At The Citys Edge Marcus Sakey
Eventually, you will certainly discover a new experience and realization by spending more cash. yet when? reach you take on that you require to get those every needs past having significantly cash? Why dont you attempt to
acquire something basic in the beginning? Thats something that will guide you to understand even more not far off from the globe, experience, some places, subsequently history, amusement, and a lot more?
It is your categorically own times to put-on reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is At The Citys Edge Marcus Sakey below.

Dark matter Blake Crouch 2016-08-26 Het leven bestaat uit keuzes. Door één pad te kiezen, sluit je het andere af. Maar wat als dat nu eens niet zo is? Wat als je in een andere werkelijkheid dat andere pad volgt. Wat als je
spijt krijgt van je keuzen? 'Ben je gelukkig met je leven?' Dat zijn de laatste woorden die Jason Desson hoort vóórdat de gemaskerde ontvoerder hem bewusteloos slaat. En voordat hij wakker wordt en merkt dat hij
vastgeketend is aan een ziekenhuisbed, omgeven door mensen die hij niet kent, die gekleed zijn in beschermende pakken en een man die Jason nog nooit heeft gezien naar hem glimlacht en zegt: 'Welkom terug, vriend.' IN
de wereld waarin Jason Wakker is geworden is niets zoals hij gewend is. Zijn vrouw is niet zijn vrouw. Zijn zoon is nooit geboren. Jason zelf is geen doorneeprofessor in natuurkunde. Is déze wereld of de wereld waar hij
vandaan komt een droom? En zelfs als de wereld die hij zich herinnert echt is, hoe kan hij die dan ooit weer terugvinden? De antwoorden liggen in een reis die wonderlijker en afschuwelijker is dan alles wat hij zich ooit had
kunnen voorstellen. Een reis die hem dwingt naar de donkerste krochten van zijn ziel te kijken, terwijl hij het moet opnemen tegen een angstaanjagende, nagenoeg onverslaanbare vijand.
The Blade Itself Marcus Sakey 2007-01-09 Leaving his past as a professional thief behind after his best friend and partner Evan is sent to prison, Danny Carter feels safe in his new life, until Evan returns, out on early parole
and determined to draw Danny back into a criminal career.
Onvindbaar Terri Blackstock 2017-05-05 ‘Onvindbaar’ van Terri Blackstock gaat verder bij de cliffhanger waarmee ‘Op de vlucht’ eindigde: rechercheur Dylan heeft Casey laten gaan toen de politie op het punt stond haar te
arresteren. Ze heeft geen idee waarom, maar wat ze wel weet is dat ze zich weer onvindbaar moet maken. Nieuwe naam, nieuwe look, nieuwe stad, nieuwe baan. Maar dat is niet genoeg om zichzelf gerust te stellen. De
moordenaar van Brent moet achter de tralies komen en zij is de enige die daarvoor kan zorgen. Ze wil Dylan wel vertrouwen, maar durft ze dat ook? Als haar zus Hannah ook bij de zaak betrokken raakt, moet Casey in actie
komen. Voor Hannah heeft ze alles over, zelfs een levenslange gevangenisstraf. Zou het haar zus helpen als ze zichzelf aangeeft?
Sex, Thugs, and Rock & Roll Todd Robinson 2009-05-26 My fingers can't find the bullet holes. They're there, because they brought me down. Like a guitar riff sharp enough to slit a throat or the devil's amplifiers shrieking
through the lonely night, this bonanza of blood and brawn rings with the vibe of the best new noir suspense. Culled from the net's most hardcore, award-winning site, these fresh, raw, and uncut stories pack a stiff punch. . .
"As long as she keeps calling me, there's hope. Hope is a dangerous thing." No matter where you turn--a pair of bisexual, ass-kicking Vikings on a slaughter trip; a sexy forty-something thief with angles as lethal as her curves;
a porn-comic artist up against one deadly last laugh; a city's most savage gang under the gun and way out of time; or a south-of-the-borderland sleaze pit where everyone's a winner--no one gets out alive. . . "Escape is a
bitch. A man alone and on foot would have to be crazy to try. Apparently he was." Rev up for a speed-fueled hell-trip through the dark side, where a backbeat can kill, no scene falls short of badass, and the hooligans bay at
the moon. . . "This book is dripping so much blood and guts and marrow, it's impossible to read it in more than a single sitting. Be prepared to be shattered, shell-shocked and bruised, as Thuglit's emissaries continue to write
wrongs that are very, very right." --Sarah Weinman Big Daddy Thug/Todd Robinson's writing has appeared in Plots With Guns, Danger City, Demolition, Out Of The Gutter, Pulp Pusher, Crimespree and Writers Digest's The
Year's Best Writing 2003. He was nominated for a 2006 Derringer Award from the Short Mystery Fiction Society, and is the creator and chief editor of Thuglit.com. The stories he's edited for Thuglit.com have been nominated
for several awards, including The Derringer and The Million Writer's Award, and been have been selected for The Best American Mystery Stories and Best Noir 2006. He lives and works in New York with his wife (Lady
Detroit), a ferret named Matilda, and three freakin' cats.
The Publishers Weekly 2008
Weer opstaan op een christelijk tijdstip Joshua Ferris 2015-03-24 Paul O’Rourke, een licht chagrijnige tandarts met een goedlopende praktijk in New York, komt er langzaam achter dat hij meer nodig heeft dan een vast salaris
en de perfecte mochaccino. Maar wat? Dan begint iemand zich online voor te doen als Paul, en moet hij lijdzaam toezien hoe een website, een Facebookpagina en een Twitteraccount aangemaakt worden op zijn naam. Wat
begint als een schending van zijn privacy verandert al snel in iets angstaanjagends: de mogelijkheid dat de online versie van ‘Paul’ beter is dan het origineel. Wie doet dit en hoe kan Paul dit stoppen zonder door te draaien?
Genomineerd voor de Man Booker Prize 2014.
Cloud Inc. Rob Hart 2019-09-24 Paxton had nooit gedacht dat hij voor Cloud zou werken, het gigantische techbedrijf annex warenhuis dat een groot deel van de Amerikaanse economie heeft opgeslokt. Laat staan dat hij zou
gaan wonen in een van de enorme woon-werkcomplexen van het bedrijf. Maar vergeleken met wat er nog buiten het bedrijf over is, is het eentonige leven in de amusementshallen, open kantoren en enorme pakhuizen zo
slecht nog niet. Zinnia is undercover geïnfiltreerd bij Cloud om de duistere geheimen van het bedrijf aan het licht te brengen. In Paxton ziet zij een ideale pion, maar is zij bereid hem voor haar doel te offeren?
Library Journal Melvil Dewey 2007 Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a special section: School library journal, ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also
issued separately.
Smasher Keith Raffel 2009 Ian hunts for the truth behind a hit-and-run incident that leaves his wife Rowena in a coma, fights a corporate take-over of his business, and explores the mystery behind the death of his great-aunt
Isobel by a hit-and-driver.
Lieve dochter Elizabeth Little 2015-02-24 Janie heeft alles aan haar moeder te danken. Haar looks. Haar geld. Haar strafblad. De voormalige `It-Girl Janie Jenkins is sluw, bloedmooi en ze komt net uit de gevangenis. Tien
jaar geleden, op het hoogtepunt van haar roem, werd ze veroordeeld voor de moord op haar moeder. Als ze vrijkomt na een vormfout, gaat ze incognito op zoek naar de waarheid achter haar moeders laatste woorden, met
behulp van slechts een vage aanwijzing. Er is echter één probleempje: ze weet niet of zijzelf de moordenaar is ze is haar geheugen kwijt. Ze weet alleen dat ze een bloedhekel had aan haar moeder. Maar heeft ze haar ook
vermoord? Ze belandt in een gehucht in South Dakota, waar de kleurrijke dorpsbewoners er een vreemde levensstijl op nahouden. Intussen zit de paparazzi, overtuigd van haar schuld, haar op de hielen en moet ze alles op
alles zetten om undercover te blijven. Met behulp van een oude foto, een verlaten huis en een dagboek in geheimtaal probeert Janie de puzzelstukjes in elkaar te passen. #lievedochter
De verdediging van Jacob William Landay 2012-05-29 Andy Barber is al meer dan twintig jaar hulpofficier van justitie en leidt een gelukkig leven met zijn vrouw Laurie en hun zoon Jacob. Maar hun rimpelloze leventje wordt
opgeschud door een steekpartij. Tot Andy's verbijstering wordt zijn veertienjarige zoon verdacht van de moord. Andy doet alles om zijn zoon te beschermen, maar wanneer er belastende feiten boven water komen, zijn
huwelijk uiteen dreigt te vallen en het proces in een stroomversnelling raakt, staat Andy voor een duivels dilemma...
Waar de schimmen zijn Michael Ridpath 2010-06-10 Een eeuwenoude IJslandse saga. Een unieke brief van Tolkien Een dodelijke ontdekking' 'Stel dat de machtige ring uit Tolkiens The Lord Of The Ring-cyclus echt zou

bestaan? Te midden van het onherbergzame vulkanische landschap van IJsland waart een gerucht rond over de verkoop van een eeuwenoud verloren gewaand manuscript, dat een saga bevat over een ring met ongekende
krachten. Het manuscript, dat achthonderd jaar lang verborgen gehouden is door een IJslandse familie, is in de jaren dertig onder ogen gekomen van de schrijver J.R.R. Tolkien, die de saga gebruikte als uitgangspunt voor
zijn wereldberoemde In de ban van de ring-cyclus. Een manuscript dat voor Tolkien-verzamelaars van onschatbare waarde is. Rechercheur Magnus Jonson moet de Verenigde Staten verlaten omdat een drugskartel het op
zijn leven gemunt heeft. Hij wordt tijdelijk overgeplaatst naar zijn geboorteland IJsland om de politie daar te ondersteunen met zijn expertise. Hij heeft echter ook zijn persoonlijke redenen om voor het eerst in twintig jaar terug
te keren: hij gaat op zoek naar de moordenaar van zijn vader. Maar dan zijn er aanwijzingen dat de ring uit de saga daadwerkelijk bestaat en ergens op IJsland verborgen ligt, en blijkt het antieke manuscript opeens waardevol
genoeg om voor te doden. Michael Ridpath (1961) studeerde in Oxford en werkte enige tijd als financieel specialist en obligatiemakelaar. Met Waar de schimmen zijn schreef hij het eerste boek in een thrillertrilogie over
rechercheur Magnus Jonson.'
De groene kust Natalie Bakopoulos 2013-04-18 Aangrijpend, verstild, levensecht. Een prachtige roman over het leven van drie vrouwen op zoek naar het evenwicht tussen geweten en voorzichtigheid, tussen heimelijk verzet
en openlijk protest in een periode in de recente geschiedenis die voor velen inmiddels al lang geleden lijkt. In haar schitterende debuut, gesitueerd in Athene en Parijs, schetst Natalie Bakopoulos een prachtig beeld van drie
vrouwen, wier hartverscheurende levensverhalen en verzet zich afspelen tegen de achtergrond van de Griekse militaire dictatuur in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Athene, 1967. Terwijl het overgrote deel van de stad
slaapt, plegen Griekse militairen een razendsnel geplande militaire staatsgreep. In De groene kust zijn we getuige van deze verwoestende gebeurtenis en de wrede gevolgen ervan aan de hand van de verhalen van drie
memorabele personages. Drie vrouwen, een moeder en haar twee dochters, wier liefdeslevens en verzetsdaden zich afspelen tegen de achtergrond van dit bepalende maar weinig beschreven moment in de moderne
geschiedenis van Griekenland. Sophie, een studente Franse literatuur, die samen met haar vriendje meegesleurd wordt in het verzet tegen het regime. Haar moeder, Eleni, een arts die niet alleen worstelt met het verlies van
haar man, maar ook met het verlies van haar passie en levenslust. En Anna, het jongere zusje van Sophie, dat een opmerkelijke verandering ondergaat, van een bangelijk meisje dat aan slapeloosheid lijdt, tot een bedrogen
minnares en fanatieke studentenactiviste. Drie vrouwen, die het Grieks-zijn in het hart dragen en ieder op hun eigen manier uiteindelijk tot de conclusie komen dat opgeven geen optie is. De groene kust is een meeslepende
tour de force met onvergetelijke personages waarin de auteur de psychologie van de niet altijd zuivere motieven prachtig weet te beschrijven.
The Amateurs Marcus Sakey 2009 Four friends with dreams for a better life go too far and to save their own lives, they've had to take the lives of others, but as things unravel they wonder who are more dangerous, the men
coming after them or their best friends.
De killing David Hewson 2012-08-02 Wie heeft Nanna Birk Larsen vermoord?Deze vraag hield miljoenen tv-kijkers over de hele wereld in de ban. Alles begint wanneer inspecteur Sarah Lund zich meldt voor haar laatste
werkdag in Kopenhagen en de negentienjarige Nanna als vermist wordt opgegeven. Dezelfde dag nog wordt het lijk van de jonge vrouw gevonden. Sarah besluit instinctief haar geplande verhuizing naar Zweden uit te stellen
en samen met haar beoogde vervanger het moordonderzoek te leiden. Verschillende verdachten passeren de revue, en de jacht op de moordenaar van Nanna raakt steeds meer overschaduwd door geweld en politieke
intriges.
Grim en Schaduw Jon Skovron 2017-11-20 Grim en Schaduw is het tweede deel van Jon Skovrons trilogie Het Koninkrijk der Stormen. Opnieuw een weergaloos avontuur vol actie, gevaar, piraten en duistere magie. Grim en
Schaduw is het tweede deel van Jon Skovrons trilogie Het Koninkrijk der Stormen. Rood wordt door de biospinners tegen zijn zin omgevormd tot een meedogenloze huurmoordenaar. Als persoonlijke vriend en bodyguard van
de prins raakt hij steeds meer betrokken bij de politiek van het paleis, en daardoor leert hij al snel dat het leven tussen de adel net zo dodelijk kan zijn als dat in de straten van Nieuw Laven. Ondertussen terroriseert Hoop de
schepen van het Keizerrijk terwijl ze zich voordoet als de gevreesde piraat Torment Grim. Als ze een complot van de biospinners op het spoor komt waarbij het bloedbad in het dorp van haar jeugd niet meer dan een spelletje
lijkt, besluit ze eens en voor altijd een einde te maken aan de wandaden van de biospinners. Hoop en Rood worstelen echter steeds meer met hun nieuwe rollen en verantwoordelijkheden, en nu de biospinners hun macht
over de keizer versterken, begint de tijd te dringen. Niet alleen hun eigen lot staat op het spel, maar dat van het hele keizerrijk. ‘Jon Skovron is fantastisch!’ Ferry Visser, Rebers Boek en Buro, Zevenaar
The Two Deaths of Daniel Hayes Marcus Sakey 2011 Waking up half-drowned on an abandoned beach with no memory of who he is, a man stumbles on a BMW and assumes the identity of the person whose papers and
clothes he locates inside, soon finding himself targeted for the man's alleged activities. By the author of The Blade Itself. 60,000 first printing.
The Amateurs Marcus Sakey 2009-08-06 The new novel from "the electric jolt American crime fiction needs." (Dennis Lehane) Four friends take on a risky opportunity to steal a fortune in dirty money. But in this game, any
misstep carries lethal consequences-and these four rank amateurs are playing against the most dangerous professionals imaginable. Praise for The Amateurs and Marcus Sakey "Truly excellent. Like vintage Elmore Leonard
crossed with classic Dennis Lehane.”—Lee Child, author of A Wanted Man and Never Go Back “An authentic, original new voice.”—George Pelecanos, author of The Double and What it Was “A brainy, twisty, sometimes
twisted mystery.”--Gillian Flynn, author of Gone Girl and Sharp Objects "The reigning prince of crime fiction."--Chicago Tribune “Crime drama for the 21st century.”—National Public Radio “One of the hottest young crime
writers in the country.”—The Oregonian “Snappy writing…hair-raising.”—Entertainment Weekly Marcus Sakey is the author of Brilliance, The Amateurs, Good People, The Two Deaths of Daniel Hayes, and other novels and
stories.
Good People Marcus Sakey 2013-07-04 Tom and Anna Reed want a family. But years of unsuccessful infertility treatments have left them in debt and bereft. Then one night everything changes. The tenant in the flat below
them has passed away, leaving $400,000 in cash. All they have to do is take the money and all of their problems will be solved. But their decision puts them in the path of some ruthless men. Men who have been doublecrossed and want revenge. Good people are about to meet bad...
At the City's Edge Marcus Sakey 2009-05-14 Jason Palmer loved being a soldier. But after returning from Iraq with an "other than honourable" discharge, he's finding rebuilding his life the toughest battle yet. Elena Cruz is a
talented cop, the first woman to make Chicago's prestigious Gang Intelligence Unit. She's ready for anything the job can throw at her. Until Jason's brother, a prominent community activist, is murdered in front of his own son.
Now, stalked by brutal men with a shadowy agenda, Jason and Elena must unravel a conspiracy stretching from the darkest alleys of the ghetto to the manicured lawns of the city's power brokers. In a world where corruption
and violence are simply the cost of doing business, two damaged people are all that stand between an innocent child - and the killers who will stop at nothing to find him.
The German James Patrick Hunt 2017-02-22
Talking Book Topics 2010
Thrillers: 100 Must-Reads David Morrell 2010-07-05 The most riveting reads in history meet today's biggest thriller writers in Thrillers: 100 Must-Reads.Edited by David Morrell and Hank Wagner, Thrillers: 100 Must-Reads
examines 100 seminal works of suspense through essays contributed by such esteemed modern thriller writers as: David Baldacci, Steve Berry, Sandra Brown, Lee Child, Jeffery Deaver, Tess Gerritsen, Heather Graham,
John Lescroart, Gayle Lynds, Katherine Neville, Michael Palmer, James Rollins, R. L. Stine, and many more.Thrillers: 100 Must-Reads features 100 works - from Beowulf to The Bourne Identity, Dracula to Deliverance, Heart
of Darkness to The Hunt for Red October - deemed must-reads by the International Thriller Writers organization.Much more than an anthology, Thrillers: 100 Must-Reads goes deep inside the most notable thrillers published
over the centuries. Through lively, spirited, and thoughtful essays that examine each work's significance, impact, and influence, Thrillers: 100 Must-Reads provides both historical and personal perspective on those spellbinding
works that have kept readers on the edge of their seats for centuries.
Chicago 2007
Leugens Michael Grant 2013-10-11 Lekker lezen met de PrismaDyslexie-serie! Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder
moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. GONE Leugens: deel drie in de superverslavende serie van Michael Grant... Het is
ondertussen vier maanden geleden dat alle volwassenen en kinderen van vijftien jaar en ouder verdwenen zijn. Het leven in de fakz wordt steeds harder en grimmiger. De kinderen hebben een stadsraad opgericht, maar Sam

baalt er behoorlijk van dat hij nu iedere beslissing aan hen moet voorleggen. Hij vertelt hen dan ook niets over Orsay, die beweert dat ze dromen kan opvangen van de volwassenen aan de andere kant van de muur. Veel
kinderen geloven haar, maar wie zegt dat haar visioenen kloppen? Ook zwijgt Sam over andere vreemde dingen die gebeuren. Al snel ontstaan er allerlei geruchten. Wie spreekt nu eigenlijk de waarheid? Als Sam en Astrid
ruzie krijgen, weten de kinderen al helemaal niet meer wie ze kunnen vertrouwen. Het wordt te veel voor Sam. Hij rent weg, juist als de Human Crew de stad in brand zet. In de chaos die ontstaat, verliest ook de intelligente
Astrid de controle. Wat moet er worden van de kinderen in de FAKZ als zelfs de twee sterkste personen het niet meer zien zitten.
De tweeling van Highgate Audrey Niffenegger 2011-10-07 De tweelingzusjes Julia en Valentina hebben een abnormaal sterke onderlinge band. Op een dag krijgen ze een brief van een Engelse advocaat. Hun tante Elspeth
Noblin, die ze nooit ontmoet hebben, is overleden en laat haar Londense appartement na aan haar nichtjes. Nadat ze van hun verbazing bekomen zijn, besluiten de meisjes deze kans op avontuur te grijpen en te verhuizen
naar Elspeths prachtige flat, die uitkijkt op de Highgate begraafplaats in Londen. Ze leren de andere bewoners van het gebouw kennen, onder wie Robert, de minnaar van hun overleden tante Elspeth, die alles over de
begraafplaats lijkt te weten. Gaandeweg ontdekken de meisjes dat er nog veel leven is op Highgate. Vooral hun tante lijkt haar aardse leven niet goed achter zich te kunnen laten... Een meeslepende roman over liefde en de
kracht van het leven - zelfs na de dood.
Geen rust voor de doden Andrew F Gulli 2012-04-15 Zesentwintig auteurs drukken elk hun stempel op het verhaal en bouwen de spanning op naar een explosieve finale. Wanneer Christopher Thomas, curator van het McFall
Art Museum in San Francisco, wordt vermoord en zijn lijk in een ijzeren maagd in een Berlijns museum wordt gevonden, is zijn vrouw Rosemary de hoofdverdachte. Ze wordt berecht, veroordeeld en geëxecuteerd. Tien jaar
later is ex-rechercheur Jon Nunn ervan overtuigd dat men de verkeerde ter dood heeft gebracht. Hij wil iedereen die aanwezig was tijdens de nacht dat Christopher stierf, bijeenroepen om de waarheid te achterhalen. Maar de
moordenaar stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het verleden begraven blijft...
The House on Pine Terrace Phillip Margolin 2018-01-08 Prepare for edge-of-your-seat suspense in this Thriller Short. Originally published in THRILLER 2 (2009), edited by #1 New York Times bestselling author Clive Cussler.
This be-careful-what-you-wish-for Thriller Short from bestselling author Phillip Margolin tells what happens when a cop meets the man of her dreams, who lives in the house of her dreams. Monica Esteban grew up poor, on
occasion helping her single mother clean houses. That’s when she first saw the big white house on Pine Terrace. Her mother called her princess and told her that one day she would marry a rich prince and live in a castle. The
castle she dreamed of was the big white house. But that would never happen on a cop’s salary. At least that’s what she thought until she received an inconceivable dinner invitation from the most unlikely man imaginable.
Dinner is everything she hoped it would be. Dan Emery is a perfect gentleman, making the next two months pass like a fairy tale…until her dream comes to an end and she finds out just how much it costs to live in the big
white house on Pine Terrace. Don’t miss any of these exciting stories from Thriller 2: The Weapon by Jeffery Deaver Remaking by Blake Crouch Iced by Harry Hunsicker Justice Served by Mariah Stewart The Circle by David
Hewson Roomful of Witnesses by R.L. Stine The House on Pine Terrace by Phillip Margolin The Desert Here and the Desert Far Away by Marcus Sakey On the Run by Carla Neggers Can You Help Me Out Here? by Robert
Ferrigno Crossed Double by Joe Hartlaub The Lamented by Lawrence Light Vintage Death by Lisa Jackson Suspension of Disbelief by Tim Maleeny A Calculated Risk by Sean Chercover The Fifth World by Javier Sierra
Ghost Writer by Gary Braver Through a Veil Darkly by Kathleen Antrim Bedtime for Mr. Li by David J. Montgomery Protecting the Innocent by Simon Wood Watch Out for My Girl by Joan Johnston Killing Time by Jon Land
Boldt’s Broken Angel by Ridley Pearson
Bloedlijn James Rollins 2013-03-19 In het achtste deel van de Sigma Force-reeks van bestsellerauteur James Rollins is Het Gilde erop uit om een nieuwe historische gebeurtenis te manipuleren: de Amerikaanse
presidentsverkiezingen. In Bloedlijn, het achtste deel van de Sigma Force-avonturenthrillerreeks van bestsellerauteur James Rollins, is het Sigma-team in Somalië wanneer Het Gilde zijn volgende plan in werking stelt in de
VS... Galilea, 1025. In een eeuwenoude citadel vindt een tempeliersridder een lang verborgen heilige schat: de Bachal Isu, de staf van Jezus. De staf is een relikwie van onschatbare waarde en bevat mysterieuze krachten die
de mensheid voor altijd zullen veranderen. Bijna duizend jaar later kapen Somalische piraten voor de kust van Afrika een jacht en ontvoeren daarbij een passagier, de zwangere dochter van een prominente Amerikaanse
politicus. Het Sigma-team krijgt de opdracht om de vrouw uit de Somalische jungle te redden. Het team moet de confrontatie aangaan met het Gilde, een duistere orde die door de eeuwen heen belangrijke historische
gebeurtenissen heeft gemanipuleerd. Hun volgende doelwit: de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen. James Rollins is een internationale bestsellerauteur. Zijn Sigma Force-thrillers worden in meer dan 40 landen
uitgegeven. Rollins studeerde diergeneeskunde en woont in het Sierra Nevada-gebergte. Hij is fanatiek speleoloog en duiker. Van zijn boeken werden in Nederland en Vlaanderen ruim 120.000 exemplaren verkocht.
Good People Marcus Sakey 2008 A family, and the security to enjoy it: that's all Tom and Anna Reed ever wanted. But years of infertility treatments, including four failed attempts at in-vitro fertilization, have left them with
neither. The emotional and financial costs are straining t
Spademan Adam Sternbergh 2014-10-15 Dystopische thriller in New York Spademan was ooit vuilnisman. Dat was voordat er een vernietigende bom viel op Times Square, voordat zijn vrouw werd gedood, voordat New York
een uitgebrande troep was. Tegenwoordig bestaat er echter ook een andere, virtuele werkelijkheid, waar alleen de allerrijksten kunnen inpluggen. De rest moet het zelf uitzoeken. En daarom werd hij een hitman. Hij stelt geen
vragen, werkt snel en is handig met een stanleymes. Dan wordt Spademan ingehuurd om de dochter van een bekende evangelist om te brengen. Zijn doelwit heeft een schokkend geheim en zijn opdrachtgever een verborgen
agenda. 'Bogart-cool, messcherp. Een uiterst verslavende pageturner.' - Entertainment Weekly 'De beste soort hard-boiled noir.' - GQ 'Dit is een pakkende genremix en een verbluffend debuut.' - Library Journal Adam
Sternbergh is journalist en schrijver. Hij werkt als cultuurredacteur voor The New York Times Magazine. Spademan is zijn debuut. De filmrechten zijn verkocht aan Denzel Washington.
Nacht op de rivier Erica Ferencik 2017-06-03 Nacht op de rivier is een onvergetelijke, must read thriller voor liefhebbers van Ruth Ware. Wini heeft geen behoefte aan een avontuur. Na een moeizame scheiding en het verlies
van haar geliefde broer wil ze alleen maar samen zijn met haar drie beste vriendinnen. Maar de energieke Pia heeft andere plannen. Plannen voor een weekendje adrenalineverhogend, adembenemend wildwaterkanoën in de
wildernis van Maine. Vijfduizend vierkante kilometer afgelegen natuur. Alleen maar bergen, rivieren en frisse lucht. Geen telefoonbereik. Geen mensen. Geen hulp... Met helder getekende personages (die tegen elkaar worden
uitgespeeld), een rake stijl en met de snelheid van de razende rivier zelf is Nacht op de rivier een onvergetelijke thriller.
Verbeten Blake Crouch 2014-02-19 Filmische en beklemmende thriller in de sfeer van Twin Peaks, Lost en Shutter Island. Regisseur M. Night Shyamalan (van onder meer The Sixth Sense en Unbreakable) heeft in opdracht
van FOX een tv-serie van deze trilogie gemaakt. De serie wordt vanaf juli 2014 op FOX uitgezonden. Welkom in Wayward Pines, een dorpje met 461 inwoners. Idyllisch gelegen in een vallei en omgeven door schilderachtige
bergpartijen waan je je haast in een modern paradijs ware het niet dat het dorp door een onder stroom staand hek met daarop prikkeldraad is omgeven, dat scherpschutters het 24 uur per dag in de gaten houden en er in het
hele dorp verborgen cameras hangen die elk woord en elke beweging registreren. De inwoners weten geen van allen hoe ze er terecht zijn gekomen. Hun wordt verteld waar ze komen te wonen, waar ze komen te werken en
met wie ze moeten trouwen. Sommigen denken dat ze dood zijn. Anderen denken dat ze onderdeel zijn van een bizar experiment. En iedereen droomt er stiekem van om te vluchten, maar degenen die het proberen komen
voor een angstaanjagende verrassing te staan. Ethan Burke heeft de wereld achter de afscherming gezien. Hij is de sheriff en de enige die de waarheid kent Wayward Pines is niet zomaar een dorp. En wat er zich aan de
andere kant bevindt, is een nachtmerrie die ieders voorstellingen te boven gaat. `Je voelt met Ethan Burke mee, alsof je samen met hem in het dorpje gevangen zit. Het is een van die boeken waarvan je op het einde zowel
spijt als opluchting voelt. Superaanrader! Bangersisters.nl
Deal met de duivel Steve Hamilton 2017-07-07 Van bestsellerauteur Steve Hamilton verschijnt nu Deal met de duivel. Voor fans van Lee Child en Harlan Coben. ‘Geloof Stephen King. Dit boek is het echte werk.’ Stephen
King Nick Mason zit al vijf jaar onschuldig gevangen voor de moord op een DEA-agent als hem de kans wordt geboden weer vrij te komen. Hij hoeft alleen maar een deal te sluiten met de meedogenloze crimineel Darius Cole.
De enige voorwaarde: als je telefoon gaat neem je op en doe je wat er van je gevraagd wordt. Nick geniet van zijn vrijheid en probeert de band met zijn ex-vrouw en dochter weer te herstellen, maar dan gaat de telefoon en
krijgt hij zijn eerste opdracht...
At the City's Edge Marcus Sakey 2009-05-14 Jason Palmer loved being a soldier. But after returning from Iraq with an •other than honourable• discharge, he•s finding rebuilding his life the toughest battle yet. Elena Cruz is a
talented cop, the first woman to make Chicago•s prestigious Gang Intelligence Unit. She•s ready for anything the job can throw at her. Until Jason•s brother, a prominent communityt activist, is murdered in front of his own son.

Now, stalked by brutal men with a shadowy agenda, Jason and Elena must unravel a conspiracy stretching from the darkest alleys of the ghetto to the manicured lawns of the city•s power brokers. In a world where corruption
and violence are simply the cost of doing business, two damaged people are all that stand between an innocent child • and the killers who will stop at nothing to find him.
The Two Deaths of Daniel Hayes Marcus Sakey 2011-06-09 “A brainy, twisty, sometimes twisted mystery.”--Gillian Flynn, author of Gone Girl A man wakes up naked and cold, half-drowned on an abandoned beach… The
only sign of life for miles is an empty BMW. Inside the expensive car he finds clothes that fit perfectly, shoes for his tattered feet, a Rolex, and an auto registration in the name of Daniel Hayes, resident of Malibu, California.
None of it is familiar. How did he get here? Who is he? While he searches for answers, the world searches for him—beginning with the cops who kick in the door of his dingy motel with drawn guns. All he remembers is a
woman’s face, so he leaves town in search of her in hopes of uncovering his true identity. But that raises the most chilling question of all… What will he find when he gets there? Praise for Marcus Sakey "Truly excellent. Like
vintage Elmore Leonard crossed with classic Dennis Lehane.”—Lee Child, author of A Wanted Man and Never Go Back “An authentic, original new voice.”—George Pelecanos, author of The Double and What it Was "The
reigning prince of crime fiction."--Chicago Tribune "The electric jolt American crime fiction needs."--Dennis Lehane “Crime drama for the 21st century.”—National Public Radio “One of the hottest young crime writers in the
country.”—The Oregonian “Snappy writing…hair-raising.”—Entertainment Weekly Marcus Sakey is the author of Brilliance, The Amateurs, Good People, The Two Deaths of Daniel Hayes, and other novels and stories.
Digital Talking Books Plus 2009
Zonder mededogen Lisa Jackson 2011-04-18 Sinds haar vader bij een overval in hun huis is doodgestoken, wordt Julia 'Jules' Farentino geplaagd door nachtmerries. Haar halfzuster Shaylee heeft haar eigen problemen: ze is
verslaafd en steelt om aan drugs te komen. Shay wordt door haar moeder naar de Blue Rock Academy gestuurd, een kostschool voor ontspoorde jongeren. Het gerucht gaat dat er een studente om het leven is gekomen. Om
Shay te beschermen solliciteert Jules naar een baan als lerares bij de Academy. Kort voor haar komst wordt er een studente gevonden die zich heeft opgehangen en balanceert een andere student op het randje van de dood.
Een hysterische Shay gelooft dat het om moord gaat. Dan wordt er weer een meisje dood aangetroffen...
The Desert Here and the Desert Far Away Marcus Sakey 2018-01-01 Prepare for edge-of-your-seat suspense in this Thriller Short. Originally published in THRILLER 2 (2009), edited by #1 New York Times bestselling author
Clive Cussler. In this Thriller Short, bestselling author Marcus Sakey tells the tale of Cooper and Nick, two army buddies facing possible death in battle and at home. Cooper and Nick formed a bond in the army. Cooper the
gunner, Nick the assistant gunner and loader. Each relying on the other…even that time when Cooper shot an unarmed man for no apparent reason. But that was Iraq. Six months later they’re sitting in a dingy Las Vegas bar.
Cooper’s life has been threatened by a man he owes money to, and once again he turns to Nick for help. Nick covered for him once. There’s no reason to believe he wouldn’t be there for him again. Or is there? And just how
far will Nick go? Don’t miss any of these exciting stories from Thriller 2: The Weapon by Jeffery Deaver Remaking by Blake Crouch Iced by Harry Hunsicker Justice Served by Mariah Stewart The Circle by David Hewson
Roomful of Witnesses by R.L. Stine The House on Pine Terrace by Phillip Margolin The Desert Here and the Desert Far Away by Marcus Sakey On the Run by Carla Neggers Can You Help Me Out Here? by Robert Ferrigno
Crossed Double by Joe Hartlaub The Lamented by Lawrence Light Vintage Death by Lisa Jackson Suspension of Disbelief by Tim Maleeny A Calculated Risk by Sean Chercover The Fifth World by Javier Sierra Ghost Writer
by Gary Braver Through a Veil Darkly by Kathleen Antrim Bedtime for Mr. Li by David J. Montgomery Protecting the Innocent by Simon Wood Watch Out for My Girl by Joan Johnston Killing Time by Jon Land Boldt’s Broken
Angel by Ridley Pearson
Mijn leven als verraadster / druk 1 Zarah Ghahramani 2008-05 Persoonlijk verhaal van een Iraanse studente, die als tegenstandster van het islamitische bewind in de beruchtste gevangenis van het land belandde.
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