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het grote gemis / druk 1
Guillaume Musso 2007-05 Een
chirurg reist terug in de tijd om
de tragische dood van zijn
geliefde te verijdelen.
De kleur van stilte Elia Barceló
2017-09-05 Helena Guerrero is
een internationaal succesvolle
schilder. Na de dood van haar
moeder krijgt ze een doos
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gevuld met foto’s en
documenten over allerlei
gevoelige familieonderwerpen,
zoals de betrokkenheid van
haar familie bij de Spaanse
burgeroorlog, maar ook de
onopgeloste moord op haar zus
Alicia in 1969. Na die moord is
de familie uit elkaar gevallen.
Helena reist terug naar haar
ouderlijk huis te Rabat met haar
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partner Carlos. De prachtige
tuin bij het oude herenhuis
herbergt schaduwen van het
verleden en de verschrikkelijke
antwoorden op vragen die haar
hele leven hebben beheerst.
Hou vast Nina LaCour
2011-08-30 Mensen zien elkaar
als iets vanzelfsprekends,
bedenk ik. Neem nu Ingrid en
mij, ik heb op zo veel plekken
met haar rondgehangen: in
haar kamer of op school of
gewoon ergens op straat. En we
kletsten over van alles en nog
wat, gewoon wat in ons
opkwam. Andere mensen
zouden het misschien saai
hebben gevonden, maar voor
ons was het nooit saai. Ik heb
nooit beseft hoe belangrijk het
voor me was. Hoe fantastisch
het is om iemand te hebben die
alles wat er in jouw hoofd
omgaat wil horen. Je denkt dat
alles altijd hetzelfde zal blijven.
Je staat er eigenlijk nooit bij stil
dat iets wel eens ineens voorbij
kan zijn. Maar ik weet nu wel
beter.() Op het moment dat ik
Ingrids dagboek uit heb, zal er
nooit meer iets nieuws tussen
ons voorvallen. Caitlins beste
vriendin Ingrid pleegt
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zelfmoord. Verlamd door de
schok en het verdriet trekt
Caitlin zich in zichzelf terug,
worstelend met vragen en
schuldgevoelens. Op school en
thuis kan ze haar draai niet
meer vinden, en haar passie
voor fotograﬁ e lijkt te zijn
verdwenen. Dan vindt Caitlin
Ingrids dagboek, dat zij speciaal
voor Caitlin heeft
achtergelaten. Ineens lijkt
Ingrid weer springlevend. Het
dagboek geeft Caitlin een
houvast om Ingrid beter te
begrijpen, maar uiteindelijk ook
de moed om los te laten en
verder te gaan met haar eigen
leven. Een aangrijpend boek
over vriendschap, verlies en
hoop.
Een appartement in Parijs
Guillaume Musso 2018-05-01
Parijs, een studio die verstopt
ligt aan het einde van een
begroeid steegje. De Britse
politieagente Madeline heeft dit
appartement gehuurd om er tot
rust te komen. Maar door een
misverstand treft ze er
Gaspard, een mensenschuwe
schrijver, die naar Parijs is
gekomen om er te werken. De
twee zien zich gedwongen
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enkele dagen samen door te
brengen. De studio was van de
gerenommeerde schilder Sean
Lorenz, en ademt nog altijd zijn
passie voor licht en kleur.
Gebroken door de moord op
zijn jonge zoon, is hij het jaar
ervoor overleden. Lorenz liet
drie schilderijen na, maar die
zijn sindsdien spoorloos.
Gefascineerd door zijn talent én
tragische lot, besluiten
Madeline en Gaspard samen uit
te zoeken wat er met de
kostbare schilderijen gebeurd
is. Maar om het echte geheim
van Sean Lorenz te kunnen
onthullen, moeten zij eerst hun
eigen demonen onder ogen
komen – tijdens een onderzoek
dat hun levens voorgoed zal
veranderen... ‘Deze pageturner
zit zo goed in elkaar, het zit op
minstens hetzelfde niveau als
een thriller van Harlan Coben.’
– RTBF
De Das Fredrik Persson Winter
2022-01-04 De Das is het
sterke thrillerdebuut van het
nieuwe Zweeds talent Fredrik
Persson Winter. Een ﬁlmisch
geschreven pageturner voor de
liefhebbers van Max Seeck en
Lars Kepler. Elk jaar, in de
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nacht van 5 op 6 november,
slaat hij toe, de Das. Een
seriemoordenaar die inbreekt in
de kelder van het huis van zijn
prooi. Zijn slachtoﬀers worden
de grond in gesleept en
verdwijnen vervolgens
spoorloos. Op een dag vindt
uitgever Annika Granlund voor
de deur van haar kantoor een
met modder besmeurd
manuscript. De titel is De Das
en het verhaal is een morbide
biograﬁe van een
seriemoordenaar die
ondergronds leeft. Annika ziet
kans met dit manuscript haar
noodlijdende uitgeverij te
redden, die failliet zal gaan als
ze niet snel een bestseller
vindt. Ze besluit het uit te
geven, ook al is het een
controversieel verhaal. Haar
beslissing blijkt dramatische
gevolgen te hebben en
langzaam maar zeker raakt ze
weer in de greep van de
duistere krachten die ze als
kind dacht te hebben
overwonnen. Wie is de Das?
Wie schreef het boek? En wie of
wat houdt zich schuil onder de
grond?
Nacht im Central Park
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Guillaume Musso 2015-06-01
Alice und Gabriel wachen
aneinandergefesselt auf einer
Parkbank auf, kennen sich
nicht, und können sich an
nichts erinnern. In der Nacht
zuvor ist Alice mit Freundinnen
auf den Champs-Elysées
ausgegangen, Gabriel hat in
einem Club in Dublin Klavier
gespielt. Wie konnten sie in nur
so kurzer Zeit nach Amerika
gelangen? Wurden sie mit
einem Privatjet entführt? Von
wem stammen die Blutﬂecken
auf Alice' T-Shirt? Warum trägt
sie eine fremde Waﬀe, in der
eine Kugel fehlt? Alice und
Gabriel bleibt nichts anderes
übrig, als gemeinsam
herauszuﬁnden, was passiert
ist. Ihre Suche führt sie auf die
Spur eines Serienmörders, der
Alice schon einmal um ein Haar
das Leben gekostet hätte, und
nun ein weiteres Mal ihr Leben
aus den Angeln hebt. Doch
auch hat ein ungewöhnliches
Geheimnis ...
Trofee Steﬀen Jacobsen
2021-10-22 In Trofee van
Steﬀen Jacobsen reist privédetective Michael Sander af
naar Finnmark, in het noorden
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van Noorwegen, waar hij is
ingehuurd door Elizabeth
Caspersen nadat zij een
macabere ontdekking heeft
gedaan. Tussen de spullen van
haar onlangs overleden vader,
de steenrijke zakenman
Flemming Caspersen, heeft ze
een DVD gevonden waarop een
ﬁlm is te zien waarin twee
mensen letterlijk op gruwelijke
wijze de dood in worden
gejaagd. Michael moet
onderzoeken wie de
slachtoﬀers waren en hoe en
waarom de vader van Elizabeth
bij hun dood betroken is
geweest. Al snel kruist Michael
zijn pad met dat van politieinspecteur Lene Jensen, die in
Denemarken de curieuze
zelfmood van de
oorlogsveteraan Kim Anderson
onderzoekt. Hoe zijn deze twee
onderzoeken met elkaar
verbonden? En wat is er precies
gebeurd? Samen gaan Michael
en Lene op zoek naar
antwoorden, die al snel in
toenemende mate
onheilspellender,
gewelddadiger en schokkender
blijken dan ooit tevoren. Steﬀen
Jacobsen (1956) is een Deense
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auteur die vooral bekend is
geworden door het schrijven
van mysterieverhalen en
misdaadromans. Hoewel hij
meerdere boeken heeft
gepubliceerd zijn hiervan
slechts twee vertaald in het
Nederlands, namelijk; Trofee en
Vergelding. Naast zijn
succesvolle werk als schrijver is
Jacobsen eveneens werkzaam
als Orthopedisch Chirurg en
Consultant.
Het meisje en de nacht
Guillaume Musso 2019-05-28
Een jonge vrouw verdwijnt in de
nacht. Drie vrienden verbonden
door een tragisch geheim. Ze
zien elkaar na jaren weer terug
bij de reünie van hun school...
De Franse Riviera, winter 1992
In een ijskoude nacht, wanneer
de campus van een elitaire
kostschool geteisterd wordt
door een sneeuwstorm,
verdwijnen de negentienjarige
modelleerling Vinca Rockwell
en de ﬁlosoﬁeleraar met wie zij
een geheime relatie had. Voor
Vinca is de liefde ‘alles of niets’.
Niemand zou haar ooit nog
terugzien. De Franse Riviera,
voorjaar 2017 De ooit
onafscheidelijke Manon,
guillaume-musso-central-park-gratuit

Thomas en Maxime – Vinca’s
beste vrienden – hebben elkaar
niet meer gesproken sinds hun
afstuderen. Ze zien elkaar voor
het eerst weer terug bij de
reünie van hun school.
Vijfentwintig jaar geleden
pleegden de drie onder
vreselijke omstandigheden een
moord, waarna ze het lichaam
verborgen in de muur van hun
gymzaal. Dezelfde muur die nu
gesloopt gaat worden om
plaats te maken voor een
ultramodern gebouw. Wat is er
werkelijk gebeurd in die koude
nacht, zo lang geleden?
Iets te verbergen Elizabeth
George 2022-09-01 Een nieuwe
Lynley & Havers van de
koningin van de
misdaadliteratuur Wanneer een
detective van de beademing
wordt gehaald, onthult de
autopsie een gewelddadige
dood. Waarnemend
hoofdinspecteur Thomas Lynley
wordt op de zaak gezet en
komt uit bij een speciale
taskforce binnen de
Nigeriaanse gemeenschap van
Noord-Londen waar de
vermoorde detective bij
betrokken was. De jacht op de
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moordenaar opent deuren naar
een voor hem onbekende
wereld van culturele
verenigingen en tradities.
Samen met sergeants Barbara
Havers en Winston Nkata
ontdekt hij een web van
leugens en geheime levens van
mensen die elkaar gruwelijk
verminken en dit koste wat het
kost verborgen proberen te
houden.
Meneer Ibrahim en de
bloemen van de koran ÉricEmmanuel Schmitt 2008 Een
joodse jongen van twaalf met
een zwaar depressieve vader
vindt in de jaren zestig een
klankbord in een aanhanger
van de soeﬁbeweging.
Nachtﬁlm Marisha Pessl
2013-08-17 De jonge, mooie
Ashley Cordova wordt op een
koude oktoberavond dood
teruggevonden in een verlaten
pakhuis in Manhattan. Het lijkt
alsof ze zelfmoord heeft
gepleegd, maar
onderzoeksjournalist Scott
McGrath vermoedt dat er meer
aan de hand is. Hij volgt de
familie Cordova al jaren, en is
geobsedeerd door Stanislas
Cordova, beroemd ﬁlm noirguillaume-musso-central-park-gratuit

regisseur en de vader van
Ashley. Cordova is al jaren niet
meer in het openbaar
gesignaleerd en het vermoeden
is dat hij zich teruggetrokken
heeft op z'n landgoed The Peak.
Vastbesloten het mysterie
rondom Ashley's dood te
ontrafelen gaat McGrath op
onderzoek uit en delft hij dieper
in de duistere wereld van
dochter en vader. Een
speurtocht langs een inrichting,
duistere nachtclubs en
onderwereldﬁguren volgt,
totdat het lijkt alsof McGrath
zich in een ﬁlm van Cordova
zelf bevindt... en hij vraagt zich
af: is hij het volgende
slachtoﬀer? Marisha Pessl is
terug met deze fantastische,
hallucinerende en
duizelingwekkende roman over
de dunne scheidslijn tussen feit
en ﬁctie.
Waterland Suzanne Vermeer
2020-07-21 Extra spanning van
de bestverkopende
Nederlandse thrillerauteur van
2019. Claudette heeft haar
hectische leventje in
Amsterdam achter zich gelaten
en is met haar man een bed
and breakfast begonnen in
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Umbrië. Onder de Italiaanse
zon geeft ze kookcursussen aan
toeristen en van het begin af
aan is het een groot succes.
Het leven lacht haar toe, maar
wat vrijwel niemand weet is dat
ze niet vrijwillig uit Nederland is
vertrokken. Al meer dan tien
jaar draagt ze een geheim met
zich mee en door de komst van
een jonge Nederlandse vrouw
en haar moeder dreigt het
verleden haar nu in te halen.
Tijdens een etentje valt een
naam. Claudette dacht dat ze
voorgoed afscheid had
genomen, maar nu blijkt dat
sommige zaken niet weggaan.
Dat fouten niet zomaar
verdwijnen. En dus zal ze
moeten terugkeren naar waar
het ooit allemaal begon...
Het kind in mij wil mindful
moorden Karsten Dusse
2022-02-09 ‘Een
onderhoudende thriller waarin
een ding zeker is: mindfulness
is sterk aan te bevelen in de
wereld van de georganiseerde
misdaad. Zwarte humor alom in
dit originele debuut.’ – VN’s
Detective & Thrillergids ‘Ik had
nooit kunnen denken dat het zo
makkelijk was om iemand
guillaume-musso-central-park-gratuit

maandenlang in een kelder
gevangen te houden. Dat wil
natuurlijk zeggen: gemakkelijk
voor iedereen, behalve degene
in die kelder.’ Nadat voormalig
misdaadadvocaat Björn Diemel
de principes van mindfulness
leerde kennen, heeft dit zijn
leven compleet veranderd. Hij
is gestopt met zijn stressvolle
baan en is zijn eigen bedrijf
begonnen. Hij brengt nu
eindelijk meer tijd door met zijn
dochter en maakt liefdevoller
ruzie met zijn vrouw. O ja, en
hij runt ook nog – op een
ontspannen manier – twee
maﬃaclans, want hij heeft de
baas van de een vermoord en
de ander opgesloten in de
kelder van een kleuterschool.
Waarom kan Björn hier niet
gewoon van genieten? Waarom
verliest hij steeds zijn geduld?
Is hij het doden gewoon zat?
Zijn therapeut Joschka Breitner
zet hem uiteindelijk op het
goede spoor: het is aan Björns
innerlijke kind om hier weer uit
te komen! ‘Net zo origineel als
de titel doet vermoeden: dit zit
vol verrassingen, is zelfvoldaan,
diepzinnig en erg opwindend.
Onze absolute misdaadtip!’ –
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SR3 ‘Vol adrenaline en humor,
dit boek is origineel en
spannend en staat garant voor
ontzettend veel leesplezier.’ –
Für Sie
24 dagen Guillaume Musso
2016-03-22 Lisa en Arthur zien
elkaar maar een keer per jaar.
Hij is altijd naar haar op zoek.
Zij kan niet anders dan op hem
wachten... Lisa Ames werkt in
een bar in New York, hopend op
haar doorbraak als actrice. Op
een avond ontmoet ze Arthur
Costello, een jonge arts. De
twee voelen zich direct met
elkaar verbonden. Maar Arthur
is niet als andere mannen. Hij
biecht al snel aan Lisa op dat hij
nooit van haar zal kunnen
houden. Door een bizarre
speling van het lot, die alles te
maken heeft met een oude
vuurtoren, lijkt er een vloek op
hem te rusten: ‘Wat er met mij
gebeurt is onvoorstelbaar, maar
waar...’ Tegen beter weten in
besluiten ze om samen de strijd
aan te gaan met de meest
genadeloze vijand die er
bestaat: de tijd. ‘Guillaume
Musso is niet te stoppen. Hij is
met recht de koning van de
suspense.’ – Le Figaro ‘Onze
guillaume-musso-central-park-gratuit

eigen, Franse Stephen King laat
ons elke pagina opnieuw naar
adem happen.’ – RTL
Kamer 19 Marc Raabe
2022-02-15 Het tweede deel
van de razendspannende serie
over rechercheur Tom Babylon,
van de Duitse bestsellerauteur
Marc Raabe. Op het
openingsevenement van de
Berlinale zorgt een snuﬀ-movie
voor een massale schok. Ruim
1800 sterren en beroemdheden
zien hoe een gruwelijke moord
op camera is vastgelegd. Het
slachtoﬀer is de dochter van
burgemeester Otto Keller. De
dader dreigt dat het niet bij
deze moord zal blijven.
Rechercheur Tom Babylon en
psychologe Sita Johanns staan
met hun onderzoek naar de
moord onder hoge druk. Maar
een groep beroemdheden rond
Otto Keller werkt hen tegen. De
burgemeester heeft duidelijk
iets te verbergen. Op de plaatsdelict ontmoet Babylon een
angstige getuige: een meisje
van elf jaar oud dat niet kan
praten. Haar enorme gelijkenis
met Toms vermiste zus Viola
rijt oude wonden bij hem open.
Dan wordt de dochter van een
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andere Berlijnse beroemdheid
ontvoerd. En plotseling
realiseert Sita Johanns zich dat
er een verband bestaat tussen
haar en de slachtoﬀers: een
vreselijke gebeurtenis in haar
jeugd – en het getal negentien.
De weg naar huis Sebastian
Fitzek 2021-11-18 Het is
zaterdag, net na 22.00 uur.
Jules Tannberg is vrijwilliger bij
een telefoondienst voor
vrouwen die 's avonds bang
worden op weg naar huis en die
een telefoongezel willen wiens
kalmerende stem hen veilig
naar huis kan leiden. Er is
tijdens de telefoontjes nog
nooit een levensbedreigende
situatie geweest. Tot vandaag,
wanneer Jules met Klara belt.
De jonge vrouw is doodsbang.
Ze gelooft dat ze wordt gevolgd
door een man die haar eerder
heeft aangevallen en die in
bloed een datum op haar
slaapkamermuur heeft
geschilderd: de dag van Klara's
dood! En die dag breekt aan in
minder dan twee uur...
Brave honden halen de
Zuidpool niet Hans-Olav
Thyvold 2020-09-22 Brave
honden halen de Zuidpool niet
guillaume-musso-central-park-gratuit

van Hans-Olav Thyvold is een
hartverwarmende roman over
onvoorwaardelijke vriendschap.
Voor fans van Reisverslag van
een kat Brave honden halen de
Zuidpool niet van Hans-Olav
Thyvold is een humoristische
en emotionele roman over de
hechte band tussen een vrouw
en haar hond. Honden zijn de
trouwste metgezellen. De hond
Tassen luisterde naar slechts
één persoon: de oude majoor
Thorkildsen. Wanneer die
overlijdt zijn hij en mevrouw
Thorkildsen op elkaar
aangewezen. Tassen rouwt en
eet te veel, en mevrouw kijkt
steeds vaker te diep in het
glaasje. Elke avond vertelt ze
aan Tassen het verhaal van de
beroemde Noorse
ontdekkingsreiziger Roald
Amundsen en hoe die met een
roedel honden de Zuidpool
bereikte na een tocht vol
ontberingen. Hun rust wordt
verstoord door de komst van
mevrouw Thorkildsens zoon en
schoondochter. Die willen haar
laten opnemen in een
verzorgingshuis en zelf hun
intrek nemen in de riante
woning. Wat moet er dan van
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Tassen terechtkomen, vraagt
mevrouw zich verontrust af.
Geïnspireerd door het verhaal
van Amundsen geeft ze het niet
zomaar op. Brave honden halen
de Zuidpool niet van Hans-Olav
Thyvold is een
hartverwarmende roman over
onvoorwaardelijke vriendschap,
voor fans van Reisverslag van
een kat. Zowel sprankelend als
melancholisch: over ouder
worden en trouw zijn aan jezelf
en elkaar. Lezersreacties: 'Een
roman over eenzaamheid,
vriendschap, sterfelijkheid en
de zin van het leven. Zeer
aanbevolen voor
dierenliefhebbers.' 'Ik heb er
ontzettend van genoten.
Tassen en zijn observaties zijn
hilarisch.'
Bericht uit Parijs Guillaume
Musso 2014-07-01 Als twee
mobieltjes verwisseld worden,
zet dit een reeks
gebeurtenissen in gang die
niemand had kunnen
voorspellen Madeline en
Jonathan kennen elkaar niet en
zouden elkaar ook nooit meer
tegengekomen zijn. Ware het
niet dat ze na een botsing op
het vliegveld elkaars telefoon
guillaume-musso-central-park-gratuit

hebben ingepakt. Maar als ze
achter die vergissing komen,
zijn de twee al 10.000 kilometer
van elkaar verwijderd: zij is
bloemist in Parijs, hij runt een
restaurant in San Francisco Het
duurt niet lang voordat ze
toegeven aan de verleiding om
in elkaars telefoon te kijken. Dit
leidt tot een schokkende
ontdekking: hun levens zijn met
elkaar verbonden door een
geheim waarvan ze dachten dat
het voor altijd begraven zou
blijven. Er volgt een zoektocht
die uitmondt in een spannende
race tegen de klok en die leidt
van Frankrijk via Engeland naar
Amerika. Musso laat zijn lezer
werkelijk ademloos achter in
deze thriller die leest als een
ﬁlm! `We duiken elke keer weer
in een Musso-mysterie zoals
kinderen een plas te lijf gaan:
met twee voeten tegelijk en vol
overgave. LE PARISIEN `Heerlijk
spannend verhaal, waarin de
liefde alle grenzen van tijd en
afstand overwint. GLAMOUR
Ooit zul je het begrijpen Virginie
Grimaldi 2019-11-19 Wanneer
Julia in één klap haar vader,
vriend en lievelingsoma
verliest, stort haar wereld in. Ze
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besluit het roer om te gooien en
solliciteert voor een baan als
psycholoog in een
verzorgingshuis in ZuidFrankrijk, vlak bij haar familie.
Ze ziet ertegenop, maar wil
alles doen om weer gelukkig te
worden. Julia ontdekt dat de
bewoners van Les Tamaris een
rijk leven hebben gehad en dat
ze veel van hen kan leren.
Langzaam geeft ze haar
verdriet een plaats en in haar
groeit een grote liefde voor alle
opa’s en oma’s. En als ze de
kleinzoon van een van de
bewoners ontmoet, lijkt haar
leven opeens een heel andere
wending te nemen... 'Ooit zul je
het begrijpen' is een verhaal
over het samenkomen van
levens, liefde, verdriet en is
bovenal een ode aan het leven.
Winterland Janni Pedersen
2020-02-25 'Deze
loeispannende thriller is de
misdaadroman van het jaar.'
Bekroond met vier ballen in
NRC Handelsblad. Door een
professionele misstap wordt
inspecteur Martin Juncker uit
Kopenhagen naar een klein en
saai provinciestadje gestuurd.
Zijn enige uitdaging: de
guillaume-musso-central-park-gratuit

spanningen rond het
plaatselijke
asielzoekerscentrum. Als er een
bom ontploft in hartje
Kopenhagen en Junckers
voormalige partner Signe
Kristiansen op de zaak wordt
gezet, voelt hij zich volledig
buitengesloten. Het onderzoek
verloopt moeizaam, tot
Kristiansen plots een gouden
tip krijgt. Ondertussen belandt
er tot Junckers grote verbazing
een moordzaak op zijn bureau.
Het lijkt een uit de hand
gelopen overval, maar als blijkt
dat het slachtoﬀer banden had
met neonazi’s, wordt al snel
duidelijk dat er een link is met
Signes zaak. En de winter in
Kopenhagen is pas net
begonnen… Winterland is een
briljante, indringende en goed
geschreven thriller over het
kwaad, eenzaamheid en
machteloosheid in de
hedendaagse maatschappij, en
bovendien ontzettend
spannend. 'Deens duo levert
topthriller af.' **** De Telegraaf
'Het mooiste aan Winterland
zijn de geloofwaardige
karakters. Zoals het hoort bij
Scandinavische thriller
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overheerst de melancholie en
stille wanhoop. Maar Faber en
Pedersen hebben die wel met
een ragﬁjne pen en gevoel voor
maat vastgelegd. Topvermaak.'
NRC Handelsblad Winnaar van
de Krimimessen publiekprijs
2021
Reboot Amy Tintera 2016-06-15
De zeventienjarige Wren
Connolly werd vijf jaar geleden
neergeschoten. Na 178
minuten kwam ze weer tot
leven – als Reboot. Reboots zijn
ongekend sterk, snel en
onkwetsbaar, maar hoe langer
ze dood zijn geweest hoe
minder menselijk ze
terugkeren. Wren is met haar
178 minuten de dodelijkste
Reboot die er is. Callum
Tweeëntwintig daarentegen is
nog praktisch menselijk. Wren
moet hem opleiden tot soldaat,
maar Callum is langzaam, stelt
te veel vragen en heeft altijd
een glimlach op zijn gezicht. De
training verloopt moeizaam,
maar Callum maakt iets in haar
los. Als ze in zijn buurt is, voelt
ze zich menselijker dan ooit.
Wren heeft nog nooit een bevel
genegeerd, maar wanneer ze
het bevel krijgt om Callum te
guillaume-musso-central-park-gratuit

elimineren besluit ze alles op
alles te zetten om hem te
redden. Lissa Price, auteur van
Starters - Een bottenbrekende
heldin vecht voor haar leven,
haar liefde en voor wat er nog
over is van haar mensel?kheid
in deze frisse k?k op een wereld
waarin alles mis is gegaan.
Veronica Rossi, auteur van Een
wereld zonder hemel - Vol vaart
en aangr?pend… Ik heb dit
boek verslonden!
Vlucht uit New York Guillaume
Musso 2014-07-01 Als Nikki s
vijftienjarige zoon Jeremy
verdwenen is, neemt zij contact
op met haar ex-man Sebastian,
die sinds de scheiding zeven
jaar geleden maar weinig
interesse in zijn zoon heeft
getoond en zich ontfermd heeft
over hun tweelingdochter
Camille. Op zoek naar
aanwijzingen, vinden zij een
kilo cocaïne en een adres van
een pokerclub in Jeremy s
kamer. En dan ontvangt Nikki
ook nog eens een ﬁlmpje
waarop te zien is hoe Jeremy in
een Parijse metro ontvoerd
wordt. Nikki en Sebastian
vertrekken halsoverkop van
New York naar Parijs om hun
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zoon te zoeken. Maar daar blijkt
niets te zijn wat het lijkt
Central Park Guillaume Musso
2015-03-10 De Parijse
rechercheur Alice Schafer en de
Amerikaanse Gabriel Keyne
worden wakker op een bankje
in Central Park, aan elkaar
geketend met handboeien. De
twee kennen elkaar niet en
weten niet hoe ze hier
terechtgekomen zijn. Het
laatste wat Alice zich herinnert
is dat ze de avond ervoor met
haar vriendinnen uit ging in
Parijs en het laatste wat Gabriel
nog weet is dat hij
pianospeelde in een club in
Dublin. Nu heeft Alice een
vreemd wapen in de binnenzak
van haar jas en bloed op haar
shirt. Onmogelijk? En toch...
‘Onvoorspelbaar en
aangrijpend: deze
psychologische thriller beneemt
je de adem tot aan de
spectaculaire ontknoping.’ –
Metro ‘Central Park heeft alles
in zich om een bestseller te
worden. 400 bloedspannende
pagina’s!’ – RTL (radio)
Het geheime leven van Henri
Pick David Foenkinos
2017-10-19 Als een
guillaume-musso-central-park-gratuit

bibliothecaris in Bretagne
besluit om een collectie te
beginnen van alle boeken die
door uitgevers zijn afgewezen,
ontvangt hij ongelooﬂijk veel
manuscripten. In de enorme
stapel stuit een jonge
redactrice op een meesterwerk,
geschreven door een zekere
Henri Pick. Ze gaat op zoek
naar de schrijver en ontdekt dat
hij twee jaar eerder is
overleden. Volgens zijn weduwe
las Pick, pizzabakker van
beroep, nooit een boek en
schreef hij niets anders dan
boodschappenlijstjes. Heeft hij
soms een geheim leven geleid?
Na verschijning blijkt het boek
van Henri Pick een daverend
succes, het overrompelt de
literaire wereld. Maar ook
daarbuiten brengt zijn roman
heel wat teweeg. Redactrice
Delphine Despero start haar
carrière met een bestseller en
vindt de man van haar dromen.
Picks dochter komt midden in
de mediastorm haar
echtscheiding te boven. En ook
het leven van Jean-Michel
Rouche, een uitgerangeerde
journalist, zal drastisch
veranderen. Hij bijt zich vast in
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Picks achtergrond en betwijfelt
of het boek wel door hem
geschreven is. Zou het soms
een vooropgezet plan zijn van
de uitgeverij? Het geheime
leven van Henri Pick is een
wervelende literaire zoektocht,
vol vaart en humor geschreven,
die bewijst dat een roman ook
het leven van zijn lezers op zijn
kop kan zetten.
Tweede steen links Darynda
Jones 2013-03-19 De stoere,
sexy Charley Davidson is een
privédetective met een
bijzondere gave: ze kan doden
zien. Daarom wordt ze
regelmatig ingeschakeld om
moorden op te lossen. Als
Charley en haar beste vriendin
Cookie een vermiste vrouw
gaan opsporen, blijkt alles
ingewikkelder dan het in eerste
instantie leek. Ondertussen
wordt haar vriendje Reyes
geplaagd door demonen die
maar één ding willen: contact
met Charley. Lukt het Charley
om de vermiste vrouw terug te
vinden en haar geliefden te
beschermen tegen het Kwaad?
Darynda Jones won met haar
debuut Eerste steen rechts de
Golden Heart® voor de Beste
guillaume-musso-central-park-gratuit

Paranormale Roman. `De
perfecte balans tussen humor
en suspense. Publishers Weekly
`Als je niet kunt kiezen tussen
de genres thriller, chicklit en
fantasy dan is dit jouw boek.
Viva
Noc v Central Parku Guillaume
Musso 2017-01-01 New York,
osm hodin ráno. Alice, mladá
pařížská policistka, a Gabriel,
americký jazzový pianista, se
spolu probudí připoutaní jeden
ke druhému na lavičce v
Central Parku. Neznají se a ani
si nevzpomínají, že by se někdy
potkali. Jak se do takové situace
dostali a proč je na Alicině košili
krev? A kde se v její kapse
vzala cizí zbraň? Společně se
pouštějí do pátrání po vlastních
stopách a odhalují nečekanou
pravdu, která od základů změní
jejich životy.
Het weeshuis Franck Thilliez
2012-04-02 Rechercheur Lucie
Henebelle is op zoek naar de
maker van een oude ﬁlm die
vol verborgen beelden met
geweldsscènes zit. Ze wordt
getipt over een connectie met
een lopend moordonderzoek
waarbij vijf verminkte lichamen
zijn opgegraven. Handen, ogen
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en hersenen zijn met
chirurgische precisie
verwijderd. Commissaris Franck
Sharko weet eerst niet wat hij
aanmoet met de frêle,
ambitieuze Lucie. Maar al snel
zitten ze samen tot hun nek in
een zaak, waarvan het spoor
leidt naar een weeshuis met
een gruwelijk verleden... Franck
Thilliez (1973) woont in Pas-deCalais, in Noord-Frankrijk. Hij
debuteerde met de
bloedstollende thriller Het
gruwelhuis (2006), die in
Frankrijk werd bekroond met de
belangrijkste publieksprijs: de
Prix Polar SNCF. Het weeshuis,
dat ook in Amerika verschijnt, is
zijn internationale doorbraak.
Niemand komt je redden Alex
Marwood 2020-05-12
‘Verschrikkelijk spannend, met
geweldige personages.’
Stephen King Toen Romy klein
was, werd er niet over de
doden gesproken. Diep in de
bossen van Noord-Wales,
achter metershoge stenen
muren, houden de leden van de
sekte De Ark zich schuil. Hun
bestaan is in nevelen gehuld,
zorgvuldig verborgen voor de
buitenwereld. Dan slaat het
guillaume-musso-central-park-gratuit

noodlot toe: een mysterieus gif
snijdt als een mes door de
gemeenschap en eist de levens
van honderden leden. Chaos
breekt uit. In paniek slaan de
overlevenden op de vlucht.
Onder hen bevindt zich Romy.
Zij is opgegroeid in de sekte en
als ze zich wil redden in de
vreemde buitenwereld, zal ze
een paar belangrijke lessen
moeten leren. Zoals wie je kunt
vertrouwen, en wie je moet
vrezen. En wat haar moeder al
die jaren geleden zoveel angst
aanjoeg dat ze haar dochter
achterliet. En bovenal: dat
Romy’s wens om de sekte te
vergeten niet betekent dat de
sekte haar ook vergeten is. De
pers over Alex Marwood
‘Zelden heb ik een boek
gelezen dat ik zó moeilijk kon
wegleggen!’ The Independent
‘Perfect geplot en spannend
vanaf de eerste pagina. Om
diep in de nacht uit te lezen.’
Library Journal ‘Marwood is een
meester van de moderne
misdaadﬁctie.’ Booklist
Het meisje uit Brooklyn
Guillaume Musso 2017-05-02 Ik
herinner me het moment nog
goed. We keken uit over zee,
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toen Anna me een vraag stelde.
‘Als ik iets vreselijks deed, zou
je dan nog steeds van me
houden?’ Wat zou jij gezegd
hebben? Anna was de vrouw
van mijn leven. Over drie
weken gingen we trouwen.
Natuurlijk hield ik van haar, wat
ze ook op haar geweten zou
hebben. Tenminste, dat dacht
ik. Maar ze begon zenuwachtig
in haar tas te rommelen en liet
me een foto zien. ‘Dit komt
door mij.’ Ik staarde naar haar
geheim, verbijsterd, en wist dat
onze levens voorgoed
veranderd waren. Geschokt
stond ik op en vertrok, zonder
nog een woord te zeggen. Toen
ik terugkwam was Anna
verdwenen. Sindsdien ben ik
naar haar op zoek.
‘Ondraaglijke spanning! Als je
dit boek openslaat leg je het
niet meer weg voordat je weet
wie het meisje uit Brooklyn
werkelijk is. Bereid je voor op
een paar slapeloze nachten...’ –
METRO ‘Een thriller met een
briljante plot. Opnieuw weet
Musso de lezers te misleiden en
te intrigeren.’ – LE PARISIEN
De verdwenen stad Camilla
Sten 2019-08-02 'Deze thriller
guillaume-musso-central-park-gratuit

doet me aan Stephen King
denken en heeft me van de
eerste tot de laatste bladzijde
gegrepen. Camilla Sten is een
auteur om goed in de gaten te
houden.' - Camilla Grebe,
auteur en winnaar van de
prestigieuze prijs Best
Scandinavian Suspense 2018.
Een klein Zweeds dorp in de
jaren vijftig komt groot in het
nieuws als de hele populatie
van de stad zonder één
aanwijzing verdwijnt. Het
mysterie wordt niet opgelost en
al snel raakt de gebeurtenis in
de vergetelheid. Alice groeit op
met een fascinatie voor deze
wonderlijke gebeurtenis uit het
verleden. Haar grootmoeder
heeft haar het verhaal verteld.
Zij verloor haar hele familie
tijdens deze onverklaarbare
verdwijning. Als Alice volwassen
is, verzamelt ze een groep
vrienden met wie ze een
documentaire over dit
fenomeen wil maken. Met als
doel: voor eens en altijd
uitzoeken wat er echt is
gebeurd. De groep vrienden is
de eerste in vijftig jaar die deze
vreemde 'dodenstad' bezoekt.
Al beginnen ze daaraan te
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twijfelen als ze er eenmaal zijn.
Skidamarink Guillaume Musso
2020-09-30 SKIDAMARINK
INTROUVABLE DEPUIS DES
ANNÉES, LE TOUT PREMIER
ROMAN DE GUILLAUME MUSSO
ENFIN RÉÉDITÉ ! Alors que le
vol de La Joconde fait la une de
tous les journaux, quatre
personnes qui ne se
connaissent pas reçoivent un
fragment découpé de la célèbre
oeuvre de Léonard de Vinci,
accompagné d’un mystérieux
rendez-vous dans une chapelle
de Toscane. Pourquoi eux ? Qui
les a choisis ? Quel plan se
cache derrière ce coup d’éclat ?
Ils l’ignorent encore, mais à
l’instant même où ils décident
de résoudre ensemble cette
énigme, leur vie prend un
tournant dangereux, exaltant et
sans retour. Depuis
Skidamarink, paru en 2001,
Guillaume Musso a publié dixsept romans qui ont conquis
des dizaines de millions de
lecteurs dans le monde. Il est
aujourd’hui l’auteur le plus lu
en France, pour la dixième
année consécutive. Ce tout
premier thriller, mêlant
mystère, suspense, amour et
guillaume-musso-central-park-gratuit

aventure, révèle déjà son talent
sans pareil pour raconter une
histoire à la croisée des genres.
« UN THRILLER POSITIF ET
GÉNÉREUX. » Claude Mesplède
« UNE PETITE MERVEILLE. (...)
LE LECTEUR SE LAISSERA
SÉDUIRE PAR L’ACCUMULATION
DES QUALITÉS ROMANESQUES.
» Alain Lallemand, Le Soir « UN
THRILLER AUX ALLURES DE JEU
DE PISTE (...) UN DA VINCI
CODE AVANT L’HEURE. » Blaise
de Chabalier, Le Figaro
littéraire
La ﬁlle de papier Guillaume
Musso 2010-04-01 Quand la vie
ne tient plus qu'à un livre ! "
Trempée jusqu'aux os et
totalement nue, elle est
apparue sur ma terrasse au
beau milieu d'une nuit d'orage.
– D'où sortez-vous ? – Je suis
tombée. – Tombée d'où ? –
Tombée de votre livre. Tombée
de votre histoire, quoi ! " Tom
Boyd, un écrivain célèbre en
panne d'inspiration, voit surgir
dans sa vie l'héroïne de ses
romans. Elle est jolie, elle est
désespérée, elle va mourir s'il
s'arrête d'écrire. Impossible ? Et
pourtant ! Ensemble, Tom et
Billie vont vivre une aventure
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extraordinaire où la réalité et la
ﬁction s'entremêlent et se
bousculent dans un jeu
séduisant et mortel...
Nacht im Central Park von
Guillaume Musso (Lektürehilfe)
Sybille Mortier 2019-02-14
Nacht im Central Park von
Guillaume Musso – Endlich
verständlich mit der
Lektürehilfe von
derQuerleser.de! Diese klare
und zuverlässige Analyse von
Guillaume Mussos Nacht im
Central Park aus dem Jahre
2014 hilft Dir dabei, den
Bestsellerschnell in seinen
wichtigsten Punkten zu
erfassen. Alice aus Paris und
Gabriel wachen an einem
Morgen aneinander gefesselt
im Central Park auf. Sie kennen
sich nicht und wissen nicht, wie
sie dorthin gekommen sind. Die
beiden beschließen, der Sache
auf den Grund zu gehen. In
dieser Lektürehilfe sind
enthalten: • Eine vollständige
Inhaltsangabe • Eine
übersichtliche Analyse der
Hauptﬁguren mit interessanten
Details • Eine leicht
verständliche Interpretation der
wesentlichen Themen • Fragen
guillaume-musso-central-park-gratuit

zur Vertiefung Warum
derQuerleser.de? Egal ob Du
Literaturliebhaber mit wenig
Zeit zum Lesen, Lesemuﬀel
oder Schüler in der
Prüfungsvorbereitung bist, die
Analysereihe derQuerleser.de
bietet Dir sofort zugängliches
Wissen über literarische Werke
– ganz klassisch als Buch oder
natürlich auf Deinem Computer,
Tablet oder Smartphone! Viele
unserer Lektürehilfen enthalten
zudem Verweise auf
Sekundärliteratur und
Adaptionen, die die Übersicht
sinnvoll ergänzen. Literatur auf
den Punkt gebracht mit
derQuerleser.de!
Central Park Guillaume Musso
2017
Schuilplaats Harlan Coben
2012-07-05 Dat Myron Bolitar
een niet al te goede relatie met
zijn broer had, was voor de fans
al duidelijk. Dus wat moet hij
als zijn neefje Mickey onder zijn
toezicht wordt geplaatst? Voor
Mickey Bolitar kan het leven
niet veel ellendiger worden.
Nadat hij zijn vader heeft zien
sterven en zijn moeder in een
afkickkliniek is opgenomen,
moet hij bij zijn wereldvreemde
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oom Myron gaan wonen en tot
overmaat van ramp moet hij
ook nog naar een andere
school! Een nieuwe school
betekent nieuwe vrienden en
nieuwe vijanden. Gelukkig voor
Mickey betekent het ook een
fantastische nieuwe vriendin,
Ashley. Het lijkt erop dat
Mickeys leven eindelijk weer in
de lift zit - totdat Ashley
spoorloos verdwijnt. Maar
Mickey is niet van plan om nog
iemand kwijt te raken en besluit
Ashleys spoor te volgen. Zijn
zoektocht leidt hem naar een
huiveringwekkende
onderwereld en hij komt
erachter dat Ashley niet is wie
ze beweerde te zijn. En
datzelfde geldt voor zijn
overleden vader. Al snel
ontdekt Mickey een
samenzwering die zo
schokkend is dat zijn
schoolzorgen erbij in het niets
vallen. Het leven zoals hij dat
kende, komt volledig op losse
schroeven te staan...
Brieven aan Camondo
Edmund de Waal 2021-05-20
Auteur van 'De haas met ogen
van barnsteen' De joodse
bankiersfamilie Camondo
guillaume-musso-central-park-gratuit

vestigde zich in de jaren 1870
in Parijs. Ze betrokken een
spectaculair stadspaleis aan het
Parc Monceau, enkele deuren
naast het huis van de familie
Ephrussi – bekend uit De haas
met ogen van barnsteen. De
familie begaf zich in de hogere
culturele kringen van de Parijse
belle époque – de wereld van
Proust, de gebroeders De
Goncourt, maar ook van
antisemitisme en de
Dreyfusaﬀaire. Graaf Moïse de
Camondo vulde het huis voor
zijn zoon Nissim met de
grootste privécollectie van
achttiende-eeuwse Franse
kunst. Toen Nissim omkwam in
de Eerste Wereldoorlog, werd
het huis een gedenkplaats, en
dat is het tot de dag van
vandaag. In 1942 werden
Moïses dochter Béatrice en
haar man en kinderen naar
Auschwitz gedeporteerd, waar
ze werden omgebracht.
Dwalend door het huis brengt
Edmund de Waal aan de hand
van de voorwerpen, het
meubilair en de kunst het huis
en haar bewoners tot leven. De
brieven die hij schrijft aan
Camondo vormen een
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monument voor een unieke
familie: toonaangevend in hun
tijd, maar vermorzeld door de
geschiedenis.
Eerste steen rechts Darynda
Jones 2012-07-09 De stoere en
sexy Charley Davidson is een
privédetective met een
bijzondere gave: ze kan doden
zien. Daarom wordt ze
regelmatig ingeschakeld om
moorden op te lossen. Maar de
laatste tijd is er nog iets anders
aan de hand: regelmatig krijgt
Charley in haar dromen bezoek
van een knappe, mysterieuze
jongen. Wat hij met haar doet is
met geen pen te beschrijven.
Wie is hij? En leeft hij echt of is
hij ook een dolende geest?
Charley weet niet wat ze op het
spel zet als ze zich aan hem
overgeeft, maar hem weerstaan
kan ze ook niet! Darynda Jones
won met Eerste steen rechts de
Golden Heart® voor de Beste
Paranormale Roman. Haar
debuut vormt de start van een
driedelige serie, waarin Charley
Davidson de hoofdrol speelt.
Tweede steen links is het
volgende deel en verschijnt in
2013 in Nederland. Darynda
woont in New Mexico, samen
guillaume-musso-central-park-gratuit

met haar man en hun zoontjes.
Geiger Gustaf Skördeman
2021-02-23 Een spectaculaire
nieuwe stem uit Scandinavië
Als een oude vrouw net
afscheid heeft genomen van
haar kleinkinderen die even op
bezoek waren, gaat de
telefoon. Ze haast zich op te
nemen. Uit de hoorn klinkt één
woord: Geiger. Al tientallen
jaren wacht ze op dit bericht,
maar toch komt het
onverwacht. Ze weet wat ze
moet doen. De oude vrouw pakt
een pistool, schroeft er een
geluiddemper op en loopt naar
haar man toe, die
nietsvermoedend in zijn stoel
zit. Ze zet de loop tegen zijn
achterhoofd, haalt de trekker
over, en verlaat haastig het
huis. De schokkende moord in
Bromma valt buiten het
werkgebied van politieagente
Sara Nowak, maar haar
collega's weten dat ze het
slachtoﬀer kent, en tegen de
wil van haar leidinggevenden
sluit ze zich aan bij het
onderzoeksteam. De vragen
stapelen zich op en het is
duidelijk dat de antwoorden in
het verleden liggen – een
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verleden waarin ooit een
verwoestend plan is gesmeed
dat nu tot een uitbarsting komt.
Met angst en beven Amélie
Nothomb 2000 Een Belgische
vrouw werkt in 1990 voor een
jaar in een Japans bedrijf in
Tokio, waar ze stuit op
onthutsende cultuurverschillen.
Kinderen van de sekte Mariette
Lindstein 2018-10-03 Vijftien
jaar zijn verstreken sinds Soﬁa
ontsnapte uit ViaTerra. De
notoire sekteleider Franz
Oswald is sindsdien niet meer
in het openbaar gezien, maar
wanneer er een verwoestende
storm over de Zweedse
westkust raast stapt hij uit de
schaduw. Met zijn boodschap
over wederopbouw en een
nieuwe wereld is hij populairder
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dan ooit. Maar achter die
openbare façade botviert hij
zijn wrede en manipulatieve
tirannie op met name de
kinderen van de sekte. Ook
Oswalds zonen Thor en Vic zijn
klaargestoomd om als trouwe
soldaten van ViaTerra te
dienen. Maar hoe ouder Thor
wordt, hoe meer zijn twijfel
groeit. Wie is zijn vader
eigenlijk? En hoe ver wil hij
gaan om zijn macht te
behouden? Soﬁa runt nu een
opvangcentrum voor jonge
mensen die willen loskomen
van sektes. Maar het pand is
door de storm met de grond
gelijk gemaakt. Ze heeft
zichzelf voorgenomen ver uit
Oswalds buurt te blijven. Dat
blijkt moeilijker dan ze dacht...
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