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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this The Plea Eddie Flynn 2 by online. You
might not require more time to spend to go to the ebook inauguration as competently as search for them. In some
cases, you likewise complete not discover the statement The Plea Eddie Flynn 2 that you are looking for. It will
extremely squander the time.
However below, following you visit this web page, it will be consequently unquestionably simple to acquire as
without difficulty as download guide The Plea Eddie Flynn 2
It will not tolerate many become old as we run by before. You can complete it though decree something else at
house and even in your workplace. correspondingly easy! So, are you question? Just exercise just what we manage
to pay for below as without difficulty as review The Plea Eddie Flynn 2 what you following to read!

Ik zie jou Clare Mackintosh 2017-05-30 Na haar succesdebuut ‘Mea culpa’ (I Let You Go) slaagt Clare Mackintosh
er opnieuw in een geweldige thriller te schrijven. ‘Ik zie jou’ (I See You) is een thriller over forenzen, routines en
obsessie. Je treinreis, je rit naar je werk wordt nooit meer hetzelfde na het lezen van dit boek! Wanneer Zoë Walker,
tijdens een treinrit naar haar werk, tot haar verbijstering een foto van zichzelf in de krant ziet in de rubriek met
seksadvertenties, is ze vastbesloten uit te zoeken hoe die foto daar terecht is gekomen. Ze heeft geen andere
aanwijzingen dan de korrelige foto, een website en een telefoonnummer. Haar familieleden wuiven het weg als
iemand die misschien veel op haar lijkt. Maar dan verschijnt er een foto van een andere vrouw, een vrouw die net
als Zoë elke dag die trein neemt. Wanneer deze vrouw vervolgens gewurgd wordt gevonden, beseft Zoë dat ze
gevaar loopt. Maar van wie komt dat gevaar? Iemand die net als zij dagelijks die trein neemt? Iemand die precies
weet wat haar routines zijn? Van ‘Mea culpa’(I Let You Go) werden wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren
verkocht en ook ‘Ik zie jou’ (I See You) was na verschijnen direct een hit.
De zaak-Collini Ferdinand von Schirach 2012-10-03 Vierendertig jaar heeft de Italiaan Fabrizio Collini als monteur
bij Mercedes-Benz gewerkt. Altijd even onopvallend en correct. Tot hij in een Berlijns luxehotel een oude man
vermoordt. Zonder reden, zo lijkt het. De jonge advocaat Caspar Leinen krijgt de verdediging toegewezen. Wat op
het eerste gezicht een veelbelovende carrièrekans lijkt, verandert in een nachtmerrie als hij hoort wie het slachtoffer
is. De dode, een vooraanstaand Duits industrieel, is de grootvader van zijn beste vriend. In zijn herinnering een
vriendelijke, zachtaardige man. Leinen probeert de daad te begrijpen. Tevergeefs, want Collini bekent weliswaar de
moord, maar over zijn motief zwijgt hij. En zo moet Leinen een man verdedigen die niet verdedigd wil worden. De
zaak lijkt hopeloos, maar dan stuit hij op een duister hoofdstuk in de Duitse rechtsgeschiedenis
De jacht Will Dean 2021-01-07 De jacht is het eerste deel in de ijzersterke nieuwe thrillerserie rondom de dove
heldin Tuva Moodyson. HOREN Tuva Moodyson, een dove verslaggever van een lokaal Zweeds krantje, is op zoek
naar het verhaal dat haar carrière kan lanceren, in de hoop eindelijk het piepkleine dorp Gavrik te verlaten. ZIEN
Twee lichamen liggen diep in de bossen bij een afgelegen Zweeds dorpje. Hun ogen ontbreken. ZWIJGEN Een
web van leugens. Een onopgeloste moord van twintig jaar geleden. Kan Tuva de moordenaar te slim af zijn voor ze
diens laatste slachtoffer wordt? Ze wil het graag geloven. Maar daarvoor moet ze haar ergste angsten overwinnen
en diep de bossen in trekken.
Dertien Steve Cavanagh 2019-02-13 In de sensationele thriller Dertien, de internationale doorbraak van Steve
Cavanagh, beslissen dertien juryleden over het lot van de veroordeelde Robert Solomon. In de sensationele thriller
Dertien, de internationale doorbraak van Steve Cavanagh, beslissen dertien juryleden over het lot van de
veroordeelde Robert Solomon. Het beroemdste koppel uit Hollywood had de wereld aan hun voeten. Nu wordt
Hollywoodster Robert Solomon aangeklaagd voor het vermoorden van zijn prachtige vrouw. In het proces van de
eeuw wil de verdediging slechts één man in hun team: advocaat en voormalig oplichter Eddie Flynn. Alles wijst erop
dat Robert schuldig is, maar tijdens het proces begint Eddie daaraan te twijfelen. Wat als de echte moordenaar
helemaal niet terechtstaat? En wat als de moordenaar een van de juryleden is? ‘Deze misdadig goede thriller
verdient niets minder dan 5 sterren.’ Sun ‘Fenomenaal – een intrigerend gegeven, een spannende, aangrijpende
opbouw en een spectaculaire climax. Deze gast is de real deal. Vertrouw mij maar.’ Lee Child ‘Een briljante,
onverwachte, geniaal geconstrueerde puzzel. Steve Cavanagh werkt een jaloersmakend gegeven met verve uit.’
Ruth Ware
Vuil spel David Baldacci 2009-10-28 Rufus Harms zit al vijfentwintig jaar gevangen in Fort Jackson, een
zwaarbewaakte militaire gevangenis in een uithoek van Virginia. Hij is tot levenslang veroordeeld vanwege de
moord op een kind. Wat hem er ooit toe dreef het kind een blank meisje te doden, is niemand duidelijk, hemzelf ook

niet. Het enige wat hij weet is dat hij schuldig is, en dat hij daarvoor moet boeten. Dan krijgt hij een brief. Een brief
die hem van schuld vrijpleit, maar die belastend is voor personen die inmiddels hoge posities bekleden. Harms
slaagt erin het document naar buiten te smokkelen. Maar al gauw blijkt dat degenen die erdoor in gevaar dreigen te
komen er niet voor terugdeinzen geweld te gebruiken om het in handen te krijgen. En dat zij zelfs bereid zijn te
doden om de waarheid onder tafel te houden
The Liar Steve Cavanagh 2017-05-18 ***WINNER OF THE CWA GOLD DAGGER AWARD 2018*** A MISSING
GIRL. A DESPERATE FATHER. A CASE WHICH WILL TEAR THEM APART. 'Plotting that takes the breath away'
Ian Rankin 'A fantastic thriller writer' Mark Billingham * * * * * WHO IS DEADLIER ... Leonard Howell's worst
nightmare has come true: his daughter Caroline has been kidnapped. He can't rely on the cops, so Howell calls the
only man he trusts to get her back. THE MAN WHO KNOWS THE TRUTH Eddie Flynn knows what it's like to lose a
daughter and vows to bring Caroline home safe. Once a con artist, now a hotshot criminal attorney, Flynn is no
stranger to the shady New York underworld. ... OR THE ONE WHO BELIEVES A LIE? However, as he steps back
into his old life, Flynn realizes that the rules of the game have changed - and that he is being played. But who is
pulling the strings? And is anyone in this twisted case telling the truth...? * * * * * An ingenious plot, gripping action
and characters who leap off the page: discover why readers love Steve Cavanagh: 'Cavanagh stands head and
shoulders above the competition, with his skilfully plotted, action-packed and big-hearted Eddie Flynn novels . . .
highly intelligent, twist-laden and absolutely unputdownable' Eva Dolan, author of the critically acclaimed Tell No
Tales 'What a thriller! Breathlessly brilliant and fiendishly clever' Miranda Dickinson 'A cleverly constructed legal
thriller combined with a classic locked-room mystery. Eddie Flynn is fast becoming one of my favourite fictional
heroes and Cavanagh one of my favourite thriller writers.' S.J.I. Holliday, author of Black Wood 'Raymond Chandler
could have created Eddie Flynn. THE PLEA is Phillip Marlowe and Michael Connolly's Mickey Haller combined, with
a bit of Jim Thompson's THE GRIFTERS thrown in. A superb read with a main character destined to be one of the
most talked about in crime fiction.' Howard Linskey, author of The Search * If you like John Grisham, Lee Child and
Michael Connelly, you will LOVE the gripping and twisty Eddie Flynn series: 1. The Defence 2. The Plea 3. The Liar
4. Thirteen * Each Eddie Flynn thriller can be read as a standalone or in series order *
Over de bergen David Guterson 1999 Een bejaarde hartchirurg met terminale kanker rijdt met zijn jachthonden de
Rocky Mountains in om een eind aan zijn leven te maken.
De Fluisterman Alex North 2019-06-13 Alex North De Fluisterman Als de deur halfopen staat, hoor je het gefluister
vroeg of laat. De Fluisterman van Alex North is de thrillersensatie van 2019! Nog kapot van de dood van zijn vrouw
besluit Tom Kennedy met zijn zoon Jake te verhuizen naar het kleine stadje Featherbank om een nieuwe start te
maken. Maar Featherbank heeft een duister verleden. Twintig jaar geleden ontvoerde en vermoordde een
seriemoordenaar vijf jongens. Tot hij uiteindelijk werd gepakt vreesde iedereen de Fluisterman. Dat was al heel lang
geleden, en een oud misdrijf hoeft natuurlijk niet van invloed te zijn op het leven van Tom en Jake. Maar dan
verdwijnt er weer een jongen en begint Jake zich vreemd te gedragen. Hij zegt dat hij gefluister hoort bij zijn raam.
De Fluisterman van Alex North is een unieke leeservaring die je nog lang zal bijblijven.
De getuige Steve Cavanagh 2018-07-03 Voor de lezers van Michael Connelly, Lee Child en John Grisham Leonard
Howells ergste nachtmerrie is uitgekomen. Zijn dochter Caroline is ontvoerd. Op de politie kan hij niet vertrouwen
dus belt Howell de enige man waarvan hij zeker weet dat hij zijn dochter terug kan krijgen: Eddie Flynn. Eddie weet
hoe het voelt om een dochter te verliezen en zweert dat hij Caroline veilig thuis zal brengen. Nu mag hij dan wel
een succesvolle advocaat zijn, nog niet zo lang geleden begaf hij zich vaak genoeg in de onderwereld van New
York als oplichter en straatvechter om er de weg te weten. Maar zodra hij weer voet zet in zijn oude leventje, beseft
hij dat de tijd die wereld niet onveranderd heeft gelaten. De spelregels zijn herschreven en zijn tegenstanders
spelen vals. Maar wie deelt de kaarten uit? Is er ook maar iemand die de waarheid spreekt in deze zaak?
Het stroeve touw Alan Bradley 2022-09-10 Lees nu het tweede deel van de Flavia de Luce-serie, de wereldwijde
bestsellerserie van auteur Alan Bradley. In Het stroeve touw van Alan Bradley stuit Flavia op een morgen op de
beroemde poppenspeler Rupert Porson die vanwege motorpech vastzit in het dorp Bishop’s Lacey. Omdat hij moet
wachten op reparatie, voert hij een gratis show op voor de dorpsbewoners – maar de show eindigt abrupt met
Ruperts spectaculaire en onnatuurlijke dood. Terwijl de politie de grootste moeite heeft om het mysterie op te
lossen, heeft de gewiekste Flavia meer succes. Door haar slimme vragen komt ze al snel met een aantal mogelijke
verdachten. Maar daarmee komen ook duistere zaken aan het licht die vooral geheim hadden moeten blijven...
Zwarte zomer M.W. Craven 2020-06-16 Hoe kan iemand zowel dood als levend zijn? Die vraag moet rechercheur
Washington Poe beantwoorden als het slachtoffer van een brute moord ineens weer levend opduikt. Zwarte zomer
van M.W. Craven is een thriller voor de liefhebbers van Daniel Cole en M.J. Arlidge. Het is het begin van een
bloedspannende nieuwe thrillerserie met rechercheur Washington Poe in de hoofdrol. Jared Keaton: sterrenchef,
charmant, charismatisch, psychopaat... En veroordeeld voor de brute moord op zijn dochter Elizabeth. Haar lichaam
is nooit gevonden, en Keatons veroordeling is grotendeels gebaseerd op de getuigenis van rechercheur
Washington Poe. Als zes jaar later een jonge vrouw een afgelegen politiebureau binnenstrompelt met het
onweerlegbare bewijs dat zij Elizabeth Keaton is, komt Poe, die Jared Keaton achter de tralies heeft gezet, in grote
problemen. Zozeer zelfs, dat dit hem wel eens zijn baan kan kosten. ‘Het Britse antwoord op Michael Connelly’s

Harry Bosch.’ Matt Hilton
Schitterende dieren Lawrence Osborne 2018-02-20 Naomi, een Britse rijkeluisdochter, en Samantha, een
Amerikaanse uit een eenvoudig gezin, ontmoeten elkaar in de zomer op het sprookjesachtige Griekse eiland Hydra.
Tijdens een wandeling stuiten ze op een armoedig geklede, slapende jongeman, Faoud, een vluchteling uit het
oosten. Naomi overtuigt Sam ervan de vreemdeling te helpen en hem een kans te geven een bestaan op te
bouwen. Maar als er een moord plaatsvindt en een onderzoeker op het eiland verschijnt, worden de twee jonge
vrouwen gedwongen om vast te stellen bij wie hun eigenlijke loyaliteit berust. Schitterende dieren is een sfeerrijk
meesterwerk waarin Lawrence Osborne de klassenspanningen beschrijft tussen rijke Europeanen en de lokale en
allochtone mensen die hen bedienen. Het is een uniek verhaal over twee onbezonnen jonge vrouwen in een
idyllische setting, dat uitloopt op een drama met ingrijpende, morbide consequenties. Lawrence Osborne (1958)
studeerde aan Cambridge en Harvard, en woonde achtereenvolgens in Frankrijk, Italië, Marokko, Mexico, Turkije en
tegenwoordig in Bangkok, Thailand. Hij publiceerde enkele romans en reisboeken en schrijft voor onder meer The
New Yorker, Forbes en Harper's Magazine. Schitterende dieren is zijn eerste roman die in het Nederlands
verschijnt. 'Osborne is zowel een voortreffelijk stylist als een scherpe waarnemer. Laat ik er geen doekjes om
winden: dit is een geweldig boek. Het is heel moeilijk weg te leggen en het oefent een lugubere aantrekkingskracht
uit.' LIONEL SHRIVER, THE WASHINGTON POST 'Osborne is een ongelooflijk goede observator van privilege,
waarbij hij de riten en rituelen van de hogere klassen met onfeilbare precisie en een onderstroom van venijn
beschrijft. De roman doet denken aan schrijvers als Georges Simenon. Osborne is wel beschreven als een
erfgenaam van Graham Greene, en net zoals Greene is hij geïnteresseerd in wat je een morele thriller zou kunnen
noemen.' KATIE KITAMURA, THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW 'Gevoelig en elegant geschreven. Een
meesterlijke en subtiele psychologische thriller die morele ambiguïteit onderzoekt vanuit verschillende
perspectieven.' BBC CULTURE
Meisje zonder verleden Michael Robotham 2019-10-24 Niemand weet waar ze vandaan komt, niemand weet wie ze
is. Er is maar één ding zeker, ze weet wanneer je liegt. Er wordt een meisje gevonden in een huis waar zich een
afschuwelijk drama heeft afgespeeld. Ze is uitgehongerd en vies, en wil niemand vertellen wie ze is, hoe oud ze is
of waar ze vandaan komt. Misschien is ze twaalf, misschien vijftien. Niemand heeft haar als vermist opgegeven, en
ook een dna-test geeft geen uitsluitsel over haar identiteit. Iemand geeft haar de naam Evie Cormac, en ze krijgt
een plaatsje in een gesloten jeugdinstelling. Zes jaar later claimt Evie dat ze achttien is en klaar om de wijde wereld
in te trekken. Psycholoog Cyrus Haven moet bepalen of Evie zelfstandig genoeg is om de instelling te verlaten.
Cyrus had zich op alles voorbereid, maar niet op deze fascinerende en gevaarlijke jonge vrouw, die de gave heeft
te kunnen zien wie er liegt. En blijkbaar vertelt niemand in haar omgeving de waarheid.
Wildernis Jane Harper 2018-03-27 'Is Alice hier? Heeft ze het gehaald? Is ze veilig? In de chaos, in het donker was
het onmogelijk om te zeggen wie van de vier vrouwen dit riep. Later, toen alles erger werd, zou ieder van hen
beweren dat zij het was geweest...' Met enige tegenzin beginnen vijf vrouwen aan een zware, regenachtige
trektocht. Slechts vier van hen bereiken de eindstreep. De tocht door het ruige achterland van Australië was
bedoeld om de vijf collega's uit hun kantoorbubbel te halen en zo meer kracht en teamgevoel te creëren. Aaron
Falk, agent bij de federale politie, is extra geïnteresseerd in de vermiste vrouw, Alice Russel. Ze is de klokkenluider
in Falks onderzoek - en wist bepaalde geheimen. Over de firma waar ze werkte en over haar collega's. In plaats
van over een trektocht met een hechte samenwerking als resultaat, krijgt Falk verhalen te horen over een tocht vol
beschuldigingen, agressie en afbrokkelend vertrouwen. En hoe dieper hij in de verdwijningszaak duikt, hoe groter
de gevaren lijken te worden...
Een duister domein Val McDermid 2017-09-20 In Een duister domein, deel twee in Val McDermids Karen Piriereeks, onderzoekt Pirie twee cold cases uit hetzelfde jaar. Wat ze ontdekt is gruwelijker dan ze zich ooit had kunnen
voorstellen... In Een duister domein, het tweede deel in de Karen Pirie-thrillerreeks van Val McDermid, wordt cold
case-expert Karen Pirie op twee verdwijningszaken gezet die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben.
Vijfentwintig jaar geleden werden de dochter en kleinzoon van de rijkste man in Schotland ontvoerd. Ondanks het
feit dat er losgeld werd gevraagd en betaald, trof de politie Catriona Grant dood aan. Haar baby was spoorloos
verdwenen. Als er een nieuwe aanwijzing wordt gevonden in een verlaten Toscaanse villa, wordt cold case-expert
Karen Pirie ingeschakeld. Pirie is zelf al bezig aan een andere zaak uit hetzelfde jaar. Tijdens de beruchte
mijnstaking van 1984 verdween mijnwerker Mick Prentice zonder enig spoor na te laten. Er werd aangenomen dat
hij op de vlucht was geslagen, maar Pirie ontdekt dat de verslagen uit die tijd niet kloppen. Waar is Prentice
werkelijk heen gegaan? En is hij de sleutel tot het oplossen van het Grant-mysterie? De waarheid is schokkend –
en nog duisterder dan welk verhaal dan ook... Val McDermid is de internationale bestsellerauteur van de Tony Hill
en Carol Jordan-reeks. Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond Dagger Award en de Gold Dagger Award,
de prijs voor de beste Engelse thriller.
Gespleten Karin Slaughter 2018-06-12 ‘Karin Slaughter is wederom in bloedvorm.’ ???? Telegraaf Sterke
personages, bloedstollende spanning, met verve en vakmanschap geschreven. Andrea Cooper denkt haar moeder,
Laura, door en door te kennen. Maar wanneer het restaurant waar ze samen lunchen onder vuur wordt genomen en
een doodgewone middag in een bloedbad eindigt, ziet Andrea een heel andere kant van haar. De koelbloedigheid
waarmee moeder de schutter overmeestert en doodt, vindt ze ronduit schokkend. Het blijkt dat Laura zich al dertig

jaar schuilhoudt onder een andere naam en haar verleden één grote leugen is. Wat is er gebeurd en waarom wil
iemand haar het zwijgen opleggen? En wat moet je doen als je eigen moeder een leugenaar blijkt te zijn - of ergen
dan dat? ‘Karin Slaughter is adembenemend sterk in haar deconstructie van Laura, het übermoederdier in wie goed
en kwaad een verbluffend spel spelen.’ Knack ‘Gruwelijk knap opgeschreven.’ de Volkskrant ‘Vakwerk.’ De
Standaard ‘Waanzinnig goed.’ Twan Huys
De smaak van venijn Alan Bradley 2022-09-10 Lees nu het eerste deel van de Flavia de Luce-serie, de wereldwijde
bestsellerserie van auteur Alan Bradley. In De smaak van venijn van Alan Bradley woont Flavia de Luce met haar
twee zussen en vader op het familielandgoed Buckshaw. Ze is hoogbegaafd en dol op scheikunde, en op misdaad.
In haar scheikundelab doet ze graag experimenten. Haar gifbrouwsels test ze bij voorkeur op haar twee zussen. Op
een morgen vindt Flavia het lichaam van een man in de moestuin. Voor haar neus blaast hij zijn laatste adem uit.
Wie is het? Ze is zo nieuwsgierig dat ze haar eigen onderzoek begint, want de politie wil haar – tot haar verbazing –
niets vertellen. Stukje bij beetje ontrafelt Flavia een vreselijk geheim uit haar vaders verleden. Ze gaat zo op in de
raadsels en puzzels van haar speurwerk dat ze ook zichzelf in gevaar brengt, maar dat snapt ze pas wanneer het al
veel te laat is.
De kunst van het verdwijnen Laura Lippman 2013-03-06 In de buitenwijk waar Heloise woont, wordt ze gezien als
een doorsnee alleenstaande moeder met een goed hart en een matig cv. Maar in hotelkamers in de hele omgeving
is ze de droom van elke man die zich haar uurtarief kan veroorloven. Ruim tien jaar houdt Heloise haar dubbelleven
angstvallig verborgen om zich te beschermen tegen de gevaren die het met zich meebrengt. Maar dan wordt het lijk
van een andere zogenaamde `randstad-madam gevonden. Volgens de autoriteiten heeft de vrouw zelfmoord
gepleegd, maar wat betekent het voor Heloise als dat niet zo is? Bovendien heeft Val, haar gewelddadige ex-vriend
en ex-pooier, zijn gevangenisstraf bijna uitgezeten. Val weet niet dat hij een zoon heeft en ook niet dat Heloise
degene was die hem heeft verraden. Maar hoe lang kan Heloise de waarheid voor hem verbergen als hij eenmaal
op vrije voeten is? Verdwijnen is geen probleem. Een nieuwe naam en een nieuwe woning zijn eenvoudig te
regelen als je de juiste contacten hebt mits je lang genoeg in leven blijft natuurlijk
De verdediging Vladimir Nabokov 2012-04-17 Vladimir Nabokov (1899-1977) stamt uit een Russicshe
aristocratische familie die, met achterlating van al haar bezittingen, in 1917 naar het Westen vluchtte. Nadat
Nabokov in de jaren dertig aanvankelijk in Duitsland woonde, week hij later uit naar Parijs. Het feit dat zijn vrouw
Véra joodse was speelde daarbij een belangrijke rol. Na het bombardement op Rotterdam van 10 mei 1940 zag
Nabokov in dat zijn vrouw en hij ook in Frankrijk niet langer veilig zouden zijn en vluchtte het gezin met een van de
laatste boten via de haven van Saint-Nazaire naar Amerika. Het enorme succes van Lolita (1955) maakte hem
financieel onafhankelijk. In 1959 verhuisde hij naar Zwitserland. Hij schreef een groot aantal inmiddels klassieke
romans, waaronder Puin, De verdediging, Ada en De gave. Behalve een van de grootste schrijvers van de
twintigste eeuw was hij een gerenommerd vlinderkenner. In 2009 verscheen postuum zijn laatste roman, Het
origineel van Laura.
Geen tijd om te sterven Steve Cavanagh 2016-02-09 Voor de fans van de uitermate succesvolle televisieserieSuits
Ooit was Eddie Flynn een zwendelaar. Toen werd hij advocaat. Die twee beroepen hebben meer met elkaar
gemeen dan je zou denken. Een jaar geleden zwoer Eddie nooit meer een rechtszaal te betreden. Nu is hij terug,
als verdediger van het beruchte hoofd van de Russische maffia in New York. Deze Olek Voltsjek heeft Eddies
tienjarige dochter laten ontvoeren en dreigt haar te vermoorden als hij niet meewerkt. En de op zijn lijf gebonden
bom is bedoeld als extra aanmoediging. Eddie heeft 48 uur om in een sensationeel moordproces de jury te
overtuigen van de onschuld van zijn cliënt. Onder het oog van de media en de FBI moet Eddie alles uit de kast
halen om te winnen. En om zijn dochter en zichzelf te redden moet hij Voltsjek onschadelijk maken. Voorgoed... De
pers over Geen tijd om te sterven 'Heerlijke karaktertypering, snedige, soms bitsige dialogen en wat humor op de
koop toe. De manier waarop Eddie iedereen in de rechtszaal manipuleert, zijn getuigen aanpakt en zijn juridische
spitsvondigheid gebruikt, schreeuwt zo om een verfilming van dit boek.' **** Hebban.nl 'Als lezer leef je echt elke
minuut mee met Eddie en zijn dochtertje. De spanning wordt meteen op de eerste bladzijde opgebouwd en laat je
niet meer los tot het eind. Verschillende plotwendingen die ik niet aan zag komen zorgden voor slapeloze nachten!'
Lotte Wijnheijmer van Bruna Vlijmen 'Het is van de eerste alinea tot en met de laatste onmogelijk deze legal thriller
weg te leggen.' Woman’s Way
Het pleidooi Steve Cavanagh 2017-06-08 ‘De explosieve actiescènes worden uitsluitend onderbroken door
fascinerende scènes uit de rechtszaal.’ The Times Advocatenkantoor Harland & Sinton is al jarenlang de spil van
een wereldwijd fraudenetwerk, maar nu zit de FBI hen op de hielen. Wanneer David Child, een rijke cliënt van de
firma, wordt gearresteerd op verdenking van moord, vraagt de FBI Eddie Flynn om ervoor te zorgen dat Child wil
getuigen tegen Harland & Sinton. Zodra Eddie David Child ontmoet, weet hij instinctief dat de man onschuldig is,
ondanks het overweldigende bewijs tegen hem. Maar de FBI is in het bezit van belastend materiaal over zijn vrouw
Christine en voert de druk gestaag op. Voor Eddie is dat het begin van een adembenemende race tegen de klok:
niet alleen moet hij Childs onschuld zien te bewijzen, hij moet ook voorkomen dat Christine in handen valt van de
FBI of van de gewetenloze advocaten van Harland & Sinton... Over de boeken van Steve Cavanagh ‘Heerlijke
karaktertypering, snedige, soms bitsige dialogen en wat humor op de koop toe. De manier waarop Eddie iedereen
in de rechtszaal manipuleert, zijn getuigen aanpakt en zijn juridische spitsvondigheid gebruikt, schreeuwt zo om een

verfilming van dit boek.’ Hebban.nl ‘Deels zoals John McClane uit de Die Hard-films en deels in de traditie van John
Grisham, vol actie. Zeer onderhoudend.’ Irish Independent ‘Een spannend misdaadverhaal vol onverwachte
verhaalwendingen, spektakel en schietgrage criminelen.’ Thrillers-leestafel.info ‘Onmiskenbaar groeipotentieel.’ Het
Parool
Melkboer Anna Burns 2019-04-09 Met een verbijsterend, adembenemend tastbaar gevoel voor tijd en plaats
verhaalt Melkboer over de roddels en geruchten, de stilte en opzettelijke doofheid in een naamloze stad. We volgen
middelstezus, die druk bezig is haar misschien-vriendje voor haar moeder verborgen te houden, terwijl iedereen in
het duister tast over haar ontmoeting met de melkboer - een gebeurtenis waar zij zelf ook geen grip op weet te
krijgen. Maar dan komt haar schoonbroer erachter, en spoort hij haar zus aan om haar moeder op middelstezus af
te sturen. Plots wordt zij 'interessant' - het laatste wat ze wilde. Want interessant worden betekent opgemerkt
worden en opgemerkt worden is gevaarlijk. Melkboer is een zinderend eerlijke roman, even accuraat en
onsentimenteel als verwoestend en wreed. Een verhaal dat overal en nergens zou kunnen plaatsvinden - een
roman van onze tijd. Anna Burns (1962, Belfast) publiceerde eerder twee romans en een novelle. Zij won de
Winifred Holtby Memorial Prize in 2001 en werd in 2002 genomineerd voor de Orange Prize for Fiction. Zij is de
eerste Noord-Ierse auteur die met de prestigieuze Man Booker Prize werd bekroond. 'Niemand van ons heeft ooit
eerder zoiets gelezen. Anna Burns' uiterst onderscheidende stem daagt conventioneel denken uit en resulteert in
verrassend en meeslepend proza. Een verhaal over wreedheid, seksueel vergrijp en verzet, verweven met scherpe
humor.' JURYRAPPORT MAN BOOKER PRIZE 'Melkboer heeft zijn eigen energie en stem. Hoewel de roman zich
afspeelt in Noord-Ierland tijdens de jaren zeventig, zet het je aan het denken over andere regimes en de impact
ervan zoals Stalins Rusland en de Taliban. Ook de middeleeuwse heksenjachten, de Skripal-vergiftiging en de
#MeToo-beweging komen naar boven wanneer je dit leest. (...) De verteller is origineel, grappig, ontwapenend en
uniek. Net als het boek.' THE GUARDIAN
De kunst van het liegen Alan Bradley 2022-09-10 Lees nu het derde deel van de Flavia de Luce-serie, de
wereldwijde bestsellerserie van auteur Alan Bradley. In De kunst van het liegen van Alan Bradley stuit de
eigenzinnige Flavia de Luce op het lijk van een man. Flavia schrikt, maar ze is ook opgetogen. Deze situatie vraagt
om haar uitmuntende speurderskwaliteiten. De onvermoeibaar nieuwsgierige Flavia ontdekt aanwijzingen over de
bizarre moord die de politie over het hoofd ziet. Ze legt een mysterie uit het verleden bloot, lost de raadsels rond de
verdwijning van een baby op en ondervindt dat leugens slecht zijn voor haar bestwil.
Gevaarlijk spel Mari Jungstedt 2012-07-10 Sommige mooie meisjes worden fotomodel. Andere zijn net niet mooi
genoeg... Wanneer middelbare scholiere Jenny Levin door een scout van een modellenbureau wordt ontdekt, draait
haar leven ineens om glamour en feestjes met bekende Zweden. Maar Jenny blijkt als kersvers model niet immuun
te zijn voor de valkuilen van het beroep: ze raakt geobsedeerd door eten en dun blijven en ze begint een affaire met
een oudere modefotograaf, Markus Sandberg. Wanneer Sandberg na afloop van een fotosessie op Gotland wordt
aangevallen door een onbekende, wordt Jenny’s droomwereld wreed verstoord: er blijkt een moordenaar actief in
de omgeving van het modellenbureau. Voor de Gotlandse commissaris Anders Knutas en zijn collega Karin
Jacobsson begint daarmee een lange en ingewikkelde zaak waarin ze alles op alles moeten zetten om te
voorkomen dat Jenny het volgende slachtoffer wordt.
Exit Belinda Bauer 2021-03-02 De 75-jarige Felix Pink gaat het huis aan Black Lane binnen voor een daad van
naastenliefde. Hij komt naar buiten als een moordenaar... Wanneer de 75-jarige Felix Pink de woning aan Black
Lane binnengaat, kan hij niet vermoeden dat zijn gezapige leventje op zijn kop zal komen te staan. Hij is ter plekke
uit naastenliefde, om een terminaal zieke man gezelschap te houden tot zijn laatste ademtocht, zodat hij niet alleen
is wanneer hij sterft. Maar vijftien minuten later is Felix op de vlucht voor de politie, nadat hij de grootste fout van
zijn leven heeft gemaakt. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, weet hij niet, maar Felix is vastberaden om erachter te
komen wat er misgegaan is, en wie daarvoor verantwoordelijk is.
De wonderjaren van Billy Marvin Jason Rekulak 2017-05-17 Als je ooit verliefd bent geweest, of een spelcomputer
hebt gehad, of Rad van Fortuin hebt gekeken, en je gevoel voor humor hebt, dan is De wonderjaren van Billy
Marvin het boek voor jou. Als je ooit verliefd bent geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of Rad van Fortuin
hebt gekeken, en je gevoel voor humor hebt, dan is De wonderjaren van Billy Marvin het boek voor jou. Het is 1987.
De veertienjarige vrienden Billy, Alf en Clark hebben maar één doel: een exemplaar bemachtigen van de nieuwe
Playboy, met blootfoto's van Wheel of Fortune-gastvrouw Vanna White. Ze zijn te jong om er een te kopen, dus
probeert Billy via de winkeliersdochter toegang te krijgen - met verstrekkende gevolgen... Met z'n vaart en humor is
De wonderjaren van Billy Marvin een onvergetelijk, prachtig geplot verhaal over een tijdschriftenroof, volwassen
worden, computers en liefde. 'The Impossible Fortress leest als een ouderwetse Spielberg-film - een heerlijk,
grappig en ontroerend eerbetoon aan alle nerds en buitenbeentjes, gesitueerd in een magische tijd toen
cassettebandjes goud waren, telefoons een snoer hadden en Playboy voor de grootste opwinding zorgde. Dit is je
volgende favoriete boek.' Seth Grahame-Smith, schrijver van Pride and Prejudice en Zombies
Annie Dunne Sebastian Barry 2010-11-12 Het leven heeft Annie Dunne niet erg vriendelijk behandeld: van de
dochter van een gerespecteerde politiechef in Dublin is ze geworden tot een op zichzelf aangewezen oudere vrouw,
afhankelijk van de gunsten van verre familieleden. Haar grootste angst is om te worden vergeten en alleen te
sterven. Een zomer lang draagt Annie de zorg voor haar jonge achterneef en -nicht. Ze is zich maar al te goed

bewust dat de twee kinderen haar kans op geluk zijn. Maar een wereld die in snel tempo verandert brengt
onverwachte bedreigingen, en de toekomst laat niet op zich wachten.
Vogelman Mo Hayder 2013-06-20 In Vogelman introduceert Mo Hayder de bloedstollende thrillerserie met Jack
Caffery in de hoofdrol. Vijf vrouwen worden ritueel vermoord aangetroffen op een braakliggend terrein in Londen.
Onderzoek wijst uit dat de slachtoffers een vreemd en weerzinwekkend detail gemeen hebben. Rechercheur Jack
Caffery realiseert zich dat hij op het spoor is van het gevaarlijkste soort misdadiger dat we kennen. Daarom is hij
vastbesloten iedere mogelijkheid die de moderne forensische wetenschap biedt aan te grijpen in zijn jacht op de
dader. Maar Jack weet ook dat de tijd beperkt is: de sadistische moordenaar kan elk moment zijn volgende
slachtoffer eisen...
Killman Creek Rachel Caine 2019-10-08 Gwen heeft haar kinderen gered van haar ex, seriemoordenaar Melvin
Royal. Maar de strijd is nog niet gestreden. Melvin is ontsnapt uit de gevangenis en Gwen ontvangt een bericht: Jij
bent nergens veilig Nu ook Gwens schuilplaats aan Stillhouse Lake hen niet langer kan beschermen, brengt ze haar
kinderen onder bij een bewapende buurman. Zelf gaat ze op jacht met Sam Cade, de broer van een van Melvins
slachtoffers. Gwen weet wat ze moet doen, ze heeft de kunst kunnen afkijken van een van de meest gestoorde
moordenaars ooit. Maar de strijd blijkt heviger dan verwacht. Eén ding is zeker: één van hen zal sterven
Verdraaid Steve Cavanagh 2020-02-18 In elke moord schuilt een goed verhaal. De nieuwe thriller van de schrijver
van Dertien, thrillertalent Steve Cavanagh. JT LeBeau is een succesvolle thrillerschrijver met geweldige
verkoopcijfers. Alleen weet niemand wie hij is, ondanks talloze pogingen om zijn identiteit te achterhalen; door de
media, uitgevers en anderen. LeBeau is beroemd en berucht om zijn moorddadig goede plotwendingen die
niemand ooit ziet aankomen. Maria denkt te weten wie LeBeau is, maar ze is gewaarschuwd, net als de lezer.
Voordat je dit boek gaat lezen, wil LeBeau dat je drie dingen weet: 1. De politie wil me aanklagen voor moord. 2.
Niemand weet wie ik ben. Of hoe ik het heb gedaan. 3. Als je denkt dat je weet wie ik ben, kom ik hierna achter jou
aan. Als je dit boek uit hebt, dan weet je: de waarheid is verdraaid...
The Plea Steve Cavanagh 2016-05-19 Your client is innocent. Your wife is guilty. Who would you fight for? * 'Quite
simply, THE PLEA is one of the most purely entertaining books you'll read this year' John Connolly 'A gripping
thriller' Ian Rankin * When David Child, a major client of a corrupt New York law firm, is arrested for murder, the FBI
ask con artist-turned-lawyer Eddie Flynn to persuade him to testify against the firm. Eddie is not someone who is
easily coerced, but when the FBI reveal that they have incriminating files on his wife, he knows he has no choice.
But Eddie is convinced the man is innocent, despite overwhelming evidence to the contrary. With the FBI putting
pressure on him to secure the deal, Eddie must find a way to prove his client's innocence. But the stakes are high his wife is in danger. And not just from the FBI . . . * Praise for race-against-time legal thriller writer, Steve
Cavanagh: 'A fantastic thriller writer' Mark Billingham 'Cavanagh stands head and shoulders above the competition,
with his skilfully plotted, action-packed and big-hearted Eddie Flynn novels . . . highly intelligent, twist-laden and
absolutely unputdownable' Eva Dolan, author of the critically acclaimed Tell No Tales 'What a thriller! Breathlessly
brilliant and fiendishly clever' Miranda Dickinson 'A cleverly constructed legal thriller combined with a classic lockedroom mystery. Eddie Flynn is fast becoming one of my favourite fictional heroes and Cavanagh one of my favourite
thriller writers.' S.J.I. Holliday, author of Black Wood 'Raymond Chandler could have created Eddie Flynn. THE
PLEA is Phillip Marlowe and Michael Connolly's Mickey Haller combined, with a bit of Jim Thompson's THE
GRIFTERS thrown in. A superb read with a main character destined to be one of the most talked about in crime
fiction.' Howard Linskey, author of The Search * If you like John Grisham, Lee Child and Michael Connelly, you will
LOVE the gripping and twisty Eddie Flynn series: 1. The Defence 2. The Plea 3. The Liar 4. Thirteen * Each Eddie
Flynn thriller can be read as a standalone or in series order *
De gifboom Erin Kelly 2011-03-04 Karen is bijna afgestudeerd. Haar studententijd heeft ze doorgebracht met drie
brave huisgenootjes in een keurige wijk van Londen. Maar dan ontmoet ze Biba en haar broer Rex, twee
bohemiens die een leven vol drugs, drank en drama leiden in een bouwvallige villa in Highgate. Karen stort zich vol
overgave in het losbandige leven dat ze nooit heeft gekend. Het drietal brengt de zomer met elkaar door in een
gelukkige bedwelming, die verdoezelt dat het onheil nadert: aan het eind van de zomer verstoren twee brute
moorden de idylle.
De laatste vlucht Julie Clark 2020-11-06 In De laatste vlucht van Julie Clark vlucht Claire van haar perfecte leven.
Op het vliegveld ontmoet ze Eva, met wie ze besluit van vliegticket te wisselen. Voor de fans van Ruth Ware. In De
laatste vlucht van Julie Clark heeft Claire Cook ogenschijnlijk het perfecte leven. Ze is getrouwd met een politicus,
woont in een prachtig huis in Manhattan en wordt omringd door luxe. Maar achter gesloten deuren is haar perfecte
echtgenoot een licht ontvlambare hork, en met hulp van zijn personeel houdt hij Claire dag en nacht strak in de
gaten. Wat hij desondanks niet weet is dat Claire al maandenlang haar ontsnapping aan het voorbereiden is. Op het
vliegveld ontmoet ze Eva, die net als zij op de vlucht is. Ze besluiten van vliegtickets te wisselen: Claire neemt
Eva’s vlucht naar Oakland en Eva gaat naar Puerto Rico. Zo zetten ze hun achtervolgers even op het verkeerde
been. Als Eva’s vliegtuig neerstort beseft Claire dat dit haar kans is om helemaal opnieuw te beginnen – als Eva.
Maar dat betekent ook dat ze Eva’s problemen erft... ‘Door Clarks voortstuwende proza zullen lezers verslaafd
raken aan het boek en razend benieuwd zijn naar het lot van Eva en Claire.’ – Kirkus Reviews ‘De morele
dilemma’s van beide personages geven gewicht aan deze hartslagverhogende thriller. Clark is een auteur om te

blijven volgen.’ – Publishers Weekly
The Defence Steve Cavanagh 2015-03-12 EDDIE FLYNN HAS 48 HOURS TO SAVE HIS DAUGHTER... * * * * *
'Everything a great thriller should be and I can't wait to see more of Eddie Flynn.' Mark Billingham 'So Hollywood,
punchy and cool and pacy as hell.' Eva Dolan * * * * * Eddie Flynn used to be a con artist. Then he became a
lawyer. Turned out the two weren't that different. It's been over a year since Eddie vowed never to set foot in a
courtroom again. But now he doesn't have a choice. Olek Volchek, the infamous head of the Russian mafia in New
York, has strapped a bomb to Eddie's back and kidnapped his ten-year-old daughter, Amy. Eddie only has fortyeight hours to defend Volchek in an impossible murder trial - and win - if he wants to save his daughter. Under the
scrutiny of the media and the FBI, Eddie must use his razor-sharp wit and every con-artist trick in the book to
defend his 'client' and ensure Amy's safety. With the timer on his back ticking away, can Eddie convince the jury of
the impossible? **Featuring an extract from Steve Cavanagh's new thriller, The Plea** * * * * * Praise for raceagainst-time legal thriller writer, Steve Cavanagh: 'A gripping, twisty thriller' Ian Rankin, number 1 bestselling author
of Rather Be The Devil 'Legal thrillers are my blind spot, but I'll always make an exception for Steve Cavanagh.
Quite simply, THE PLEA is one of the most purely entertaining books you'll read this year. It's a blast.' John
Connolly, bestselling author of the Charlie Parker series 'In the crowded field of legal thrillers, Steve Cavanagh
stands head and shoulders above the competition, with his skilfully plotted, action-packed and big-hearted Eddie
Flynn novels . . . highly intelligent, twist-laden and absolutely unputdownable' Eva Dolan, author of the critically
acclaimed Tell No Tales 'A cleverly constructed legal thriller combined with a classic locked-room mystery. Eddie
Flynn is fast becoming one of my favourite fictional heroes and Cavanagh one of my favourite thriller writers.' S.J.I.
Holliday, author of Black Wood 'Raymond Chandler could have created Eddie Flynn. THE PLEA is Phillip Marlowe
and Michael Connolly's Mickey Haller combined, with a bit of Jim Thompson's THE GRIFTERS thrown in. A superb
read with a main character destined to be one of the most talked about in crime fiction.' Howard Linskey, author of
The Search * * * * * If you like John Grisham, Lee Child and Michael Connelly, you will LOVE the gripping and twisty
Eddie Flynn series: 1. The Defence 2. The Plea 3. The Liar 4. Thirteen * Each Eddie Flynn thriller can be read as a
standalone or in series order *
Angst voor de nacht Jeffery Deaver 2012-12-11 Psychopaat Michael Hrubek ontsnapt uit een inrichting met maar
één doel voor ogen: Lis Atcheson vinden. Deze vrouw heeft tegen hem getuigd toen hij voor moord terechtstond.
Vier mannen openen ieder voor zich, en om geheel eigen redenen, de jacht op Michael: een premiejager, die de
uitgeloofde beloning goed kan gebruiken; de directeur van de inrichting, die tegenover de politie heeft verklaard dat
Michael ongevaarlijk is; zijn psychiater, voor wie de ontsnapping het einde van zijn carrière kan betekenen en Lis'
echtgenoot, die koste wat het kost Michael wil doden voordat Lis het volgende slachtoffer wordt. Maar Michaels
geest, hoe verwrongen ook, is op één punt helder: het monsterlijke geheim dat hij met zich meedraagt is geen
waandenkbeeld. En hij weet dat hij Lis moet vinden voordat de anderen hem te pakken krijgen.
De samaritaan Mason Cross 2016-08-03 Sadistische seriemoordenaar 'de Samaritaan' aast op alleen reizende
vrouwen met autopech. Manhunter Carter Blake voorspelt zijn volgende stappen, maar FBI-agent Jessica Allen
vertrouwt hem niet... Wanneer het lichaam van een jonge vrouw wordt gevonden, herkent detective Jessica Allen
de modus operandi van de moordenaar. Een sadistische moordenaar aast op vrouwen met autopech. De pers heeft
hem 'de samaritaan' genoemd, maar zonder aanwijzingen en sporen loopt het politieonderzoek al snel vast. Dan
komt manhunter Carter Blake in beeld, met de opvallende gave om de volgende stappen van de samaritaan te
kunnen voorspellen. Jessica Allen en haar collega's zijn echter achterdochtig, want hun nieuwe bondgenoot lijkt
verdacht veel op de man die ze zoeken... De samaritaan van Mason Cross is het tweede deel in de verslavende
thrillerserie rond Carter Blake.
Fiftyfifty Steve Cavanagh 2020-09-10 Een bloedspannende nieuwe Eddie Flynn-thriller van Steve Cavanagh, de
auteur van Dertien en Verdraaid. De zussen Alexandra en Sofia Avellino hebben net, afzonderlijk van elkaar, het
verminkte lichaam van hun vader gevonden. Doodsbang bellen ze allebei de politie. Ze weten het zeker: de ander
heeft het gedaan. Maar een van de vrouwen liegt! Een van deze vrouwen is de echte moordenaar. Beide zussen
worden in hechtenis genomen, in afwachting van een eventuele veroordeling voor moord. Je zou denken dat dit wel
de laatste plek op aarde is waar de schuldige hoopte te eindigen. Maar dan heb je het mis. En dan is het aan
advocaat Eddie Flynn om de waarheid te achterhalen...
Unloaded Volume 2 E.A. Aymar 2018-07-16 The Anthony-nominated collection of crime stories without guns—the
collection we didn't want to be necessary—is back for Volume 2. Two dozen more crime writers have come together
to raise their voices and take pen in hand to call for a sensible and reasoned debate about guns in America. As the
mass shootings continue, the avoidable accidents, the suicides, the gun violence that consumes our country rolls on
unabated and unaddressed by our leadership other than to say, “Now is not the time to discuss it,” these crime
writers have chosen to start the dialogue. In stories of crime, mystery and suspense these authors have left the
guns out to show for a short while that we can do without them and the plot doesn’t fall apart. Maybe, in a small
way, we can show that the American way of life doesn’t cease to be, either. Not anti-gun, Unloaded Vol. 2 is proreason. These authors comprise gun owners and non-owners, voters on both sides of the political aisle. The cause
that unites us all is the desire to see the senseless killing stop and to be able to have the discussion without the
divisive language, vitriol and name calling that too often accompanies this debate. The top priority in these stories is

to entertain with thrilling action and suspense that readers know and love about a crime story. To do so without
guns leads to some creative leaps from writers who spin tales of simians on the loose, androids with buried secrets,
punk rock shows and tattoo shops. Bestselling authors like Chris Holm, Lori Rader-Day, Bill Crider, Laura McHugh,
James Ziskin and John Rector along with many more join together to call for an end to the needless violence and a
start to a reasoned debate. With a forward by legendary Sara Paretsky, Unloaded Vol. 2 is a book we wish wasn’t
needed. But staying silent is no longer an option. Proceeds go to the non-profit States United To Prevent Gun
Violence. Praise for UNLOADED VOLUME 2: “[A collection of] entertaining and often thought-provoking stories.”
—Publishers Weekly
Valse getuige Karin Slaughter 2021-06-08 ‘Slaughter heeft een meesterstuk afgeleverd.’ – ???? VN Detective &
Thrillergids Een geweldige standalone-thriller van de onbetwiste Queen of Crime: Karin Slaughter levert eersteklas
spanning. Ze dachten ermee weg te komen… Ze hadden het mis. Leigh en haar zus Callie zijn geen slechte
mensen, maar op een avond meer dan twintig jaar geleden hebben ze iets vreselijks gedaan. Het resulteerde in een
leven dat getekend werd door schuldgevoelens, verraad en geheimen. Jaren later heeft Leigh, inmiddels werkzaam
bij een succesvol advocatenkantoor, de herinneringen aan die avond verdrongen. Tot ze tegen haar wil gedwongen
wordt om een nieuwe cliënt aan te nemen en de grond onder haar voeten wegvalt. Want de man weet wat er
destijds is gebeurd. Hij weet wat Leigh en Callie hebben gedaan. En tenzij ze hem stoppen, zal hij hun levens
verwoesten… Over Valse getuige 'Plotseling duikt een gedeeld geheim weer op in het leven van twee zussen, die
nu de confrontatie moeten aangaan met een duistere, angstaanjagende werkelijkheid. Dit verhaal met zijn
veelzijdige personages en vernuftige plot grijpt je zo aan dat je het in één adem wilt uitlezen. Slaughters allerbeste.'
– Camilla Läckberg ‘Slaughter heeft een meesterstuk afgeleverd met de doordachte intrige, de indringende
karakters, vloeiende dialogen en de sneltreinvaart.’ –VN Detective & Thrillergids
Belofte maakt schuld Sarah Pinborough 2018-06-04 Drie vrouwen, en een van hen leeft een leugen. Maar wie? Is
het Lisa? Achtervolgd door haar tragische verleden, wil ze niets anders dan een rustig leven met haar dochter Ava.
Is het Ava? Wordt een held als ze een jongetje redt, maar ze zit helemaal niet op al die aandacht te wachten. Is het
Marilyn? Heeft een perfect leven: man, goeie baan, mooi huis. Zo lijkt het. Eén moment zal de levens van de
vrouwen voorgoed veranderen. Hun geheimen kunnen hun ondergang betekenen.
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