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this compelling thriller' Catherine Isaac 'Stunningly tense' Miranda Dickinson
Toffe tiet Lisa Lynch 2011-03-29 Wat doe je als je ontdekt dat je borstkanker

'Honest and raw' Black Girls Book Club

hebt en nog maar je in de twintig bent? Nadat je meerdere woedeaanvallen

My Best Friend's Girl Dorothy Koomson 2018-08-09 Kamryn Matika has no

hebt gehad over het feit dat je je haar gaat verliezen en waarschijnlijk ook

responsibilities - one birthday card will change that forever... Best friends

een borst kwijtraakt, ga je er misschien een blog over beginnen. Dat doe je

Kamryn Matika and Adele Brannon though nothing could come between

zeker als je zon grote bek hebt als Lisa. Op haar lange lijst van dingen die ik

them - until Adele di the unthinkable and slept with Kamryn's fiancé Nate.

voor mijn dertigste wil doen stond niet: borstkanker overwinnen. Terwijl ze

Worse still, she got pregnant and had his child. When Kamryn discovered the

haar sociale leven op een laag pitje moest zetten, was haar blog over kanker

truth about their betrayal she vowed never to see any of them again. Years

een uitlaatklep én een manier om haar vrienden en familie op de hoogte te

later, Kamryn receives a letter from Adele asking her to visit her in hospital.

houden. Haar confronterende stijl en de humor waarmee ze de ingrijpende

Adele is dying and begs Kamryn to adopt her daughter Tegan. With a great

gebeurtenissen vertelt vormen een meeslepende leeservaring. En in dit

job and hectic social life, the last thing Kamryn needs is a five-year-old

briljante, moedige en inzichtelijke boek vertelt Lisa hoe het is om met kanker

daughter to disrupt things. Especially not one who reminds her of Nate. But

te moeten leven. Toffe tiet zal je aan het lachen én aan het huilen maken en

with n on else to take care of Tegan and Adele fading fast, does she have any

je weer vertrouwen in het leven geven.

other choice? So begins a difficult journey that leads Kamryn towards

Gemengd dubbel Jill Mansell 2012-01-04 Wie heeft er nou geen goede

forgiveness, love, responsibility and, ultimately, a better understanding of

voornemens met nieuwjaar? De drie vriendinnen Pru, Dulcie en Liza in elk

herself.

geval wel! Liza wil dit jaar trouwen. Alleen, waar haal je een geschikte

Een goede moeder Louise Millar 2013-09-03 Hoe groot is de kans dat je in je

kandidaat vandaan? Dulcie daarentegen wil scheiden. Alleen, hoe voelt het als

eigen huis niet veilig bent? De jonge weduwe Kate probeert haar zoontje

je ex een nieuwe liefde vindt? Pru wil gewoon getrouwd blijven. Alleen,

Jack op te voeden in hun huis in Oxford. Maar sinds haar man omkwam bij

haar liefhebbende echtgenoot gaat vreemd! Alledrie denken ze te weten wat

een beroving is Kate obsessief bezig met de kans dat hun nog meer

ze willen. Alleen...

ongelukken zullen overkomen. Haar dagelijkse routine bestaat uit het

The Rose Petal Beach Dorothy Koomson 2018-08-09 A tense, thrilling read

afwegen van cijfers over inbraken, ongelukken en sterfgevallen. En dan is ze

from Sunday Times bestselling author Dorothy Koomson Is it an affair . . . or

er ook nog van overtuigd dat er iemand in haar huis komt als zij er niet is,

something much worse? Tami's husband, Scott, has just been arrested for a

iemand die spullen op andere plekken neerlegt en dingen uit de koelkast eet.

terrible crime - and his accuser is her closest friend. Who should Tami

Dan ontmoet ze Jago Martin, een professor die gastcolleges over

believe? The father of her two daughters? Or her trusted best friend? Torn

kansberekening geeft aan de universiteit van Oxford. Hij denkt dat hij haar

and desperate to find out the truth, Tami makes her choice - with shocking

kan verlossen van haar obsessie. Maar is Kate wel paranoïde, of is er echt iets

consequences . . . SHORTLISTED FOR THE SPECSAVERS NATIONAL

aan de hand..? Louise Millar heeft jarenlang als journaliste gewerkt voor ze

BOOK AWARD FOR POPULAR FICITON 2012 Readers love Dorothy

besloot dat het tijd was voor een langer project: haar debuut `Kom je spelen?

Koomson: 'Cleverly told by three female narrators, this is a complex tale of a

dat een internationaal succes werd. Met `Een goede moeder levert zij

terrible crime . . . I was gripped from the start and desperate to uncover the

opnieuw een sterke psychologische thriller af, dat zich kan meten met de

truth' Woman 'If you only do one this weekend, read this book. It's another

boeken van Sophie Hannah en S.J. Watson.

utterly brilliant psychological thriller' Sun

De gifboom Erin Kelly 2011-03-04 Karen is bijna afgestudeerd. Haar

The Cupid Effect Dorothy Koomson 2018-08-09 There's something special

studententijd heeft ze doorgebracht met drie brave huisgenootjes in een

about Ceri . . . Meet Ceri. She's giving up her life and job in London to follow

keurige wijk van Londen. Maar dan ontmoet ze Biba en haar broer Rex, twee

her heart in Leeds. But Ceri has a bad habit of unintentionally inspiring other

bohemiens die een leven vol drugs, drank en drama leiden in een

people to follow their hearts too - then desperately trying to solve the

bouwvallige villa in Highgate. Karen stort zich vol overgave in het

resulting problems. When she arrives in her new city it's not long before

losbandige leven dat ze nooit heeft gekend. Het drietal brengt de zomer met

chaos ensues. Will Ceri stick with her vow to not get involved or will she be

elkaar door in een gelukkige bedwelming, die verdoezelt dat het onheil

forced to do what she does best and act like modern-day Cupid?

nadert: aan het eind van de zomer verstoren twee brute moorden de idylle.

Tell Me Your Secret Dorothy Koomson 2019-06-27 The gripping new

That Girl From Nowhere Dorothy Koomson 2015-04-09 From the bestselling

emotional thriller from the Sunday Times bestselling author of The Ice Cream

author of The Ice Cream Girls, The Woman He Loved Before and My Best

Girls, My Best Friend's Girl and The Brighton Mermaid. Pieta has a secret

Friend's Girl, an emotional story about love, identity and the meaning of

Ten years ago, Pieta survived a weekend with a sadistic serial killer. She

family. ‘Where are you coming from with that accent of yours?’ he asks.

never told anyone what happened and instead moved on with her life. But

‘Nowhere,’ I reply. ‘I’m from nowhere.’ ‘Everyone’s from somewhere,’ he

now, the man who kidnapped her is hunting down his past victims meaning

says. ‘Not me,’ I reply silently. Clemency Smittson was adopted as a baby and

she may have to tell her deepest secret to stay alive . . . Jody has a secret

the only connection she has to her birth mother is a cardboard box hand-

Fifteen years ago, policewoman Jody made a terrible mistake that resulted in

decorated with butterflies. Now an adult, Clem decides to make a drastic life

a serial killer escaping justice. When she discovers journalist Pieta is one of his

change and move to Brighton, where she was born. Clem has no idea that

living victims, Jody realises she has a way to catch him - even if it means

while there she'll meet someone who knows all about her butterfly box and

endangering Pieta's life. . . Will telling their secrets save or sacrifice each

what happened to her birth parents. As the tangled truths about her adoption

other? 'Gripping ... full of heart and truth' Caroline Smailes 'I raced through

and childhood start to unravel, a series of shocking events cause Clem to
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reassess whether the price of having contact with her birth family could be

leven van het gerespecteerde echtpaar en komt tot de conclusie dat alles

too high to pay...

geheel anders is dan op het eerste gezicht leek. En dan graaft hij iets te diep –

Vechten voor Max Antoinette van Heugten 2011-08-15 'Wat doe je als je zoon

en plotseling staat het wankele evenwicht in zijn persoonlijke leven op

wordt beschuldigd van moord? Met pijn in het hart laat Danielle Parkman

instorten...

haar autistische, maar superslimme zoon Max opnemen in de gerenommeerde

In vertrouwen Karen Rose 2014-05-02 Wie kun je vertrouwen als het er

inrichting Maitland. In plaats van beter gaat het daar steeds slechter met hem.

écht op aankomt... Wanneer een busje verongelukt voor het huis van de

Toch kan ze onmogelijk de door de artsen gestelde diagnose te accepteren:

jonge privédetective Paige Holden, haast ze zich naar buiten om hulp te

Max zou agressief en gevaarlijk zijn. Zo kent ze haar zoon absoluut niet!

bieden. Tot haar stomme verbazing is de inzittende een van haar pro bono

Woedend besluit ze Max weg te halen uit Maitland, maar dan vindt ze hem

cliënten. De vrouw heeft een schotwond en overlijdt uiteindelijk in Paiges

bewusteloos in een kamer, onder het bloed, naast een jonge patiënt die wreed

armen. De stervende vrouw brengt nog wat cryptische woorden uit en met

is doodgestoken. Max wordt beschuldigd van de moord, en Danielle is de

haar laatste krachten drukt ze Paige een met bloed besmeurde USB-stick in

wanhoop nabij. Hoewel alles tegen hem pleit, is ze ervan overtuigd dat hij

handen. Vijf jaar daarvoor heeft openbaar aanklager Grayson Smith een

onschuldig is en dat de werkelijke moordenaar vrij rondloopt. Met hulp van

moordenaar achter de tralies weten te krijgen. Wanneer Paige de USB-stick

advocaat Tony Sevillas en de shabby privédetective Doaks bindt ze de strijd

samen met Grayson bekijkt, blijkt het materiaal te bevatten dat die eerdere

aan met het systeem. Ze moet de waarheid achterhalen - en haar kind

veroordeling in twijfel trekt. Het leidt Grayson en Paige naar een wereld vol

redden...'

afpersing, duistere geheimen en een reeks onopgeloste moorden. Deze zaak

When I Was Invisible Dorothy Koomson 2017-03-23 ''Do you ever wonder if

kunnen ze alleen maar oplossen wanneer ze elkaar volledig kunnen

you've lived the life you were meant to?' I ask her.She sighs, and dips her

vertrouwen. En dat is de vraag... 'Van de eerste spannende hoofdstukken tot

head. 'Even if I do, what difference will it make?' In 1988, two eight-year-old

het bloedstollende eind. De boeken van Karen Rose zijn ingenieus en

girls with almost identical names and the same love of ballet meet for the first

onvergetelijk.' James Patterson 'Een echte pageturner. Al je haren staan recht

time. They seem destined to be best friends forever and to become

over eind bij het lezen van deze topthriller.' Tess Gerritsen De thrillers van

professional dancers. Years later, however, they have both been dealt so many

Karen Rose zijn wereldwijde bestsellers. Van haar verschenen in het

cruel blows that they walk away from each other into very different futures

Nederlands inmiddels Sterf voor mij, Schreeuw voor mij, Moord voor mij, De

- one enters a convent, the other becomes a minor celebrity. Will these new,

dood in haar ogen, De mond gesnoerd en Van mij alleen.

'invisible' lives be the ones they were meant to live, or will they only find

De ijsmakers Ernest Van der Kwast 2015-01-06 Helemaal in het noorden van

that kind of salvation when they are reunited twenty years later?

Italië ligt de vallei van de ijsmakers: een tiental dorpjes dat al generaties lang

My Other Husband Dorothy Koomson 2022-08-18 'A brilliant rollercoaster of a

gespecialiseerd is in het bereiden van ijs. Volgens Giuseppe Talamini is het er

thriller about obsessive love and hidden secrets. Tense, twisty and

zelfs uitgevonden. Zijn familie vertrekt elke lente naar de ijssalon in

unputdownable. I loved it!' CLAIRE DOUGLAS Someone's trying to frame

Rotterdam, in de winter keren ze terug naar de bergen. Maar zijn zoon

me for murder. But I can't prove my innocence. Because then I'd have to

Giovanni besluit met deze traditie te breken. Hij is gegrepen door de poëzie

confess about... my other husband. Cleo Forsum is a bestselling novelist turned

en schopt het tot directeur van het belangrijkste poëziefestival van de wereld.

scriptwriter whose TV series, 'The Baking Detective' is a huge success.

Op een dag doet zijn jongere broer Luca, die niet alleen de ijszaak in

Writing is all she's ever wanted to do, and baking and murder stories have

Rotterdam maar ook het mooiste meisje van het dorp heeft gekregen, hem

proved a winning combination. But now she has decided to walk away from

een hoogst ongebruikelijk verzoek. Dan komt Giovanni voor de keus te staan

it all - including divorcing her husband, Wallace - before her past secrets catch

nog eenmaal het belang van de familie te dienen of definitief voor zichzelf te

up with her. As Cleo drafts the final ever episodes of the series, people she

kiezen. De ijsmakers is een hartveroverende roman over familiebanden, die

knows start getting hurt. And it's soon clear that someone is trying to frame

moeilijker te verbreken blijken dan menigeen zou wensen. Daarnaast is het

her for murder. She thinks she knows why, but Cleo can't tell the police or

een bijzonder smakelijk boek over de poëzie van het ijsmaken, en de

prove her innocence. Because then she'd have to confess about her other

ijzingwekkende kracht van de poëzie. Ernest van der Kwast (1981) werd

husband . . . A series of terrifying murders. A set of complex lies. And a

geboren in Bombay, India. Hij debuteerde in 2005 met de roman Soms zijn

woman with no way to clear her name. My Other Husband is the latest

dingen mooier als er mensen klappen. Onder de naam Sieger Sloot

gripping thriller from the Queen of The Big Reveal. 'Dorothy Koomson

publiceerde hij de roman Stand-in (2007). Tevens was hij

really takes things to another level with My Other Husband. With shocking

medeverantwoordelijk voor de verhalenbundel Man zoekt vrouw om hem

twists and an emotional, but satisfying conclusion, this is an expertly-crafted,

gelukkig te maken, die onder de auteursnaam Yusef el Halal verscheen. Van

rollercoaster of a novel that had me gripped from the beginning' Jendella

zijn autobiografische roman Mama Tandoori (2010) werden meer dan 70 000

Benson 'Dorothy Koomson is on formidable form . . . Clever, unnerving and

exemplaren verkocht. In 2012 verscheen de novelle Giovannas navel.

utterly compulsive, the final few chapters left me breathless' Kia Abdullah

Het droomhuis Rachel Hore 2016-06-21 Voor Kate Hutchinson is de

Readers love Dorothy Koomson: 'Koomson just gets better and better' Woman

verhuizing van een saai rijtjeshuis naar het platteland van Suffolk een droom

& Home 'An instantly involving psychological thriller' Daily Telegraph 'This

die uitkomt. De rust en ruimte van het buitenleven lokken Kate, haar man

is devastatingly good' Heat 'The suspense was on another level' Black Girls

en hun twee kinderen weg van een chaotisch stadsleven. Haar baan zegt ze

Book Club 'Written with verve and insight' Stylist 'We just couldn't put it

op, en het gezin trekt in bij Kates schoonmoeder - tot ze hun perfecte huis

down' Closer 'The author plays a blinder' Sun 'The novel simmers with

gevonden hebben. Maar alles blijkt veel moeilijker dan verwacht, en het hele

tension' Daily Express 'You'll be gripped by this tense, twisty thriller'

plan dreigt in elkaar te storten. Hebben Kate en haar man de grootste fout van

Fabulous

hun leven gemaakt? Dan, tijdens een wandeling, ziet Kate het huis van haar

Op dood spoor Peter James 2009-10-31 Brian Bishop’s vrouw is vermoord.

dromen: een prachtig, magisch huis, dat onverklaarbare herinneringen bij

Roy Grace graaft diep in het leven van het gerespecteerde echtpaar en komt

haar oproept. Er ontstaat een vriendschap tussen haar en Agnes, de

tot de conclusie dat alles geheel anders is dan op het eerste gezicht lijkt. In de

eigenaresse van het huis. Als Kate de familiegeschiedenis van Agnes hoort, is

nacht dat Brian Bishop zijn vrouw vermoordde, was hij zo'n honderd

ze verbijsterd over de gelijkenissen met die van haarzelf...

kilometer van huis en lag hij te slapen. Tenminste, zo lijkt het voor

The Ice Cream Girls Dorothy Koomson 2013-01-01 As teenagers, Poppy

inspecteur Roy Grace, die het onderzoek leidt naar de perverse moord op de

Carlisle and Serena Gorringe were the only witnesses to a tragic event. Amid

jonge Katie Bishop, een bekend en mooi gezicht in het chique uitgaansleven

heated public debate, the two seemingly glamorous teens were dubbed 'The

van Brighton. Heeft Brian het onmogelijke gepresteerd door op twee plaatsen

Ice Cream Girls' by the press and were dealt with by the courts. Years later,

tegelijk aanwezig te zijn geweest? Of is er sprake van een gestolen identiteit

having led very different lives, Poppy is keen to set the record straight about

of is hij misschien toch een ingenieuze leugenaar? Grace graaft dieper in het

what really happened, while Serena wants no one in her present to find out
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about her past. But some secrets will not stay buried - and if theirs is revealed,

thriller' Fabulous

everything will become a living hell all over again ...Gripping, thought-

The Woman He Loved Before Dorothy Koomson 2018-08-09 'Another

provoking and heart-warming, The Ice Cream Girls will make you wonder if

masterpiece from Dorothy Koomson ... will have you gripped' Heat From the

you can ever truly know the people you love.

bestselling author of The Ice Cream Girls and All My Lies Are True comes a

From There to Here Dorothy Koomson 2015-03-27 A short prequel to

totally unputdownable thriller, full of twists and turns. 'If you're reading this,

Dorothy Koomson's new bestselling novel That Girl From Nowhere In That

it's likely I'm dead. Probably murdered' After a car crash leaves Libby close to

Girl From Nowhere, Clemency Smittson leaves behind her old life in Leeds

death, she starts to question everything - especially if her husband, Jack, has

to move to Brighton in search of answers to her past, and to escape from the

ever really loved her. Stuck at home recovering from her injuries, Libby

sadness of her present. Clemency’s mother, Heather Smittson, loves her with

starts to obsess over the untimely death of Eve, Jack's beautiful, perfect first

a fierce protectiveness that means she’ll follow her daughter to the ends of the

wife. When Libby finds Eve's diaries, though, she discovers 'perfect' Eve had

Earth. . . From There to Here is the story of their journey from the north of

a secret. And now Libby knows that secret her life may be in serious danger,

England to the south.

too... The new novel by Dorothy Koomson - I Know What You've Done - is

The Flavours of Love Dorothy Koomson 2013-11-07 A gripping psychological

available to pre-order now.

drama from the beloved Sunday Times bestselling author of That Girl From

Ik kan je bijna aanraken Colleen Oakley 2018-07-03 ‘Op een keer kuste een

Nowhere 'I'm looking for that perfect blend of flavours; the taste that used to

jongen me, en ging ik bijna dood...’ Jubilee Jenkins heeft een zeldzame

be you.' It's been 18 months since my husband was murdered and I've

allergie voor menselijke huidcellen; zelfs een lichte aanraking van iemand

decided to finish writing The Flavours of Love, the cookbook he started

kan haar al fataal worden. Nadat ze jarenlang haar huis niet heeft verlaten,

before he died. Everyone thinks I'm coping so well without him - they have

moet ze noodgedwongen de deur weer uit. Haar moeders toelage is gestopt,

no idea what I've been hiding or what I did back then to protect my family.

en ze zal dus een baan moeten zien te vinden. Gewapend met handschoenen

But now that my 14-year-old daughter has confessed a devastating secret, and

en lange mouwen gaat ze de confrontatie met de buitenwereld aan. Ze redt

my husband's killer, who was never caught, has started to write to me, I

zelfs met gevaar voor eigen leven een kind uit het water en ontmoet zo Eric,

know it's only a matter of time before the truth about me and what I've done

de vader van het briljante, maar getraumatiseerde jongetje. Eric en Jubilee

will be revealed. My name is Saffron Mackleroy and this is my story.

groeien steeds meer naar elkaar toe, maar een liefdesrelatie lijkt voor hen een

The Ice Cream Girls Dorothy Koomson 2018-08-09 'Got out hearts racing, our

onbereikbare droom. Een ongewone, maar prachtige liefdesgeschiedenis, die

minds boggling and us page-turning like there's no tomorrow' Heat 'An

laat zien hoe twee mensen elkaar kunnen raken zonder elkaar aan te raken.

instantly involving psychological thriller' Telegraph Read the gripping,

Je bent gewaarschuwd James Patterson 2011-03-02 Kristin Burns is een

emotional thriller from the Sunday Times bestselling author Dorothy

getalenteerde, maar niet al te succesvolle fotografe. Om toch in haar

Koomson. Serena and Poppy were teenagers when they were branded as the

onderhoud te kunnen voorzien, gaat ze oppassen bij de welvarende familie

Ice Cream Girls. When they were accused of murder, one of them was sent to

Turnbull. Ze is een toegewijde oppas voor de kinderen, maar haar passie voor

prison while the other was set free. Now, 20 years later, one of them is doing

hun vader leidt tot een riskante en steeds gevaarlijker wordende situatie.

all she can to clear her name and the other is frantically trying to keep her

Kristins schuldgevoelens worden versterkt door een terugkerende

secrets.

nachtmerrie waarin vier ontzielde lichamen voor een hotel worden

Marshmallows for Breakfast Dorothy Koomson 2018-08-09 Kendra Tamale has

gevonden. Ze zoekt naar de waarheid door de lens van haar camera en komt

found two reasons to face up to her past When Kendra Tamale returns to

daardoor twee dingen te weten: ze is nergens meer veilig en het lot van

England from Australia she rents a room from Kyle, a separated father of two,

iedereen die ze kent ligt in haar handen. Je bent gewaarschuwd is wederom

and begins a new job. She's looking forward to a fresh start and a simple life.

een fantastische psychologische thriller van een van de populairste schrijvers

Kyle's six-year-old twins, Summer and Jaxon, have other ideas and quickly

ter wereld.

adopt Kendra as their new mother - mainly because she lets them eat

De zwaluw en de kolibrie Santa Montefiore 2013-10-15 Rita Fairweather

marshmallows for breakfast. Kendra eventually becomes a part of their lives,

houdt haar hele leven al van George Bolton. Ze groeiden samen op in het

even though she's hiding a painful secret that makes her keep everyone -

dorpje Frognal Point in Devon. Maar door de oorlog worden ze drie jaar van

especially children - at arm's length. Then Kendra bumps into the man who

elkaar gescheiden, jaren waarin de liefde voor elkaar hen op de been houdt.

shares her awful secret, and everything falls apart: she can't sleep, she can't

Als ze elkaar eindelijk terugzien verwacht iedereen dat ze snel zullen

eat, she's suspended from work, and the kids are taken away by their mother.

trouwen. Maar George is veranderd, hij is snel volwassen geworden door alles

The only way to fix things is to confess to the terrible mistake she made all

wat hij heeft meegemaakt. Hij vertrekt naar het huis van zijn tante in

those years ago. But that's something she swore she would never do...

Argentinië om alles op een rijtje te zetten. Maar zal de liefde tussen Rita en

Marshmallows for Breakfast is a tale of redemption, hope and finding love in

George dit overleven?

unexpected places.

Rode liefde Jennie Rooney 2014-07-03 In het boek Rode liefde van Jennie

I Know What You've Done Dorothy Koomson 2021-07-08 'The very

Rooney staat Joan Stanley centraal. Ze is een 87-jarige vrouw die een rustig

definition of a page-turner, it's suburban noir at its finest' HARRIET TYCE

leven leidt tot op een dag spionagedienst MI5 voor haar deur staat; een bezoek

Do you have any idea what the people you know are capable of? Bestselling

dat ze al jaren verwachtte. Tijdens het verhoor komt haar verborgen

author of All My Lies Are True, Dorothy Koomson, asks how well you can

verleden als spionne aan het licht. Cambridge University is in 1937 het

really know your neighbours. Fans of Lisa Jewell and Louise Candlish will

kloppend hart van ideologieën en idealisten. Een overdonderende wereld

rip through the pages of this addictive new thriller. What if all your

voor Joan, die daar als studente van bescheiden afkomst in terechtkomt. Met

neighbours' secrets landed in a diary on your doorstep? What if the woman

haar bontjas, haar enige waardevolle bezit, trekt ze de aandacht van de

who gave it to you was murdered by one of the people in the diary? What if

charmante Russische Sonya en haar charismatische neef Leo, die haar

the police asked if you knew anything? Would you hand over the book of

inwijden in hun communistische overtuigingen. Joan wordt verliefd op Leo,

secrets? Or ... would you try to find out what everyone had done? I Know

maar houdt zich afzijdig van politiek activisme. Wanneer aan het eind van de

What You've Done is the unputdownable thriller from the Queen of the Big

oorlog de bom op Hiroshima valt besluit Joan, die inmiddels werkt aan de

Reveal. Readers love Dorothy Koomson: 'Koomson just gets better and better'

faculteit voor atoomonderzoek, te gaan spionneren voor de Russen. Daarmee

Woman & Home 'An instantly involving psychological thriller' Daily

verraadt ze niet alleen haar land maar ook haar nieuwe liefde Max. Rode

Telegraph 'This is devastatingly good' Heat 'The suspense was on another

liefde is een intrigerend boek over liefde, trouw en spionage gezien vanuit

level' Black Girls Book Club 'Written with verve and insight' Stylist 'We just

een vrouwelijke hoofdpersoon.

couldn't put it down' Closer 'The author plays a blinder' Sun 'The novel

Alles en niets Araminta Hall 2011-06-02 Terwijl ze wachtte, probeerde

simmers with tension' Daily Express 'You'll be gripped by this tense, twisty

Agatha in haar rol te komen. Ze oefende haar glimlach en zei tegen zichzelf
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dat ze haar gebaren klein en beheerst moest houden. Het was niet zo dat ze

mean to each other?

deze persoon niet kon zijn of dat deze persoon een leugen was, ze moest zich

All My Lies Are True Dorothy Koomson 2020-07-09 'This is devastatingly

er gewoon aan herinneren wie deze persoon was. Voor de buitenwereld

good' Heat From the bestselling author of The Ice Cream Girls comes a

hebben Ruth en Christian alles: een mooi huis, goede banen, leuke kinderen.

gripping emotional thriller of love and obsession and the nature of coercive

In werkelijkheid staat hun huwelijk op knappen. Alles verandert als de jonge

control. 'The author plays a blinder' says the Sun. Verity is telling lies... And

nanny Agatha in hun leven komt. Agatha lijkt alle problemen op te kunnen

that's why she's about to be arrested for attempted murder. Serena has been

lossen. Haar liefde voor de kinderen en overijverige hulp in huis

lying for years. . . And that may have driven her daughter, Verity, to do

overschaduwen echter een duister geheim. Alles en niets is een spannende

something unthinkable... Poppy's lies have come back to haunt her . . . So will

roman over een ontwricht gezin in de ban van een leugen. [auteur: 40 wrd.]

her quest for the truth hurt everyone she loves? Everyone lies. But whose

Aramintha Hall schreef jarenlang voor diverse tijdschriften. Alles en niets is

lies are going to end in tragedy? Praise for Dorothy Koomson: 'If you only do

haar debuutroman. Ze werkt momenteel aan een nieuw boek

one thing this weekend, read this book. . . utterly brilliant' Sun 'Immediately

Leugenaar Sarah Naughton 2017-07-04 Voor de vele liefhebbers van

gripping and relentlessly intense' Heat 'An instantly involving pschological

psychologische thrillers: een nieuwe ster! Op een dag verandert Jody’s leven

thriller' Telegraph 'Koomson just gets better and better' Woman & Home

voorgoed. Ze heeft zich afgesloten voor de buitenwereld, achtervolgd door

Slaap lekker, lieve schat Dorothy Koomson 2010-03-18 Zij wil hem de kans

herinneringen en niet in staat om ook maar iemand te vertrouwen. Maar dan

geven zijn zoon te ontmoeten voor het te laat is Acht jaar geleden werd Nova

ontmoet ze haar buurman Abe, de perfecte man, en opeens lijkt haar leven

draagmoeder voor haar beste vriend Mal en zijn vrouw Stephanie.

vol mogelijkheden en hoop. Op een dag verandert Mags’ leven voorgoed. Na

Halverwege de zwangerschap bedacht het paar zich plotseling en liet Nova

jaren van verwijdering tussen haar en haar familie, ontvangt ze een

zwanger, bang en alleen achter. Aanvankelijk was Stephanie ontzettend blij

alarmerend telefoontje. Haar broer Abe ligt in het ziekenhuis en niemand

dat ze moeder zou worden - tot ze een sms-je van Mal aan Nova las: Slaap

weet wat er met hem is gebeurd. Ze ontmoet zijn verloofde Jody en beetje

lekker, lieve schat. Doodsbang om haar man te verliezen vroeg Stephanie

bij beetje vallen de puzzelstukjes van het leven dat Mags ontvluchtte op zijn

hem alle banden met Nova te verbreken. Nu wacht Nova angstig af of de

plek. Maar niet alle puzzelstukjes lijken te passen... De pers over Leugenaar

ernstig zieke zevenjarige Leo uit zijn coma zal ontwaken. Ondanks haar

‘Een snelle, briljante pageturner... Ik voorspel een hit.’ Liz Nugent ‘Heerlijk

woede en verdriet wil ze Mal de kans geven zijn zoon te ontmoeten voor het

slim, ik blijf maar nadenken over de geweldige, vernuftige constructie van

te laat is. Krachtig geschreven roman over de meest intieme gedachten en

dit boek.’ Emma Kavanaugh ‘Leugens, geheimen en moord geworteld in een

geheimen, liefde, verlies en opnieuw beginnen

jeugdtrauma in deze boeiende thriller die je niet meer loslaat.’ Helen Smith

The Chocolate Run Dorothy Koomson 2018-08-09 'I didn't mean to, honest to

That Day You Left Dorothy Koomson 2018-08-09 Would you protect your

goodness I didn't. It just happened.' Amber Salpone doesn't mean to keep

husband's killer? It's been 18 months since that day when Saffron's husband,

ending up in bed with her friend Greg Walterson, but she can't help herself.

Joel, was murdered. Everyone in her life believes she is coping well. And no

And after every time it 'just happens' their secret affair moves closer to being

one suspects the mother-of-two knows who killed Joel. But now her

a real relationship, which is big problem when he's a womaniser and she's a

daughter has confessed a life-altering secret, and Joel's killer seems to be

commitment-phobe. While Amber struggles to accept her new feelings for

stalking Saffron's every move. Saffron is faced with a stark choice - risk her

Greg, she also realises that her closeness to Jen, her best friend, is slipping

family's safety by going to the police or keep quiet and protect her husband's

away and the tow of them are becoming virtual strangers. Slowly but surely,

murderer? A powerful, thought-provoking emotional thriller from Sunday

as the stark truths of all their lives are revealed, Amber has to confront the

Times bestseller Dorothy Koomson.

fact that chocolate can't cure everything and sometimes running away isn't an

Een andere waarheid Lucie Whitehouse 2016-05-03 ‘Een andere waarheid’

option...

van Lucie Whitehouse is een thriller voor de fans van Nicci French, Camilla

Broadchurch Erin Kelly 2014-11-20 Het vreedzame Britse kustplaatsje

Läckberg en Clare Mackintosh’’Mea culpa’. Hannah wil onder geen beding

Broadchurch wordt ruw wakker geschud als de elfjarige Danny Latimer dood

worden als haar moeder: een verbitterde, gescheiden vrouw. Maar als ze

wordt aangetroffen op het strand. Als blijkt dat hij vermoord is komen Alec

Mark ontmoet en een hartstochtelijke relatie met hem begint, zet ze alle

Hardy en Ellie Miller de zaak onderzoeken. Hardy is net gepromoveerd tot

bezwaren tegen een huwelijk opzij en trouwt met hem. Wanneer Mark op

inspecteur, de baan waar Miller op rekende. Hij heeft geen band met het

een dag niet thuiskomt van een zakenreis naar de VS, beginnen Hannahs

dorp, zij is er opgegroeid en kent de mensen door en door. Dat dacht ze

angsten en twijfels te groeien. Waarom zeggen zijn collega’s dat hij in Parijs

tenminste...

was voor zijn werk? Waarom is er geen registratie van hem in het hotel

Stiefmoederscollectief Sam Baker 2009-10-31 Eve had nooit gedacht dat ze ooit

waar hij zei te verblijven? En wie is de mysterieuze vrouw die hem al

moeder zou worden, laat staan stiefmoeder. Maar toen werd ze verliefd op

wekenlang blijkt te bellen? Hannah duikt dieper in het leven van haar man

Ian, weduwnaar en vader van drie kinderen. Ians dochter Hannah heeft al

en ze wat ze ontdekt trekt alles in twijfel wat ze over hem dacht te weten. Is

een hekel aan Eve voordat ze haar heeft ontmoet en doet geen enkele moeite

het dubbelleven dat hij leidt zijn manier om haar te beschermen, of is de

deze mening bij te stellen. Sarcastische opmerkingen, hongerstakingen en

waarheid nog duisterder dan ze kan vermoeden? Dubbelleven. Leugens.

dodelijke blikken; Hannah schuwt geen enkel middel om het bloed onder

Goodnight, Beautiful Dorothy Koomson 2018-08-09 From the bestselling

haar nagels vandaan te halen. Samen met haar vriendinnen Clare, Lily,

author of The Brighton Mermaid and The Ice Cream Girls comes a heart-

Melanie en Mandy vormt Eve het stiefmoederscollectief . Onder het genot

breaking page-turner about love, loss and the power of friendship, perfect for

van een kop koffie of een wijntje bespreken ze hun liefdeslevens, ambities en

fans of Jodi Picoult. Nova Kumalisi would do anything for her closest friend,

natuurlijk hun stief monsters. Want wie beweert dat alle stiefmoeders

Mal Wacken. She owes him her life. So, when he asked her to be the

krengen zijn, heeft hun stiefkinderen nog nooit ontmoet!

surrogate mother for him and his wife, in spite of her fears about how it

Vanuit het donker Gytha Lodge 2020-11-19 Een razendspannende thriller

would alter their friendship, Nova agreed. Eight years later, Nova is bringing

over vriendschap en verraad Aidan Poole besluit om ’s avonds laat zijn

up their son alone, and she and Mal don't speak. Months into the pregnancy,

vriendin Zoe te skypen. Ze neemt op maar verschijnt niet in beeld. Aidan

Mal's wife changed her mind about the surrogacy agreement. Already

hoort gerommel en er beweegt even kort een schaduw over het scherm.

suspicious of how close Nova and Mal were, Stephanie realised her strained

Terwijl hij wacht hoort hij hoe een bad volloopt. En dan, opeens, het geluid

marriage was in serious trouble when she found a text from her husband to

van een gewelddadige worsteling. Vervolgens een hoge gil. En dan stilte...

Nova, saying, 'Goodnight, Beautiful'. She asked Mal to cut all ties with his

Aidan blijft wanhopig luisteren, twijfelt en belt dan de politie. Inspecteur

closest friend and unborn child. Now, seven-year-old Leo is critically ill and

Jonah Sheens krijgt de zaak toegewezen en in het huis ontdekken ze Zoe’s

Nova, despite her anger and hurt, wants Mal to have the chance to know his

dode lichaam. Het onderzoek start, en het leven van de jonge vrouw wordt

son before it's too late. Will it take a tragedy to remind them how much they

minutieus uitgeplozen. Iedereen was gek op Zoe, maar hoe langer het team
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onderzoek doet hoe vreemder de mensen in haar omgeving zich gaan

zeventig jaar oud mysterie. Een mysterie dat iedereen vergeten is. Iedereen,

gedragen. En wat moet Jonah denken van Aidan Poole. De man is getrouwd,

behalve Maud...

en Zoe was een van zijn studenten...

Begraven schaamte Dorothy Koomson 2011-06-15 Als tieners zijn Poppy en

Elizabeth is zoek Emma Healey 2016-11-01 Maud is vergeetachtig. Ze maakt

Serena de enige getuigen van een brute misdaad. ¿De IJsmeisjes¿ zoals zij

een kop thee en vergeet te drinken. Ze gaat naar winkels en vergeet

door de media worden genoemd, moeten voor het gerecht verschijnen.

waarom. Soms is haar huis onherkenbaar – of lijkt haar dochter Helen een

Poppy wordt veroordeeld en na bijna twintig jaar gevangenschap is zij

totale vreemde. Maar Maud weet één ding zeker: haar vriendin Elizabeth is

vastbesloten de zaken uit het verleden recht te zetten. Serena, gelukkig

zoek. Het staat op het briefje in haar zak. En wie haar ook zegt erover op te

getrouwd en moeder van twee kinderen, wil er nooit meer over praten.

houden, het erbij te laten, Maud zal niet rusten tot ze heeft uitgezocht hoe het

Zelfs haar echtgenoot weet nergens van. Maar soms kan het verleden niet

zit. Want Maud heeft eerder te maken gehad met een verdwijning. En

dood en begraven blijven. Poppy en Serena moeten opnieuw door een hel...

ergens in haar beschadigde geest ligt het antwoord op een onopgelost
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