to her son. Alone and grieving, Joelle turns to the only
other person who understands her pain: her colleague—and Mara's husband—Liam. What starts out as
comfort between friends gradually becomes something more…something undeniable. Torn by guilt and the
impossibility of her feelings for Liam, Joelle sets out determined to find help for Mara, no matter how
unconventional the source. Her search leads her to a mansion in Monterey, California, and into the life of a
woman shrouded in mystery. Carlynn Kling Shire is a healer and, according to Joelle's parents, saved
Joelle's life when she was an infant. As Joelle is guided down an unfamiliar path by a woman keeping her
own shocking secrets, she discovers that while some love is doomed, some love is destined to survive
anything. Previously published as Cypress Point
Wat je nooit zult weten Nicole Chung 2019-09-03 Nicole Chung werd maanden te vroeg geboren en
vervolgens voor adoptie afgestaan door haar Koreaanse ouders. Ze groeide op in een liefhebbende witte
familie, ervan overtuigd dat haar biologische ouders het ultieme offer hadden gebracht om haar een beter
leven te geven. Met de jaren leerde Nicole leven met de vooroordelen die haar gezinsleden niet zagen en
met de nooit-aflatende vragen over haar identiteit, van zichzelf en van haar omgeving. Tot ze zelf een kind
verwachtte en de twijfel de kop opstak: was het mooie sprookje dat haar al die jaren werd verteld wel de
hele waarheid? Teder en genuanceerd vertelt Nicole Chung over haar zoektocht naar de mensen die
afstand van haar deden, over verrassende verbintenissen en over pijnlijke familiegeheimen. Wat je nooit
zult weten is onmisbaar voor iedereen die zich ooit heeft afgevraagd: wat maakt je tot wie je bent?
Valse beloftes Linda Castillo 2020-12-17 ‘***** Linda Castillo wordt vergeleken met Karin Slaughter. En
terecht.’ – Gooi- en Eemlander Politiechef Kate Burkholder is een harde tante, maar als ze met de
Slaboughzaak te maken krijgt, moet ze er alles aan doen om emoties buiten de deur te houden. Vier
kinderen zijn verweesd achtergebleven na een tragisch ongeluk waarbij de ouders en een oom door
verstikking in een put met methaangas zijn omgekomen. De autopsie wijst iets anders uit. Was het moord?
Intussen wordt Kate’s district geteisterd door haatmisdaden tegen de amish en algauw vermoedt ze een
verband tussen de moord en de andere gewelddadige acties. De overheid stuurt profiler John Tomasetti om
te helpen. Kate heeft een complexe relatie met hem, maar groeit tijdens deze zaak nog meer naar hem toe.
Terwijl ze hun handen vol hebben aan de haatacties in de amishgemeenschap, komt een duister geheim van
de Slaboughfamilie aan de oppervlakte drijven. De moordenaar blijkt al die tijd veel dichterbij te zijn
geweest dan ze hadden gedacht. ‘**** Ook in dit deel wordt weer een zeer gevoelig onderwerp
aangesneden, maar Castillo doet dat ingehouden en met gevoel.’ – Crimezone.nl ‘Naast uitmuntend
beschreven personages en een intrigerend plot dat een paar onverwachte wendingen neemt terwijl je met
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maar één ding echt belangrijk: ze moet haar zusje Emma beschermen. Ze vindt verstopplekken achter de
bank en op zolder, en zorgt ervoor dat ze zoveel mogelijk van huis zijn, maar al snel beseft ze dat het voor
een achtjarig meisje niet gemakkelijk is om haar zus te redden. Ze doet het zo goed ze kan, en als het niet
meer gaat, maakt ze plannen om weg te lopen en nooit meer terug te komen. Maar dan gaat alles mis en is
er nog maar één manier om Emma te helpen.
The Secret Life of CeeCee Wilkes Diane Chamberlain 2021-04-27 “Full of surprises and captivating plot
twists all the way until the very last page.” —Examiner An unsolved murder. A missing child. A lifetime of
deception. Twenty years after pregnant Genevieve Russell disappeared, her remains are discovered and
Timothy Gleason is charged with murder. But there is no sign of the unborn child. CeeCee Wilkes knows
how Genevieve Russell died, because she was there. And she knows what happened to her missing infant,
because two decades ago she made the devastating choice to raise the baby as her own. Now Timothy
Gleason is facing the death penalty, and she has another choice to make. Tell the truth and destroy her
family. Or let an innocent man die in order to protect a lifetime of lies.
De tiende cirkel Jodi Picoult 2013-02-19 De mooie, veertienjarige Trixie is voor het eerst verliefd. Maar
dan wordt haar wereld op zijn kop gezet door een daad van bruut geweld. Opeens lijkt alles waar Trixie in
geloofde een leugen. Kan de jongen die altijd aan de deur kwam de dader zijn? Trixie zegt van wel. En dat
is genoeg om haar vader Daniel een reis naar de hel te laten maken en terug om zijn dochter te
beschermen.
Zo'n lief meisje Mary Kubica 2015-10-06 Op een ijskoude ochtend in Chicago ziet Heidi Wood haar in een
flits op het perron staan. Ze is niet ouder dan een jaar of vijftien en houdt een baby in haar armen geklemd.
Ze heeft zo’n verlaten, eenzame uitstraling dat Heidi haar niet kan vergeten. Als ze haar later weer ziet,
neemt ze een drastische beslissing: ze neemt het meisje mee naar huis. Een goede daad met grote
gevolgen, want wie is dit meisje, wat wil ze... en hoe komt ze aan een baby? ‘Hypnotiserend en volledig
onvoorspelbaar. Dit boek geeft de slapelozen onder ons een goed excuus om de hele nacht op te blijven.’ Kirkus Reviews (starred review) ‘Een debuut als een wervelende achtbaan.’ - Lisa Gardner over 'The Good
Girl'
The Broken String Diane Chamberlain 2014-08-26 In celebration of the forthcoming novel The Silent
Sister, Diane Chamberlain introduces Riley MacPherson in the e-short story The Broken String. As
seventeen-year-old Riley MacPherson rushes to the side of her brother who has been gravely injured in
Iraq, she recalls their growing up years when he was her protector and best friend. Why did that
relationship fall apart? She longs for a second chance to connect with her brother, not realizing that family
secrets may prevent them from ever having that closeness again.
Secrets She Left Behind Diane Chamberlain 2020-01-13 Get caught up in this fast-paced story of families
and secrets from New York Times bestselling author Diane Chamberlain. One afternoon, single mother Sara
Weston says that she’s going to the store—and never returns. In her absence, she leaves her teenage son
alone with his damaged past and a legacy of secrets. Keith Weston nearly lost his life in an act of arson. He
survived—but with devastating physical and emotional scars. Without his mother, he has no one to help him
heal, no money, nothing to live for but the medications that numb his pain. Isolated and angry, his hatred
has one tight focus: his half sister, Maggie Lockwood. Nineteen-year-old Maggie Lockwood spent a year in
prison for the acts that led up to the fire. Now she’s back home. But her release cannot free her from the
burden of guilt she carries. She grew up with Keith Weston, played with him as a child…and recently
learned they share the same father. Now the person Keith despises most is the closest thing he has to
family—until Sara returns. If Sara returns…. Originally published in 2009
Een handvol hemel Kristin Hannah 2016-06-16 Madelaine Hillyard is een succesvolle hartchirurg met een
geweldige carrière, maar haar privéleven loopt beduidend minder soepel. Als alleenstaande moeder heeft
ze moeite haar werk te combineren met haar opstandige dochter, laat staan dat ze er nog een sociaal leven
op na kan houden. En haar bestaan wordt nog ingewikkelder gemaakt door de twee broers DeMarco.
Francis is een vriendelijke, behulpzame man die altijd klaarstaat om Madelaine uit de brand te helpen,
terwijl zijn tegenpool Angel al van jongs af aan de spreekwoordelijke bad boy uithangt. Jaren geleden liet
Angel Madelaine op een heel kwetsbaar moment in haar leven in de steek, een verraad dat diepe wonden
heeft geslagen in haar hart en dat zijn broer Francis in machteloze woede achterliet. Nu is Angel terug en
vraagt de twee mensen die hij al die jaren heeft genegeerd om hulp. Kunnen Madelaine en Francis hun pijn
en verdriet opzij zetten en Angel een tweede kans in hun leven geven?
De kleine getuige Jodi Picoult 2012-05-15 Hulpofficier van justitie Nina Frost behandelt het soort
misdaden dat families verscheurt. Ze leert dat medeleven tonen en keihard strijden voor rechtvaardigheid
de enige manier is om dit mijnenveld over te steken. Maar als Nina ontdekt dat haar vijfjarige zoontje
Nathaniel seksueel is misbruikt, worden in één klap al haar absolute waarheden weggevaagd. Ze besluit het
recht in eigen hand te nemen - ongeacht de consequenties...
De favoriete zus Jessica Knoll 2019-06-11 Als twee zussen deelnemen aan een realityshow, had niemand
kunnen denken dat een van hen het einde van het seizoen niet zou overleven. Goal Diggers wil het leven
van een aantal succesvolle jonge vrouwen tonen zoals het echt is. Maar als diezelfde vrouwen, opgestookt
door de producers, elkaar het licht in de ogen niet gunnen, ontaardt de show in een drama. De favoriete zus
legt de onzichtbare grenzen, waar ambitieuze vrouwen vaak op botsen, bloot. Tegelijk biedt het boek een
eerlijke kijk op de onderlinge relaties tussen vrouwen en de constante druk om jong, relevant en
promotable te blijven.
Voor mijn zusje Heather Gudenkauf 2012-02-06 Allison Glenn is pas 21 als ze na vijf jaar uit de
gevangenis komt. Ze heeft op haar zestiende een gruwelijk misdrijf begaan: ze heeft haar pasgeboren
dochtertje gedood. Eenmaal buiten staat niemand op Allison te wachten. Haar ouders doen alsof ze niet
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bestaat en haar zusje Brynn, die altijd zo dol op haar was en die Allison zó graag wil spreken, wil niets meer
met haar te maken hebben. Vanuit een opvanghuis probeert Allison 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, de vijfjarige Joshua, ziet... Net als in haar debuut In
stile gehuld, weet Heather Gudenkauf als geen ander onderhuidse spanning voelbaar te maken.
The Midwife's Confession Diane Chamberlain 2011-05-01 Dear Anna, What I have to tell you is difficult to
write, but I know it will be far more difficult for you to hear, and I’m so sorry… The unfinished letter is the
only clue Tara and Emerson have to the reason behind their close friend Noelle’s suicide. Everything they
knew about Noelle—her calling as a midwife, her passion for causes, her love for her friends and
family—described a woman who embraced life. Yet there was so much they didn’t know. With the discovery
of the letter and its heartbreaking secret, Noelle’s friends begin to uncover the truth about this complex
woman who touched each of their lives—and the life of a desperate stranger—with love and betrayal,
compassion and deceit. Told with sensitivity and insight, The Midwife’s Confession will have you turning
pages late into the night. From the bestselling author of The Lies We Told and The Secret Life of CeeCee
Wilkes comes a story of deception that asks: How much is too much to forgive?
Falling Home Karen White 2010-11-02 A poignant story of two estranged sisters from the New York Times
bestselling author of the Tradd Street novels. At twenty Cassie Madison left her hometown of Walton,
Georgia, for New York City, where she has reinvented herself—from losing herself in her career to
squashing her accent. But one night a single phone call brings back everything she's tried to forget. She
hasn't spoken to her sister since Harriet stole Cassie's fiancé and married him. But now Harriet's on the
line with news that their father is dying. As she makes the trip back, the only thing that frightens Cassie
more than losing her father is seeing Harriet and the family that should have been hers. But she can't help
loving her nephews and nieces any more than she can help feeling at home again in Walton. As she fights a
surprising reaction to a forgotten friend, and faces an unexpected threat to the family she'd once left
behind, Cassie comes to realize that moving on doesn't always mean moving away from who you are.
Kiss River Diane Chamberlain 2011-12-01 Separated by a continent from her child, Gina Higgins comes to
Kiss River with little more than a desperate plan. Now, saving her daughter depends on whether she can
uncover a message buried deep below the ocean's surface. Kiss River's historic nineteenth-century
lighthouse has all but fallen into the sea, taking with it the huge Fresnel lens that once served as its
beacon. Gina is desperate to find a way to raise the lens; the glass holds the key to her future, her fortune
and her only chance to save the one person who matters to her. Clay O'Neill lives in the old light keeper's
house, a home he shares with his sister, Lacey. When Lacey invites her to stay with them, Gina eagerly
accepts. As Gina begins her quest to raise the lens, Clay finds himself drawn to her struggle, and to Gina
herself. But the answers lie deep below the ocean. And the lighthouse holds secrets that neither Clay nor
Gina can anticipate….
Summer's Child Diane Chamberlain 2010-04-01 Early on the morning of her eleventh birthday, on the
beach beside her North Carolina home, Daria Cato receives an unbelievable gift from the sea—an
abandoned newborn baby. When the infant's identity cannot be uncovered, she is adopted by Daria's loving
family. But her silent secrets continue to haunt Daria. Now, twenty years later, Shelly has grown into an
unusual, ethereal young woman whom Daria continues to protect. But when Rory Taylor, a friend from
Daria's childhood and now a television producer, returns at Shelly's request to do a story about the
circumstances surrounding her birth, something precarious shifts in the small town of Kill Devil Hills. The
more questions Rory asks, the more unsettled the tiny community becomes, as closely guarded secrets and
the sins of that long-ago summer begin to surface. Piece by piece, the mystery of summer's child is being
exposed, a mystery that no one involved—not Shelly, Daria, not even Rory—is prepared to face.
De bibliotheek van Parijs Janet Skeslien-Charles 2021-01-22 De bibliotheek van Parijs van Janet Skeslien
Charles is een onvergetelijk verhaal over familie, vriendschap, liefde en de verbindende kracht van
literatuur. Parijs 1939: De ambitieuze Odile Souchet is net begonnen aan haar droombaan bij de
Amerikaanse bibliotheek in Parijs. Wanneer de nazi’s de lichtstad bezetten verandert alles van de ene op de
andere dag. De bibliotheek blijft open, maar de Joodse bezoekers zijn niet meer welkom. Odile en haar
collega’s riskeren hun leven door hun Joodse abonnees zelf de boeken te brengen. Maar wanneer Odile
ontdekt dat haar vader, een politieman, nauw betrokken is bij het handhaven van het naziregime, raakt zij
in een groot persoonlijk conflict. Heeft zij de moed om de juiste keuzes maken?
The Cage Megan Shepherd 2015-09-10 The Cage van Megan Shepherd Wat doe je als je wakker wordt en
de wereld zoals je die kent is verdwenen? Vijf tieners, drie jongens en twee meisjes, worden wakker in een
omgeving die ze niet kennen. Niemand weet waar ze zich bevinden en hoe ze er zijn gekomen. Samen
proberen ze erachter te komen waar ze zijn en vooral hoe ze er weg kunnen komen. Maar wegkomen blijkt
onmogelijk. Vanachter de zwarte ramen die zich overal in het landschap bevinden worden ze geobserveerd
door de Verwanten; buitenaardse wezens die hen vertellen dat de aarde niet meer bestaat. De vijf jongeren
zijn de laatste overlevenden en hun belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat de mensheid niet uitsterft.
Maar is dat wel de echte reden van hun verblijf in de Cage? Moeten ze ontsnappen uit deze buitenaardse
gevangenis of berusten in hun lot en hier een nieuw leven opbouwen? En wat als ze ontsnappen? Welke
wereld ligt er buiten de muren? Langzaam maar zeker ontdekken ze meer over de Kindred en hun
bedoelingen en ondertussen lopen de spanningen tussen de bewoners van de Cage steeds hoger op... 'Ik
heb het verhaal in een recordtempo uitgelezen. Vanaf het eerste hoofdstuk ben je nieuwsgierig naar wat er
gebeurt en hoe alles zal verlopen.' Hebban.nl 'Ik kan niet wachten op het volgende deel van The Cage,
zodat ik nog meer kan ontdekken van deze bizarre (ruimte)wereld! Het is een aanrader voor jongens en
meiden, voor zwijmelaars en sciencefictionliefhebbers, voor avonturiers en ontdekkers!'
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