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Andreas Franz Teuflische Versprechen
K rschners Deutscher Literatur-Kalender - die bew hrte Dokumentation der zeitgen
ssischen deutschsprachigen Literaturszene - umfasst in seiner 67. Ausgabe Eintr ge
zu ca. 13.000 Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Ohne literaturkritische
Wertung stellt der Literatur-Kalender die lebenden Verfasserinnen und Verfasser
sch ngeistiger Literatur in deutscher Sprache vor - unabh ngig von Staatsangeh
rigkeit und geographischem Lebens- und Wirkungsbereich. Die Artikel informieren
ber Adressen, Lebensdaten, Mitgliedschaften in Fachverb nden und literarischen
Vereinigungen, literarische Preise sowie die Ver ffentlichungen der
Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Neu bearbeitet und aktualisiert wurden auch
die umfangreichen Verzeichnisse im Anhang: ber 750 literarische bersetzerinnen
und bersetzer (mit Sprachenregister), 1.250 Verlage, 555 Literaturpreise mit den
Preistr gern der letzten Jahre, mehr als 550 Fachverb nde und literarische
Vereinigungen, Literaturh user, etwa 370 literarische Zeitschriften und Periodika
sowie literarische Agenturen, Kulturredaktionen von Rundfunk- und
Fernsehanstalten und literarische Feuilletons werden aufgef hrt.
Ein erschreckend realistischer Fall für Julia Durant: die Kommissarin aus
Frankfurt ermittelt zum fünften Mal in der Krimi-Reihe von Andreas Franz An
Page 1/18

Where To Download Andreas Franz Teuflische Versprechen
einem heißen Juni-Wochenende werden in einem schicken Apartment in der
Frankfurter Kennedyallee zwei unbekleidete Leichen gefunden. Es handelt sich um
Andreas Wiesner, einen angesehen Juwelier und Experten für Diamanten, und eine
russische Edelprostituierte. Offenbar hat der Juwelier erst seine Geliebte und dann
sich selbst durch einen Kopfschuss umgebracht. Doch nicht nur Wiesners Frau mag
das nicht glauben, auch Kommissarin Julia Durant hat Zweifel am Tathergang. Die
Mordkommission Frankfurt nimmt die Ermittlungen auf, und bald stecken Julia
Durant und ihr Team tief im Sumpf des organisierten Verbrechens. Realitätsnähe,
genaue Recherchen und natürlich Spannung bis zur letzten Seite zeichnen die
Kriminalromane von Bestseller-Autor Andreas Franz aus, der stets hervorragende
Kontakte zu Polizei und anderen Dienststellen gepflegt hat. Andreas Franzʼ KrimiReihe aus Frankfurt um die Kommissarin Julia Durant wurde ab Band 12 von
Daniel Holbe fortgesetzt und ist in folgender Reihenfolge erschienen: 1. Jung,
blond, tot 2. Das achte Opfer 3. Letale Dosis 4. Der Jäger 5. Das Syndikat der
Spinne 6. Kaltes Blut 7. Das Verlies 8. Teuflische Versprechen 9. Tödliches Lachen
10. Das Todeskreuz 11. Mörderische Tage 12. Todesmelodie 13. Tödlicher Absturz
14. Teufelsbande 15. Die Hyäne 16. Der Fänger 17. Kalter Schnitt 18. Blutwette
De dader van een reeks heftige branden lijkt uit op wraak en vernietiging. Voor
brandweerman Reed en zijn geliefde rechercheur Mia Mitchell wordt het
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persoonlijk, zij kennen veel van de slachtoffers. Karen Rose is een bestsellerauteur
in het genre Romantic Suspense. Haar thrillers staan garant voor ijzingwekkende
spanning en een flinke dosis romantiek en erotiek. In Tel tot tien (Count To Ten)
heeft Reed Solliday in zijn lange carrière bij de brandweer van Chicago nog nooit
zoiets meegemaakt als de recente uitbraak van woningbranden. De branden zijn
heftig, en nemen snel in aantal toe. De brandstichter lijkt bovendien op persoonlijke
wraak uit. Want bij elke nieuwe brand zijn mensen waar Reed en zijn nieuwe
geliefde rechercheur Mia Mitchell van houden, het slachtoffer. De dader lijkt uit op
dood en vernietiging en lijkt niet te stoppen. De tijd tikt...
Postuum verscheen in 2004 ‘Esquisse pour une auto-analyse’ van de Franse filosoof
en socioloog Pierre Bourdieu. In dit boek past hij zijn theoretisch gezichtspunt van
de reflexieve objectivering consequent toe op zijn eigen persoon en op de invloeden
van zijn sociale omgeving, die hem hebben gemaakt tot wat hij is: een breed
georiënteerde, veelzijdige socioloog. Hij vertelt over zijn onvrede met de
traditionele Franse academische filosofie, zijn kritiek op dominante figuren als
Sartre, en zijn overstap naar de destijds nauwelijks erkende sociologie. Heel
ongebruikelijk voor zijn manier van schrijven is de inkijk die hij geeft op zijn
persoonlijk leven, zijn herkomst uit een eenvoudig milieu in de Béarn, het leven op
een streng jongensinternaat in Pau, zijn indrukwekkende ervaringen als militair en
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onderzoeker in de Algerijnse bevrijdingsoorlog en de als weldadig ervaren
ontplooiing van een briljante student in het intellectuele milieu van Parijs in de
jaren vijftig.
Operazangeres Flavia Petrelli treedt op in het theater La Fenice, waar ze jaren
geleden kennismaakte met commissario Brunetti. Wanneer ze elkaar daar opnieuw
tegenkomen, vertelt ze Brunetti dat een onbekende fan haar op haar reizen volgt en
overal enorme bossen gele rozen voor haar laat bezorgen. Als de fan zich daarna
echter toegang verschaft tot haar kleedkamer en daar behalve rozen een bijzondere
ketting achterlaat, wordt duidelijk dat Flavia te maken heeft met een stalker. Dan
worden twee van haar kennissen aangevallen, en blijkt ook de operaster in groot
gevaar te zijn.
Er breekt paniek uit in Stockholm wanneer blijkt dat een prominente journalist
vermoord is omdat ze zich vóór multiculturalisme en tegen extreemrechts had
uitgesproken. Haar collega’s bij de krant ontvangen dagelijks doodsbedreigingen op
sociale media en vrezen voor hun leven. De extremist die verantwoordelijk is voor
de moord vindt dat Zweden door leugens van de media nog steeds niet doorheeft hoe
groot de dreiging van de islam is, en gaat verder met de volgende fase van het plan.
Tot de bloedstollende ontknoping is niemand meer veilig in Stockholm. Patriotten is
een donkere actiethriller over wat er kan gebeuren als extremistische dreigementen
Page 4/18

Where To Download Andreas Franz Teuflische Versprechen
op sociale media in de praktijk worden gebracht. In dit debuut van Zweeds
thrillertalent Pascal Engman worden politieke en sociale maatschappelijke angsten
werkelijkheid.
Vermoorde onschuld
Teuflische Versprechen
Salto mortale
Bevrijd mij
Eneasroman
Dianetics / druk 1
Kriminalroman
Tel tot tien
Getuige
In vertrouwen
Korruption und Menschenhandel in der besten Gesellschaft Frankfurts In der Praxis der Psychologin
Verena Michel taucht eines Tages eine v llig ver ngstigte junge Frau aus Moldawien auf: Maria
wurde, zusammen mit einigen Schicksalsgenossinnen, als Sexsklavin in einer alten Villa gehalten und
konnte ihrem Martyrium nur knapp entkommen. Die Psychologin bringt die Frau zu der befreundeten
Anw ltin Rita Hendriks. Diese ist entsetzt über das, was sie von Maria erf hrt, und setzt alle Hebel
in Bewegung, um der Frau zu helfen. Kurz darauf ist Rita tot. Ein Fall für die engagierte Frankfurter
Kommissarin Julia Durant, die bei ihren Ermittlungen bald zwei weiteren ungekl rten Morden auf die
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Spur kommt. Teuflische Versprechen von Andreas Franz: Spannung pur im eBook!
De Birgittag rden is een internaat voor jonge vrouwen met destructief gedrag. Op een donkere
herfstnacht wordt een van de opgenomen meisjes vermoord in de separeerkamer van het internaat. Ze
wordt met beide handen voor haar gezicht gevonden op het bed. Niemand heeft iets gezien en een van
de meisjes is spoorloos verdwenen. Inspecteur Joona Linna reist af naar de Birgittag rden en bevindt
zich al snel midden in de meest raadselachtige moordzaak waarop hij ooit is gestuit. Als hij op zoek gaat
naar de oplossing, worden er verwoestende krachten in werking gezet. Er zijn geen getuigen, maar kort
na de gewelddadige moord begint een vrouw in Stockholm de tiplijn van de politie te bellen met
informatie. Eerst vraagt ze geld voor haar inlichtingen, maar later verzoekt ze hen alleen maar te
luisteren, steeds wanhopiger.
Caterina Pellegrini houdt evenveel van muziek als van haar geboortestad Veneti . Wanneer ze als
muziekwetenschapper de kans krijgt om de nalatenschap van een onbekende componist te onderzoeken,
hoeft ze niet lang na te denken. De erfenis blijkt te bestaan uit twee antieke kisten met brieven en andere
papieren. Caterina hoopt op een muzikale ontdekking die haar doorbraak zou kunnen betekenen, maar
haar opdrachtgever lijkt slechts uit op financieel gewin. Uit de brieven komt stukje bij beetje het
intrigerende leven van Agostino Steffani naar voren. Hoe dieper Caterina graaft, hoe dringender haar
vragen worden. Wat had de man te maken met de grootste moordzaak van zijn tijd? En wat is de rol van
Moretti, de advocaat door wie Caterina voor deze opdracht is ingehuurd?
Karen Rose is de koningin van thrillers met een flinke dosis romantiek. In Over de schreef is de mix van
spanning en romantiek weer voelbaar op elke pagina. Een pageturner! Rechercheur Stevie Mazzetti
verloor een aantal jaar geleden haar man en zoontje bij een roofoverval. Sinds die tijd stort ze zich op
haar werk en de zorg voor haar dochtertje Cordelia. Wanneer een oud-collega van Stevie zich
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ontwikkelt tot een psychopaat en haar leven én dat van haar dochtertje bedreigt, duikt privédetective
Clay Maynard weer op in haar leven. Hij is de man die haar meermaals de liefde heeft verklaard, maar
die ze tot nu toe steeds heeft afgewezen. Clay zet alles op alles om Stevie en haar dochtertje te
beschermen en daarmee haar hart te winnen. Daarvoor moet hij wel zorgen dat zij uit handen blijft van
een moordenaar die niets te verliezen heeft...
Twee broers, Will en Jeff, en hun vriend Tom gaan een avondje stappen in hun favoriete bar in South
Beach, en sluiten een weddenschap af. Ze dagen elkaar uit om als eerste de mysterieuze jonge vrouw te
versieren die helemaal alleen aan de bar zit. Met haar donkere haar en helderblauwe ogen lijkt Suzy een
onschuldig meisje dat eenzaam zit te wachten op de man van haar dromen. Maar Suzy is niet zo na ef
als ze lijkt. Ze heeft zo haar eigen uitdaging voor de mannen een levensgevaarlijke uitdaging die het
drietal meer zal kosten dan hun lief is...
Basiswerk van de grondlegger van de Scientology Kerk.
Amtsblatt. Monografien und Periodika. Halbjahresverzeichnis. D
Klem
De knikkerverzamelaar
drie jonge vrouwen - twee trouwerijen - één liefdesgeschiedenis
Iets ouds en iets blauws
Het verkeerde moment
Roman ; [ein Julia-Durant-Krimi]
Patriotten
Deutsche Nationalbibliografie
Schets voor een zelfanalyse
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Sara Linton keert na lange tijd voor een vakantie terug naar Frant County. Daar
wordt ze ongewild geconfronteerd met de verdrinkingsdood van een jonge, mooie
studente. De verdachte, een zwakbegaafde jongen en iemand uit haar verleden,
pleegt zelfmoord voor Sara hem kan spreken. Op de celmuren zijn met bloed de
woorden IK NIET geschreven. Sara vermoedt dat Lena Adams een rol in zijn dood
heeft gespeeld en vraagt Will Trent van het Georgia Bureau of Investigation om haar
bij te staan. Zijn komst wordt niet door iedereen gewaardeerd en hij stuit bij zijn
onderzoek op een muur van stilte. Langzaam ontrafelen Sara en Will een zaak vol
explosieve geheimen, maar door de ontwikkelingen komen er nieuwe levens op het
spel te staan.
Damien Stark heeft alles: een indrukwekkende carrière, bakken met geld en een
onweerstaanbaar uiterlijk. Maar als hij Nikki Fairchild ontmoet, voelt hij zich toch een
arme man. Het probleem: Nikki is gehecht aan haar vrijheid en niet van plan die op
te geven. Maar Damien moet en zal haar hebben en zet alles op alles om haar te
veroveren. Sexy, emotioneel en romantisch - dit is het verhaal van een man en een
vrouw die overweldigd worden door een bijna verblindende aantrekkingskracht. Wat
begint als aantrekking, wordt steeds intenser. Misschien wordt het wel zo heftig dat
het onmogelijk vol te houden is. Zullen Damien en Nikki zich ooit echt aan elkaar
durven overgeven? Verslavende bestseller voor fans van stoute boeken
In een klein dorp in de Cotswolds ontmoeten drie heel verschillende jonge vrouwen
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elkaar tijdens een dorpsbijeenkomst. Beth, die net in het dorp is komen wonen om
haar dominante moeder te ontlopen, Lindy, een alleenstaande moeder van twee
kleine kinderen, en Rachel, die in het reine probeert te komen met haar gestrande
huwelijk. Alle drie proberen ze hun leven weer op te pakken en in een vlaag van
enthousiasme besluiten ze een bedrijfje op te zetten dat jonge paren de trouwdag
van hun dromen geeft voor een heel klein budget. Dit idee blijkt een gat in de markt
te zijn en voor ze het weten zijn ze druk bezig met het organiseren van stijlvolle
trouwerijen. Maar hebben ze met al hun werk voor Cupido wel in de gaten dat hij zijn
pijlen langzamerhand op hen is gaan richten?
Simon Beckett Klem Het is een snikhete zomer op het verlaten Franse platteland. De
Engelsman Sean loopt door een verwilderd bos en trapt in een wildklem. Hij raakt
bewusteloos van de pijn. Gelukkig wordt hij gevonden door een jonge vrouw,
Mathilde. Zij en haar zusje slepen hem mee naar hun afgelegen boerderij. Als Sean
opknapt, gaat hij werken voor Mathildes vader, een rauwe, norse man die jaagt en
varkens fokt. Er hangt een lugubere sfeer. Dan blijkt dat de vorige klusser verdwenen
is. Iedereen op de boerderij draagt onrustbarende geheimen met zich mee. Maar ook
Sean houdt veel verborgen... Simon Beckett beleefde zijn internationale doorbraak
met De geur van sterfelijkheid. Daarna volgden nog drie David Hunter thrillers, die
allemaal bestsellers werden. Van zijn werk werden wereldwijd 7 miljoen exemplaren
verkocht. Klem is zijn nieuwe, ambitieuze thriller die je nekharen genadeloos
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overeind zet. Over Simon Beckett: `Angstaanjagend.' Mo Hayder `Nagelbijtende
spanning.' Humo 'Goed geschreven en gecomponeerd, met gevoel voor mensen van
wie, in welke vorm dan ook, een hoek af is.' de Volkskrant Over Klem: 'Magnifiek hoe
twee verhaallijnen samenvloeien en eindigen in een bizarre ontknoping. Beckett op
zijn best!' Jacqueline de Muynck-Lamper, boekhandel Het Paard van Troje
Teuflische Versprechen In der Praxis der Psychologin Verena Michel taucht eines
Tages die völlig verängstigte Maria aus Moldawien auf: Sie wurde als Sexsklavin in
einer alten Villa gehalten und konnte ihrem Martyrium nur knapp entkommen. Die
Psychologin bringt die Frau zu der befreundeten Anwältin Rita Hendriks. Kurz darauf
ist Rita tot. Tödliches Lachen Kommissarin Julia Durant ist höchst beunruhigt. Mit der
Post hat sie einen Umschlag erhalten, in dem sich das Foto einer offensichtlich
ermordeten jungen Frau befindet. Ein makabrer Scherz oder aber grausame
Wirklichkeit? Noch während Julia und ihre Kollegen rätseln, wird eine Frauenleiche
gefunden– die Frau auf dem Foto!
Meedogenloos. Meedogenloos. Zijn nieuwe mantra. Het woord bevalt hem.
Meedogenloos. Te lang is hij die lieve jongen geweest. Zijn moeder zei het vroeger zo
godvergeten vaak dat hij dacht dat het wel waar moest zijn. `Het is zon lieve jongen.
Niet meer. Nooit meer. Op een mistige zondagochtend, op het stilste uur van de
beginnende dag, koerst de veerpont van Amsterdam CS naar Noord recht op een lijk
af. Aan een van de hoge lantaarnpalen aan de kade bungelt het lichaam van een
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man, zijn gezicht gruwelijk vertrokken, zijn broek op zijn enkels. Kyra die een
obsessie voor crime heeft springt meteen op haar scooter, scheurt langs het
Noordhollands Kanaal en komt tegelijk met de politie aan bij het IJ. Hevig
geïnteresseerd in de live moord, wat er op een PD allemaal gebeurt, hoe de politie
zich gedraagt en wat de eerste stappen in het onderzoek zijn, laat Kyra zich niet
zomaar wegsturen. Ze krijgt woorden met Maud Mertens, de verantwoordelijke
rechercheur. Op dat moment draait de wind het lichaam een beetje, en stelt Kyra
verbaasd vast dat ze de man kent. Het is Marc Gaullier, de populaire docent kunst
van haar school. Deel 1 in de reeks De Noordzeemoorden
Das Syndikat der Spinne
Het kwaad in jou
Over de schreef
Teuflische Versprechen / Tödliches Lachen
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen
Rosalinds leugen
Kurschner's Almanac of German Literature
Deutsches Literatur-Lexikon
Ik aanbid je
Roman
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De drie dochters van filmster Jillian Croft en haar beroemde echtgenoot Daniel groeien op in weelde,
ook na de tragische dood van hun moeder. Jaren later staat hun wereld op zijn kop, als ze een medische
verklaring vinden waaruit blijkt dat Jillian nooit zwanger kon zijn geweest. Olivia en Eve willen er het
fijne niet van weten, maar middelste zus Rosalind kan het niet loslaten. Ze heeft zich altijd anders
gevoeld en wil weten hoe het zit. Drie geheime schriften leiden haar naar Leila Allerton, een
operazangeres uit New Jersey, en haar grote, warme gezin met Libanese roots. Onder valse
voorwendselen sluit ze vriendschap met de familie. Durft ze te vertellen wat haar werkelijk drijft?
Autobiografisch relaas van het leven van een homoseksuele jongeman in Berlijn in de jaren twintig.
Wie kun je vertrouwen als het er écht op aankomt... Wanneer een busje verongelukt voor het huis van de
jonge privédetective Paige Holden, haast ze zich naar buiten om hulp te bieden. Tot haar stomme
verbazing is de inzittende een van haar pro bono cliënten. De vrouw heeft een schotwond en overlijdt
uiteindelijk in Paiges armen. De stervende vrouw brengt nog wat cryptische woorden uit en met haar
laatste krachten drukt ze Paige een met bloed besmeurde USB-stick in handen. Vijf jaar daarvoor heeft
openbaar aanklager Grayson Smith een moordenaar achter de tralies weten te krijgen. Wanneer Paige de
USB-stick samen met Grayson bekijkt, blijkt het materiaal te bevatten dat die eerdere veroordeling in
twijfel trekt. Het leidt Grayson en Paige naar een wereld vol afpersing, duistere geheimen en een reeks
onopgeloste moorden. Deze zaak kunnen ze alleen maar oplossen wanneer ze elkaar volledig kunnen
vertrouwen. En dat is de vraag... 'Van de eerste spannende hoofdstukken tot het bloedstollende eind. De
boeken van Karen Rose zijn ingenieus en onvergetelijk.' James Patterson 'Een echte pageturner. Al je
haren staan recht over eind bij het lezen van deze topthriller.' Tess Gerritsen De thrillers van Karen Rose
zijn wereldwijde bestsellers. Van haar verschenen in het Nederlands inmiddels Sterf voor mij, Schreeuw
voor mij, Moord voor mij, De dood in haar ogen, De mond gesnoerd en Van mij alleen.
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Een doos met eigendommen. Een vader zonder geheugen. Als Sabrina Boggs een mysterieuze collectie
van haar vaders spullen aantreft, ontdekt ze een waarheid waarvan ze niet wist dat erover gelogen werd.
De vertrouwde man met wie ze opgroeide blijkt plotseling een volstrekte vreemde. Een onverwachte
wending in haar dagelijkse routine geeft haar één dag de tijd om de geheimen te onthullen van een man
die ze dacht te kennen. Een dag waarin onbekende herinneringen, verborgen verhalen en mensen van
wie ze niets af wist aan het licht komen. Een dag die haar en degenen om haar heen voor altijd verandert.
De knikkerverzamelaar is een aangrijpend verhaal over hoe de meest alledaagse beslissingen een
uitzonderlijk grote invloed kunnen hebben op hoe we ons leven leiden. Soms blijkt dat de mensen die
het dichtst bij je staan eigenlijk de mensen zijn die je het slechtst kent... Cecelia Ahern (1981)
debuteerde met PS: Ik hou van je, dat in meer dan veertig landen de bestsellerlijsten haalde. Dit
succesvolle debuut werd in 2007 verfilmd met Hilary Swank en Gerard Butler in de hoofdrollen.
Sindsdien schreef ze onder meer Het boek van morgen, De tijd van mijn leven, Honderd namen en Love,
Rosie, dat eveneens succesvol werd verfilmd in 2014. 'Een must-read!' Marie Claire 'Kundig
geconstrueerd, vol smaak en meeslepend.' Daily Mail 'Echt volmaakt geweldig.' Grazia 'Adembenemend
en fascinerend.' Irish Independent
Zelfs voor de doorgewinterde rechercheur J.D. Fitzpatrick is de reeks zwaar toegetakelde lijken die
verspreid over de stad worden gevonden, een schokkende zaak. Hij moet het opnemen tegen een brute
moordenaar met een persoonlijke vendetta. Gerechtelijk lijkschouwer Lucy Trask heeft ondertussen zo
haar eigen motieven om zich wat afzijdig te houden van de zaak. Ze vermoedt namelijk dat zij weleens
het volgende slachtoffer zou kunnen zijn. En die angst lijkt gegrond...
Een vrachtwagen crasht op een verraderlijke weg in de Italiaanse Alpen. Niet alleen de chauffeur komt
om, maar ook acht vrouwendie in de laadruimte zaten opgesloten. Intussen wordt Carlo Trevisan, een
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beroemde advocaat, doodgeschoten in de intercity van Padua naar Venetië. Commissario Brunetti
vermoedt een verband tussen de tragedies, zeker nadat twee dagen later ook de accountant van Trevisan
wordt vermoord. Een louche bar in Padua, waar zelfs de lokale inwoners zich niet wagen, lijkt de sleutel
tot een crimineel netwerk. Maar er is nog een moord nodig voor Brunetti echt begrijpt wat er is gebeurd.
Krimanroman ; [ein Julia-Durant-Krimi]
Kurschners Deutscher Literatur-kalender 2010/2011
Jouw perfecte jaar
Hemelse juwelen
Victorious serie
Tödliches Lachen
Börsenblatt
Ein Julia-Durant-Krimi
das 20. Jahrhundert : biographisches-bibliographisches Handbuch
Monographien und Periodika--Halbjahresverzeichnis. Reihe D

Een nieuwe thriller van bestsellerauteur Karen Rose, de koningin
van Romantic Suspense. ‘Het kwaad in jou’ (Monster in the Closet)
is wederom doorspekt met spanning, erotiek, intriges, moord en
bedrog. Rechercheur Clay Maynard spoort vermiste kinderen op,
maar zijn eigen dochter Taylor is door haar moeder jarenlang bij
hem weggehouden. Al sinds haar jeugd heeft haar moeder Taylor
verteld dat haar vader een monster is, maar nu ze hem eindelijk
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ontmoet kan ze dat beeld bijstellen. Terwijl Taylor werkt als
therapeut en eindelijk nieuwe vriendschappen en familiebanden
durft aan te gaan, ligt er een gevaar op de loer. Een gevaar dat
duisterder en bedreigender is dan iedereen kan vermoeden... Karen
Rose schrijft thrillers die wereldwijde bestsellers zijn. Voor haar
boeken werd zij meermaals bekroond. Karen Rose woont en werkt in
Florida.
Je kunt niet meer dagen aan je leven toevoegen - maar wel meer
leven aan je dagen. Chinees gezegde Hannah is dolgelukkig met
haar vriend, Simon. Zijn huwelijksaanzoek laat vast niet lang meer
op zich wachten! Dan vertelt hij dat hij niet lang meer te leven heeft,
en haar dromen vallen in één klap in duigen. Toch probeert ze er
nog het beste van te maken en geeft hem een agenda cadeau,
volgekrabbeld met fijne afspraken. Maar de dag erna is Simon
verdwenen - en de agenda ook. Jonathan houdt niet van
verrassingen. Wanneer hij op nieuwjaarsmorgen een tas aan zijn
fietsstuur vindt met daarin een agenda, wil hij daar het liefst meteen
weer vanaf. Toch is er iets wat hem eraan fascineert: bij elke dag
van het nieuwe jaar staat een afspraak genoteerd. Hij neemt een
voor zijn doen gewaagde beslissing: hij gooit zijn strakke schema
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overboord en besluit de eigenaar van de agenda te gaan zoeken,
door zélf elke afspraak af te lopen.
De vraag is niet wie er schoot maar waarom. Maar niet iedereen wil
dat weten! Het is een zinderende zomerdag in Londen als Samuel
Szajkowski de school waar hij lesgeeft binnenloopt en drie
leerlingen en een collega doodschiet voordat hij zichzelf een kogel
door het hoofd jaagt. Inspecteur Lucia May wordt belast met het
onderzoek; haar collegas én de school verwachten dat zij alles snel
en zonder omhaal zal afhandelen. Hun conclusie luidt dat het een
tragedie is die niet voorspeld had kunnen worden en dat Szajkowski
een psychopaat is die niet geholpen kon worden. Maar Lucia May
neemt geen genoegen met die snel getrokken conclusie. In
gesprekken met leerlingen en leraren komt een beeld naar voren
van een school waarin psychisch geweld aan de orde van de dag is.
Van bovenaf wordt steeds meer druk op May uitgeoefend om haar
onderzoek te staken en niet langer vragen te stellen. Maar ze is
vastbesloten de onderste steen boven te krijgen, om Szajkowski's
daad te kunnen doorgronden. De gevolgen zullen groter zijn dan ze
ooit had kunnen denken.
Hij kent zijn vader alleen uit de verhalen van zijn moeder. En van
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een foto, gemaakt door een professionele fotograaf, die al zeventien
jaar in de kamer staat. Dan wekt het horloge dat zijn vader op die
foto draagt zijn nieuwsgierigheid: het staat op kwart over zeven.
Welke fotograaf is dan nog aan het werk?
Hoe ver ga je om je geliefden te beschermen? Jodi Picoult kruipt in
de huid van haar personages die voor onmogelijke keuzes worden
gesteld. De lezer kan niet anders dan zich afvragen: wat zou ik doen
in deze situatie? Trixie is veertien, mooi, en voor het eerst verliefd.
Op een dag 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.
Hypnotiserend familiedrama over een wanhopig jong meisje en de
vader die probeert haar rauwe pijn te verzachten. 'Een verscheurde
familie op de rand van de ondergang. Blijft boeien van begin tot
eind.' Publishers Weekly
Verbroken
Zwei Romane in einem Band
Van mij alleen
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De Noordzeemoorden 1 Galgenveld
De tiende cirkel
Doorgeslagen
De vrome dans
de Leidraad voor het menselijke verstand
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