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The Lucifer Chord F. G. Cottam 2018-09-01 Ruthie

Gillespie’s efforts to find out the truth about a
mysterious missing rock star lead her on a terrifying
journey into the past. Researcher Ruthie Gillespie has
undertaken a commission to write an essay on Martin
Mear, lead singer and guitarist with Ghost Legion, the
biggest, most decadent rock band on the planet,
before he disappeared without trace in 1975. Her
mission is to separate man from myth – but it’s proving
difficult, as a series of increasingly disturbing and
macabre incidents threatens to derail Ruthie’s efforts
to uncover the truth about the mysterious rock star.
Just what did happen to Martin Mear back in 1975? Is
he really set to return from the dead, as the band’s diehard fans, the Legionaries, believe? It’s when Ruthie’s
enquiries lead her to the derelict mansion on the Isle of
Wight where Martin wrote the band’s breakthrough
album that events take a truly terrifying turn ...
Sneeuwman Jo Nesbø 2010-09-09 Het is november in
Oslo en de eerste sneeuw van het jaar is gevallen.
Birte Becker komt thuis van haar werk en bewondert
de sneeuwpop die haar zoon en man in de tuin
hebben gemaakt. Maar zij lijken van niets te weten. Als
het gezin vol verbazing door het raam naar de
sneeuwpop staat te kijken, bemerken ze iets vreemds.
De sneeuwpop kijkt naar het huis, naar hen.
Inspecteur Harry Hole ontvangt een anonieme brief,
ondertekend door 'De sneeuwman', een brief die
verschillende verdwijningszaken met elkaar in verband
brengt waarbij getrouwde vrouwen vermist raakten op

de dag dat de eerste sneeuw viel. Die nacht vlucht
Sylvia Ottersen weg door de eerste sneeuw. Ze weet
niet waar ze voor op de vlucht is of waar ze naar op
weg is.
The House of Lost Souls F.G. Cottam 2008-03-06 The
Fischer House was the scene of a vicious crime in the
1920s - a crime which still resonates as the century
turns. At its heart was a beautiful, enigmatic woman
called Pandora Gibson-Hoare, a photographer of
genius whose only legacy is a handful of photographs
and the clues to a mystery. Paul Seaton was lured to
the house ten years ago and escaped, a damaged
man. Now three students will die unless he dares to go
back. But this time he has Nick Mason at his side, and
maybe Mason's military skills and visceral courage will
be enough.
Het zeewezen John Ajvide Lindqvist 2011-10-01 Wie
de zee trotseert, daagt krachten uit die de verbeelding
ver te boven gaan. Dat weten de bewoners van het
eiland Domarö, dat hebben ze altijd al geweten. Maar
langzamerhand wordt hun oeroude, geheime pact met
het allesomsluitende water steeds minder sterk. En nu
kan er van alles gebeuren ... Op een mooie winterse
dag staan Anders en zijn zesjarige dochter Maja boven
in de vuurtoren van het eilandje Gåvasten voor de kust
van Stockholm, en kijken uit over het ijs, dat zo ver het
oog reikt met sneeuw is bedekt. Als Maja aan de
einder iets opmerkelijks ziet en op onderzoek uitgaat,
eindigt het uitstapje in een nachtmerrie: Maja verdwijnt

spoorloos en het gelukkige leven op het eiland is
voorbij. De zee, een eeuwenoude bondgenoot van de
eilanders,wordt steeds gulziger naar nieuwe offers.
Een paar jaar later keert Anders naar het eiland terug.
De verdwijning van Maja leidt een keten van
eigenaardige en bovennatuurlijke gebeurtenissen in.
Anders is inmiddels gescheiden, dronken en
depressief. Dan ontvangt hij een hoopvol bericht: Maja
is er nog steeds, maar op een plaats waar hij haar niet
makkelijk kan bereiken, waar niets is wat het lijkt ...
Het Venetiaanse masker Susan Hill 2011-01-21
Tijdens een bezoek aan zijn vroegere mentor van de
universiteit van Cambridge krijgt Oliver een vreemd
verhaal te horen. Zijn mentor vertelt hem de
mysterieuze en ongelooflijke geschiedenis van het
Venetiaanse schilderij dat in een donkere hoek van
zijn werkkamer hangt. De geheimen van het doek
zetten onvermoede en kwaadaardige krachten in
werking... Susan Hill is schrijver en literair criticus. Ze
is een fenomeen in Engeland vanwege haar
meesterlijke griezelverhalen. Voor haar romans en
literaire thrillers ontving ze diverse prijzen. www.susanhill.com
Het wilde land Anne Rivers Siddons 2015-01-27 Caro
lijkt werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig
landhuis, een succesvolle echtgenoot die enorme
bouwprojecten ontwikkelt. Maar Caro is niet gelukkig.
Steeds vaker zoekt ze de rust op van het eiland dat
haar grootvader haar heeft nagelaten. Op deze

betoverende plek heersen woeste schoonheid en is de
natuur onaangetast. Er zwerven zelfs wilde paarden.
Dan ontdekt Caro dat hun financiële situatie een stuk
minder rooskleurig is dan ze dacht. De enige manier
om een faillissement van het bedrijf van haar man te
voorkomen is door het wilde land op het eiland van
haar grootvader te ontwikkelen en te verkopen. Caro is
gedwongen haar leven, haar huwelijk en zichzelf onder
de loep te nemen en te bepalen wat werkelijk
belangrijk is.
Gebroken meisjes Simone St. James 2018-11-06
Gebroken meisjes van Simone St. James is een
huiveringwekkend verhaal over moord, wraak en
duistere krachten in een internaat in de jaren vijftig.
Gegarandeerd spannend van begin tot eind.
Waarschuwing: dit zal je slapeloze nachten
bezorgen... Vermont, 1950. Voor ongewenste meisjes
en meisjes die niet in de pas lopen is er het internaat
Idlewild Hall. Vier meisjes sluiten er vriendschap,
fluisteren elkaar ’s nachts geheimen in en horen
geruchten dat het er spookt. Totdat een van hen
verdwijnt. 2014. Journalist Fiona Sheridan kan maar
niet in het reine komen met de moord op haar zus,
twintig jaar geleden nabij Idlewild Hall. Hoewel de
moordenaar is opgepakt, gelooft Fiona niet dat de
zaak echt is opgelost. Dan hoort ze dat iemand het
inmiddels vervallen Idlewild Hall heeft gekocht en het
wil restaureren. Tijdens de werkzaamheden wordt een
lugubere vondst gedaan en Fiona ontdekt dat

sommige geheimen wellicht beter verborgen hadden
kunnen blijven...
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
Verbeten Blake Crouch 2014-02-19 Filmische en
beklemmende thriller in de sfeer van Twin Peaks, Lost
en Shutter Island. Regisseur M. Night Shyamalan (van
onder meer The Sixth Sense en Unbreakable) heeft in
opdracht van FOX een tv-serie van deze trilogie
gemaakt. De serie wordt vanaf juli 2014 op FOX
uitgezonden. Welkom in Wayward Pines, een dorpje
met 461 inwoners. Idyllisch gelegen in een vallei en
omgeven door schilderachtige bergpartijen waan je je
haast in een modern paradijs ware het niet dat het
dorp door een onder stroom staand hek met daarop

prikkeldraad is omgeven, dat scherpschutters het 24
uur per dag in de gaten houden en er in het hele dorp
verborgen cameras hangen die elk woord en elke
beweging registreren. De inwoners weten geen van
allen hoe ze er terecht zijn gekomen. Hun wordt
verteld waar ze komen te wonen, waar ze komen te
werken en met wie ze moeten trouwen. Sommigen
denken dat ze dood zijn. Anderen denken dat ze
onderdeel zijn van een bizar experiment. En iedereen
droomt er stiekem van om te vluchten, maar degenen
die het proberen komen voor een angstaanjagende
verrassing te staan. Ethan Burke heeft de wereld
achter de afscherming gezien. Hij is de sheriff en de
enige die de waarheid kent Wayward Pines is niet
zomaar een dorp. En wat er zich aan de andere kant
bevindt, is een nachtmerrie die ieders voorstellingen te
boven gaat. `Je voelt met Ethan Burke mee, alsof je
samen met hem in het dorpje gevangen zit. Het is een
van die boeken waarvan je op het einde zowel spijt als
opluchting voelt. Superaanrader! Bangersisters.nl
De genoegens van mannen Kate Williams 2012-05-16
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in
een vervallen huis in de East End. Ze heeft weinig
vrienden en weinig om de dagen door te komen,
behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er
een moord plaats. En nog een. De moordenaar heeft
het voorzien op vrouwen en stopt als een soort
merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en
benen onder hen zodat het eruitziet als geknakte

vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws
over de moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat
geheimen uit haar eigen verleden verband houden met
deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin
niets is wat het lijkt, een wereld van seksuele
obsessies, verraad en moord, en van een waarheid die
beangstigender is dan iemand zich kan voorstellen.
Kate Williams studeerde in Londen en Oxford. Haar
boek over koningin Victoria werd door The Spectator
gekozen tot boek van het jaar.
House of Lost Souls F. G. Cottam 2008-05-01 The
Fischer House was the scene of a vicious crime in the
1920s - a crime which still resonates as the century
turns. At its heart was a beautiful, enigmatic woman
called Pandora Gibson-Hoare, a photographer of
genius whose only legacy is a handful of photographs
and the clues to a mystery. Paul Seaton was lured to
the house ten years ago and escaped, a damaged
man. Now three students will die unless he dares to go
back. But this time he has Nick Mason at his side, and
maybe Mason's military skills and visceral courage will
be enough.
Brodmaw Bay F. G. Cottam 2012 Brodmaw Bay
seems to be the perfect refuge for James Greer and
his family. When his young son is the victim of a brutal
mugging, Greer wants to leave London - the sooner
the better - for the charming old-fashioned fishing port
he has just discovered. But was finding Brodmaw Bay
more than a happy accident? What is the connection

between the village and his beautiful wife? When his
friendly new neighbours say they'd welcome some new
blood - in a village where the same families seem to
have lived for generations - are they telling the whole
truth? Perhaps the village isn't so much welcoming
them as luring them. To something ancient and evil. As
it has lured others before . . .
The Waiting Room F.G. Cottam 2010-06-24 Martin
Stride is a retired rock star, enjoying the quiet life with
his young family on their beautiful estate. On the edge
of his grounds lies a derelict Edwardian railway station
waiting room once used to transport troops in The
Great War. Silent for many years, it has become a
playground for Martin's children but now they won't go
near it. Strange occurrences in the waiting room lead
Martin to seek the help of TV's favourite ghost-hunter
Julian Creed. But Creed's psychic ability is a
fabrication to gain viewers. He doesn't believe in the
paranormal. Until he spends a night in The Waiting
Room.
Zeven is zwijgen Lyndsay Faye 2015-04-15 De goden
van Gotham speelt zich af in New York, 1845. Een
uitslaande brand verwoest een groot deel van de stad
en maakt velen dakloos. Tegelijk gaat de
aardappeloogst in Ierland verloren. Twee losstaande
historische feiten – tot de Ierse migranten de schuld
krijgen van de honger in Manhattan. Timothy moet op
zoek naar een brute seriemoordenaar die de anti-Ierse
sentimenten aanwakkert. Dat kan hem zijn broer, zijn

grote liefde en zijn leven kosten... In Zeven is zwijgen
aarzelt rechercheur Timothy in het New York van 1846
geen moment wanneer de prachtige Lucy Adams hem
vraagt haar te helpen een aantal vrije zwarten te
redden uit de klauwen van twee meedogenloze
slavenhandelaars. Maar dat kan alleen als hij zich aan
de andere kant van de wet begeeft – en de enige die
hem daar de weg kan wijzen is zijn verslaafde broer
Valentine...
Dark Echo Francis Cottam 2008 A brilliant new thriller,
combining old evil and modern terror, by the author of
THE HOUSE OF LOST SOULS.
Harvest of Scorn F. G. Cottam 2017-01-13 Felix
Baxter, entrepreneur extraordinaire, is going to
rehabilitate New Hope Island. Rich and manipulative,
he wants to convert it into a glamorous getaway
destination, 'The New Hope Experience'. But will the
restless ghosts of Seamus Ballantyne's 1825 colony
allow the project to go to plan? Helena Davenport has
an opportunity that could be pivotal in her career as an
architect - Felix Baxter has commissioned her to
oversee his New Hope vision. But nothing is as it
seems in this mysterious part of the Scottish Hebrides.
Helena's site manager is the first to go missing with
one single, eerie scream. Accompanied by the
survivors of the last group to visit New Hope, Ruthie
Gillespie must travel back to the island one final time
to end this ordeal not only for those on the island, but
for themselves too... But is New Hope Island ever

worth returning to? And will this concluding trip end a
curse that has afflicted all who have had the
misfortune to visit it for nearly two centuries?
The Cambridge History of the Gothic: Volume 3,
Gothic in the Twentieth and Twenty-First Centuries
Catherine Spooner 2021-08-19 The first volume to
provide an interdisciplinary, comprehensive history of
twentieth and twenty-first century Gothic culture.
The Auguries F.G. Cottam 2019-04-01 "Cottam is a
masterly maven of the deeply disturbing occult. His
latest may well leave you with nightmares Kirkus
Reviews In the 1500s an almanac full of magic spells
was put together by someone intent on bringing about
The End Times. It has resurfaced and is being used
indiscriminately.An unexpected lunar eclipse. A
poisonous fog that cripples the capital. Statues that
weep blood. As the catalogue of calamities mount, fear
and paranoia provoke rumours of terrorist attacks. But
from whom? History professor Juliet Harrington is an
authority on sixteenth-century mysticism and a longtime believer in the existence of the Almanac of
Forbidden Wisdom, a potent spell-book legend insists
was compiled in that period by a cabal of powerful
occultists. Its magic is summoned though only at
disastrous cost, signalled by The Auguries. Juliet is
convinced that the recent plague of disasters means
someone reckless is using the book - and she has little
time left to stop them.
Het gesticht Madeleine Roux 2014-07-03 De

zestienjarige Dan Crawford moet voor straf naar een
speciale zomerschool om zijn eindexamen te kunnen
halen. Eigenlijk heeft Dan er best zin in: op zijn eigen
school heeft hij geen vrienden en wie weet wat voor
mensen hij nu gaat ontmoeten. Al snel ontdekt hij dat
het schoolgebouw een voormalig gesticht is waar
gestoorde criminelen werden opgesloten. Terwijl Dan
en zijn nieuwe vrienden Abby en Jordan het duistere
oude gebouw onderzoeken, komen ze erachter dat het
geen toeval is dat ze alle drie naar de school zijn
gestuurd. Het gesticht is de sleutel tot een
angstaanjagend verleden, en sommige geheimen
kunnen niet altijd verborgen blijven. Madeleine Roux is
geboren in Minnesota en woont nu in Louisiana. Haar
zeer succesvolle blog Allison Hewitt Is Trapped is een
unieke vorm van fictie in feuilletonvorm. Het gesticht is
haar eerste boek voor jongere lezers.
The Colony F. G. Cottam 2016-05-17 For over a
century, the mystery of the New Hope Island vanishing
has intrigued and tantalized. How did a community of
150 souls disappear and leave no trace behind? As
abruptly as the crew of the Mary Celeste, they went
missing from their lonely Island in the Hebrides without
a single clue as to the nature of their departure;
doomed to remain an enigma forever. ...Until media
magnate Alexander McIntyre decides to harness his
prodigious energy and bottomless wealth in solving the
New Hope mystery once and for all. He gathers a
crack team of experts, sparing no expense in his

pursuit of answers. What they discover is as terrifying
as it is inexplicable... Are some mysteries safer left
unsolved? F.G. Cottam is the author of five previous
novels of paranormal terror including Times Book Club
choice and Children of the Night award winner The
House of Lost Souls. The Colony is his new chilling
masterpiece.
Brodmaw Bay F.G. Cottam 2011-11-10 Brodmaw Bay
seems to be the perfect refuge for James Greer and
his family. When his young son is the victim of a brutal
mugging, Greer wants to leave London - the sooner
the better - for the charming old-fashioned fishing port
he has just discovered. But was finding Brodmaw Bay
more than a happy accident? What is the connection
between the village and his beautiful wife? When his
friendly new neighbours say they'd welcome some new
blood - in a village where the same families seem to
have lived for generations - are they telling the whole
truth? Perhaps the village isn't so much welcoming
them as luring them. To something ancient and evil. As
it has lured others before . . .
The Publishers Weekly 2009
Doorgang David Mitchell 2015-10-30 Een Grand
Dessert voor wie Tijdmeters kent, een amuse voor wie
het nog moet ontdekken! Een korte David Mitchell die
minstens zo sterk en geestig is als zijn grote romans.
Het geheimzinnige huis waar het in Doorgang om
draait, bestaat maar eens in de negen jaar. En elke
keer verdwijnen haar bezoekers en met hen de

toegang tot het huis. Vijf keer voert Mitchell je mee en
vijf keer trap je weer in Mitchells verleidelijke en bonte
mix van horror, fantasie en werkelijkheid, ironie en
bovennatuurlijke streken. Doorgang zit zo slim in
elkaar en is zo verrassend geloofwaardig dat je je
alleen maar kunt overgeven. Het boek om mee weg te
kruipen op een donkere en stormachtige nacht. Een
hedendaags, realistisch spookverhaal dat je in een
keer uitlees
The Magdalena Curse F.G. Cottam 2012-07-05 It only
takes a couple of visits to convince Dr Elizabeth
Bancroft that Adam Hunter is not just having bad
dreams. He's a child possessed. His father is
desperate: adamant that his son's affliction is the result
of a curse he incurred in the depths of the Amazon,
where a badly misguided military operation ended in a
terrifying and macabre encounter. There he met two
women - one more bad than good, who placed the
curse - and the other more good than bad, with whom
any hope of saving his son resides. Mark Hunter
leaves the Scottish Highlands to beg help from the
mysterious woman, leaving his son in the care of
Elizabeth - who is about to discover there are equally
dark secrets on their own doorstep. And in her blood...
Het victoriaanse huis John Boyne 2013-10-07 Van de
auteur van De jongen in de gestreepte pyjama Op een
koude, donkere avond arriveert Eliza Caine met de
trein in Norfolk, waar ze een baan als gouvernante
heeft aangenomen. Doodmoe dient ze zich aan bij

Gaudlin Hall, haar nieuwe huis. Ze wordt er begroet
door de twee kinderen die ze moet verzorgen – maar
er zijn geen ouders, geen andere volwassenen, en
niemand die haar mysterieuze werkgever
vertegenwoordigt. Later die nacht in haar kamer
gebeurt er iets beangstigends, en Eliza begint te
vermoeden dat er iets helemaal mis is in Gaudlin Hall.
Vanaf dat moment staat haar nog maar één ding te
doen als haar eigen leven en dat van de kinderen haar
lief is: de lang verborgen geheimen van het huis
ontrafelen en afrekenen met de demonen uit het
verleden die zich in elk donker hoekje schuil lijken te
houden. De pers over de boeken van John Boyne
‘Diep ontroerend. Mooi en ingehouden geschreven.’
The Wall Street Journal ‘Krachtig en verontrustend.’
USA Today ‘Dit is het soort boek dat de miljoenen
harten kan veroveren, en dat op een dag – terecht –
het enorme succes van De jongen in de gestreepte
pyjama zal overtreffen.’ Bookzone
Het geheime leven van Esperanta Gorst Michael Cox
2010-09-30 Sommige geheimen kunnen niet bewaard
blijven In de herfst van 1876 arriveert de
negentienjarige wees Esperanza Gorst op het
majestueuze landgoed Evenwood in
Northamptonshire. Ze is daar aangesteld als
dienstmeisje van barones Tansor. Maar Esperanza is
niet zomaar een bediende. Ze is naar Evenwood
gestuurd door de mysterieuze Madame De L'Orme, die
Esperanza heeft opgedragen om de geheimen te

ontsluieren die haar nieuwe bazin krampachtig
verborgen probeert te houden. Esperanza ontdekt dat
deze geheimen nauw verbonden zijn met haar eigen
toekomst en verleden, en ze raakt verstrikt in een web
van intriges, misleiding en verraad, met een gruwelijke
moord als uiteindelijk gevolg. Michael Cox (1948-2008)
studeerde aan Cambridge University en werkte als
biograaf, schrijver en redacteur. Zijn eerste roman, De
zin van het duister, werd in 2006 gepubliceerd en
genomineerd voor vele prijzen. Cox wordt geroemd om
zijn meeslepende sfeerschetsen van Victoriaans
Engeland en meesterlijke plots.
Grijze magie Jaye Wells 2015-11-04 ‘The Wire’ en
‘Breaking Bad’ met magie... In ‘Grijze magie’, het
eerste deel in de Kate Prospero-serie van Jaye Wells,
draait alles om de bikkelharde strijd tussen de
magiekartels en de wet. In een maatschappij waarin
magie even verslavend is als drugs, probeert de 28jarige Kate Prospero makers en verspreiders van
illegale ‘grijze’ magie achter de tralies te krijgen. Zelf
kent ze die wereld maar al te goed: ze groeide op als
het nichtje van een van de kartelbazen. Een nieuwe
variant van grijze magie die tot moorden aanzet,
betekent voor Kate de carrièrestap waar ze lang op
heeft gewacht, maar als haar ex-vriend een van de
verdachten blijkt te zijn zal ze haar relatie met hem en
met grijze magie opnieuw moeten definiëren.
Kaapse bibliotekaris 2011 Issues for Nov. 1957-

include section: Accessions. Aanwinste, Sept. 1957Zielsgeheim Sharon Bolton 2012-04-11 Zeer
beklemmende, originele thriller waarin de fascinatie
van een jonge politieagente voor Jack the Ripper haar
duur komt te staan... Ondanks haar fascinatie voor de
negentiende-eeuwse seriemoordenaar Jack the Ripper
heeft de jonge Londense politieagente Lacey Flint nog
nooit aan een moordonderzoek gewerkt. Totdat er op
een avond een vrouw hevig bloedend door messteken
over Laceys auto leunt, in haar armen valt en sterft.
Als getuige moet Lacey een gepaste afstand tot de
moordzaak houden, maar wanneer ze via een
journaliste een brief ontvangt waarin een verwijzing
naar Jack the Ripper en naar Lacey staat, blijkt dat
onmogelijk. Is er een copycat killer aan het werk?
Lacey weet als geen ander dat er volgens het patroon
van de negentiende-eeuwse moorden nog meer
slachtoffers gaan vallen. En zij kan weleens de
volgende zijn...
Tot op het bot Debbie Howells 2015-05-08 Kate is
geschokt wanneer ze een telefoontje krijgt dat Rosie
Anderson wordt vermist. De mooie, stille, vriendelijke
Rosie is achttien jaar, even oud als Kates eigen
dochter. Hoewel de dorpsbewoners ervan overtuigd
zijn dat Rosie wel weer terug zal keren, raakt Kate
geobsedeerd door de zaak. Ze probeert koste wat kost
de geheimen te onthullen van het idyllische Engelse
dorpje waar ze woont. Tot op het bot is een
verbluffende, schitterende psychologische thriller in de

stijl van Gillian Flynn en Alice Sebold.
De doden keren terug John Ajvide Lindqvist 2011-0928 Na een langdurige hittegolf is de lucht boven de
stad plotseling geladen met elektriciteit. Lichten
kunnen niet meer uit, machines draaien onafgebroken
door. De toestand is chaotisch. Maar even plotseling
als de situatie is ontstaan, is ze opgelost. Toch is er
iets veranderd. Journalist Gustav Mahler,
gepensioneerd, ontvangt een telefoontje van het
ziekenhuis. De doden in het mortuarium zijn wakker
geworden. Geldt dit nu ook voor zijn kleinkind, dat hij
onlangs heeft begraven? Elvy, die haar man tot aan
zijn dood heeft verzorgd, schrikt midden in de nacht
wakker. Wie staat daar voor de deur? De doden keren
terug. En ze willen wat iedereen wil: thuiskomen. Maar
is er plek voor hen?
Ik denk dat het voorbij moet zijn Iain Reid 2016-11-15
'Je moet blijven lezen.' The New York Times 'Reids
uitzonderlijk enge roman ontvouwt zich als een
nachtmerrie, het soort waarvan je wilt ontwaken maar
waar je tegelijkertijd in wil blijven hangen zodat je
erachter kunt komen hoe het in elkaar zit _ of liever
gezegd, uit elkaar valt. Reids zorgvuldig opgebouwde
verhaal speelt met de aard van identiteit en dringt door
tot de bittere waarheid, met een opbouw die zo
doordringend is dat je onmogelijk kunt ontsnappen.'
Kirkus, Starred Review 'Reid heeft een lichte,
eigenaardige pen maar laat de spanning nooit los.
Eenmaal uitgelezen, zul je je moeten beheersen niet

het hele horroravontuur opnieuw aan te gaan.' The
Independent 'De dapperste en origineelste literaire
thriller in lange tijd verschenen... de geest van Stephen
King zweeft over de pagina's.' Chicago Tribune 'Niet
weg te leggen.' Booklist 'Deze roman zal zich een weg
banen naar je hart en je hoofd en daar zal het wonen dagen, weken, maanden of (in mijn geval) de rest van
je leven. Ja. Zo goed is het.' Craig Davidson Iain Reid
(1980) is de auteur van twee bekroonde nonfictiewerken, One Bird's Choice en The Truth About
Luck. Het laatste werd benoemd tot Globe and Mail's
Best Book of 2013. Reids werk verscheen in onder
andere The New Yorker, The Globe and Mail en The
National Post. In 2015 ontving hij de RBC Taylor
Emerging Writer Award. Ik denk dat het voorbij moet
zijn is zijn debuutroman. Een jong stel zit in de auto op
weg naar een weekendje bij haar schoonouders in een
oude boerderij buiten de stad. De sfeer is
beklemmend, er hangt ruzie in de lucht. Zij weet niet
goed hoe ze hem moet peilen, ze zijn nog maar net bij
elkaar. Ze wordt telkens gebeld door haar eigen
nummer, iemand laat een vreemd bericht achter op
haar voicemail. Wat is er aan de hand, waarom is de
situatie zo vreemd? En waarom blijft die ene gedachte
alsmaar door haar hoofd spoken? Ik wil ermee
stoppen Ik wil ermee stoppen Ik denk dat het voorbij
moet zijn. Ik denk dat het voorbij moet zijn is een
intense literaire thriller, waarin Iain Reid de diepte van
de psyche opzoekt. Over angst en eenzaamheid, en in

welke mate je jezelf kunt kennen. Het doet denken aan
klassiekers als Onderhuids van Michel Faber en We
moeten het even over Kevin hebben van Lionel
Shriver. Dit is een gewaagd en huiveringwekkend
debuut, aangrijpend en sferisch.
De vrouw in het zwart Susan Hill 2012-02-21 De jonge
jurist Arthur Kipps krijgt de opdracht om de begrafenis
van Alice Drablow bij te wonen en haar nalatenschap
uit te zoeken. Wat hij niet weet is dat er achter de
gesloten luiken van haar grote huis tragische
geheimen schuilgaan. Pas wanneer hij bij de
begrafenis een glimp opvangt van een jonge vrouw
met een uitgeteerd gelaat, die geheel gekleed is in het
zwart, bekruipt hem een ongemakkelijk gevoel
The Summoning F.G. Cottam 2014-05-01 Three
students encounter danger, adventure, and horrifying
black magic in this epic dark fantasy. When student
Adam Parker unearths a mysterious metal artefact
during an archaeological dig in a Scottish forest, little
does he realize that his life is about to change forever.
For it is a sign that Adam has been summoned to fulfil
his destiny, playing his part in an epic battle for
supremacy that has been waged for centuries.
Introduced to a dark shadow world that exists
alongside our own, a place of despair and willful
cruelty, Adam will be tested to the very limits of his
endurance. For within that shadow world lurks
Rabanus Bloor, the man who has sworn to seek out
Adam and destroy him—whatever it takes. “Horror

fans will certainly be entertained by the story, which
will remind some of the works of Graham Masterton.”
—Booklist
Horror Literature through History: An Encyclopedia of
the Stories that Speak to Our Deepest Fears [2
volumes] Matt Cardin 2017-09-21 This two-volume set
offers comprehensive coverage of horror literature that
spans its deep history, dominant themes, significant
works, and major authors, such as Stephen King,
Edgar Allan Poe, and Anne Rice, as well as lesserknown horror writers. • Describes horror literature
during different periods, thus helping readers
understand the roots of modern horror literature, how
works of horror have engaged social issues, and how
horror has evolved over time • Connects horror
literature to popular culture through sidebars on film
adaptations, television shows, video games, and other
nonliterary, popular culture topics • Includes excerpts
from selected literary works that exemplify topics
discussed in the entries that support English language
arts standards by enabling students to read these
excerpts critically in light of the entries • Prompts
students to consider the nature of horror as a genre,
the relationship of horror literature and social issues,
and how horror literature intersects with mainstream
supernatural concerns, such as religion
De tien schrijvers van Laura Witte Pasi Ilmari
Jääskeläinen 2016-08-20 Na twee grote
teleurstellingen keert Ella Milana terug naar haar

geboortedorp om er les te geven. Nadat de lokale
krant een verhaal van haar heeft gepubliceerd, nodigt
de beroemde schrijfster Laura Witte haar uit het tiende
lid te worden van haar succesvolle schrijversgroep. Dit
geeft Ella nieuwe energie. Als ze ontdekt dat er eerder
een tiende lid was van wie niemand kan vertellen hoe
hij verdween, heeft ze een missie. De negen schrijvers
laten weinig los, maar één onthult haar hun geheime
'waarheidsspel'. Ella daagt hen uit het met haar te
spelen. Dat brengt alles in een bloedstollend
spannende versnelling, met een weergaloze onthulling.
Dark Echo F.G. Cottam 2012-05-24 Dark Echo is an
unlucky boat. Despite this knowledge, Martin Stannard
falls under her spell and prepares to sail her across the
Atlantic with his father. But his lover Suzanne is
uneasy and begins exploring the yacht's past. What
she finds is terrifying. Dark Echo isn't just unlucky, it's
evil. It was built for Harry Spalding, a soldier and
sorcerer who committed suicide yet still casts his
inexplicable spell nearly a century after his death.
Suzanne must uncover his last, terrible secret before
Dark Echo destroys the man she loves...
De Schemerpoort Jeanette Winterson 2013-03-12
Goede Vrijdag, 1612. Een groep van vrouwen heeft
zich verzameld voor een mysterieuze bijeenkomst
wanneer ze worden gestoord door de magistraat
Roger Nowell. Hij vraagt zich af of er sprake is van een
samenscholing van heksen. Tot de groep behoort de
rijke Alice Nutter, die twee van hekserij beschuldigde

vrouwen verdedigt. Ondertussen gonst het van de
geruchten over de terugkeer van een priester die naar
Frankrijk was gevlucht voor de protestantse koning
James I. Een bekende uit het verleden van Alice
Nutter. Zal ze hem onderdak geven? En hoe snel
zullen ze hem pakken? En haar? De schemerpoort is
een ijzingwekkende roman over de strijd tussen goed
en kwaad. Winterson voegt hiermee een nieuwe
dimensie toe aan haar indrukwekkende oeuvre.
Jeanette Winterson is de meermaals bekroonde auteur
van onder andere Sinaasappels zijn niet de enige
vruchten, De passie en Waarom gelukkig zijn als je
normaal kunt zijn? Ze werd onderscheiden met een
Order of the British Empire voor haar verdiensten voor
de literatuur. `Een roman die even fijn als diepzinnig is.
Een van de weinig moderne romans die zelfs langer
had mogen zijn. Literary Review `Als je van haar
andere boeken houdt zal je dit boek fantastisch
vinden. Schitterende stijl. Halverwege was ik helemaal
verslaafd. The Independent `Prachtig geschreven.
Independent on Sunday
Tussen de leugens Michelle Adams 2020-03-10 Na
een ongeluk komt Chloë bij in een ziekenhuis. Haar
geheugen is verdwenen. De mensen aan haar bed
zeggen haar ouders en zus te zijn. Zij vertellen haar de
details van haar leven. Maar of dit klopt...? Michelle
Adams schreef na Mijn zus haar tweede thriller,
Tussen de leugens (Between the Lies). Chloë Daniels
komt bij in een ziekenhuis, haar geheugen verdwenen,

geen idee hoe ze er beland is. Ze herkent de mensen
aan haar bed niet, ze weet haar eigen naam niet.
Terwijl ze langzaam herstelt, vullen haar ouders en
haar zus haar geheugen in met details over haar
succesvolle carrière, haar huis aan de kust en het
bijna fatale auto-ongeluk. Maar Chloë krijgt het gevoel
dat ze dingen voor haar verborgen houden en ze is
vastbesloten de waarheid te achterhalen... Michelle
Adams groeide op in Engeland en woont tegenwoordig
op Cyprus. Voor de fans van S.J. Watson en Clare
Mackintosh!
De geest van Gruhuken Michelle Paver 2016-04-09
Wat is het? Wat wil het? Waarom is het zo boos?
Januari 1937. Oorlogswolken verzamelen zich boven
Engeland. Jack Miller, acht entwintig jaar oud, is
wanhopig op zoek naar een beter leven. De kans om
als radiotelegrafist deel te nemen aan een
Noordpoolexpeditie grijpt hij dan ook met beide
handen aan. Vijf enthousiaste mannen en acht husky
sledehonden zeilen over de Barentszee in het licht van
de middernachtzon richting Spitsbergen. Tenslotte
bereiken ze de afgelegen, onbewoonde baai waar ze
het komende jaar hun kamp zullen opslaan. Gruhuken.
De poolzomer is genadeloos kort. In de
ondoordringbare duisternis voelt Jack zich steeds
minder op zijn gemak. Een voor een worden zijn
metgezellen gedwongen te vertrekken. Moet Jack met
hen meegaan of zal hij alleen achterblijven met zijn
hond Isaak om de expeditie te redden? De zee gaat be

vriezen waardoor ontsnappen onmogelijk wordt. En
Gruhuken is niét onbewoond... De geest van
Gruhuken: de eerste roman voor volwassenen van
bestseller-schrijfster Michelle Paver, extreem
spannend en demonisch mysterieus. Als je ooit in het
donker met bonkend hart wakker bent geschrokken,
ervan overtuigd dat er nóg iets of iemand in de kamer
aanwezig is, dan weet je precies hoe
huiveringwekkend deze roman aanvoelt.
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