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Yeah, reviewing a ebook Dust And Decay Benny Imura 2 Jonathan Maberry could build up your close connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, deed does not recommend that you have fantastic
points.
Comprehending as without difficulty as understanding even more than extra will offer each success. neighboring to, the declaration as well as acuteness of this Dust And Decay Benny Imura 2 Jonathan Maberry can be taken as skillfully as picked
to act.
broer en hun mysterieuze voorgeschiedenis... ‘Alleen al de eerste twaalf pagina’s van Onschuld zijn zo godvergeten mooi
dat je er in tranen van zou uitbarsten.’ de Volkskrant, *****
Malorie Josh Malerman 2020-11-19 Malorie is het bloedstollende vervolg op de Netflixhit Bird Box. Twaalf jaar nadat
Malorie en haar kinderen de rivier op voeren op zoek naar veiligheid, zijn blinddoeken nog steeds het enige wat de
mensheid kan behoeden voor een gruwelijk einde. Eén blik op de wezens die de wereld bevolken zal iemand immers tot
onuitsprekelijk geweld drijven. Er is nog steeds geen verklaring voor deze gebeurtenissen. En geen oplossing. Dan krijgt
Malorie verbijsterend nieuws. Voor het eerst in jaren is er een sprankje hoop. Iemand van wie ze heel veel houdt is
misschien nog in leven. Malorie staat voor een onmenselijke keuze: blijft ze in haar veilige, beschermde omgeving? Of
begeeft ze zich in de duisternis, op weg naar een hoopvollere toekomst?
De hongerige golven Carrie Ryan 2011-10-15 Gabry leidt een rustig en veilig leven in het dorp aan zee. Om het dorp staat
een hek. Buiten het hek wonen de Ontheiligden in het Woud van Klauwen en Tanden. Het dorp met de vuurtoren is haar
thuis, haar wereld en alles wat ze nodig heeft. Gabry¿s moeder dacht dat ze haar geheimen achter had gelaten in het Woud
van Tanden en Klauwen, maar geheimen blijven niet begraven. Zo veilig is het leven niet¿ het hek kan niet alles
tegenhouden. Carry Ryan is geboren en getogen in Greenville, South Carolina. Ze werkte als advocate voordat ze zich
fulltime ging bezighouden met het schrijven van jeugdboeken. Ze woont samen met haar man, twee dikke katten en een hond
in Charlotte, North Carolina.
Spademan Adam Sternbergh 2014-10-15 Dystopische thriller in New York Spademan was ooit vuilnisman. Dat was voordat er
een vernietigende bom viel op Times Square, voordat zijn vrouw werd gedood, voordat New York een uitgebrande troep was.
Tegenwoordig bestaat er echter ook een andere, virtuele werkelijkheid, waar alleen de allerrijksten kunnen inpluggen. De
rest moet het zelf uitzoeken. En daarom werd hij een hitman. Hij stelt geen vragen, werkt snel en is handig met een
stanleymes. Dan wordt Spademan ingehuurd om de dochter van een bekende evangelist om te brengen. Zijn doelwit heeft een
schokkend geheim en zijn opdrachtgever een verborgen agenda. 'Bogart-cool, messcherp. Een uiterst verslavende
pageturner.' - Entertainment Weekly 'De beste soort hard-boiled noir.' - GQ 'Dit is een pakkende genremix en een
verbluffend debuut.' - Library Journal Adam Sternbergh is journalist en schrijver. Hij werkt als cultuurredacteur voor
The New York Times Magazine. Spademan is zijn debuut. De filmrechten zijn verkocht aan Denzel Washington.
Het rampzalige verhaal van jou en mij Jess Rothenberg 2012-10-16 Sterven aan een gebroken hart is nog maar het begin.
Welkom in de eeuwigheid! Als Brie wordt gedumpt door Jacob betekent dat het einde van haar wereld. Letterlijk. Alleen is
Brie nog niet klaar om onder de zoden te liggen en ze blijft als geest op aarde. Nu ze D&W is (Dood en Weg), komt Brie
erachter dat liefde veel ingewikkelder is dan ze ooit had gedacht. In Half Moon Bay begint haar familie uit elkaar te
vallen. Haar beste vriendin verbergt een geheim over Jacob en de waarheid achter zijn verraad. En dan is er Patrick,
Brie's mysterieuze nieuwe gids en collega-Verloren Ziel die misschien wel de sleutel tot haar eeuwige geluk in handen
heeft.
De kleine hand Susan Hill 2012-01-04 Als boekhandelaar Adam Snow op weg naar huis de verkeerde afslag neemt, stuit hij
op een vervallen landhuis. Bij de voordeur aangekomen voelt hij opeens de onmiskenbare sensatie van een kleine, koude
hand die in de zijne glijdt. Eerst is Adam vooral in verwarring over het incident, maar al snel krijgt hij last van
angstaanvallen en nachtmerries. Wanneer hij op onderzoek uitgaat, krijgt hij steeds vaker en steeds onheilspellender
bezoek van de kleine hand... Susan Hill is schrijver en literair criticus. Ze is een fenomeen in Engeland vanwege haar
meesterlijke griezelverhalen; in Nederland werd ze bekend met De vrouw in het zwart en Het Venetiaanse masker. Voor haar
romans en literaire thrillers ontving ze diverse prijzen. www.susan-hill.com
Tinnen soldaten Christopher Golden 2016-04-26 Volgens Stephen King is Christopher Golden ‘de real deal’ en Tinnen
soldaten werd door Scott Sigler al ‘een unieke mix van Terminator en Saving Private Ryan’ genoemd. Het is dan ook een
hoogst actuele sf-blockbusterthriller over drones, terrorisme en hypermoderne oorlogsvoering. De wereld staat aan de
afgrond en kan alleen gered worden door robotsoldaten die in oorlogsgebieden worden losgelaten en op duizenden
kilometers afstand worden bestuurd door elitesoldaten. Danny Kelso is zo’n ‘tinnen soldaat’, die vanuit een Duitse
bunker zijn machine door de verwoeste straten van Syrië leidt. Tijdens zijn shift zorgt een terroristische aanslag voor
een wereldwijde stroomstoring. Voor de soldaten begint er een race tegen de klok om de strijd te winnen – maar Danny’s
robot blijft actief, en zijn geest zit gevangen in deze machine...
Showstealer Hayley Barker 2018-12-11 Showstealer van Hayley Barker is deel 2 in een spannend YA-tweeluik voor fans van
De Hongerspelen. Superspannende young adult voor 15 jaar en ouder. Hoshiko en Ben zijn op de vlucht sinds ze het Circus
van Silvio Sabatini tot de grond toe hebben afgebrand tijdens de explosieve finale van Showstopper. De moeder van Ben is
echter vastbesloten hen op te sporen en wraak te nemen. Ben wordt in het nauw gedreven en er zit voor hem niets anders
op dan zich op te offeren om zo Hoshiko te redden. Opeens is hij zelf de sterattractie in de dodelijkste show aller
tijden.
Pride en Prejudice en Zombies Jane Austen 2010-05-26 Een verrassende nieuwe versie van de roman van Jane Austen, waarin
de doden weer tot leven komen. Iedereen is het erover eens dat een zombie die hersens bezit, behoefte heeft aan meer
hersens Pride & Prejudice & Zombies: een verrassende nieuwe versie van de beroemde roman van Jane Austen. Er waart een
mysterieuze ziekte in het stille Engelse dorp Meryton rond waardoor de doden weer tot leven komen. Elizabeth Bennet is
van plan de zombies uit te schakelen, maar ze wordt al snel afgeleid door de komst van de afstandelijke en arrogante
meneer Darcy. Wat volgt is een sprankelend, komisch verhaal over trots en vooroordelen van beide hoofdpersonen die ook
vaak op slagvelden vol zombies te vinden zijn. Zal Elizabeth het duivelsgebroed weten te verdelgen? En zal ze
uiteindelijk de ware vinden? Vol romantiek, zwaardgevechten, en duizenden rottende lijken is Pride & Prejudice & Zombies
dé nieuwe versie van een klassieker die je graag wilt lezen. De beroemde negentiende-eeuwse auteur Jane Austen heeft
diverse meesterwerken geschreven, waaronder Emma en Sense & Sensibility. Seth Grahame-Smithheeft de klassieker Pride &
Prejudice herschreven en woont in Los Angeles.
Seeker Arwen Elys Dayton 2015-05-29 De next big thing na The Hunger Games en Divergent! Quin, Shinobu en John ondergaan
in Schotland al jaren een intensieve training om een Zoeker te worden. In tegenstelling tot John ronden Quin en Shinobu
die succesvol af. Wanneer de twee echter de eed hebben afgelegd die hen tot een echte Zoeker maakt, komen ze erachter
dat het nobele doel dat ze dachten na te streven, niet meer bestaat. Quin en Shinobu besluiten te vluchten om hun lot te
ontlopen en kiezen allebei hun eigen pad. John is echter op zoek naar hen en de waardevolle athame die de Zoekers
gebruiken, om recht te zetten wat er in het verleden met zijn familie is gebeurd. De allesbeslissende strijd om
gerechtigheid barst los en Quin zal haar pad voor de toekomst moeten kiezen.
Een seconde later William R. Forstchen 2017-04-20 Een electromagnetic pulse (EMP) vaagt in een klap de totale
elektrische infrastructuur weg waardoor niets meer werkt: verwarming, airco, computers, banken, ziekenhuizen, auto's,
vliegtuigen en alle andere apparaten en voertuigen waar elektronica in zitten. Een thriller met een bijzonder
realistisch scenario. Nog voor verschijnen is het scenario uit dit boek als reële dreiging besproken in het Amerikaanse
Huis van Afgevaardigden. Een seconde later is het eerste deel in een trilogie. Geschiedenisprofessor John Matherson
woont in Black Mountain, North Carolina. Terwijl hij bezig is om een barbecue voor zijn kinderen voor te bereiden, valt
opeens alle elektriciteit uit. Aanvankelijk lijkt het een stroomstoring, maar dan merkt hij dat hij het constante lawaai
van de snelweg naast zijn huis ook niet meer hoort. Van het ene moment op het andere is het oorverdovend stil en zal het
leven van John en zijn kinderen voor altijd ingrijpend anders zijn. De oorlog barstte los voordat iemand er maar erg in
had en duurde welgeteld één seconde. Plotseling worden de Verenigde Staten teruggeworpen naar het stenen tijdperk en
stort de samenleving in hoog tempo ineen. Een electromagnetic pulse (EMP) vaagt in één klap de totale elektrische
infrastructuur weg waardoor niets meer werkt. Maar wat doe je als je geen boodschappen meer kunt doen omdat de kassa
niet werkt? Wat is contant geld dan nog waard? En hoe kom je van A naar B zonder andere vervoersmiddelen dan je eigen
twee benen? Weet je de weg in je eigen huis in het donker? Maar de meest zorgwekkende vraag is: Hoe ver gaan anderen om
te overleven?
Zwarte bloem Steve Mosby 2011-10-10 Ze verschijnt op een dag uit het niets op de boulevard aan de kust, met een zwarte
bloem en een afschuwelijk verhaal over waar ze vandaan komt... Neil Dawson wilde altijd net als zijn vader schrijver
worden, al lijkt dat maar niet te lukken. Als hij al een tijdje niets van zijn vader heeft gehoord en bij hem langsgaat,
treft hij het huis leeg aan. Op het bureau ligt een oud exemplaar van een roman, De zwarte bloem. Zodra Neil het boek
opent, begrijpt hij dat er iets mis is en dat zijn vader met een reden verdwenen is. Hannah Price, die in de voetsporen
van haar vader bij de politie is getreden, moet aan Neil vertellen dat zijn vader dood aangetroffen is. Terwijl ze aan
de zaak werkt, stuit ze op een vernietigend geheim uit haar eigen verleden. Onafhankelijk van elkaar beginnen Hannah en
Neil aan hun eigen gevaarlijke onderzoek, dat hen naar een uiterst afgelegen plek brengt... '***** Mosby verweeft de
elementen van puzzelroman, actiethriller en psychologische horror alsof het niets is. Zwarte bloem is een klassieker in
wording.' - Het Parool
De aarde blijft altijd bestaan George Stewart 2018-01-17 In ‘De aarde blijft altijd bestaan’ van George R. Stewart baant
een besmettelijke ziekte van nooit eerder vertoonde proporties zich een weg over de aarde. Dit is het verhaal van een
van de weinige overlevenden, Isherwood ‘Ish’ Williams, een intellectuele einzelgänger die zich al verzoend heeft met de
grimmige plicht de ondergang van de mensheid te moeten aanschouwen, tot hij de wijze en dappere Em ontmoet. Samen
trotseren ze onvoorstelbare uitdagingen om de zaden voor een nieuw begin te planten. George R. Stewart (1895-1980) was
een Amerikaanse historicus en schrijver. ‘De aarde blijft altijd bestaan’ was zijn enige sciencefictionroman. Het boek
was na publicatie in 1949 een ‘instant classic’. In 1951 won Stewart er de eerste International Fantasy Award voor.
Stad van bloemen Mary Hoffmann 2010-10-15 Skys moeder is aromatherapeute in Londen, maar door haar ziekte kan ze weinig
doen. Als Sky met een parfumflesje in zijn hand in slaap valt, stravageert hij naar een andere tijd en komt hij terecht
bij een monnik in Giglia, bij ons beter bekend als Florence. Daar leert hij over de vorige stravaganti en de bedreiging
van de Chimicis. In het hier en nu wordt hij iets gelukkiger, met zijn moeder gaat het beter, en hij leert Nicolas en
Georgia (de hoofdpersonen uit Stad van sterren) kennen. Sky krijgt zelfs een vriendin, Alice. Terwijl het in Giglia
intussen steeds gevaarlijker wordt, loopt de oude vete tussen de Chimici-familie en de Nuccifamilie hoog op. Alle
stravaganti zullen nodig zijn om Arianne, de mooie duchessa van Bellezza, te beschermen. Vooral nu de groothertog nieuwe
plannen voor haar heeft. Kan Sky ervoor zorgen dat de rust terugkeert in Talia? Parfum, gif, zwaardgevechten, juwelen,
een duel en liefdesverhalen, dat is Stad van bloemen.
Stravaganza 4 Stad van geheimen Mary Hoffmann 2010-10-15 Intriges, avontuur, magie en spanning in dit vierde deel van de
populaire Stravaganza-serie! Matt is dyslectisch en is daardoor vreselijk onzeker. Zelfs zijn knappe en slimme vriendin
Ayesha kan hem niet echt helpen. Maar dan ontdekt Matt dat hij een stravagante is: iemand die kan reizen door tijd en
ruimte. Met behulp van een zeer oud in leer gebonden boekje dat hij instinctief kocht maar niet eens kon lezen - komt
Matt terecht in Talia, het equivalent van Italië zoals we dat nu kennen. Daar leert hij Luciano kennen. Luciano heeft
het hoofd van de machtige Di Chimici-familie gedood in een duel en is in gevaar. Ook staan de Chimicis op het punt een
angstaanjagende doorbraak te vinden naar onze wereld en het is aan Matt, Luciano en de andere stravaganti om dat te
voorkomen
Penryn & de nieuwe wereld Susan Ee 2014-10-08 Het tweede deel van de razendspannende Angelfall-serie van Susan Ee. In de
Nieuwe Wereld moet je vechten voor je leven... Penryn heeft haar zusje bevrijd uit de gruwelkelder van het
engelenhoofdkwartier. Maar Paige is veranderd in een monster - met bloederige gevolgen. Paige vlucht. De mensen zijn
doodsbang voor haar. Op zoek naar haar zusje, dolend door de lege straten van San Francisco, komt Penryn achter het
geheime plan van de engelen. Ze ontdekt dat ze ver willen gaan in hun zucht naar macht, gruwelijk ver... Ondertussen
jaagt Raffe op zijn vleugels. Hij heeft ze nodig om zich weer bij de engelen te voegen en zijn plek als een van hun
leiders in te nemen. Kiest hij voor zijn vleugels of helpt hij Penryn te overleven? Over Angelfall: 'Het begin van een
nieuwe serie die je niet mag missen.' Young Adult Books 'Er zijn gewoon geen woorden die beschrijven hoe geweldig ik dit
vind. Hoe gruwelijk, schokkend en hartverscheurend het was. Briljant.' Goodreads.com Susan Ee is de auteur van de
trilogie Angelfall. Ze is dol op fantasy, sciencefiction en horror, vooral als er een beetje romantiek in voorkomt.
Angelfall Penryn & de nieuwe wereld is het tweede deel van de Angelfall-trilogie.
Zandkoningin Helen Benedict 2013-06-26 De Amerikaanse soldate Kate Brady is negentien als ze in 2003 wordt uitgezonden
naar Irak. Op een afgelegen basis in de woestijn ontmoet ze de Iraakse medicijnenstudente Naema, die woedend is omdat
haar vader en dertienjarge broertje zijn opgepakt en vastzitten in het Amerikaanse kamp waar Kate bewaker is. Naema weet
Kate ervan te overtuigen dat zij elkaar nodig hebben: Naema spreekt goed Engels en zou Kate kunnen helpen door te
tolken. Op deze manier hoopt ze haar vader en broertje vrij te krijgen. Aarzelend sluiten de vrouwen een verbond. Het is
gevaarlijk in Irak: bermbommen, mortieraanvallen en gevangenisopstanden zijn aan de orde van de dag. Maar Kate lijdt
vooral onder de seksuele intimidatie van haar mannelijke collega's. De situatie wordt steeds grimmiger en het verbond
tussen Kate en Naema wankelt. Kunnen twee vrouwen met zulke verschillende achtergronden ooit vriendschap sluiten?
Na de vloed Kassandra Montag 2019-10-17 Zes jaar geleden zag de hoogzwangere Myra hulpeloos toe hoe haar man haar oudste
dochter Row kidnapte en per boot over een donkere vloed wegvoerde. Het lukte haar niet om ze in te halen.De wereld is
niet meer zoals die ooit was: sinds de grote klimaatramp is er geen vasteland meer. De enige plekken boven water zijn de
vroegere bergen en heuvels, en naar die ‘eilanden’ zijn de mensen gevlucht.Nu krijgt Myra het aanbod om met haar jongste
dochter op een boot mee te reizen, een unieke kans om Row terug te vinden. Als ze aanwijzingen krijgt over haar dochters
verblijfplaats, laat ze de bemanning van koers veranderen. Een dramatische beslissing die niet alleen haar eigen leven
in gevaar brengt, maar ook dat van de anderen op de boot én dat van haar jongste dochter...‘Een briljant boek over
liefde en wanhoop, dat zich afspeelt in een verbijsterende, nieuwe wereld, die uitermate aangrijpend en hedendaags
aanvoelt. Kassandra is een groot nieuw talent!’ – Karin Slaughter

Tales of the Rot & Ruin Jonathan Maberry 2012-09-11 In the zombie-infested, post-apocalyptic America where Benny Imura
lives, every teenager must find a job by the time they turn fifteen or get their rations cut in half. Benny doesn’t want
to apprentice as a zombie hunter with his boring older brother Tom, but he has no choice. He expects a tedious job
whacking zoms for cash, but what he gets is a vocation that will teach him what it means to be human. This e-boxed set
includes Rot & Ruin, Dust & Decay, Flesh & Bone, and the all-new short story “Dead & Gone.”
Dust & Decay [2] Jonathan Maberry 2012 In post-apocalyptic America, fifteen-year-old Benny Imura and his friends set out
into the great Rot & Ruin hoping to find a better future but are soon pitted against zombies, wild animals, insane
murderers, and the horrors of Gameland.
Rot & Ruin #2 Jonathan Maberry The dead rose, we fell. The zombie apocalypse happened fifteen years ago, when Benny
Imura was just a baby. Now he and his friends are witnessing the horrors of what happened to the world after doomsday.
NY Times best-selling author and multiple Bram Stoker award-winner, Jonathan Maberry, continues an all-new tale set in
the world of the Rot & Ruin!
Vertrouw niemand Paul Cleave 2016-06-28 Jerry Grey is bij veel mensen bekend onder zijn pseudoniem als thrillerauteur:
Henry Cutter. Op zijn 49e wordt hij met alzheimer gediagnostiseerd en in een verzorgingstehuis geplaatst. Zijn
herinneringen en zijn fantasie beginnen daar door elkaar te lopen; de beschreven moorden zijn niet zomaar verzinsels,
hij biecht op ze zelf gepleegd te hebben. Gevolgen van die ziekte, zeggen mensen tegen hem. Maar als dat waar zou zijn,
waarom blijven er dan mensen dood gaan om hem heen?
Besmetting Scott Sigler 2015-12-30 Besmetting... hoe bestrijd je de vijand als die binnen in je zit? Als hij je
bloedbaan aftapt en je cellen ombouwt, je voedingsstoffen kaapt en je hersens overneemt, als hij je onderbewuste
influistert dat je je beste vriend moet vermoorden... Perry Dawsey is de enige ter wereld die de besmetting met succes
weet te bevechten. Hij snijdt de infectiehaarden eigenhandig uit zijn lichaam. Alleen de stemmen in zijn hoofd, die
blijven. Steeds meer geïnfecteerden verzamelen zich. Het virus muteert: het wordt van mens op mens overdraagbaar. Alleen
Perry kan de onbesmette mensheid nog een sprankje hoop bieden... Besmetting is het op zichzelf staande, bloedstollende
vervolg op Infectie, dat met vier sterren werd bekroond in de VN Detective & thrillergids
Between Jessica Warman 2012-04-05 Liz Valchar - mooi, populair en rijk - wordt in de nacht van haar achttiende
verjaardag wakker van een hardnekkig gebonk. Op het jacht van haar ouders heeft ze de vorige avond haar verjaardag
gevierd met haar zes beste vrienden. De oorzaak van het gebonk verandert alles wat ze dacht te weten over haar leven en
haar vrienden. Wanneer Liz de gebeurtenissen van die nacht probeert te ontrafelen, ontdekt ze dat niemand - zelfs zij
niet - zo perfect en onschuldig is als op het eerste gezicht lijkt. YA-thriller over leven en dood, vriendschap en
liefde.
De Taal der Spreuken Blake Charlton 2019-02-02 Nicodemus Kras is een van de snelste spreukschrijvers in Sterrenstee dé
universiteitsstad voor magiërs. Hij kan alleen niet spellen. Als een magiër wordt gedood door een verkeerd gespelde
spreuk, zijn alle ogen meteen op hem gericht. Nicodemus Kras is een van de snelste spreukschrijvers in Sterrenstee dé
universiteitsstad voor magiërs. Met magie trekt hij de woorden letterlijk van hun bladzijden om er spreuken mee te
vormen. Van simpele paragrafen die deuren ontsluiten tot ingewikkelde alineas waarmee steen tot leven wordt gewekt,
Nicodemus kan het allemaal, en zelfs in twee magische talen, en dat is uniek voor iemand van zijn leeftijd. Maar
Nicodemus heeft één probleem: hij kan niet spellen. Als een van de begaafdste magiërs uit het land wordt gedood door een
verkeerd gespelde spreuk, zijn alle ogen meteen op hem gericht. Wie anders dan de assistent van de befaamde magister
Agwu Shannon kan dit voor elkaar hebben gekregen?'
Hype Melvin Burgess 2014-09-15 Death is een nieuwe drug. Als je die pil slikt, beleef je zeven fantastische dagen. Het
is de ultieme geluksroes. Met als uiterste prijs de dood. Adams leven is waardeloos. Zijn vriendin heeft hem verlaten en
zijn broer is verdwenen. Hij heeft niets te verliezen en laat zich tot Death verleiden. Met nog maar zeven dagen te
leven, besluit Adam alles te doen wat God verboden heeft. Maar dan blijkt dat het leven hem meer waard is dan hij
dacht... 'Burgess, meester van de young adult-literatuur, heeft een roman geschreven waar je witte knokkels van de
spanning van krijgt, met een ambitieuze filosofische onderlaag. Een echte winnaar.' Booklist Melvin Burgess werd in één
keer wereldberoemd met zijn geruchtmakende boek Junkies, waarvoor hij de Carnegie Medal won, de Britse prijs voor het
beste jeugdboek. Met het onverschrokken en razendspannende Hype laat hij zien dat hij nog steeds een meester is in het
schrijven van young adult-romans.
Dust & Decay Jonathan Maberry 2012-09-11 In post-apocalyptic America, Benny Imura and his friends set out into the great
Rot & Ruin hoping to find a better future but are soon pitted against zombies, wild animals, insane murderers, and the
horrors of Gameland.
Undead in the West II Cynthia J. Miller 2013-10-18 This companion to Undead in the West (Scarecrow 2012) explores the
blending of the Western genre with zombies, vampires, mummies, ghosts, and spirits in comics, graphic novels,
literature, games, new media, fandom and material culture.
Rusteloze zielen Amanda Stevens 2017-05-09 Memento mori... Amelia Gray, restaurator van oude begraafplaatsen, hoopt dat
ze tijdens een klus op Seven Gates Cemetery rustig kan herstellen van een gebroken hart. Dat kan ze echter wel vergeten,
want door haar bijzondere gave komt ze erachter dat er een jonge vrouw begraven ligt in een zogenaamde lijkenkluis, die
vroeger gebruikt werd om grafschendingen tegen te gaan. Algauw is duidelijk dat de vrouw vermoord is, maar waarom en
door wie? Het liefst zou Amelia zich nergens mee bemoeien, maar dat is onmogelijk, want zij is de enige die het mysterie
kan ontrafelen. Gelukkig krijgt ze hulp van de knappe eigenzinnige rechercheur Lucien Kendrick - eindelijk eens iemand
die niet sceptisch staat tegenover haar bovennatuurlijke gave. Maar kan ze hem echt wel vertrouwen? Ze heeft namelijk
het gevoel dat duistere krachten haar gedachtes manipuleren...
In het beloofde land Sebastian Barry 2011-08-30 Na de zelfmoord van haar enige kleinkind, Bill, heeft Lilly Dunne niet
veel meer om voor te leven maar voor ze sterft, wil ze haar eigen verleden te boek stellen. Samen met Lilly gaan we
terug in de tijd, van Ierland naar de Verenigde Staten, van haar gedesillusioneerde vader naar haar spoorloos verdwenen
echtgenoot, van jarenlang verraad naar langzaam opbloeiende liefde. Sebastian Barry werkt gestaag voort aan een reeks
onafhankelijk van elkaar te lezen romans waarin hij de familie Dunne op de voet volgt en zo de twintigste-eeuwse
geschiedenis van Ierland en de Ieren in kaart brengt.
De Lantaarn Deborah Lawrenson 2012-03-15 Eve wordt stapelverliefd op de charmante Dom. Hun stormachtige romance leidt
tot de aankoop van een oud huis, Les Genévriers, in de Provence. Terwijl de prachtige zomer op zijn einde loopt, raakt
Eve omringd door geheimen en leugens. Dom praat niet graag over zijn verleden en al helemaal niet over de raadselachtige
verdwijning van zijn eerste vrouw Rachel. Terwijl Eve probeert de gebeurtenissen rondom Rachels laatste dagen te
ontrafelen, stijgt de spanning in huis tot ondraaglijke hoogte. Het vervallen Les Genévriers lijkt zelf tot leven te
komen.
Dust and Decay Jonathan Maberry 2011-09-29 Six months have passed since the terrifying battle with Charlie Pink-eye and
the Motor City Hammer in the zombie-infested mountains of the Rot and Ruin. It's also six months since Benny Imura and
Nix Riley saw something in the air that changed their lives. Now, after months of rigorous training with Benny's zombiehunter brother Tom, Benny and Nix are ready to leave their home forever and search for a better future. Lilah the Lost
Girl and Benny's best friend Lou Chong are going with them. Sounds wonderful. Except that everything that can go wrong
does. And not everyone in Benny's small band of travellers will make it out alive.
De geest in de rivier Carrie Jones 2019-10-14 Amy ziet al haar hele leven visioenen. Soms van dingen die ze wil weten.
Soms van dingen die gruwelijk zijn, zoals de dood van de vader van haar beste vriendin Courtney. Eén ding hebben de
visioenen echter met elkaar gemeen: ze komen allemaal uit. Zonder uitzondering. Alan verhuist met zijn moeder naar Maine
om zijn tante te steunen, die net weduwe is geworden. Zijn nichtje Courtney lijdt onder de verdrinkingsdood van haar
vader en gelooft nog steeds dat hij weer zal opduiken. Ze denkt zelfs dat zijn geest bij hen is. Maar Alan heeft door
zijn Navajo-achtergrond de nodige ervaring met geesten en voelt dat er iets niet klopt in huis. Courtney heeft iets
opgeroepen uit de rivier. Iets dat beter onder water had kunnen blijven. New York Times bestsellerauteur Carrie Jones
sloeg de handen ineen met fantasyschrijver Steven E Wedel om deze huiveringwekkende, romantische en spannende YA-roman
te schrijven.
Een jaar later William R. Forstchen 2017-12-21 Vervolg in de succesvolle EMP-serie. Zeer realistisch scenario, dat door
oud-voorzitter Newt Gingrich in het Huis van Afgevaardigden aan de orde gesteld werd. Na de rampzalige
elektromagnetische puls die Amerika op zijn knieën dwong, zijn de overlevenden in Black Mountain langzaam begonnen met
het opbouwen van hun leven. Na een maandenlange lijdensweg van honger, oorlog en talloze doden, proberen zij zaken die
ze eerst voor lief namen - elektriciteit, radiocommunicatie en medicijnen - weer op het oude niveau te herstellen.
Wanneer op een dag een 'federale administrateur' opduikt in een naburige stad lijkt het er in eerste instantie op dat er
weer pogingen gedaan worden om een landelijke regering op de been te krijgen. Die hoop vervliegt echter als sneeuw voor
de zon als John Matherson - de aanvoerder van de overlevenden - ontdekt wat de administrateur van plan is.
Het dodenhuis Sarah Pinborough 2018-04-24 Het Dodenhuis van Sarah Pinborough Een nieuwe thriller van de auteur van 13
minuten Toby's leven was heel normaal, tot het overhoop werd gehaald door zoiets simpels als een bloedtest. Ze brachten
hem naar het Dodenhuis, ver weg van de moderne wereld. Daar woont hij nu, samen met de andere zogenaamde Defecten. Ze
worden in de gaten gehouden door Moeder en haar verpleegsters, die wachten op een teken van ziekte. Een teken dat het
tijd is om naar het sanatorium te gaan. Niemand komt ooit terug uit het sanatorium. Toby is graag alleen, om te mijmeren
over hoe zijn leven vroeger was en om de angst voor wat er komen gaat zo ver mogelijk weg te stoppen. Maar dan worden er
nieuwe Defecten binnen gebracht. Een van hen is Clara, een energiek meisje dat vastbesloten is om haar leven hier niet
te laten eindigen. En dat verandert alles. Iedereen sterft. Hoe je hebt geleefd is wat telt. 'Ontroerend en volslagen
meeslepend. Ik kon het niet neerleggen.' Stephen King 'Een prachtig verhaal, oprecht verteld.' Neil Gaiman
Writers Magazine Italia 30 Franco Forte 2012-11-05 Le nostre iniziative: iniziativa WMI-Mondadori Narrativa: Bisogna
morire di Sergio Donato 365 racconti sulla fine del mondo I premi che contano: Bram Stoker Award Tecnica: Scrivere
fantasy 10 Sassi di carta: Un paese di scrittori? Narrativa: Il piagnisteo delle scimmie di Enzo Verrengia Tecnica e
tecnologia: Tips & Tricks Narrativa: Un nitrito per Bergen di Scilla Bonfiglioli Lo scaffale della storia: L’eretico
Tecnica: Premi letterari Narrativa: Legami di sangue di Salvatore Stefanelli Narrativa: Iris di Roberto Guarnieri
Protagonisti: Che fatica farsi pubblicare! Narrativa: Oculus Nivis di Marco Phillip Massai Tecnica: Scrivere da
professionisti di Stefano Di Marino Piccole donne crescono: Caleidoscopio di colori Tecnica: Presentarsi agli editori
De dochter van de waard Cynthia Voigt 1995 Birle, afkomstig uit het volk, wordt in het 16e eeuwse Engeland verliefd op
de zoon van een graaf; door haar sterke karakter weet zij zelfs in barre omstandigheden de kloof van het standsverschil
te overbruggen.
Zolang ik jou heb Susan Crandall 2019-02-19 Zolang ik jou heb van Susan Crandall is een historische roman die zich
afspeelt in het Mississippi van de jaren zestig, en is zeer geschikt voor liefhebbers van Een keukenmeidenroman en Spaar
de spotvogel. In de zomer van 1963 loopt de negenjarige Starla weg bij haar strenge oma in Mississippi. Ze wil naar
Nashville, waar haar moeder naartoe is gegaan om een beroemd zangeres te worden, toen Starla nog maar drie jaar was. Op
een eenzaam landweggetje krijgt het meisje een lift van Eula, een zwarte vrouw die in haar eentje onderweg is met een
blanke baby. Tijdens de reis, die haar leven voorgoed zal veranderen, begint Starla te beseffen wat het werkelijk
betekent om familie te hebben. Een coming-of-ageverhaal en tegelijk een schitterende vertelling over moed en
vriendschap.
Ik jaag op killers Barry Lyga 2013-02-25 Stel je voor: een prachtige, zonnige dag en adembenemend natuurschoon Jammer
alleen van dat lijk.Jasper Dent, die liever Jazz wordt genoemd, is een leuke, aardige jongen. Charmant zelfs, zouden
sommigen zeggen. Maar hij is ook de enige zoon van de beruchtste seriemoordenaar ter wereld, een vader die de `quality
time met zijn zoon soms wel erg letterlijk nam. Jazz heeft plaatsen delict gezien op een manier waar politieagenten een
moord voor zouden doen: door de ogen van de dader.Jazz vader zit al jaren achter de tralies, maar toch duiken er ineens
overal lijken op. Alweer. Om te bewijzen dat moord echt niet in zijn genen zit besluit Jazz de politie te helpen met
zijn unieke kennis van zaken. Maar is hij wel zo anders dan zijn vader ?`Heerlijk gruwelijk. Jazz angsten en twijfels
maken dit tot een diamant van een boek. Publishers Weekly
Girl of nightmares Kendare Blake 2014-06-16 Maanden zijn voorbijgegaan sinds de geest van Anna Korlov in haar kelder de
deur naar de hel opende en erin verdween, maar Cas kan haar niet vergeten. Zijn vrienden herinneren er hem constant aan
dat Anna zich opgeofferd heeft opdat hij kan leven, niet halfdood ronddwalen. Cas weet dat ze gelijk hebben, maar voor
hem kan geen levend meisje tippen aan het dode meisje waarop hij halsoverkop verliefd is geworden. Hij ziet Anna overal:
in zijn slaap, maar evengoed overdag, in visioenen die op nachtmerries lijken. Maar er is iets mis, grondig mis... Dit
zijn geen gewone dromen. Anna wordt gekweld, en elke keer dat hij haar ziet lijkt ze op nieuwe en nog gruwelijkere
manieren gefolterd te worden. Cas weet niet wat er met Anna gebeurd is toen ze in de hel verdween, maar hij weet wel dat
ze niet verdient wat er nu met haar gebeurt. Anna heeft hem meer dan eens gered, nu is de tijd gekomen dat hij hetzelfde
voor haar doet...
Het ijzeren huis John Hart 2012-02-22 Twee baby’s worden gered uit een ijskoude beek. Twee jongens die vechten om te
overleven. Twee mannen met totaal verschillende levens, maar met een onverbrekelijke band. De twaalfjarige Julian heeft
het zwaar te verduren in het weeshuis. Als hij zijn pestkop vermoordt, neemt zijn oudere broer Michael de schuld op
zich. Michael gaat ervandoor en vindt een nieuw thuis in het hart van de georganiseerde misdaad in New York. Twintig
jaar later keert Michael, op de vlucht voor een moordenaar, terug naar het weeshuis in North Carolina, op zoek naar zijn
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