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Wanneer Julia dit tweede leven van haar zusje onderzoekt, ontmoet ze de charmante
en mysterieuze Lukas. Julia s zoektocht wordt steeds obsessiever en ze belandt in
een levensgevaarlijke wereld. Evenals in `Voor ik ga slapen' toont SJ Watson zich
een meester in het portretteren van het totale isolement van de hoofdpersoon en
wordt de lezer meegetrokken in een beklemmend spel van waarheid en bedrog.
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...
History of Tofu and Tofu Products (965 CE to 2013) William Shurtleff 2013-05
Dochter van Lucifer Lisa Jackson 2017-06-22 Eve Renner is teruggekeerd naar New
Orleans om het verleden te vergeten. Maar daar krijgt ze geen kans voor, want er
begint een nieuwe reeks moorden. De slachtoffers zijn ritueel om het leven
gebracht en er zijn nummers op hun lichaam getatoeëerd. Er bestaat geen verband
tussen de slachtoffers, op één na: het ziekenhuis van Our Lady of Virtues, de
psychiatrische inrichting die eens het toneel was van onbeschrijfelijke waanzin.
Als kind was het een tweede thuis voor Eve want haar vader was er arts. Zij bracht
er uren door om de geheime kamers en gangen te verkennen. Ergens in die vertrekken
ligt de sleutel tot een verschrikkelijke misdaad, een onvoorstelbaar verraad
waarvan de echo nog steeds doorklinkt. En kan zij Cole, haar voormalige minnaar,
wel vertrouwen?
Marine Fisheries Review 1980
Billboard 1996-02-24 In its 114th year, Billboard remains the world's premier
weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data
licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and
mobile entertainment issues and trends.
Deep Freeze Lisa Jackson 2015-11-24 A former screen diva’s biggest fan is about to
become her worst nightmare in this psychological thriller by the #1 New York Times
bestselling author. When she wakes up, she's very cold. Colder than she's ever
been in her life. She can't move or speak. And then she sees him—the one who took
her. And before she dies, she wishes she could scream. Former movie star Jenna
Hughes left Hollywood for a remote farm in Oregon to escape the confines of fame.
But someone has followed her—an obsessed fan whose letters are shockingly personal
and deeply disturbing. And while Jenna's already shaken up by what she's seen on
paper, she'd be terrified if she knew what Sheriff Shane Carter is investigating.
It's a grizzly case that started with the discovery of a dead woman in the woods.
Now two more women are missing, one of whom bears a striking resemblance to Jenna.
Ik mis mezelf Lisa Genova 2012-07-19 Alice is bijna vijftig en leidt een druk
leven als wetenschapper wanneer ze de diagnose vroege alzheimer krijgt. Haar leven
verandert drastisch: ze verliest haar carrière en de regie over haar eigen wereld.

Who's who in the Midwest 1978 A biographical dictionary of noteworthy men and
women of the Central and Midwestern States.
Los Angeles Magazine 2003-11 Los Angeles magazine is a regional magazine of
national stature. Our combination of award-winning feature writing, investigative
reporting, service journalism, and design covers the people, lifestyle, culture,
entertainment, fashion, art and architecture, and news that define Southern
California. Started in the spring of 1961, Los Angeles magazine has been
addressing the needs and interests of our region for 48 years. The magazine
continues to be the definitive resource for an affluent population that is
intensely interested in a lifestyle that is uniquely Southern Californian.
De leugenaar Lisa Gardner 2012-06-22 Volmaakt verdwenen Een dodelijk geheim Het is
een zaak die grote opwinding bij de media teweegbrengt: Sandra Jones, een jonge
moeder, blond en mooi, verdwijnt spoorloos uit haar huis in Boston. Ze laat haar
vierjarige dochter als enige getuige achter. Haar knappe, mysterieuze echtgenoot
Jason wordt direct als hoofdverdachte beschouwd. Maar vanaf het moment dat
brigadier D.D. Warren bij de comfortabele bungalow arriveert, voelt ze dat er iets
fout zit met het beeld van het normale gezin. Probeert de perfecte echtgenoot iets
te verbergen? En zal de enige getuige het volgende slachtoffer worden van een
duivels intelligente moordenaar?
Canadian Geographic 2008
Backpacker 2001-03 Backpacker brings the outdoors straight to the reader's
doorstep, inspiring and enabling them to go more places and enjoy nature more
often. The authority on active adventure, Backpacker is the world's first GPSenabled magazine, and the only magazine whose editors personally test the hiking
trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice
Awards, an industry honor recognizing design, feature and product innovation, has
become the gold standard against which all other outdoor-industry awards are
measured.
Scotts laatste expeditie Robert Falcon Scott 2001
Slaap zacht Lisa Jackson 2012-06-21 Een vrouw wordt wakker in een duistere,
afgesloten ruimte. Van boven hoort ze gedempt, wreed gelach, gevolgd door het
geluid van aarde die wordt gestort. Pure doodsangst overweldigt haar als ze zich
realiseert dat ze levend begraven wordt. Haar laatste adem is een schreeuw die
niemand, behalve een sadistische moordenaar, kan horen. Voor journalist Nikki
Gillette is dit schokkende verhaal een kans om te ontsnappen uit Savannah en
carriere te maken. Dan wordt er opnieuw een lijk gevonden. En nog een. Bij elke
huiveringwekkende ontdekking groeit Nikkis angst. Als de seriemoordenaar haar
steeds meer in zijn greep krijgt, beseft ze nog niet hoe dicht ze bij de waarheid
is - en hoe dodelijk die kan zijn.
Monthly Weather Review 1881
The Northwestern Miller 1914
Legal Intelligencer 1860
Weekly Weather and Crop Bulletin 1963
Tweede leven SJ Watson 2015-02-02 In 'Tweede leven' van SJ watson wordt Julia
geconfronteerd met de gewelddadige dood van haar zusje Kate in Parijs. Van Kates
huisgenote en beste vriendin hoort ze over het dubbelleven dat Kate leidde.
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Haar plan om haar man en kinderen niet tot last te worden en op tijd afscheid te
nemen, verdwijnt uit haar geheugen. En Alice blijft achter, zonder haar
herinneringen aan het verleden, zonder hoop voor de toekomst. Ze leeft in een
heden dat soms even mooi maar meestal verwarrend en zelfs angstaanjagend is. Ik
mis mezelf beschrijft op indrukwekkende wijze hoe Alice¿ wereld uit elkaar valt,
en hoe ze in het puin terugvindt wat echt belangrijk is. Lisa Genova woont en
werkt in Boston. Ze studeerde Neurowetenschappen aan Harvard. Haar debuutroman Ik
mis mezelf werd een internationale bestseller. Het boek werd verkocht aan meer dan
vijftien landen en won diverse prijzen, waaronder de 2008 Bronte Prize.
Pacific Shipper 1967
New York Magazine 1992-04-27 New York magazine was born in 1968 after a run as an
insert of the New York Herald Tribune and quickly made a place for itself as the
trusted resource for readers across the country. With award-winning writing and
photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the
magazine's consistent mission has been to reflect back to its audience the energy
and excitement of the city itself, while celebrating New York as both a place and
an idea.
Million Dollar Directory 1995
De laatste zet Sandra Brown 2018-01-15 Na Nora Roberts is Sandra Brown wereldwijd
de bestverkopende auteur van romantic suspense Non-stop plotwendingen en
verleidelijke erotische spanning maken van Sandra Brown een van de meest geliefde
auteurs ter wereld Er sloeg een vonk over toen Jordie Bennet en Shaw Kinnard
elkaar voor het eerst in de ogen keken. Shaws gevaarlijke uitstraling maakt iets
los in de slimme zakenvrouw, maar neemt een onverwachte wending als blijkt dat hij
een bountyhunter is met de opdracht haar te doden. Shaw heeft echter andere
plannen en ontvoert haar. Hij hoopt dat het hem dichter bij de dertig miljoen
dollar brengt die haar broer heeft gestolen. Shaw is niet de enige die het
vermogen achternazit. Vluchtend voor de FBI en een beruchte crimineel, moeten
Jordie en Shaw op hun verstand – en elkaar – vertrouwen om in leven te blijven.
Maar ook Jordie lijkt niet te vertrouwen. Was zij bij haar broers plannen
betrokken of is zij een onschuldige pion? En hoeveel is haar leven werkelijk
waard? De pers over Sandra Brown ‘Ontvoerd wil je in één keer uitlezen.’ Libelle
‘Brown is een ware meester in het beschrijven van de passie en het gevaar waarmee
Crawford voor z’n leven, zijn dochter en zijn nieuwe liefde vecht.’ Publishers
Weekly ‘Absoluut onmisbaar voor fans van romantische spanning.’
Heroesandheartbreakers.com ‘Fans van romantische thrillers zullen in de rij staan
voor een van de hotste Sandra Brown-boeken ooit. Deze dame weet waar haar fans van
houden en geeft het ze met volle teugen.’ Huffington Post
Whispers Lisa Jackson 2015-11-01 When Voices In The Night Become Whispers. . . In
the chill of an Oregon night, a man plunges to his death. Another vanishes without
a trace. A third drowns in the murky waters of a quiet lake. Alone in the dark, a
ruthless killer is certain that every loose end has been cut, every enemy silenced
except one. . . Be Afraid. . . It's been sixteen years since Claire St. John fled
in terror from her family's home on Lake Arrowhead. Sixteen years since her
fiancé's tragic death and the shocking secret she promised never to reveal to
anyone. But that was before journalist Kane Moran began probing the mystery of
that horrible night, turning a light on the darkest corners of Claire's life,
exposing her once again to a cold-blooded murderer's vicious fury. . . Be Very
Afraid. . . Now, as Claire returns home to face a past she's tried to forget,
another body is unearthed, revealing the twisted nature of a killer who is ready
at last to make Claire pay the ultimate price...
Vertel me Lisa Jackson 2014-07-15 BESTSELLERAUTEUR VAN DE ONWETENDE HET VERLEDEN
ZAL NIET WORDEN VERGETEN... De meest gehate vrouw van Savannah wordt vrijgelaten
uit de gevangenis. Ze werd veroordeeld voor de moord op haar oudste dochter en
mishandeling van haar twee andere kinderen. Haar motief: de kinderen uit de weg
ruimen zodat zij bij haar minnaars kon zijn. Journaliste Nikki Gillette is
vastbesloten verhaal te halen bij deze gevaarlijke vrouw. Niet alleen ruikt ze een
interessant verhaal, maar Nikki is ook persoonlijk betrokken. De vermoorde
dochter, Amity, was haar beste vriendin. Nikki is vastbesloten om de onderste
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steen boven te halen. Dan vindt er weer een moord plaats. In welk wespennest is
Nikki beland? Lisa Jackson is bestsellerauteur van onder andere Zonder mededogen
en De onwetende. Van haar boeken zijn wereldwijd meer dan tien miljoen exemplaren
verkocht. 'Vlak voor het einde komt er weer zo'n verrassende plotwending dat je
meteen begrijpt waarom Jacksons boeken altijd zo goed verkopen.' VN Detective &
Thrillergids over Zonder mededogen 'Een onheilspellende thriller die je na een
machteloze tocht op woelige wateren uiteindelijk met een tevreden gevoel
dichtslaat.' **** Crimezone over De onwetende 'Een heerlijk boek voor flink wat
uurtjes leesplezier.' Leesfanaten over De onwetende
De veroordeling John Grisham 2016-10-27 Een verbluffend en meeslepend kort verhaal
dat voorafgaat aan John Grishams nieuwste thriller, De klokkenluider. Een rechter
met haar eerste moordzaak. Een advocaat die het allemaal te veel wordt. Een
aanklager die bloed ruikt en uit is op eeuwige roem. De beklaagde, die misschien
onschuldig is. En de moordenaar, die mogelijk de perfecte misdaad heeft gepleegd.
Harness Horse 1991
Onzichtbare vrouwen Caroline Criado-Perez 2019-09-30 Stel je een wereld voor
waarin jouw telefoon niet goed in je hand past, een voorgeschreven medicijn voor
jouw lichaam verkeerd is en de eindeloze uren die je elke week werkt niet erkend
of gewaardeerd worden. Komt iets hiervan je bekend voor? Grote kans dat je een
vrouw bent. Onzichtbare vrouwen toont hoe in een wereld die grotendeels voor
mannen is ingericht de halve bevolking systematisch genegeerd wordt. Het boek
onthult de 'genderdatakloof' die wordt veroorzaakt door eeuwige, consequente
discriminatie van vrouwen. Caroline Criado Perez brengt voor het eerst een
indrukwekkend aantal wereldwijde casestudy's, verhalen en nieuw onderzoek samen.
Van overheidsbeleid en medisch onderzoek tot technologie, werkplekken,
stadsplanning en de media - Onzichtbare vrouwen onthult de verborgen manieren
waarop vrouwen vergeten worden en de impact van die uitsluiting op hun gezondheid
en welzijn. Een krachtig en prikkelend boek dat je kijk op de wereld voorgoed
verandert. Caroline Criado Perez (1984) is journalist en gelauwerd activist. Zij
werd in 2017 beroemd doordat er dankzij haar oproep een beeld van Jane Austen op
het Engelse 10 pond-biljet werd geplaatst. Zo voorkwam zij dat er, naast de
koningin, alleen mannen op de biljetten zouden staan. Criado Perez woont in
Londen. 'Onzichtbare vrouwen is een doorbraak; een compromisloos bombardement van
droevige, boze, slechte en grappige feiten waarmee het op briljante wijze een
onweerlegbare zaak aanspant. (...) Dit boek zou op het nachtkasje van iedere
beleidsmaker, politicus en manager moeten liggen.' THE TIMES 'Een uitdagend,
onmisbaar boek.' PUBLISHERS WEEKLY 'In heldere taal bouwt de auteur een sterke
zaak voor grotere inclusiviteit, met een zeer doordachte en verrassend
humoristische kijk op geïnstitutionaliseerde bevoorrechting en genderdatakloven.
Voor wie suggereert dat gender geen rol meer speelt is dit boek, dat een groot
publiek zal aanspreken, een gedegen correctie.' KIRKUS REVIEWS 'Een strijdkreet om
terug te vechten.' THE SUNDAY TIMES 'Een briljant boek dat de wereld waarin alles
is ontworpen voor mannen bekritiseert. (...) Boordevol praktische informatie voor
hen die het patriarchaat willen ontmantelen.' THE IRISH TIMES
Verloren zielen Lisa Jackson 2013-07-04 Aan het All Saints College zijn vier
meisjes verdwenen. Ze waren 'verloren zielen', kwetsbare meisjes om wie niemand
iets gaf. De politie denkt dat ze zijn weggelopen, maar Kristi Bentz, de dochter
van een rechercheur in New Orleans, vermoedt dat iets hen verbindt, iets
angstaanjagends. Ze besluit zich opnieuw als studente in te schrijven. All Saints
College is erg veranderd sinds Kristi er studeerde. De universiteit heeft een
reputatie verworven met leergangen als het bijzonder populaire 'De invloed van
vampirisme op de moderne cultuur en literatuur'. Er wordt gefluisterd over een
duistere cultus waarbij de deelnemers flesjes bloed om hun nek dragen. Om de
waarheid te vinden moet Kristi de rol spelen van een verloren ziel. Maar Kristi
begint zich af te vragen of ze de jager is of de prooi
Rozenkrans Lisa Jackson 2012-05-22 De plaats delict in een kathedraal in New
Orleans is schokkend, zelfs voor ervaren rechercheurs als Bentz en Montoya. Zuster
Camille is gewurgd aangetroffen, in een vergeelde bruidsjurk, bedekt met een
altaarkleed. Valerie is ontzet door de dood van haar zus. Wekenlang heeft ze
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Camille gesmeekt het klooster te verlaten, waar haar zus wilde leven als een
martelaar. Vanwege een affaire met de ex van Valerie was Camille non geworden.
Ervan overtuigd dat de politie niet genoeg doet, begint Valerie haar eigen
onderzoek. Ze zet de jacht in op een perverse moordenaar die het klooster van alle
zonden wil zuiveren...
Kijk niet terug Nora Roberts 2018-05-03 Nora Roberts verkocht ruim 500 miljoen
exemplaren wereldwijd Simone, Mi en Tish zijn al sinds hun jeugd hartsvriendinnen.
Na hun eindexamen zijn ze van plan gezamenlijk naar New York te vertrekken, voor
nieuwe avonturen met z’n drieën. Maar eerst is het zomervakantie, en Mi en Tish
proberen Simone te helpen om over haar gebroken hart heen te komen nadat haar
vriendje het heeft uitgemaakt. Een bioscoopavondje lijkt hun de perfecte
afleiding. Als Simone even naar het toilet is, hoort ze schoten vanuit de zaal. Ze
belt meteen het alarmnummer, en door haar snelle reactie wordt nog erger
voorkomen. Het incident kost vele levens, en voor de overlevenden zal niets ooit
nog hetzelfde zijn. Ook de drie schutters zijn dood – maar zij waren niet het
brein achter het plan. De echte dader is woedend, ontevreden met het resultaat, en
zweert wraak... De pers over Nora Roberts ‘I love Nora Roberts.’ Stephen King
‘Amerika’s favoriete auteur.’ The New Yorker ‘Nora Roberts is een superster.’ The
New York Times ‘De succesvolste auteur ter wereld.’ The Washington Post
Deep Freeze Lisa Jackson 2007-02-22 'Shiveringly good suspense!' Lisa Gardner THE
FIRST BOOK IN A GRIPPING CRIME SERIES FROM 30 MILLION COPY SELLING AUTHOR. Jenna
Hughes left Hollywood for a farm in Oregon to get away from fame. But someone has
followed the former movie star - an obsessed fan whose letters are personal and
deeply disturbing. And while Jenna's already shaken up by what she's seen on
paper, she'd be terrified if she knew what Sheriff Shane Carter is investigating.
It's a shocking case that started with the discovery of a dead woman in the woods.
Now two more women are missing, and one of them looks just like Jenna. As a
blizzard bears down on their small town, the merciless killer's grisly work has
only just begun. Jenna is getting close to meeting her biggest fan - the one who
wants to own her forever. 'She is one of the best' Harlan Coben THE NEXT BOOK IN
THE SERIES, FATAL BURN, IS AVAILABLE NOW
De onwetende Lisa Jackson 2013-09-03 In haar dromen ziet ze haar zoontje Noah: een
lieve tweejarige met opgerolde spijkerbroek en een rood t-shirt. Maar de
gruwelijke werkelijkheid is dat hij twee jaar geleden spoorloos verdween, zijn
lichaam werd nooit gevonden. Ava, verwoest door het verlies van Noah, kan zich de
details van Noah's verdwijning niet herinneren en wordt geplaagd door vreselijke
nachtmerries en visioenen. Ze wantrouwt haar familie en psychiater. Ava denkt dat
zij meer weten dan ze zeggen. In het geheim bezoekt ze een hypnotiseur in een
poging haar geheugen te activeren. Ava zet door tot ze antwoorden vindt op haar
vragen, maar de waarheid is erger dan ze had kunnen vermoeden. En de prijs die ze
betaalt is hoger dan ze ooit had gedacht.
De zevende doodzonde Lisa Jackson 2013-07-04 Abby Chastain wordt achtervolgd door
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pijnlijke geheimen. Twintig jaar geleden heeft ze met afschuw gezien hoe haar
moeder uit het raam van een inrichting voor geestes-zieken sprong. Abby is er
altijd bang voor geweest dat zij op een dag ook krankzinnig zou worden. In New
Orleans waart een seriemoordenaar rond. De slachtoffers worden gedood in paren
geen connectie, geen duidelijk motief, geen echte aanwijzingen. Rechercheur Reuben
Montoya gaat op onderzoek uit om de dader te ontmaskeren. Zijn enige aanwijzing is
Abby, de voormalige echtgenote van een van de slachtoffers. Maar is ze wel te
vertrouwen? Als er opnieuw lijken worden aangetroffen in perverse, geënsceneerde
situaties, wordt Montoyas opdracht tot een wanhopige race om een moordenaar te
vinden die steeds dichter bij huis toeslaat
Billboard 1996-06-15 In its 114th year, Billboard remains the world's premier
weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data
licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and
mobile entertainment issues and trends.
Alex Cross James Patterson 2012-10-02 In 1993 stond Alex Cross aan het begin van
een veelbelovende carrière bij de politie van Washington D.C., toen een vrouw voor
zijn ogen werd doodgeschoten. Het eropvolgende politieonderzoek leverde niets op
en na verloop van tijd verdween de moord als een cold case in de archieven. Maar
Alex Cross zou deze zaak nooit vergeten. Want de moordenaar van Maria Simpson
Cross, echtgenote van Alex Cross, werd nooit gevonden. Jaren later staat Cross op
een keerpunt in zijn leven. Hij heeft de politie en de FBI vaarwel gezegd en zijn
oude beroep van psycholoog weer opgepakt. Zijn vroegere partner John Sampson roept
echter nogmaals zijn hulp in. Een serieverkrachter is actief in Georgetown en zijn
gruwelijke modus operandi vertoont overeenkomsten met een oude zaak van Cross en
Sampson. Dan blijkt er een verband te bestaan tussen deze verkrachtingszaak en de
nooit opgeloste moord op Maria
Doodverklaard Lisa Gardner 2012-10-16 Annabelle Granger is al haar hele leven op
de vlucht. Haar jeugd is een vage aaneenschakeling van nieuwe steden en
identiteiten. Nu woont ze in Boston. Op een dag leest ze in de krant dat ze is
doodverklaard. In een verlaten psychiatrische inrichting zijn de gemummificeerde
lijken van zes meisjes aangetroffen. En een van hen draagt Annabelles medaillon.
Agent Bobby Dodge roept de hulp in van zijn ex-minnares, rechercheur D.D. Warren.
Zij is de enige die het mysterie van Annabelle Granger kan ontrafelen.
Billboard 1996-05-18 In its 114th year, Billboard remains the world's premier
weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data
licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and
mobile entertainment issues and trends.
Ebony 2000-12 EBONY is the flagship magazine of Johnson Publishing. Founded in
1945 by John H. Johnson, it still maintains the highest global circulation of any
African American-focused magazine.
Ayer Directory of Publications 1982
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