Unseen Will Trent 8
As recognized, adventure as competently as experience not quite lesson, amusement, as competently as treaty can
be gotten by just checking out a book Unseen Will Trent 8 then it is not directly done, you could receive even more
on the order of this life, just about the world.
We allow you this proper as without difficulty as easy pretentiousness to acquire those all. We have enough money
Unseen Will Trent 8 and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. among them is
this Unseen Will Trent 8 that can be your partner.

Will Trent pakket Karin Slaughter 2020-11-03 Deel 7 STILLE ZONDE Will Trent wordt voor een speciale opdracht
ingezet als undercoveragent. Maar zijn onderzoek naar een drugsdealer loopt niet als gepland en hij komt er
helemaal alleen voor te staan. Vechtend tegen zijn eigen demonen kan hij niet terugvallen op de steun van Sara
Linton, de vrouw van wie hij houdt, maar wie hij niet durft te vertellen dat hij zijn leven op het spel zet. Als Sara
betrokken raakt bij dezelfde zaak als Will, duurt het niet lang tot het gevaar hen aan alle kanten omringt… Deel 8
VERBORGEN Will Trent heeft al veel gezien in zijn carrière, maar zo persoonlijk als deze zaak is het zelden
geweest. Dat beseft hij meteen zodra hij een verlaten pakhuis binnengaat en het ernstig toegetakelde lijk van een
collega aantreft. Voor Will – en voor patholoog-anatoom Sara Linton – wordt het nog erger. Een vondst op de plaats
delict onthult een verband met Wills ingewikkelde verleden. De gevolgen zullen zijn leven overhoop halen en ook
dat van zijn dierbaren, zijn collega’s en de mensen op wie hij jacht maakt… Deel 9 LAATSTE WEDUWE Op een
rustige zondagmiddag worden Will Trent en Sara Linton plotseling opgeschrikt door het geluid van explosies. Ze
gaan er natuurlijk direct op af, maar binnen no time loopt alles volledig uit de hand: Sara wordt gekidnapt en Will
moet noodgedwongen undercover om haar te kunnen redden. De situatie voert hen beiden naar een afgelegen plek
in de bergen, waar zich een radicale groepering met moordzuchtige plannen ophoudt… Deze boeken zijn
afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Heimwee naar een andere wereld Ottessa Moshfegh 2019-05-20 Er is iets onheilspellends aan de hand in de
verhalen van Ottessa Moshfegh - iets dat haast een beetje gevaarlijk aanvoelt - terwijl ze tegelijkertijd ook
betoverend zijn en je soms hardop aan het lachen maken. Haar personages zijn altijd op een of andere manier
onhandig; ze verlangen naar contact met anderen en proberen hun leven te beteren, elk op hun eigen manier, maar
worden vaak gehinderd door verkeerde prikkels en existentiële onzekerheden. Heimwee naar een andere wereld is
een masterclass in de variaties in zelfbedrog via een breed scala aan personages die leven in onze huidige tijd.
Maar het echt unieke aan haar vertelstem, de echte Moshfegh-ervaring, is de manier waarop ze het groteske en
wanstaltige verlecht met tederheid en compassie. Het vlees is zwak, het hout is krom, mensen zijn wreed tegen
elkaar, en stompzinnig, en kwetsend. Maar soms openbaart schoonheid zich op vreemde plekken. En de duistere
toon in deze verhalen is erg verfrissend. De lezer is in de handen van een auteur met een groot intellect, een groot
hart die zich bedient van woedende uithalen en vlijmscherpe kleine speldenprikken. En die naald raakt de gevoelige
plek voordat we de prik zelfs maar voelen.
Elementary Grammar, Etymology and Syntax William Chauncey Fowler 1859
Trouweloos Karin Slaughter 2021-09-07 Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 5 in de Grant
County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol. Een wandeling in de bossen neemt een sinistere wending als
politiecommissaris Jeffrey Tolliver en kinderarts Sara Linton op het lichaam van een meisje stuiten in een met aarde
bedekte kist. Ze ziet eruit alsof ze zich letterlijk is doodgeschrokken. Als Sara het lichaam onderzoekt, ontdekt ze
iets gruwelijks, iets wat zelfs haar schokt. Rechercheur Lena Adams wordt van vakantie teruggeroepen om met het
onderzoek te helpen. Al snel leidt het spoor naar een naburige plaats, een geïsoleerde gemeenschap en een
huiveringwekkend geheim. ‘Topthriller: een knappe, zeer onverwachte ontknoping. Het verhaal is meer dan
spannend en de karakters hebben diepgang.’ Crimezone ‘Razend spannend.’ NRC Handelsblad
Stille zonde en gepakt Karin Slaughter 2013-09-26 Will Trent wordt in Stille zonde voor een speciale opdracht
ingezet als undercoveragent. Maar zijn onderzoek naar een drugsdealer loopt niet als gepland en hij komt er
helemaal alleen voor te staan. Vechtend tegen zijn eigen demonen kan hij niet terugvallen op de steun van Sara
Linton, de vrouw van wie hij houdt, maar wie hij niet durft te vertellen dat hij zijn leven op het spel zet. Sara wordt
opgeroepen wanneer een politieagent ernstig gewond is geraakt: het is haar stiefzoon Jared, die in zijn eigen huis is
neergeschoten. Sara houdt Lena, Jareds vrouw, hiervoor verantwoordelijk: Lena trekt al een leven lang problemen
naar zich toe. Zonder het te weten raakt Sara betrokken bij dezelfde zaak als Will. Het duurt niet lang tot het gevaar
hen aan alle kanten omringt. In het korte verhaal Gepakt wacht Will Trent in een plaatselijk pompstation op zijn
ijskoude cola. Maar door Wills ruige undercoveruiterlijk zien de beveiligingscameras en het verveelde personeel

iemand anders: de gevaarlijke crimineel Bill Black. De hel die plotseling in de winkel losbreekt stelt Will en zijn
misdadige alter ego zwaar op de proef. Een agent wordt neergeschoten, een zak met geld valt op de vloer. Een
jonge vrouw verdwijnt spoorloos, en de dader vlucht weg in een gehavende pick-up, op de hielen gezeten door
Will... `Lees Karin Slaughter! **** de Volkskrant `Karin Slaughter staat aan de absolute top. De Morgen `Karin
Slaughter, de koningin van de suspense. Libelle `Het lezen van een Slaughter vergt een sterke maag en stalen
zenuwen. Trouw
Onbegrepen Karin Slaughter 2012-03-23 Martin woont nog steeds bij zijn moeder. Steeds vaker grijpt hij terug naar
zijn enige echte passie: het lezen van misdaadromans. Hier gaat hij zo in op dat hij geen oog heeft voor de
misdaden die in zijn omgeving worden gepleegd. Maar wanneer een collega op brute wijze wordt vermoord, ziet
Martin eindelijk kans om op de voorgrond te treden.
Stille zonde Karin Slaughter 2020-11-03 Will Trent wordt voor een speciale opdracht ingezet als undercover-agent.
Maar zijn onderzoek naar een drugsdealer loopt niet als gepland en hij komt er helemaal alleen voor te staan.
Vechtend tegen zijn eigen demonen kan hij niet terugvallen op de steun van Sara Linton, de vrouw van wie hij
houdt, maar wie hij niet durft te vertellen dat hij zijn leven op het spel zet. Sara wordt opgeroepen wanneer een
politieagent ernstig gewond is geraakt: het is haar stiefzoon Jared, die in zijn eigen huis is neergeschoten. Sara
houdt Lena, Jareds vrouw, hiervoor verantwoordelijk: Lena trekt al een leven lang problemen naar zich toe. Zonder
het te weten raakt Sara betrokken bij dezelfde zaak als Will. Het duurt niet lang tot het gevaar hen aan alle kanten
omringt.
Ongezien Karin Slaughter 2011-07-12 June Connor heeft nog één dag voor ze sterft. Eén dag waarin ze de
confrontatie aan kan gaan met haar verleden. Ongezien verschijnt ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van
Uitgeverij Cargo.
Laatste adem Karin Slaughter 2017-07-06 Charlie Quinn is dertien wanneer twee gewapende mannen hun huis
binnendringen om wraak te nemen op haar vader, een omstreden advocaat. Haar onbezorgde jeugd is op slag
voorbij. 'Laatste adem' is de spannende inleiding op Karin Slaughters thriller 'Goede dochter', waarin Charlie
opnieuw een grote rol speelt. Ze denkt dat ze de verschrikkingen uit haar jeugd inmiddels achter zich heeft gelaten.
Maar dan slaat het geweld opnieuw toe en verandert haar leven in een nachtmerrie...
Data Mining Graham J. Williams 2006-02-20 This volume provides a snapshot of the current state of the art in data
mining, presenting it both in terms of technical developments and industrial applications. The collection of chapters
is based on works presented at the Australasian Data Mining conferences and industrial forums. Authors include
some of Australia's leading researchers and practitioners in data mining. The volume also contains chapters by
regional and international authors.
Schoon goud Karin Slaughter 2019-07-02 Ingenieuze plots en razend spannend: dit is deel 10 in de Will Trent-reeks
van de Queen of Crime. Jack Reacher en Will Trent. Twee keer zoveel actie. Twee keer zoveel drama. Dubbel
zoveel problemen… Will Trent is bezig met een undercoveractie bij Fort Knox. Zijn missie: het oplossen van een
ruim twintig jaar oude moordzaak. De naam van zijn verdachte: Jack Reacher. Jack Reacher is in Fort Knox op een
eigen missie: hij probeert een crimineel verbond in het Amerikaanse leger te ontmantelen. Maar dan verschijnt Will
Trent opeens ten tonele. De enige optie die Jack Reacher en Will Trent hebben is samen te werken – als dat lukt…
Er is echter een veel grotere samenzwering aan de gang – een situatie die noch de speciaal agent, noch de exmilitair agent had kunnen voorzien.
Verbroken Karin Slaughter 2017-07-13 Met exclusieve inleiding van Karin Slaughter, speciaal geschreven voor haar
Nederlandse fans. Als patholoog-anatoom Sara Linton voor vakantie terugkeert naar haar vroegere woonplaats,
wordt ze geconfronteerd met de verdrinkingsdood van een jonge studente. De verdachte in de zaak pleegt
zelfmoord; in zijn cel staat met bloed ‘IK NIET’ op de muur geschreven. Will Trent schiet Sara te hulp en treft een
politieteam aan dat de dood van de gevangene in de doofpot wil stoppen. Ook officier Lena Adams lijkt dingen voor
hem te verzwijgen.
Goede dochter Karin Slaughter 2017-06-13 3de plaats CPNB Top 100 Bestverkochte boeken van 2017!
***Genomineerd voor de Hebban Awards 2017 in de categorie Beste Thriller.*** 'Gruwelijk knap opgeschreven.' - 4
???? in de Volkskrant Het zorgeloze leven van zusjes Charlotte en Samantha Quinn en hun ouders wordt wreed
verstoord door een gruwelijke aanslag. Hun moeder verliest daarbij het leven en hun vader wordt nooit meer de
oude. Achtentwintig jaar later: Charlotte - de klassieke 'goede dochter' - is advocaat geworden, in de voetsporen
van haar vader. Dan is ze getuige van een nieuwe aanslag, en de details van het misdrijf halen de herinneringen
naar boven die ze zo lang heeft geprobeerd te onderdrukken. Want de schokkende waarheid wil niet langer
begraven blijven... Over Goede dochter: ''Slaughter doet waar ze goed in is: ze laat de lezer gruwelen.' - Elsevier
'Opnieuw een huiveringwekkende thriller die nog lang nazindert.' - Boeken Magazine 'Karin Slaughter verbluft
opnieuw. Haar beschrijving van geweld tegen vrouwen is angstaanjagend, maar ook hun vechtlust geeft ze alle
eer.' - KnackFocus ‘Deze standalone bewijst opnieuw Slaughters vermogen om verwikkelingen tussen interessante
karakters te verweven met een doorwrochte plot.’ - ???? VN Thriller- & Detectivegids
Verborgen - Eerste hoofdstuk Karin Slaughter 2016-05-17 WILL TRENT is terug! Het is de verraderlijkste zaak uit
zijn carrière. Dat beseft Will Trent zodra hij het verlaten pakhuis in Atlanta binnengaat, en het dode lichaam van een
ex-politieagent aantreft. Van het lijk lopen bloederige voetsporen weg die erop wijzen dat een ander, mogelijk

vrouwelijk slachtoffer, is meegenomen... om vervolgens spoorloos te verdwijnen. Het pakhuis is eigendom van een
beroemde basketbalspeler - een lokale held die de duurste advocaten heeft ingehuurd, en die een aanklacht
wegens verkrachting heeft weten te ontduiken. Voor Will - en voor patholoog-anatoom Sara Linton - wordt het nóg
erger. Een vondst op de plaats delict onthult een verband met Wills ingewikkelde verleden... de gevolgen zullen zijn
leven overhoop halen en ook dat van zijn dierbaren, zijn collega's en de mensen op wie hij jacht maakt. Verborgen
is de ongekend spannende terugkeer van de Queen of Crime naar haar populairste serie, met Will Trent in de
hoofdrol. 'Een echte ouderwetse Karin Slaughter.' - Ineke Lenting, vertaler 'Vakmanschap.' - NRC 'Thema's,
karakters, plot, stijl: krachtig, rauw en empathisch.' - Volkskrant 'Waanzinnig goed.' - Twan Huys
The Swindoll Study Bible NLT 2018-09 Winner of the 2018 Christian Book Award for Bible of the Year. The Swindoll
Study Bible offers the best of Chuck Swindoll's wit, charm, pastoral insight, and wise biblical study directly to you as
you study God's Word. Chuck's warm, personal style comes across on every page, and his informed, practical
insights get straight to the heart of the Bible's message for the world today. Reading each part of this study Bible is
like hearing Chuck speak God's Word directly to your heart. It will both encourage readers' faith and draw them
deeper into the study of God's Word. In Chuck's own words: "This study Bible was designed with you in mind. As
you read the Scriptures, imagine my sitting beside you and sharing personal stories, important insights, and hardearned lessons that will encourage you to walk more closely with Jesus Christ. You'll discover the who, what,
where, when, why, and how of the Bible: Who wrote it and when? What does it mean, and where did its events
occur? Why should I trust it? And most importantly, how can I apply it today? "It's that last question more than any
other that has fed my passion to publish this Bible. My primary focus in ministry has been teaching biblical insight
for living . . . for genuine life change. After all, that's why God has communicated His Word to us--so that we may
become like His Son, Jesus Christ, the central figure of this Book." Free app with purchase! App includes all content
from The Swindoll Study Bible and can be used across multiple devices with your Tecarta app account. Available
for iOS and Android. (Free app applies to print editions only.)
Onzichtbaar Karin Slaughter 2021-09-07 Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 4 in de Grant
County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol. Een gewelddadige gijzeling houdt de inwoners van Grant County in
zijn greep. Kinderarts Sara Linton en haar ex-man Jeffrey Tolliver bevinden zich onder de gegijzelden. Is
rechercheur Lena Adams wel de aangewezen persoon om dit drama tot een goed einde te brengen? Houdt de
gijzeling verband met mysterieuze gebeurtenissen uit het verleden? Heeft Jeffrey duistere kanten die zelfs Sara niet
kent? ‘Levensecht en verslavend!’ Flair ‘Dit is misdaadliteratuur op zijn best.’ Michael Connelly
Database Systems for Advanced Applications Guoliang Li 2019-04-23 This two-volume set LNCS 11446 and LNCS
11447 constitutes the refereed proceedings of the 24th International Conference on Database Systems for
Advanced Applications, DASFAA 2019, held in Chiang Mai, Thailand, in April 2019. The 92 full papers and 64 short
papers were carefully selected from a total of 501 submissions. In addition, 13 demo papers and 6 tutorial papers
are included. The full papers are organized in the following topics: big data; clustering and classification;
crowdsourcing; data integration; embedding; graphs; knowledge graph; machine learning; privacy and graph;
recommendation; social network; spatial; and spatio-temporal. The short papers, demo papers, and tutorial papers
can be found in the volume LNCS 11448, which also includes the workshops of DASFAA 2019.
Zoenoffer Karin Slaughter 2021-09-07 Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 2 in de Grant
County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol. Een duister geheim werpt een schaduw over Grant County als de
dertienjarige Jenny zich moedwillig laat neerschieten door politiecommissaris Jeffrey Tolliver. Bij de lijkschouwing
doet kinderarts Sara Linton een schokkende ontdekking, die wijst in de richting van misbruik. Sara en Jeffrey
werken noodgedwongen samen aan deze zaak, bijgestaan door rechercheur Lena Adams, maar is zij wel tegen de
spanningen opgewassen? Als de ontknoping nabij is, slaat het noodlot opnieuw toe… ‘Heeft alles in huis:
levensechte personages, een verrassende plot en een sterke ontknoping.’ Crimezone ‘Slaughters plots zijn briljant
en de spanning is meedogenloos.’ Washington Post
Vervloekt geluk Karin Slaughter 2010-08-19 In deze veelstemmige thriller wisselt een bedelarmband voortdurend
van eigenaar. Overal waar het gouden sieraad opduikt zaait het dood en verderf onder de ongelukkige vinders.
Karin Slaughter - de koningin van de suspense - heeft succesvolle thrillerauteurs uit de Verenigde Staten, Engeland
en Nederland uitgenodigd een bijdrage te leveren aan dit bloedstollende kettingverhaal. Speciaal voor deze bundel
schreven zij een hoofdstuk dat zich afspeelt op hun favoriete locatie. Een must voor iedere liefhebber van het
spannende boek.
Verzwegen Karin Slaughter 2020-06-09 'Opnieuw levert de bestsellerauteur een nagelbijtend spannend boek af.' De Telegraaf Jubileumjaar 2020: de twintigste bestseller van Karin Slaughter, de onbetwiste Queen of Crime Een
studente is in haar eentje aan het hardlopen in het bos. Ze prent zichzelf in dat ze geen reden heeft om bang te zijn,
maar ze heeft het gruwelijk mis. Een monster houdt zich schuil tussen de bomen, en hij wacht op het juiste moment
om toe te slaan. Jaren later zit de dader achter slot en grendel en is de zaak gesloten. Maar wanneer er een jonge
vrouw op exact dezelfde wijze wordt aangevallen, heropenen Will Trent en Sara Linton het dossier. Hoewel het
oorspronkelijke spoor is doodgelopen - herinneringen zijn vervaagd, getuigen verdwenen – tikt de klok genadeloos
door, want de moordenaar aast op zijn volgende slachtoffer... Over Verzwegen 'Opnieuw levert de bestsellerauteur
een nagelbijtend spannend boek af.' - De Telegraaf 'Verzwegen is onverminderd spannend.' - OPZIJ Magazine

'Heden en verleden kruisen elkaar in dit jubileumboek in Slaughters zo typerende onopgesmukte stijl.' - Volkskrant
'Amerikaanse Karin Slaughter blijft 'Leading Lady' in thrillerland.' - Het Laatste Nieuws
Wildernis Jane Harper 2018-03-27 'Is Alice hier? Heeft ze het gehaald? Is ze veilig? In de chaos, in het donker was
het onmogelijk om te zeggen wie van de vier vrouwen dit riep. Later, toen alles erger werd, zou ieder van hen
beweren dat zij het was geweest...' Met enige tegenzin beginnen vijf vrouwen aan een zware, regenachtige
trektocht. Slechts vier van hen bereiken de eindstreep. De tocht door het ruige achterland van Australië was
bedoeld om de vijf collega's uit hun kantoorbubbel te halen en zo meer kracht en teamgevoel te creëren. Aaron
Falk, agent bij de federale politie, is extra geïnteresseerd in de vermiste vrouw, Alice Russel. Ze is de klokkenluider
in Falks onderzoek - en wist bepaalde geheimen. Over de firma waar ze werkte en over haar collega's. In plaats
van over een trektocht met een hechte samenwerking als resultaat, krijgt Falk verhalen te horen over een tocht vol
beschuldigingen, agressie en afbrokkelend vertrouwen. En hoe dieper hij in de verdwijningszaak duikt, hoe groter
de gevaren lijken te worden...
Onaantastbaar Karin Slaughter 2021-09-07 Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 6 in de
Grant County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol. Rechercheur Lena Adams heeft jarenlang geprobeerd haar
gewelddadige verleden te ontvluchten. Maar bij een gedwongen terugkomst in haar geboortedorp wordt ze opnieuw
geconfronteerd met een explosie van geweld: een meedogenloze moordenaar heeft een jonge vrouw onherkenbaar
verbrand. Voor de plaatselijke politie is Lena de enige verdachte. Jeffrey Tolliver en Sara Linton reizen af naar het
plaatsje om Lena’s onschuld te bewijzen. Dan wordt een tweede lichaam gevonden en raken Jeffrey en Sara
verstrikt in een duistere wereld vol geweld en rassenhaat. Kunnen zij de waarheid achterhalen voor de moordenaar
opnieuw toeslaat? ‘Een bloedstollend verhaal in haar imposante oeuvre.’ Elegance ‘Het bewijs is geleverd. Karin
Slaughter behoort tot de allerbeste Amerikaanse misdaadschrijvers.’ De Morgen
Data Driven Business Decisions Chris J. Lloyd 2011-10-25 A hands-on guide to the use of quantitative methods and
software for making successful business decisions The appropriate use of quantitative methods lies at the core of
successful decisions made by managers, researchers, and students in the field of business. Providing a framework
for the development of sound judgment and the ability to utilize quantitative and qualitative approaches, Data Driven
Business Decisions introduces readers to the important role that data plays in understanding business outcomes,
addressing four general areas that managers need to know about: data handling and Microsoft Excel®, uncertainty,
the relationship between inputs and outputs, and complex decisions with trade-offs and uncertainty. Grounded in
the author's own classroom approach to business statistics, the book reveals how to use data to understand the
drivers of business outcomes, which in turn allows for data-driven business decisions. A basic, non-mathematical
foundation in statistics is provided, outlining for readers the tools needed to link data with business decisions;
account for uncertainty in the actions of others and in patterns revealed by data; handle data in Excel®; translate
their analysis into simple business terms; and present results in simple tables and charts. The author discusses key
data analytic frameworks, such as decision trees and multiple regression, and also explores additional topics,
including: Use of the Excel® functions Solver and Goal Seek Partial correlation and auto-correlation Interactions
and proportional variation in regression models Seasonal adjustment and what it reveals Basic portfolio theory as
an introduction to correlations Chapters are introduced with case studies that integrate simple ideas into the larger
business context, and are followed by further details, raw data, and motivating insights. Algebraic notation is used
only when necessary, and throughout the book, the author utilizes real-world examples from diverse areas such as
market surveys, finance, economics, and business ethics. Excel® add-ins StatproGo and TreePlan are showcased
to demonstrate execution of the techniques, and a related website features extensive programming instructions as
well as insights, data sets, and solutions to problems included in the material. Data Driven Business Decisions is an
excellent book for MBA quantitative analysis courses or undergraduate general statistics courses. It also serves as
a valuable reference for practicing MBAs and practitioners in the fields of statistics, business, and finance.
Genesis Karin Slaughter 2017-07-13 Met exclusieve inleiding van Karin Slaughter, speciaal geschreven voor haar
Nederlandse fans.Een zwaar toegetakelde vrouw wordt binnengebracht op de Spoedeisende Hulp van een
ziekenhuis in Atlanta, waar Sara Linton zojuist als arts is begonnen. Ze besluit om samen met Will Trent en agente
Faith Mitchell te achterhalen wat er is gebeurd. Midden in de bossen ontdekken ze een ondergrondse martelkamer,
met daarin het verminkte lichaam van een vrouw. Als kort hierop weer een vrouw verdwijnt, wordt duidelijk dat de
sadistische moordenaar niet van plan is te stoppen...
Nachtschade Karin Slaughter 2021-09-07 Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 1 in de Grant
County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol. In het slaapstadje Grant County ontstaat onrust als een jonge lerares
wordt verkracht en vermoord. De vrouw wordt gevonden door Sara Linton, de plaatselijke kinderarts en
lijkschouwer. Samen met politiecommissaris Jeffrey Tolliver, haar grote liefde van vroeger met wie ze op
gespannen voet staat, probeert ze het mysterie van de moord op te lossen. Intussen verricht ook Lena, de zus van
het slachtoffer, op eigen houtje speurwerk. Dan dient het volgende slachtoffer zich aan… ‘Gruwelijke moordzaak,
ingenieus plot, sterke heldin.’ Kirkus Reviews ‘Nachtschade sleept je mee en je hebt geen rust voor je weet hoe het
afloopt.’ Avantgarde
De Wangs vs. de wereld Jade Chang 2017-04-18 Charles Wang is kwaad op Amerika. Als immigrant en
stronteigenwijze zakenman met een klein hartje heeft hij een zeer succesvol cosmetica-imperium opgebouwd. Maar

door de crisis is hij opeens alles kwijt. Wat volgt is een hectische road trip met zijn zoon Andrew die graag standupcomedian wil worden, zijn jongste dochter Grace die geobsedeerd een styleblog bijhoudt en zijn tweede vrouw
Barbra. Ze rijden van Bel Air naar upstate New York waar zijn oudste dochter Saina, de kunstwereld ontvluchte itgirl, woont. Charles moet kiezen tussen de oude en de nieuwe wereld, tussen alles achterlaten en zijn droom om in
China opnieuw te beginnen. Als hij daar het land van zijn voorouders terug kan claimen komt alles goed, denkt hij.
De Wangs vs. de wereld biedt een verfrissende, grappige en doortastende blik op liefde, identiteit en de
Amerikaanse droom.
Deal met de duivel Steve Hamilton 2017-07-07 Van bestsellerauteur Steve Hamilton verschijnt nu Deal met de
duivel. Voor fans van Lee Child en Harlan Coben. ‘Geloof Stephen King. Dit boek is het echte werk.’ Stephen King
Nick Mason zit al vijf jaar onschuldig gevangen voor de moord op een DEA-agent als hem de kans wordt geboden
weer vrij te komen. Hij hoeft alleen maar een deal te sluiten met de meedogenloze crimineel Darius Cole. De enige
voorwaarde: als je telefoon gaat neem je op en doe je wat er van je gevraagd wordt. Nick geniet van zijn vrijheid en
probeert de band met zijn ex-vrouw en dochter weer te herstellen, maar dan gaat de telefoon en krijgt hij zijn eerste
opdracht...
Jongen verslindt heelal Trent Dalton 2019-04-16 In Australië al meer dan 100.000 exemplaren verkocht! Het leven
van de twaalfjarige Eli Bell is ingewikkeld, met een verdwenen vader, een broertje dat weigert te praten, een
junkiemoeder, een heroïne dealende stiefvader en een ex-gedetineerde en crimineel als oppas. Toch staat hij open
en vrolijk in het leven en probeert hij een goed mens te zijn in een krankzinnige wereld. Maar het lot zorgt steeds
voor nieuwe problemen, met Tytus Broz, de legendarische drugsdealer, voorop. Dan wordt Eli’s moeder
gearresteerd en moet hij bij zijn onbekende vader aankloppen, waardoor hij oog in oog komt te staan met de
criminelen die zijn wereld overhoopgooiden. En tot overmaat van ramp wordt hij ook nog eens verliefd op het meisje
van zijn dromen... Jongen verslindt heelal is een hoogst originele en bruisende debuutroman over broederschap,
het lot, familiebanden, ongewone vriendschappen en ware liefde. Over Jongen verslindt heelal Winnaar van de
Debut Fiction Award en Book of the Year bij de Australian Indie Awards ‘Een van de beste Australische romans die
ik ooit heb gelezen. Dit boek zal me lang bijblijven.’ – The Guardian ‘Trent Daltons spetterende en uitmuntende
debuut laat de typische coming-of-ageroman verbleken. Dit is een geweldig debuut.’ – Publishers Weekly, starred
review ‘Een schitterende roman met meerdere verhaallijnen, en prachtig geschreven. Buitengewoon.’ – Booklist,
starred review
The Will Trent Series 7-Book Bundle Karin Slaughter 2014-05-13 New York Times bestselling author Karin
Slaughter is acclaimed for her novels of heart-stopping suspense, edge-of-your-seat intrigue, and richly imagined
characters. And when Slaughter created detective Will Trent she broke the mold. While displaying an uncanny
knack for reading people, solving puzzles, and cracking cases at the Georgia Bureau of Investigation, Detective
Trent navigates the varied relationships with the women in his life: vice cop Angie Polaski, supervisor Amanda
Wagner, partner Faith Mitchell, and Dr. Sara Linton. This gripping eBook bundle contains seven novels in the Will
Trent series, including: TRIPTYCH FRACTURED UNDONE BROKEN FALLEN CRIMINAL UNSEEN Also includes
the eBook novellas Snatched and Busted as well as a preview of Karin Slaughter’s highly anticipated thriller Cop
Town! Praise for Karin Slaughter and her Will Trent thrillers “One of the best crime novelists in America.”—The
Washington Post “Crime fiction at its finest.”—Michael Connelly “Slaughter writes with a razor. . . . Better than
Cornwell can ever hope to be.”—The Plain Dealer “Slaughter will have you on the edge of your seat.”—Seattle PostIntelligencer “Slaughter’s gift for building multilayered tension while deconstructing damaged personalities gives this
thriller a nerve-wracking finish.”—USA Today, on Triptych “Heart-pounding . . . Trent and Mitchell, a pair of complex
and deeply flawed heroes, will leave fans clamoring for the next installment.”—Publishers Weekly (starred review),
on Fractured “A complicated spider web of secrets and tangles.”—Los Angeles Times, on Undone “Addictive . . .
Slaughter is a terrific writer, and she keeps the emotional tension high throughout.”—The Atlanta JournalConstitution, on Broken “An absolute master . . . Slaughter creates some wonderfully complex and mature female
characters, a distinctive achievement in the world of thrillers.”—Chicago Tribune, on Fallen “[A] hold-on-to-your-hat,
nail-biting story . . . What raises Slaughter way above the sensational is her wonderful way with characters.”—The
Washington Post, on Criminal “No one writes like Slaughter.”—The Huffington Post, on Unseen
Kwijt Karin Slaughter 2012-10-19 Speciaal agent Will Trent werkt al vijftien jaar voor het Georgia Bureau of
Investigation en is ervan overtuigd dat er zoiets bestaat als de voorgevoelens van een agent. Juist daarom zou hij
altijd op zijn eigen intuïtie moeten afgaan. Terwijl Will op surveillance is in de toiletten van het Atlanta International
Airport, hoort hij ineens een kind wanhopig fluisteren: `Ik wil graag naar huis. Hier klopt iets niet, Will voelt het tot in
zijn botten. Maar voordat hij in actie komt, zijn het meisje en de man die haar begeleidt weer verdwenen. Na een
telefoontje met zijn collega s Amanda Wagner en Faith Mitchell wordt direct een Amber Alert uitgestuurd. De
drukste passagiersluchthaven ter wereld wordt hermetisch afgesloten van de buitenwereld en de geoliede machine
komt knarsend tot stilstand. Alles vanwege een vermoeden dat een meisje van ongeveer zes ontvoerd is. En Will
moet ervoor zorgen dat ze gevonden wordt.
Valse getuige Karin Slaughter 2021-06-08 ‘Slaughter heeft een meesterstuk afgeleverd.’ – ???? VN Detective &
Thrillergids Een geweldige standalone-thriller van de onbetwiste Queen of Crime: Karin Slaughter levert eersteklas
spanning. Ze dachten ermee weg te komen… Ze hadden het mis. Leigh en haar zus Callie zijn geen slechte

mensen, maar op een avond meer dan twintig jaar geleden hebben ze iets vreselijks gedaan. Het resulteerde in een
leven dat getekend werd door schuldgevoelens, verraad en geheimen. Jaren later heeft Leigh, inmiddels werkzaam
bij een succesvol advocatenkantoor, de herinneringen aan die avond verdrongen. Tot ze tegen haar wil gedwongen
wordt om een nieuwe cliënt aan te nemen en de grond onder haar voeten wegvalt. Want de man weet wat er
destijds is gebeurd. Hij weet wat Leigh en Callie hebben gedaan. En tenzij ze hem stoppen, zal hij hun levens
verwoesten… Over Valse getuige 'Plotseling duikt een gedeeld geheim weer op in het leven van twee zussen, die
nu de confrontatie moeten aangaan met een duistere, angstaanjagende werkelijkheid. Dit verhaal met zijn
veelzijdige personages en vernuftige plot grijpt je zo aan dat je het in één adem wilt uitlezen. Slaughters allerbeste.'
– Camilla Läckberg ‘Slaughter heeft een meesterstuk afgeleverd met de doordachte intrige, de indringende
karakters, vloeiende dialogen en de sneltreinvaart.’ –VN Detective & Thrillergids
Laatste weduwe Karin Slaughter 2019-06-04 ???? ADEen onschuldig uitje verandert in een nachtmerrie wanneer
Michelle Spivey wordt ontvoerd terwijl ze met haar dochter aan het winkelen is. De politie zet een grote zoekactie
op touw en haar partner doet een emotionele oproep in de media, maar Michelle is en blijft spoorloos. Een paar
weken later, op een rustige zondagmiddag, worden Will Trent en Sara Linton plotseling opgeschrikt door het geluid
van explosies. Ze gaan erop af, maar binnen no time loopt alles volledig uit de hand: Sara wordt gekidnapt en Will
moet noodgedwongen undercover. De situatie voert hen naar een afgelegen plek in de bergen, naar de vreselijke
waarheid over het lot van Michelle en een moordzuchtige radicale groepering...Over Laatste weduwe'Laatste
weduwe is een heerlijke Slaughter: actueel, uitstekend uitgewerkte karakters en een even mysterieuze als
ingenieuze plot.' – ???? VN Detective- en Thrillergids'Haar personages blijven ook na zovele boeken boeien' –
???? Nieuwsblad‘Slaughter schrijft zo behendig dat je special agent Will Trent met zweet in je handen volgt in zijn
poging te infiltreren in de terreurgroep.’ – ???? AD‘Met dit boek is Karin Slaughter opnieuw haast beangstigend
actueel’ – ???? NoordHollands Dagblad‘Laatste Weduwe is dé must-read thriller van deze zomer: brandend
actueel, razend spannend en zoals altijd geweldig geschreven.’ – ????1?2 Het Laatste Nieuws‘Karin Slaughter
bewijst alweer waarom ze al jaren tot de beste thrillerauteurs behoort.’ – Feeling‘De Queen of Crime heeft weer een
bloedstollende thriller geschreven met Will Trent in de hoofdrol’ – Margriet'Karin Slaughter geeft haar personages
zo veel inhoud en ontwikkeling dat haar boeken, ook al loopt de serie al jaren, nog steeds blijven boeien.' –
Nederlands Dagblad'Vanaf de eerste bladzijden zit de spanning en beklemming erin en is het boek niet meer weg
te leggen.' – Wendy
Triptiek Karin Slaughter 2017-07-13 Ingenieuze plots en razend spannend: dit is deel 1 in de Will Trent-reeks van
de Queen of Crime. Wanneer in een van de beruchtste wijken van Atlanta een gruwelijke moord wordt gepleegd op
een prostituee, wordt speciaal agent Will Trent van het Georgia Bureau ingeschakeld om op onderzoek uit te gaan.
Hij krijgt hulp van rechercheur Michael Ormwood, een arrogante en driftige veteraan, en diens oude geliefde Angie
Polaski. De schokkende misdaad blijkt er één uit een reeks. Op dezelfde dag dat er in Michaels achtertuin een
nieuw lijk wordt gevonden, duikt ex-gedetineerde John Shelley op, die na twintig jaar gevangenschap wegens
moord en verkrachting op vrije voeten is gekomen. Plotseling lijkt de sleutel tot de mysterieuze zaak dichterbij dan
gedacht... Triptiek is een angstaanjagende thriller zoals alleen Karin Slaughter die kan schrijven, boordevol
ijzingwekkende scènes, complexe menselijke emoties en een overweldigende ontknoping.
Trend Following Michael W. Covel 2017-04-10 Want to take the financial journey to a new investing philosophy that
might very well affect the rest of your moneymaking life? No one can guarantee the yellow brick road, but Michael
Covel promises the red pill will leave you wide freaking awake. Trend Following reveals the truth about a trading
strategy that makes money in up, down and surprise markets. By applying straightforward and repeatable rules,
anyone can learn to make money in the markets whether bull, bear, or black swan—by following the trend to the
end when it bends. In this timely reboot of his bestselling classic, Michael Covel dives headfirst into trend following
strategy to examine the risks, benefits, people, and systems. You’ll hear from traders who have made millions by
following trends, and learn from their successes and mistakes—insights only here. You’ll learn the trend philosophy,
and how it has performed in booms, bubbles, panics and crashes. Using incontrovertible data and overwhelming
supporting evidence, with a direct connection to the foundations of behavioral finance, Covel takes you inside the
core principles of trend following and shows everyone, from brand new trader to professional, how alpha gets pulled
from the market. Covel’s newest edition has been revised and extended, with 7 brand new interviews and research
proof from his one of kind network. This is trend following for today’s generation. If you’re looking to go beyond
passive index funds and trusting the Fed, this cutting edge classic holds the keys to a weatherproof portfolio. Meet
great trend followers learning their rules and philosophy of the game Examine data to see how trend following
excels when the you-know-what hits the fan Understand trend trading, from behavioral economics to rules based
decision-making to its lambasting of the efficient markets theory Compare trend trading systems to do it yourself or
invest with a trend fund Trend following is not prediction, passive index investing, buy and hope or any form of
fundamental analysis. It utilizes concrete rules, or heuristics, to profit from a behavioral perspective. Trend Following
is clear-cut, straightforward and evidence-based and will secure your financial future in bull, bear and black swan
markets. If you’re finally ready to profit in the markets, Trend Following is the definitive treatise for a complex world
in constant chaos.
Mooie meisjes Karin Slaughter 2015-06-18 'You will always be my pretty girl...’ Wanneer op het nieuws melding

wordt gemaakt van een vermist meisje, moet Claire Scott ongewild terugdenken aan haar eigen zusje. Zij verdween
twintig jaar geleden, en het mysterie is nooit opgelost. Maar wanneer Claire alsnog de waarheid over de verdwijning
van haar zus ontdekt, zal haar leven nooit meer hetzelfde zijn. Karin Slaughter bekroont haar werk met deze
superieure, duistere thriller over onvoorwaardelijke trouw en de kracht van zusterliefde.
Gepakt Karin Slaughter 2020-11-10 Een geweldig kort verhaal van de onbetwiste Queen of Crime Special agent
Will Trent wacht in een plaatselijk pompstation op zijn ijskoude cola. Maar door Wills ruige undercoveruiterlijk zien
de beveiligingscamera’s en het verveelde personeel iemand anders: de gevaarlijke crimineel Bill Black. De hel die
plotseling in de winkel losbreekt stelt Will – en zijn misdadige alter ego – zwaar op de proef. Een agent wordt
neergeschoten, een zak met geld valt op de vloer. Een jonge vrouw verdwijnt spoorloos, en de dader vlucht weg in
een gehavende pick-up, op de hielen gezeten door Will...
The Kept Woman Karin Slaughter 2016-07-14 ‘One of the boldest thriller writers working today’ TESS GERRITSEN
‘Her characters, plot, and pacing are unrivalled’ MICHAEL CONNELLY
_________________________________________ The eighth Will Trent novel, from the #1 bestselling author A
body is discovered in an empty Atlanta warehouse. It's the body of an ex-cop, and from the moment Special Agent
Will Trent walks in he knows this could be the most devastating case of his career. Bloody footprints leading away
from the scene reveal that another victim - a woman - has left the scene and vanished into thin air. And, worst of all,
the warehouse belongs to the city's biggest, most politically-connected, most high-profile athlete - a local hero
protected by the world's most expensive lawyers. A local hero Will has spent the last six months investigating on a
brutal rape charge. But for Will - and also for Dr Sara Linton, the GBI's newest medical examiner - the case is about
to get even worse. Because an unexpected discovery at the scene reveals a personal link to Will's troubled past.
The consequences will wreak havoc on his life and the lives of those he loves, those he works with, and those he
pursues. But Sara's scene-of-the-crime diagnosis is that they only have a few hours to find the missing woman
before she bleeds out . . . _________________________________________ Crime and thriller masters know
there’s nothing better than a little Slaughter: ‘I’d follow her anywhere’ GILLIAN FLYNN ‘Passion, intensity, and
humanity’ LEE CHILD ‘A writer of extraordinary talents’ KATHY REICHS ‘Fiction doesn't get any better than this’
JEFFERY DEAVER ‘A great writer at the peak of her powers’ PETER JAMES ‘Raw, powerful and utterly gripping’
KATHRYN STOCKETT ‘With heart and skill Karin Slaughter keeps you hooked from the first page until the last’
CAMILLA LACKBERG ‘Amongst the world‘s greatest and finest crime writers’ YRSA SIGURÐARDÓTTIR
Veroordeeld Karin Slaughter 2014-05-22 Op haar eerste dag bij het politiekorps van Atlanta wordt Kate Murphy
geconfronteerd met de pesterijen en vooroordelen van haar mannelijke collegas. Het is de slechtst mogelijke dag
om te beginnen: een seriemoordenaar die het heeft voorzien op agenten heeft zojuist een nieuw slachtoffer
gemaakt en de stad lijkt een broeinest van geweld. Maar Kate is niet de enige vrouw die het moeilijk heeft. Maggie
Lawson stapte in de voetsporen van haar oom en haar broer om zichzelf voor hen te bewijzen als politieagent. Als
ze ontdekt dat haar broer Jimmy feiten achterhoudt in zijn verklaring over de aanslag besluit ze met haar nieuwe
partner Kate op onderzoek uit te gaan. Ondanks de tegenwerking van hun mannelijke collegas volgen Maggie en
Kate het spoor van een moordenaar van wie ze zeker weten dat hij opnieuw zal toeslaan. Maar wanneer? Het
spoor leidt hen naar de duisterste schaduwen van Atlanta, waar iemand zijn oog op Kate heeft laten vallen
Genadeloos Karin Slaughter 2019-04-16 Inspecteur Will Trent lijkt, gesterkt door zijn liefde voor Sara Linton,
eindelijk afscheid te kunnen nemen van zijn verleden. Maar wanneer zijn collega Amanda Wagner hem bewust
buiten het onderzoek naar de moord op een jonge studente houdt, beseft hij dat de gebeurtenissen uit zijn jeugd
hem nooit met rust zullen laten. Will verricht zijn eigen speurwerk en keert daarvoor terug naar het weeshuis waar
hij opgroeide. Daar treft hij onverwacht Amanda aan...
Een lichte koude huivering Karin Slaughter 2021-09-07 Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel
3 in de Grant County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol. Op de campus van een universiteit vinden enkele
studenten onder mysterieuze omstandigheden de dood. Terwijl kinderarts en lijkschouwer Sara Linton het eerste
lichaam onderzoekt, wordt haar zus Tessa aangevallen. Sara’s ex-man Jeffrey Tolliver leidt het onderzoek, maar
oud-rechercheur Lena Adams verricht haar eigen speurwerk en begeeft zich daarbij op gevaarlijk terrein… ‘Zo
spannend dat je ’s avonds niet in je bed belandt; dat kan alleen Karin Slaughter.’ Libelle ‘Simpelweg een van de
beste hedendaagse thrillerauteurs.’ Gillian Flynn
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