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Getting the books Central Park By Guillaume Musso Tikicatluau
now is not type of inspiring means. You could not lonely going later than ebook gathering or library or borrowing from your links
to way in them. This is an enormously simple means to specifically get lead by on-line. This online declaration Central Park By Guillaume Musso Tikicatluau can be one of the options to accompany
you with having supplementary time.
It will not waste your time. take me, the e-book will enormously aerate you new business to read. Just invest little get older to way in this on-line proclamation
Tikicatluau as with ease as evaluation them wherever you are now.

Central Park By Guillaume Musso

The Secret Life of Writers Feb 19 2022 'THE FRENCH SUSPENSE KING' New York Times 'It's no wonder that Musso is one of France's most loved, bestselling authors' Harlan Coben In 1999,
after publishing three cult novels, celebrated author Nathan Fawles announces the end of his writing career and withdraws to Beaumont, a wild and beautiful island off the Mediterranean coast.
Autumn 2018. As Fawles' novels continue to captivate readers, Mathilde Monney, a young Swiss journalist, arrives on the island, determined to unlock the writer's secrets and secure his first
interview in twenty years. That same day, a woman's body is discovered on the beach and the island is cordoned off by the authorities. And so, begins a dangerous face off between Mathilde and
Nathan, in which the line between truth and fiction becomes increasingly blurred... Praise for Guillaume Musso and The Reunion 'Extraordinary' Sunday Times 'Breathtakingly good. Do not miss
it' Daily Mail 'One of the great thriller writers of our age' Daily Express 'Stylish and streamlined, nostalgic... More please' The Times 'Hugely enjoyable and beautifully staged, with an audacious
authorial coup at the death that is simply breathtaking' Irish Times 'The French call it a coup de foudre: a strike of lightning. That's how The Reunion zapped me, electrified me. For almost a
decade, Guillaume Musso has reigned supreme as France's most popular author, and with this he's instantly poised to join the ranks of Stieg Larsson and Jo Nesbo' A.J. Finn, author of The Woman
in the Window
Where Would I Be Without You? by Guillaume Musso (Book Analysis) Jun 11 2021 Unlock the more straightforward side of Where Would I Be Without You? with this concise and insightful
summary and analysis! This engaging summary presents an analysis of Where Would I Be Without You? by Guillaume Musso, which tells the story of Martin Beaumont, a French policeman who is
unable to forget about Gabrielle, the love of his life, even though he has spent several of the years since their breakup attempting to track down one of the world’s greatest art thieves, Archibald
McLean. However, when Archibald sets his sights on a priceless diamond which is rumoured to be cursed, Martin and Gabrielle’s lives collide once again in the most unexpected of ways. Where
Would I Be Without You? is Guillaume Musso’s sixth novel, and was published to popular and critical acclaim in 2009. Musso is one of France’s most popular contemporary authors, and his
novels have been translated into around 30 languages. Find out everything you need to know about Where Would I Be Without You? in a fraction of the time! This in-depth and informative reading
guide brings you: • A complete plot summary • Character studies • Key themes and symbols • Questions for further reflection Why choose BrightSummaries.com? Available in print and digital
format, our publications are designed to accompany you on your reading journey. The clear and concise style makes for easy understanding, providing the perfect opportunity to improve your
literary knowledge in no time. See the very best of literature in a whole new light with BrightSummaries.com!
Central Park Sep 14 2021
24 dagen May 22 2022 Lisa en Arthur zien elkaar maar een keer per jaar. Hij is altijd naar haar op zoek. Zij kan niet anders dan op hem wachten... Lisa Ames werkt in een bar in New York,
hopend op haar doorbraak als actrice. Op een avond ontmoet ze Arthur Costello, een jonge arts. De twee voelen zich direct met elkaar verbonden. Maar Arthur is niet als andere mannen. Hij biecht
al snel aan Lisa op dat hij nooit van haar zal kunnen houden. Door een bizarre speling van het lot, die alles te maken heeft met een oude vuurtoren, lijkt er een vloek op hem te rusten: ‘Wat er met
mij gebeurt is onvoorstelbaar, maar waar...’ Tegen beter weten in besluiten ze om samen de strijd aan te gaan met de meest genadeloze vijand die er bestaat: de tijd. ‘Guillaume Musso is niet te
stoppen. Hij is met recht de koning van de suspense.’ – Le Figaro ‘Onze eigen, Franse Stephen King laat ons elke pagina opnieuw naar adem happen.’ – RTL
Sieben Jahre später Aug 01 2020 Nikki und Sebastian sind geschieden – und glücklich darüber. Doch als ihr Sohn Jeremy spurlos verschwindet, müssen sie sich zusammen auf die Suche nach ihm
machen. Auf ihrer atemlosen Verfolgungsjagd stellen sie sich den schwierigsten Herausforderungen: rätselhaften Botschaften, skrupellosen Gegnern – und ihren eigenen Gefühlen.
Het geheime leven van schrijvers Jul 20 2019 Een auteur die teruggetrokken leeft op een eiland moet zijn geheimen prijsgeven als een vrouw wordt vermoord.
Het meisje uit Brooklyn Mar 20 2022 Ik herinner me het moment nog goed. We keken uit over zee, toen Anna me een vraag stelde. ‘Als ik iets vreselijks deed, zou je dan nog steeds van me
houden?’ Wat zou jij gezegd hebben? Anna was de vrouw van mijn leven. Over drie weken gingen we trouwen. Natuurlijk hield ik van haar, wat ze ook op haar geweten zou hebben. Tenminste,
dat dacht ik. Maar ze begon zenuwachtig in haar tas te rommelen en liet me een foto zien. ‘Dit komt door mij.’ Ik staarde naar haar geheim, verbijsterd, en wist dat onze levens voorgoed
veranderd waren. Geschokt stond ik op en vertrok, zonder nog een woord te zeggen. Toen ik terugkwam was Anna verdwenen. Sindsdien ben ik naar haar op zoek. ‘Ondraaglijke spanning! Als je
dit boek openslaat leg je het niet meer weg voordat je weet wie het meisje uit Brooklyn werkelijk is. Bereid je voor op een paar slapeloze nachten...’ – METRO ‘Een thriller met een briljante plot.
Opnieuw weet Musso de lezers te misleiden en te intrigeren.’ – LE PARISIEN
Central Park Aug 25 2022 De Parijse rechercheur Alice Schafer en de Amerikaanse Gabriel Keyne worden wakker op een bankje in Central Park, aan elkaar geketend met handboeien. De twee
kennen elkaar niet en weten niet hoe ze hier terechtgekomen zijn. Het laatste wat Alice zich herinnert is dat ze de avond ervoor met haar vriendinnen uit ging in Parijs en het laatste wat Gabriel nog
weet is dat hij pianospeelde in een club in Dublin. Nu heeft Alice een vreemd wapen in de binnenzak van haar jas en bloed op haar shirt. Onmogelijk? En toch... ‘Onvoorspelbaar en aangrijpend:
deze psychologische thriller beneemt je de adem tot aan de spectaculaire ontknoping.’ – Metro ‘Central Park heeft alles in zich om een bestseller te worden. 400 bloedspannende pagina’s!’ – RTL
(radio)
Je reviens te chercher Nov 23 2019 L'histoire de trois personnages au bord du gouffre, un homme, une femme et une enfant, où se mêlent mystère et amour.
Central Park Apr 09 2021 Alice et Gabriel n'ont aucun souvenir de la nuit dernière... pourtant, ils ne sont pas près de l'oublier. New York, huit heures du matin. Alice, jeune flic parisienne, et
Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice
faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Elysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible ? Et pourtant... Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se
sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse ? D'où provient le sang qui tache le chemisier d'Alice ? Pourquoi manque-t-il une balle dans son arme ? Pour comprendre ce qui leur arrive et
renouer les fils de leurs vies, Alice et Gabriel n'ont pas d'autre choix que de faire équipe. La vérité qu'ils vont découvrir va bouleverser leur existence... Un suspense magistral qui vous happe dès les
premières pages pour ne plus vous lâcher. Deux personnages inoubliables, emportés de surprise en surprise. Une lecture intense, additive, irrésistible. «Imprévisible et bouleversant, un thriller
psychologique qui tient en haleine jusqu'à un final renversant.» Jérôme Vermelin, Metro.
Will You Be There? Mar 08 2021 If you could go back in time, what would you do differently? For Eliott, there is no question. To all appearances, his life has been a success. At 60, he is an
esteemed surgeon with a daughter he adores. The only thing missing is Ilena - a girl who died thirty years ago. But then he is given an extraordinary opportunity to revisit his past: to go back to San
Francisco, when the seventies were in full swing, and find the passionate young doctor who has yet to lose the love of his life.
Vlucht uit New York Jan 18 2022 Als Nikki s vijftienjarige zoon Jeremy verdwenen is, neemt zij contact op met haar ex-man Sebastian, die sinds de scheiding zeven jaar geleden maar weinig
interesse in zijn zoon heeft getoond en zich ontfermd heeft over hun tweelingdochter Camille. Op zoek naar aanwijzingen, vinden zij een kilo cocaïne en een adres van een pokerclub in Jeremy s
kamer. En dan ontvangt Nikki ook nog eens een filmpje waarop te zien is hoe Jeremy in een Parijse metro ontvoerd wordt. Nikki en Sebastian vertrekken halsoverkop van New York naar Parijs om
hun zoon te zoeken. Maar daar blijkt niets te zijn wat het lijkt
The Girl on Paper Aug 13 2021 A story of friendship, love and the special place that books have in our lives from the number-one bestselling author.
The Reunion Feb 07 2021 'IMMENSELY SATISFYING... HAD ME TURNING THE PAGES WELL INTO THE NIGHT' Harlan Coben 'ONE OF THE MOST SUSPENSEFUL NOVELS I'VE
READ IN YEARS - AND AMONG THE MOST ENJOYABLE, TOO' A.J. Finn, author of The Woman in the Window Welcome to a school reunion you won't forget FRENCH RIVIERA,
WINTER 1992 On a freezing night, as her high school campus is engulfed by a snowstorm, 19-year-old Vinca Rockwell runs away with Alexis, her philosophy teacher. No one will ever see them
again. FRENCH RIVIERA, SPRING 2017 Formerly inseparable, Thomas, Maxime and Fanny - Vinca's best friends - have not spoken in twenty-five years. But when they receive an invitation to
their school reunion, they know they must go back one final time. Because there is a body buried in that school... ...and they're the ones who put it there. THE BIGGEST #1, MEGA-BESTSELLING
AUTHOR YOU'VE NEVER READ... UNTIL NOW * THE #1 AUTHOR IN FRANCE * A TOP 10 HIT AROUND THE WORLD * OVER 33 MILLION COPIES OF GUILLAUME MUSSO'S
NOVELS SOLD WORLDWIDE * THE UNPUTDOWNABLE THRILLER OF SUMMER 2019 *********************************************** For fans of Joel Dicker's THE TRUTH
ABOUT THE HARRY QUEBERT AFFAIR, Harlan Coben's TELL NO ONE and Gillian Flynn's GONE GIRL. With the atmosphere of Donna Tartt's THE SECRET HISTORY and David
Lynch's TWIN PEAKS
Het meisje uit de Seine Oct 23 2019 In de literaire thriller Het meisje uit de Seine van Guillaume Musso gaat inspecteur Roxane Montchrestien op onderzoek uit als een jarenlang doodgewaande
pianiste levend uit de Seine wordt gevist.
The Reunion Sep 26 2022 THE #1 SENSATION WITHOVER HALF A MILLION COPIES SOLD IN FRANCEFRENCH RIVIERA, WINTER 1992On a freezing night, as her high school campus
is engulfed by a snowstorm, 19-year-old Vinca Rockwell runs away with Alexis, her philosophy teacher.No one will ever see them again.FRENCH RIVIERA, SPRING 2017Formerly inseparable,
Thomas, Maxime and Fanny - Vinca's best friends - have not spoken in twenty-five years. But when they receive an invitation to their old school's anniversary reunion detailing plans for a new
gymnasium, they know they must go back one final time.Because there is a body buried in that building... ...and they're the ones who put it there.
Meneer Ibrahim en de bloemen van de koran
May 10 2021 Een joodse jongen van twaalf met een zwaar depressieve vader vindt in de jaren zestig een klankbord in een aanhanger van de
soefibeweging.
Verloren licht Sep 21 2019 Vier jaar geleden onderzocht Harry Bosch de moord op een jonge productieassistente. Terwijl hij haar collega's verhoorde, raakte hij betrokken bij een schietpartij op

een filmset. Een gepantserde wagen met daarin twee miljoen dollar, die gebruikt zou worden voor filmopnames, werd overvallen. Het onderzoek werd overgenomen door een andere afdeling binnen
het politiekorps. Maar het geld werd nooit teruggevonden en ook de moord op de jonge vrouw werd nooit opgelost.
The Girl on Paper by Guillaume Musso (Book Analysis) Jun 23 2022 Unlock the more straightforward side of The Girl on Paper with this concise and insightful summary and analysis! This
engaging summary presents an analysis of The Girl on Paper by Guillaume Musso, an intriguing blend of fantasy and reality and, above all, an ode to the importance of fiction and the power of
friendship. Its main character, Tom Boyd, is a bestselling novelist, but since his girlfriend left him he has not written a word and has sought solace in drink and drugs. His depression pushes him to
the brink of suicide, until one stormy night he wakes up to find the heroine of one of his novels in his living room. This unexpected encounter propels him to turn his life around and overcome his
crippling writer’s block, but he soon realises that the character is not all that she seems... The Girl on Paper is Guillaume Musso’s eighth novel, and was published to popular and critical acclaim in
2010. Musso is one of France’s most popular contemporary authors, and his novels have been translated into around 30 languages. Find out everything you need to know about The Girl on Paper in
a fraction of the time! This in-depth and informative reading guide brings you: • A complete plot summary • Character studies • Key themes and symbols • Questions for further reflection Why
choose BrightSummaries.com? Available in print and digital format, our publications are designed to accompany you on your reading journey. The clear and concise style makes for easy
understanding, providing the perfect opportunity to improve your literary knowledge in no time. See the very best of literature in a whole new light with BrightSummaries.com!
Waterland Jun 30 2020 Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man
een bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel
niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar moeder
dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet
zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
De vijfde vrouw Jan 26 2020 New York Times bestsellerauteur James Patterson bewijst in ‘De vijfde vrouw’ opnieuw het enorme succes van de Women’s Murder Club en introduceert in het vijfde
deel van de reeks een nieuwe vriendin! Lindsay's collega, de advocate Yuki, vraagt haar om hulp wanneer haar moeder op mysterieuze wijze overlijdt in het ziekenhuis. Al gauw ontdekken de
vriendinnen dat er meerdere patiënten om het leven zijn gekomen die genezen waren verklaard. Wat voor zieke geest haalt het in zijn hoofd om te moorden in een ziekenhuis? James Patterson
(1947) is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan
er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President vermist, dat hij samen met Bill
Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen,
die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen
gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian Award van de National Book Foundation.
Kamer 19 Jul 12 2021 Het tweede deel van de razendspannende serie over rechercheur Tom Babylon, van de Duitse bestsellerauteur Marc Raabe. Op het openingsevenement van de Berlinale zorgt
een snuff-movie voor een massale schok. Ruim 1800 sterren en beroemdheden zien hoe een gruwelijke moord op camera is vastgelegd. Het slachtoffer is de dochter van burgemeester Otto Keller. De
dader dreigt dat het niet bij deze moord zal blijven. Rechercheur Tom Babylon en psychologe Sita Johanns staan met hun onderzoek naar de moord onder hoge druk. Maar een groep
beroemdheden rond Otto Keller werkt hen tegen. De burgemeester heeft duidelijk iets te verbergen. Op de plaats-delict ontmoet Babylon een angstige getuige: een meisje van elf jaar oud dat niet
kan praten. Haar enorme gelijkenis met Toms vermiste zus Viola rijt oude wonden bij hem open. Dan wordt de dochter van een andere Berlijnse beroemdheid ontvoerd. En plotseling realiseert Sita
Johanns zich dat er een verband bestaat tussen haar en de slachtoffers: een vreselijke gebeurtenis in haar jeugd – en het getal negentien.
La vie est un roman Apr 28 2020 POUR LUI, TOUT EST ÉCRIT D'AVANCE POUR ELLE TOUT RESTE À ÉCRIRE « Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous
jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. » Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n’a
aucune explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné. Au
même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer. Une lecture à nulle autre
pareille. En trois actes et deux coups de théâtre, Guillaume Musso nous immerge dans une histoire étourdissante qui puise sa force dans le pouvoir des livres et la rage de vivre de ses personnages. «
Un roman peut en cacher un autre. (...) Une vertigineuse mise en abyme et [Guillaume Musso] chahute les frontières entre la fiction et le réel, la vie et le roman, l'auteur et ses personnages. Suspense
littéraire et amoureux, réflexion sur le pouvoir des livres et le métier d'écrivain, La vie est un roman est une lecture étourdissante, jubilatoire. » - Bernard Lehut, Laissez-vous tenter, RTL « Un
roman aussi vertigineux que dense, exercice de haut vol et d'illusionniste sur les interactions d'un auteur avec ses créatures. » - Marianne Payot, L'Express « Guillaume Musso est un ensorceleur qui
fait surgir l’impossible dans la vie de ses personnages au moment où l’on ne s’y attend pas. Son lecteur ne sera pas déçu car, outre le rythme soutenu, l’émotion et des héros attachants, l’intrigue
est truffeée de références littéraires et rend un bel hommage aux écrivains. Captivant. » - Anne Michelet, Version Femina « Un récit machiavélique et jubilatoire autour du pouvoir des livres qui
nous a complètement bluffés. (...) Guillaume Musso signe ici un de ses romans les plus personnels. Un de ses meilleurs aussi. » - Sandrine Bajos, Le Parisien « Passionnant ! Vous allez vous régaler !
» - Arnold Derek, France Bleu « Une formidable histoire qui ravira à la fois les amateurs de thrillers et les amoureux de littérature. (...) Assurément grand écrivain et grand lecteur, Guillaume
Musso revient avec brio sur le métier d’écrire, l’inspiration, la vie réelle et imaginaire... (...) La vie est un roman fait irrésistiblement penser à Romain Gary. » - Alain-Jean Robert, AFP
De Das Dec 05 2020 De Das is het sterke thrillerdebuut van het nieuwe Zweeds talent Fredrik Persson Winter. Een filmisch geschreven pageturner voor de liefhebbers van Max Seeck en Lars
Kepler. Elk jaar, in de nacht van 5 op 6 november, slaat hij toe, de Das. Een seriemoordenaar die inbreekt in de kelder van het huis van zijn prooi. Zijn slachtoffers worden de grond in gesleept en
verdwijnen vervolgens spoorloos. Op een dag vindt uitgever Annika Granlund voor de deur van haar kantoor een met modder besmeurd manuscript. De titel is De Das en het verhaal is een morbide
biografie van een seriemoordenaar die ondergronds leeft. Annika ziet kans met dit manuscript haar noodlijdende uitgeverij te redden, die failliet zal gaan als ze niet snel een bestseller vindt. Ze
besluit het uit te geven, ook al is het een controversieel verhaal. Haar beslissing blijkt dramatische gevolgen te hebben en langzaam maar zeker raakt ze weer in de greep van de duistere krachten
die ze als kind dacht te hebben overwonnen. Wie is de Das? Wie schreef het boek? En wie of wat houdt zich schuil onder de grond?
L'Inconnue de la Seine Sep 02 2020 Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est
conduite à l’infirmerie de la préfecture de police de Paris... d’où elle s’échappe au bout de quelques heures. Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il s’agit de la célèbre pianiste
Milena Bergman. Mais c’est impossible, car Milena est morte dans un crash d’avion, il y a plus d’un an. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se
prennent de passion pour cette enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on être à la fois morte et vivante ? "LE MAÎTRE FRANÇAIS DU SUSPENSE" The New York Times,
USA "L’UN DES MEILLEURS AUTEURS DE THRILLERS ACTUELS" The Daily Express, UK "LE ROI DU NOIR EUROPÉEN" La Repubblica, Italie "UN PHÉNOMÈNE" El Mundo,
Espagne "UN ROMANCIER HORS NORME" France Info "CHEZ MUSSO, L’ÉMOTION A DES ACCENTS MAJEURS" Le Figaro Magazine, France
het grote gemis / druk 1 Oct 15 2021 Een chirurg reist terug in de tijd om de tragische dood van zijn geliefde te verijdelen.
Where Would I Be Without You? Oct 27 2022 #1 French Bestselling author of The Reunion 'It's no wonder that Guillaume Musso is one of France's most loved, bestselling authors' Harlan Coben
Sometimes, a second chance can come out of nowhere ... Parisian cop Martin Beaumont has never really got over his first love, Gabrielle. Their brief, intense affair in San Francisco and the pain of
her rejection still haunt him years later. Now, however, he's a successful detective - and tonight he's going to arrest the legendary art thief, Archibald Maclean, when he raids the Musee d'Orsay for
a priceless Van Gogh. But the enigmatic Archibald has other plans. Martin's pursuit of the master criminal across Paris is the first step in an adventure that will take him back to San Francisco,
and to the edge of love and life itself.
Het meisje en de nacht Oct 03 2020
Een appartement in Parijs Apr 21 2022 Parijs, een studio die verstopt ligt aan het einde van een begroeid steegje. De Britse politieagente Madeline heeft dit appartement gehuurd om er tot rust te
komen. Maar door een misverstand treft ze er Gaspard, een mensenschuwe schrijver, die naar Parijs is gekomen om er te werken. De twee zien zich gedwongen enkele dagen samen door te brengen.
De studio was van de gerenommeerde schilder Sean Lorenz, en ademt nog altijd zijn passie voor licht en kleur. Gebroken door de moord op zijn jonge zoon, is hij het jaar ervoor overleden. Lorenz
liet drie schilderijen na, maar die zijn sindsdien spoorloos. Gefascineerd door zijn talent én tragische lot, besluiten Madeline en Gaspard samen uit te zoeken wat er met de kostbare schilderijen
gebeurd is. Maar om het echte geheim van Sean Lorenz te kunnen onthullen, moeten zij eerst hun eigen demonen onder ogen komen – tijdens een onderzoek dat hun levens voorgoed zal
veranderen... ‘Deze pageturner zit zo goed in elkaar, het zit op minstens hetzelfde niveau als een thriller van Harlan Coben.’ – RTBF
De vrouw van de vuurtorenwachter Jun 18 2019 In De vrouw van de vuurtorenwachter is Mary aan het einde van haar leven. Wanneer ze op een ochtend een brief krijgt van iemand die ze nooit
meer hoopte te zien, dreigt het geheim dat haar al tientallen jaren achtervolgt, uit te komen. Ze weet dat ze terug moet naar Bruny, een eiland voor de kust van Tasmanië. Op het woeste, lege eiland
heeft ze haar beste jaren doorgebracht met haar man, de vuurtorenwachter, en haar gezin, totdat een tragedie haar terugbracht naar de beschaving. Tom, Mary’s jongste zoon, houdt net zoveel
van Bruny als zij. Maar nadat hij een winter doorbracht op Antarctica kan hij zijn draai niet meer vinden. Dan ontmoet hij Emma, net terug uit Antarctica, en zij is alles wat Tom niet is: open,
gastvrij en onbezorgd. De vrouw van de vuurtorenwachter is een prachtig, meeslepend verhaal over een moeder en zoon die worstelen met geheimen, verlies en hun eigen leven.
Bericht uit Parijs Dec 17 2021 Als twee mobieltjes verwisseld worden, zet dit een reeks gebeurtenissen in gang die niemand had kunnen voorspellen Madeline en Jonathan kennen elkaar niet en
zouden elkaar ook nooit meer tegengekomen zijn. Ware het niet dat ze na een botsing op het vliegveld elkaars telefoon hebben ingepakt. Maar als ze achter die vergissing komen, zijn de twee al
10.000 kilometer van elkaar verwijderd: zij is bloemist in Parijs, hij runt een restaurant in San Francisco Het duurt niet lang voordat ze toegeven aan de verleiding om in elkaars telefoon te kijken.
Dit leidt tot een schokkende ontdekking: hun levens zijn met elkaar verbonden door een geheim waarvan ze dachten dat het voor altijd begraven zou blijven. Er volgt een zoektocht die uitmondt in
een spannende race tegen de klok en die leidt van Frankrijk via Engeland naar Amerika. Musso laat zijn lezer werkelijk ademloos achter in deze thriller die leest als een film! `We duiken elke keer
weer in een Musso-mysterie zoals kinderen een plas te lijf gaan: met twee voeten tegelijk en vol overgave. LE PARISIEN `Heerlijk spannend verhaal, waarin de liefde alle grenzen van tijd en
afstand overwint. GLAMOUR
Skidamarink Mar 28 2020 SKIDAMARINK INTROUVABLE DEPUIS DES ANNÉES, LE TOUT PREMIER ROMAN DE GUILLAUME MUSSO ENFIN RÉÉDITÉ ! Alors que le vol de La
Joconde fait la une de tous les journaux, quatre personnes qui ne se connaissent pas reçoivent un fragment découpé de la célèbre oeuvre de Léonard de Vinci, accompagné d’un mystérieux rendezvous dans une chapelle de Toscane. Pourquoi eux ? Qui les a choisis ? Quel plan se cache derrière ce coup d’éclat ? Ils l’ignorent encore, mais à l’instant même où ils décident de résoudre ensemble
cette énigme, leur vie prend un tournant dangereux, exaltant et sans retour. Depuis Skidamarink, paru en 2001, Guillaume Musso a publié dix-sept romans qui ont conquis des dizaines de millions
de lecteurs dans le monde. Il est aujourd’hui l’auteur le plus lu en France, pour la dixième année consécutive. Ce tout premier thriller, mêlant mystère, suspense, amour et aventure, révèle déjà son
talent sans pareil pour raconter une histoire à la croisée des genres. « UN THRILLER POSITIF ET GÉNÉREUX. » Claude Mesplède « UNE PETITE MERVEILLE. (...) LE LECTEUR SE
LAISSERA SÉDUIRE PAR L’ACCUMULATION DES QUALITÉS ROMANESQUES. » Alain Lallemand, Le Soir « UN THRILLER AUX ALLURES DE JEU DE PISTE (...) UN DA VINCI
CODE AVANT L’HEURE. » Blaise de Chabalier, Le Figaro littéraire
In koelen bloede Aug 21 2019 In november 1959 leest Truman Capote in The New York Times een bericht over het boerengezin Clutter in Holcomb, Kansas, dat bruut wordt uitgemoord door twee
jonge criminelen. Hij stort zich op de zaak en besluit deze tot het onderwerp te maken van een roman. Zes jaar lang doet hij onderzoek, hij interviewt alle betrokkenen en begeleidt de moordenaars
tijdens hun laatste gang naar hun executie op 14 april 1965. In koelen bloede is de magistrale reconstructie van een gruwelijke moordzaak, waarin Capote de kunst van de romanschrijver paart aan
de techniek van de journalist. Met de publicatie in 1965 van dit overrompelende boek was een nieuw literair genre geboren: de non-fictieroman, ook wel faction geheten. Capote laat zien hoe één

enkele daad van stompzinnig geweld talloze levens voor altijd verandert.
Angst voor de nacht May 30 2020 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 vrouw en de weduwe Dec 25 2019 ‘Deze meeslepende psychologische thriller maakt indruk met zijn beschrijvingen van de impact van familiegeheimen én met zijn dramatische, onverwachte
einde.’ New York Review of Books Het is winter en griezelig stil op het vakantie-eiland Belport, voor de Australische kust. Slecht nieuws brengt Kate naar dit uitgestorven oord, en haar verdriet
wordt met de dag groter als ze meer te weten komt over het geheime leven dat haar man bleek te leiden. Abby, als bewoner van het eiland, is gewend aan de stille winters, maar dit jaar wordt haar
wereld op zijn kop gezet wanneer ze bewijzen vindt die haar man in een wel heel kwaad daglicht stellen. Niets op dit eiland is wat het lijkt, en pas als de twee vrouwen samenkomen kunnen ze de
waarheid ontdekken over de mannen in hun levens... ‘Geen lezer zal dit boek teleurgesteld wegleggen, daarvoor zit het domweg te slim in elkaar.’ – **** Algemeen Dagblad over In het niets
Brave honden halen de Zuidpool niet Jan 06 2021 Brave honden halen de Zuidpool niet van Hans-Olav Thyvold is een hartverwarmende roman over onvoorwaardelijke vriendschap. Voor fans van
Reisverslag van een kat Brave honden halen de Zuidpool niet van Hans-Olav Thyvold is een humoristische en emotionele roman over de hechte band tussen een vrouw en haar hond. Honden zijn de
trouwste metgezellen. De hond Tassen luisterde naar slechts één persoon: de oude majoor Thorkildsen. Wanneer die overlijdt zijn hij en mevrouw Thorkildsen op elkaar aangewezen. Tassen rouwt
en eet te veel, en mevrouw kijkt steeds vaker te diep in het glaasje. Elke avond vertelt ze aan Tassen het verhaal van de beroemde Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen en hoe die met een
roedel honden de Zuidpool bereikte na een tocht vol ontberingen. Hun rust wordt verstoord door de komst van mevrouw Thorkildsens zoon en schoondochter. Die willen haar laten opnemen in een
verzorgingshuis en zelf hun intrek nemen in de riante woning. Wat moet er dan van Tassen terechtkomen, vraagt mevrouw zich verontrust af. Geïnspireerd door het verhaal van Amundsen geeft ze
het niet zomaar op. Brave honden halen de Zuidpool niet van Hans-Olav Thyvold is een hartverwarmende roman over onvoorwaardelijke vriendschap, voor fans van Reisverslag van een kat. Zowel
sprankelend als melancholisch: over ouder worden en trouw zijn aan jezelf en elkaar. Lezersreacties: 'Een roman over eenzaamheid, vriendschap, sterfelijkheid en de zin van het leven. Zeer
aanbevolen voor dierenliefhebbers.' 'Ik heb er ontzettend van genoten. Tassen en zijn observaties zijn hilarisch.'
Het kind in mij wil mindful moorden Nov 04 2020 ‘Een onderhoudende thriller waarin een ding zeker is: mindfulness is sterk aan te bevelen in de wereld van de georganiseerde misdaad. Zwarte
humor alom in dit originele debuut.’ – VN’s Detective & Thrillergids ‘Ik had nooit kunnen denken dat het zo makkelijk was om iemand maandenlang in een kelder gevangen te houden. Dat wil
natuurlijk zeggen: gemakkelijk voor iedereen, behalve degene in die kelder.’ Nadat voormalig misdaadadvocaat Björn Diemel de principes van mindfulness leerde kennen, heeft dit zijn leven
compleet veranderd. Hij is gestopt met zijn stressvolle baan en is zijn eigen bedrijf begonnen. Hij brengt nu eindelijk meer tijd door met zijn dochter en maakt liefdevoller ruzie met zijn vrouw. O
ja, en hij runt ook nog – op een ontspannen manier – twee maffiaclans, want hij heeft de baas van de een vermoord en de ander opgesloten in de kelder van een kleuterschool. Waarom kan Björn
hier niet gewoon van genieten? Waarom verliest hij steeds zijn geduld? Is hij het doden gewoon zat? Zijn therapeut Joschka Breitner zet hem uiteindelijk op het goede spoor: het is aan Björns
innerlijke kind om hier weer uit te komen! ‘Net zo origineel als de titel doet vermoeden: dit zit vol verrassingen, is zelfvoldaan, diepzinnig en erg opwindend. Onze absolute misdaadtip!’ – SR3 ‘Vol
adrenaline en humor, dit boek is origineel en spannend en staat garant voor ontzettend veel leesplezier.’ – Für Sie
Het meisje en de nacht Jul 24 2022 Een jonge vrouw verdwijnt in de nacht. Drie vrienden verbonden door een tragisch geheim. Ze zien elkaar na jaren weer terug bij de reünie van hun school... De
Franse Riviera, winter 1992 In een ijskoude nacht, wanneer de campus van een elitaire kostschool geteisterd wordt door een sneeuwstorm, verdwijnen de negentienjarige modelleerling Vinca
Rockwell en de filosofieleraar met wie zij een geheime relatie had. Voor Vinca is de liefde ‘alles of niets’. Niemand zou haar ooit nog terugzien. De Franse Riviera, voorjaar 2017 De ooit
onafscheidelijke Manon, Thomas en Maxime – Vinca’s beste vrienden – hebben elkaar niet meer gesproken sinds hun afstuderen. Ze zien elkaar voor het eerst weer terug bij de reünie van hun
school. Vijfentwintig jaar geleden pleegden de drie onder vreselijke omstandigheden een moord, waarna ze het lichaam verborgen in de muur van hun gymzaal. Dezelfde muur die nu gesloopt gaat
worden om plaats te maken voor een ultramodern gebouw. Wat is er werkelijk gebeurd in die koude nacht, zo lang geleden?
Nachricht von dir Feb 25 2020 New York, John-F.-Kennedy-Flughafen. Ein Mann und eine Frau prallen im Schnellrestaurant aufeinander – und fluchen. Ein Sandwich fällt zu Boden, ein Glas
Cola wird verschüttet, beide kehren sich den Rücken, um sich nie wiederzusehen. Doch zuhause angekommen – er in San Francisco, sie in Paris – , stellen sie fest, dass sie ihre Handys vertauscht
haben. Handys, in denen intimste Informationen gespeichert sind. Sie beginnen, das Telefon des anderen zu durchstöbern, und was sie dort entdecken, erscheint ihnen wie ein Wink des Schicksals:
Denn ihre Leben sind bereits seit langer Zeit miteinander verknüpft – durch ein Geheimnis aus der Vergangenheit, das sie nun einzuholen droht. Es beginnt eine atemlose Jagd, bei der die beiden
alles riskieren, an ihre Grenzen gehen und das Unmögliche möglich machen.
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