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MIDDLETON ROGERS
Eens Gepakt (Een Riley Paige
Mysterie--Boek #2) HarperCollins
Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man
Elliot lijken een stel te zijn dat alles heeft;
zij is de dochter van een succesvolle Britse
juwelier, hij een charmante zakenman vol
levenslust. Maar hun allergrootste
verlangen mist: een kind. Terwijl Louisa
met miskramen worstelt, trekt Elliot zich
terug en brengt hij steeds meer tijd door
op een nabijgelegen kaneelplantage met
uitzicht op de Indische Oceaan. Wanneer
hij plots sterft moet Louisa het mysterie
dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het
bezoeken van de plantage voelt zij zich
onverwacht aangetrokken tot eigenaar
Leo, een ruige man met een bewogen
verleden. En wanneer Elliots schokkende
verraad naar boven komt en niets meer is
wat het lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa
terechtkan. Dinah Jeﬀeries werd in 1948 in
Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze
negen was naar Engeland, maar behield
altijd een grote voorliefde voor ZuidoostAzië. Zij is de bestsellerauteur van onder
andere De vrouw van de theeplanter en
De dochter van de zijdekoopman. Over
Voor de moesson: 'Voor de moesson is een
zinderende, opzienbarende pageturner en
bevestigt Jeﬀeries' reputatie als een
sublieme verteller en een scherpzinnig
observator van de twintigste-eeuwse
koloniale geschiedenis.' Lancashire Post
Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn
ideale boek: mysterie, liefde,
liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet
wegleggen.' Santa Monteﬁore 'Rijk en
ongelooﬂijk levensecht. De vrouw van de
theeplanter is historische ﬁctie op haar
best. Gewoonweg betoverend.' The
Sunday Express
In corontaine Standaard Uitgeverij Algemeen
In de katholieke opvanghuizen van de
Zusters van de Goede Herder werden
tientallen jaren lang duizenden meisjes
afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze
dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers
in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo.
Praten was verboden. Vluchten werd
afgestraft. Het laatste opvanghuis werd in
1972 gesloten. In Ierland werden in een

klooster van dezelfde zusterorde 797 lijken
van kinderen gevonden. 0Het eerste deel
van 'Strafkind' is een aangrijpend,
psychologisch verhaal over het leven van
zo?n meisje, geschreven door Wieke Hart.
Het tweede deel door Maria Genova, bevat
de historische feiten hoe de katholieke
kerk deze kwalijke zaken zo lang geheim
wist te houden. Veel slachtoﬀers vertellen
voor het eerst de schrijnende verhalen die
ze zelfs hun eigen familie nooit kwijt
wilden. Jonge meisjes werden voor het
minste geringste in een donkere cel
opgesloten of moesten hun eigen braaksel
opeten. 0De meeste Nederlanders weten
nog niets over het bestaan van de
wasfabrieken. Op dit moment verenigen
de slachtoﬀers zich om compensatie te
eisen voor hun kapotgemaakte jeugd.
Voor het eerst onthult een boek wat er bij
de nonnen gebeurde.
Het Elboersgebergte Thomas Rap
Mensen en androïden leven samen in de
grauwe straten van Nieuw Peking. Een
dodelijke plaag houdt lelijk huis onder de
bevolking. Vanuit de ruimte kijken de
meedogenloze maanmensen toe, hun kans
afwachtend. Niemand weet dat het lot van
de aarde afhangt van één meisje Cinder,
een getalenteerde monteur, is een cyborg.
Ze is een tweederangsburger met een
mysterieus verleden, beschimpt door haar
stiefmoeder en beschuldigd van de ziekte
van haar stiefzus. Maar als prins Kai in
haar leven verschijnt, bevindt ze zich plots
in het midden van een intergalactische
strijd. Verscheurd door de keuze tussen
plicht en vrijheid, loyaliteit en verraad,
moet Cinder eerst de geheimen uit haar
verleden achterhalen om de toekomst van
haar wereld te kunnen beschermen.
Opgewekt naar de eindstreep J.M.
Meulenhoﬀ
Het allerlaatste dagboek van Hendrik
Groen, de meest geliefde bejaarde van
Nederland Voor iedereen die wil weten hoe
het met Hendrik Groen gaat na zijn
eerdere dagboeken Met de eerste twee
dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig
winnaar van de NS Publieksprijs Van de
boeken van Hendrik Groen zijn meer dan
900.000 exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen en hij is vertaald
in 36 landen De tv-series van de

dagboeken trokken wekelijks gemiddeld
meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend
en ontroerend.’ NRC Handelsblad 'Vol
humor en tragiek.' Algemeen Dagblad
Vanwege de sluiting van het
verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is
Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen
aan Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is
uit elkaar gevallen. Af en toe is er een
Omanido-reünie waarbij het ouderwets
gezellig wordt en de drank ruimhartig
vloeit, maar verder is er niet veel meer om
naar uit te kijken. Hendrik moet
constateren dat de tijd niet meer zo mild
voor hem is: hij wordt steeds
vergeetachtiger en begint het overzicht te
verliezen. Dat levert het nodige gestuntel
op. Hij besluit opnieuw een dagboek bij te
gaan houden in een poging weer wat meer
grip op de werkelijkheid te krijgen. En
anders kan hij er in ieder geval nog eens
nalezen wat hij allemaal vergeten is. Het
leven wordt er niet aangenamer op als ook
in Bergen aan Zee het coronavirus alles op
zijn kop zet. En helaas is er geen Evert
meer om er foute grappen over te maken,
al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn
best om zijn vriend hierin te evenaren.
Gelukkig heeft hij nog drie trouwe
vrienden over om hem op het rechte pad
te houden: Leonie (88), Frida (10) en
Juﬀrouw Jansen (4). Die laatste is zijn
hond, het afscheidscadeau van Evert.
Samen met deze bondgenoten sleept
Hendrik zich opgewekt naar de eindstreep.
Cinder Harlequin
Bij het begin van het nieuwe academiejaar
krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg een
bizarre brief. Daarin eist de anonieme
afzender dat het aantal buitenlandse
studenten aan de Leuvense universiteit
drastisch moet verminderen. Om die eis
kracht bij te zetten, zal hij drie studenten
van vreemde origine opsluiten in een
ruimte met een beperkte hoeveelheid
zuurstof, maar omdat hij slachtoﬀers wil
vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te
redden. Een misplaatste grap, denkt
iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met
de locatie van de eerste ontvoerde
student. De boodschap is echter zo
geformuleerd dat niemand er iets van
begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft
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geen andere keus dan te proberen om het
raadsel op tijd op te lossen. De race tegen
de klok is begonnen.
Veroverd door leugens J.M. Meulenhoﬀ
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens
tijd voor jezelf hebt! Anna is
binnenhuisarchitect en heeft alles op het
spel gezet door een klein maar schattig
huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar
familie te bewijzen dat ze prima voor
zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis
er van buiten perfect uitziet, heerst er
achter de voordeur complete chaos: de
vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als
trap, en de verlichting bestaat uit
kaarslicht. Anna begint zich al snel af te
vragen of ze zich misschien te veel op
haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt
Anna behalve kopjes thee en glazen wijn
ook morele steun van haar buurvrouw
Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel
de renovatie als het leven van Anna
praktisch perfect verloopt, komt de
knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter
op haar pad, die meer hordes opwerpt dan
ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers
‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle
'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Eens weggekwijnd (een Riley Paige
Mysterie—Boek #6) SVM Publishing
Rinkelende telefoons, felle lampen,
rumoerige collega’s én haar hond mag
niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme
heeft, is het dagelijkse kantoorleven een
ware beproeving. In Zondagsleven zoekt
Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een
veilige en overzichtelijke wereld voor
zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd
boven water kan houden – niet alleen op
kantoor, maar ook op het turbulente pad
van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor
haar hond Romy, voor de mensen om haar
heen, en in het bijzonder voor die ene man
die zo zijn best doet haar te begrijpen...
Waar Zondagskind ging over opgroeien
met autisme, gaat Zondagsleven over je
eigen weg vinden en trouw blijven aan wie
je bent.
Als van jou houden verkeerd
HarperCollins
Conrad en Beatrice zijn ondertussen al
drie maanden uit elkaar. Wat gebeurt er
wanneer Beatrice plots vol berouw bij hem
op de stoep staat en zich schuldig voelt?
Zal Conrad haar vergeven, zoals hij altijd
al heeft gedaan? Of is dit het einde?
Roland en Heath leren elkaar op een
nieuwe manier kennen, en net wanneer
alles heel goed gaat, komt Conrad naar
het appartement om Roland mee uit te
vragen. Zal Roland zijn relatie met Heath
geheim blijven houden? Of is het nu
genoeg geweest? Trinity weigert met haar
vader te praten, en ondanks Slade's
pogingen om hen weer bij elkaar te

brengen, blijft ze boos op Mike. Ze
beweert dat ze hem nooit meer wil zien,
ontwijkt hem en plant een goedkope
bruiloft met Slade. Zal ze toch nog van
gedachten veranderen? Silke blijft uit
Arsens buurt, omdat zijn terugkeer in haar
leven haar alleen maar pijn heeft
opgeleverd. Ze heeft nooit de kans
gekregen om hem te vertellen hoe erg hij
haar heeft gekwetst, en nu kan ze alleen
nog maar denken aan het liefdesverdriet
dat hij heeft veroorzaakt. Zal het Arsen
lukken om dat vertrouwen te herstellen?
Zelfs al is het gewoon voor een
vriendschap?
De kracht van hormonen Harlequin
Een heerlijk feelgoodverhaal van USA
Today Bestsellerauteur Sarah Morgan.
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen
deze Kerstmis? Er een groot feest van
maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn
dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook
wat te vieren, want Snow Crystal, het skiresort dat hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de kerstdagen. Dat
betekent dat Brenna, zijn beste vriendin,
bij hem moet logeren, en hij mag absoluut
niet laten merken dat hij meer dan alleen
vriendschap voor haar voelt. Skiinstructeur Brenna Daniels vindt dat ze het
prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar
hobby haar werk gemaakt én ze kan
dagelijks samenwerken met Tyler, op wie
ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets
gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat
het problemen zal opleveren dat ze een
paar weken een huis zullen delen. Dan
gebeurt er iets wat ze geen van beiden
hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is
alles anders...
Waterland Houtekiet
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de
hand van de arme en emotioneel
gebroken Ellen Kellaway. Haar droom
komt uit, maar is het misschien te mooi
om waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde
een weeskind en wordt onder hoede
genomen door haar oom en tante. Zij laten
haar keer op keer weten dat wat ze ook in
haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk
te danken is. Wanneer de verloving met
haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij
plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef
Jago hiermee te maken? En welke
mysterieuze familiegeheimen liggen er
verborgen in haar erfenis, het eiland met
het familiekasteel voor de kust van
Cornwall? ‘De gevaarlijke erfenis’ speelt
zich af in het begin van de twintigste
eeuw. Victoria Holt was een van de
pseudoniemen van de populaire Engelse
auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze
wist als geen ander de geschiedenis onder
de aandacht te brengen in haar boeken
door het te combineren met haar rijke
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fantasie en romantiek. Hibbert beschikte
over een breed talent en schreef boeken
in verschillende genres onder diverse
pseudoniemen, variërend van oude
ﬁctieve familieverhalen tot thrillers. Als
Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk
gotische romans die gaan over romantiek
met een tintje mysterie. Hibbert heeft in
haar leven meer dan 200 boeken
geschreven die in 20 talen zijn verschenen
en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer
verkocht zijn.
De Saﬃerweduwe Querido Kinderboek
Na de prijswinnende podcast nu: Man,
man, man - het boek. Over alles waar
mannen zich mee bezighouden. In Man
man man, het boek vertellen Domien
Verschuuren, Bas Louissen en Chris
Bergström – bekend van de podcast Man
man man – je alles wat je altijd al wilde
weten over mannen maar nooit durfde
vragen. Net zoals de podcast bevat dit
boek openhartige gesprekken over
mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en
grappige inkijk in hoe De Moderne Man
zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe
‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks
aan onderwerpen. Daarnaast bevat het
boek enkele langere persoonlijke verhalen,
waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om
over emoties te praten of te tonen wie ze
echt zijn’. Man man man is met
maandelijks meer dan een half miljoen
streams een van de meest beluisterde
podcasts in Nederland. De
theatervoorstellingen die voortkwamen uit
de podcast lokten duizenden mensen naar
de zalen. Man man man, het boek is de
volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is
een fenomeen, het is niet anders te
omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge
gesprekken, steeds over een ander thema,
zitten vol bijzondere momenten. De sleutel
naar het succes is hun openhartigheid.’
**** de Volkskrant
Workforce Management Lev.
‘Hemel zonder engelen’ is het eerste boek
in de vijfdelige Casteel-serie. De jonge
Heaven is geschokt als haar vader besluit
zijn kinderen weg te doen. Haar nieuwe
huis is bepaald geen thuis... ‘Hemel
zonder engelen’ is het eerste boek in de
vijfdelige Casteel-serie van Virginia
Andrews. West-Virginia, 1965. Heaven is
de oudste dochter van het gezin Casteel.
Haar vader Luke is na de dood van haar
moeder hertrouwd, maar zijn nieuwe
huwelijk is niet gelukkig. Als zijn tweede
vrouw vertrekt, draait Luke door en besluit
zijn kinderen te verkopen. Zo wordt het
gezin Casteel wreed uiteengerukt. Heaven
komt terecht bij Kitty en Cal, een echtpaar
dat zelf geen kinderen heeft kunnen
krijgen. Het ene moment behandelt Kitty
Heaven alsof ze de dochter is de ze altijd
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heeft gewild; het volgende moment
mishandelt ze haar omdat ze haar
huishoudelijke taken niet perfect heeft
uitgevoerd. Als Heavens nieuwe ‘vader’
Cal haar de aandacht geeft waar ze zo
naar verlangt, hoopt ze dat ze eindelijk
een plek heeft gevonden waar ze thuis is –
maar Cal heeft een ander, duisterder
plan... Lees hoe het verhaal van Heaven
verdergaat in ‘De duistere engel’, ‘De
gevallen engel’, ‘Een engel voor het
paradijs’ en ‘De droom van een engel’, de
volgende boeken in de vijfdelige Casteelserie!
Zondagsleven Blake Pierce
Vroeger had Tilly twee dromen: een
beroemde kunstenaar worden en
dolgelukkig worden met haar grote liefde,
Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te
goed dat dromen niet altijd uitkomen:
Dylan liet haar acht jaar geleden achter in
Wildstone, en een carrière als kunstenaar
kwam ook niet van de grond. Toch is ze
niet van plan bij de pakken neer te gaan
zitten, en ze begint vol goede moed aan
haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is
best zenuwachtig op haar eerste dag. Dat
wordt niet beter als ze in de les ineens in
een paar bekende, vurige ogen kijkt…
Hereniging E. L. Todd
“Een meesterwerk van thriller en
mysterie! De auteur heeft fantastisch werk
gedaan bij het ontwikkelen van
personages met een psychologische kant
die zo goed beschreven is dat we voelen
wat ze denken, hun angsten ervaren en
meejuichen met hun succes. Het plot is
zeer pakkend en gedurende het hele boek
vermakelijk. De wendingen van het
verhaal houden je wakker van de eerste
tot de laatste pagina.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (over Eens weg)
EENS WEGGEKWIJND is boek #6 van de
bestselling Riley Paige-mysteriereeks, die
begint met de #1 bestseller EENS WEG
(Boek #1)! Mannen en vrouwen duiken
dood op in de buitenwijken van Seattle,
vergiftigd door een mysterieuze
chemische stof. Wanneer een patroon
wordt ontdekt en het duidelijk wordt dat er
een verdraaide seriemoordenaar op jacht
is, zet de FBI hun beste troef in: Special
Agent Riley Paige. Riley wordt
aangespoord om terug te keren naar het
heetst van de strijd, maar Riley, nog
steeds opgeschrokken door de aanvallen
op haar familie, is terughoudend. Toch
weet Riley dat ze geen andere keuze heeft
naarmate de lichamen zich ophopen en de
moorden onverklaarbaarder worden. De
zaak brengt Riley diep in de
verontrustende wereld van
verpleeghuizen, ziekenhuizen, dwalende
zorgverleners en psychotische patiënten.
Terwijl Riley dieper in de geest van de

moordenaar duikt, realiseert ze zich dat ze
op jacht is naar de meest
angstaanjagende moordenaar van
allemaal: iemand wiens waanzin geen
diepte kent - en die er misschien toch
gewoon schokkend doorsnee uitziet. Een
hartverscheurend spannende, duistere
psychologische thriller. EENS
WEGGEKWIJND is boek #6 in een
meeslepende nieuwe serie – met een
geliefd nieuw personage – dat je tot laat in
de nacht zal laten doorlezen. Boek #7 in
de Riley Paige serie zal binnenkort
beschikbaar zijn.
Slecht Boekerij
Een verslavende Scandithriller van Rolf en
Molly Börjlind – voor de liefhebbers van de
thrillers over Rönning & Stilton.
Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een
winderige week in oktober verrast de 25jarige Emmie haar ouders in hun huis in de
archipel van Stockholm. Ze wil weten wat
er echt gebeurde met haar broertje Robin,
die verdween toen ze nog klein waren. Hij
zou zijn verdronken, maar zijn lichaam
werd nooit gevonden. Ze mist hem nog
steeds verschrikkelijk. Om verder te
kunnen met haar leven, heeft ze
duidelijkheid nodig, maar haar ouders
willen haar vragen niet beantwoorden.
Haar moeder reageert kil, haar ouders
maken ruzie en het eens zo prachtige huis
is in verval geraakt. De dichtstbijzijnde
buurman is een bejaarde kunstenaar, die
in een oude vuurtoren woont. Tijdens een
bezoek aan zijn studio ziet Emmie een
aquarel van twee spelende kinderen. Tot
haar ontsteltenis ziet ze dat het een
portret is van Robin en haarzelf, uit de
zomer dat haar broertje verdween...
Een royale vergissing A.W. Bruna
Uitgevers
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt
geven is... liefde. Miljardair onder de
mistletoe Wanneer Sophie op het laatste
moment de kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton weet te redden,
wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar
veel liever zou ze zijn eeuwige liefde
krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist
op kerstavond komt Amelia vast te zitten
door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in
een luxeresort in Aspen - waar ze moet
doen alsof ze de vriendin is van haar
knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog
zullen ze dus nog even moeten volhouden.
Alleen, is het wel allemaal toneelspel?
Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia
hem voor het laatst zag, staat haar eerste
liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen
doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de
magie van kerst! In elk geval niet door
haar... toch?
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Hemel zonder engelen Baas
Als haar grootmoeder overlijdt, reist
Sandrine af naar haar laatste woonplaats:
een eiland voor de Franse kust. De
internationale doorbraak van bekroond
thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor maar
€ 12,99 De jonge journalist Sandrine heeft
haar grootmoeder nooit gekend. Als ze
hoort dat de vrouw is overleden, wil ze
graag de plaats bezoeken waar haar
grootmoeder vrijwel haar hele leven heeft
gewoond: een eiland voor de Franse kust.
Sandrine reist af naar het koude, grijze
eiland en maakt kennis met de bewoners.
Die zijn daar, net als haar grootmoeder, in
1946 komen wonen en er nooit meer
weggegaan. Al snel vermoedt Sandrine dat
de bewoners een gruwelijk geheim
bewaren. Er is destijds iets vreselijks
gebeurd, want de bewoners zijn na al die
jaren nog steeds doodsbang. Iets
weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten,
alsof ze gevangenen zijn... Wanneer
inspecteur Damien Bouchard te horen
krijgt dat er een jonge vrouw op het strand
is aangetroﬀen, treft hij haar zwaar
getraumatiseerd en onder het bloed aan.
De vrouw, die Sandrine heet, beweert een
vreselijke ontdekking te hebben gedaan
op een eiland niet ver van de Franse kust.
Het probleem? Niemand heeft ooit van dat
eiland gehoord. In de pers ‘Deze
psychologische thriller kost je je nachtrust!
Eenmaal begonnen kun je niet meer
stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is
wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl
‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een
ongelooﬂijk goede psychologische thriller
die je constant op het verkeerde been zet.
Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog
nooit zo’n goeie thriller gelezen.
Toevluchtsoord zit vol plottwists en het
einde is mindblowing.’ *****
Thrillerlezers.blogspot.com
Familiegeheimen A.W. Bruna Uitgevers
Op het politiebureau zit een jongen van
zestien nagelbijtend te wachten op de
inspecteur die hem komt ondervragen. Hij
heeft niets gedaan. Niets ergs in elk geval.
Dat voorval met Elke? Daar heeft ze zelf
om gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven,
misschien is Nathan wel een etter. Af en
toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is hij
niet.
Harlequin Kerstspecial Penelope Sky
In het noorden van New York worden
vrouwen vermoord, hun lichamen worden
op mysterieuze wijze in kettingen
gehangen aangetroﬀen. Gezien de bizarre
aard van de moorden – en het gebrek aan
aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen
en er is maar één agent tot wie ze zich
kunnen wenden: Special Agent Riley
Paige. Riley, die nog van slag is over haar
laatste zaak, wil geen nieuwe klus
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aannemen. Want ze is er nog steeds van
overtuigd er dat een voormalig
seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt.
Maar ze weet dat haar vermogen om de
geest van een seriemoordenaar binnen te
dringen en haar obsessieve karakter nodig
zijn om deze zaak op te lossen. En ze kan
gewoon niet weigeren; zelfs niet als dat
haar tot het uiterste zal drijven. Rileys
zoektocht brengt haar dieper in de
verwarde geest van een moordenaar, en
leidt haar naar weeshuizen, psychiatrische
inrichtingen en gevangenissen in een
poging om zijn psychose helemaal te
doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen
een ware psychopaat opneemt en ze weet
dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar
baan staat op de tocht en haar gezin is het
doelwit... Met haar kwetsbare geest die op
instorten staat, zou het allemaal te veel

voor haar kunnen worden – en te laat.
Eens gepakt is een duistere
psychologische thriller met een spanning
die je hartslag omhoog jaagt. Het is het
tweede boek in een aangrijpende nieuwe
serie – met een geliefd nieuw personage –
die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht
blijft doorlezen. Boek 3 in de Riley Paigeserie is binnenkort beschikbaar.
Droomuitzicht A.W. Bruna Uitgevers
Cayson en Skye genieten van hun geluk
tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke
nacht samen in hetzelfde bed. En ze
brengen elk moment van de dag met
elkaar door. Maar hun fysieke relatie
neemt maar geen hoge vlucht. Skye
realiseert zich dat ze bang is om echt
intiem te worden, omdat ze beseft dat ze
nooit weer gewoon vrienden kunnen
worden als hun relatie niets zou worden.
Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt

zijn reactie tot een kantelmoment. Slade
geniet meer dan goed voor hem is van zijn
leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om
elke avond uit te gaan met een ander
meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als
Trinity een stomme beslissing neemt en
daardoor zichzelf in een gevaarlijke
situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen
om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter
niet gewaardeerd. Slade en Trinity
vechten een ware veldslag uit, en vol
verachting wenst hij dat ze gewoon zou
verdwijnen. Maar wanneer het op een
avond van te veel bier en whisky tussen
hen escaleert, gebeurt het onverwachte.
Een nacht van dronken seks tegen de
muur van zijn appartementsgebouw
bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar
wat zal dit voor hun onderlinge relatie
betekenen?
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