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своєрідна енциклопедія життя середньовічного суспільства. Окрім
блискучої неповторної іронії, властивої стилю цього шедевра, для нього
характерні жвавість, нескінченна доброта, безмежна довіра до людей і
надзвичайне уміння захоплюватися навіть жахливими рисами, які
часом демонструють його герої.

A Lesson in Vengeance-Victoria Lee 2021-08-03 A dark, twisty thriller
about a centuries-old, ivy-covered boarding school haunted by its history of
witchcraft and two girls dangerously close to digging up the past. The
dangerous romance and atmospheric setting makes it a perfect read for fans
of dark academia. Felicity Morrow is back at the Dalloway School. Perched
in the Catskill Mountains, the centuries-old, ivy-covered campus was home
until the tragic death of her girlfriend. Now, after a year away, she's
returned to finish high school. She even has her old room in Godwin House,
the exclusive dormitory rumored to be haunted by the spirits of five
Dalloway students—girls some say were witches. The Dalloway Five all died
mysteriously, one after another, right on Godwin grounds. Witchcraft is
woven into Dalloway's past. The school doesn't talk about it, but the
students do. In secret rooms and shadowy corners, girls convene. And
before her girlfriend died, Felicity was drawn to the dark. She's determined
to leave that behind now, but it's hard when Dalloway's occult history is
everywhere. And when the new girl won't let her forget. It's Ellis Haley's
first year at Dalloway, and she has already amassed a loyal following. A
prodigy novelist at seventeen, Ellis is a so-called method writer. She's
eccentric and brilliant, and Felicity can't shake the pull she feels to her. So
when Ellis asks Felicity to help her research the Dalloway Five for her
second book, Felicity can't say no. Given her history with the arcane,
Felicity is the perfect resource. And when history begins to repeat itself,
Felicity will have to face the darkness in Dalloway—and herself.

Ганнібал-Томас Гарріс 2018-02-12

Заповіти-Марґарет Етвуд 2020-05-23

Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash-Eka Kurniawan 2017-07

Коти-вояки. Шлях Вогнезора-Ерін Гантер 2021-09-23 Спеціальне
видання серії світового бестселера «Коти-вояки». Після жорстокої битви
із Кривавим Кланом минула вже не одна повня, і в лісі нарешті
запанували мир та спокій. Вогнезір із головою поринає у провідництво і
робить усе можливе, щоб зміцнити Громовий Клан. Але несподівано в
його життя вриваються тіні минулого. Загадкові примарні коти не дають
йому спокою ні вдень, ні вночі. Про що вони благають? Куди кличуть?
Аби дізнатися правду, Вогнезір має вирушити в небезпечну подорож,
яка переверне з лап на голову не тільки його власне життя, але й життя
усіх лісових Кланів. Переклад з англійської — Катерина Дудка, Остап
Українець. Оформлення — Олег Панченко. При перекладі тексту
українською для опису загального устрою котячих кланів та
громадянства їхніх членів була використана термінологія Національної
скаутської організації України «Пласт».

Зберігайте спокій. Щоденна інструкція з вирішення проблемРаян Голідей 2019-04-25 Є тe, щo ми мoжeмo змiнити, i тe, щo нi. Xoч би
як cильнo ми cвapилиcя з пpeдcтaвникoм aвiaкoмпaнiї, якa cкacувaлa
peйc чepeз пoгoднi умoви, цe нe зупинить штopм. Xoч би як ви
нepвувaлиcя в зaтopi, ви нe пoїдeтe швидшe. Ви нe пpимуcитe тexнiку нe
лaмaтиcя в нaйнeвдaлiший мoмeнт, нe cтaнeтe нижчим aбo вищим, нe
нapoдитecя в iншiй кpaїнi. Aлe нepвуючиcь чepeз тe, щo нe змiнити, ми
витpaчaємo cили, pecуpcи й чac, якi мoгли би cпpямувaти нa тe, нa щo
cпpaвдi мoжeмo вплинути. У книжцi викopиcтaнo ocoбливe oфopмлeння
iз плaкaтoм- cупepoбклaдинкoю.

Коти-вояки. Темні часи-Ерін Гантер 2021-09-23 Шоста книга серії
світового бестселера «Коти-вояки». Новий провідник Громового Клану
разом із даром дев’яти життів отримує від пращурів-вояків загрозливе
застереження: «Лев із тигром зустрінуться в битві, і кров запанує над
лісом». Що означають пророчі слова Зореклану? Намагаючись
розгадати цю загадку, Вогнезір робить усе можливе, аби захистити
Громових котів від жорстокої помсти давнього ворога. Та він навіть і не
підозрює, що тепер у його лапах не тільки майбутнє власного Клану, але
й усього лісу. Переклад з англійської — Катерина Дудка, Остап
Українець. Оформлення — Олег Панченко. При перекладі тексту
українською для опису загального устрою котячих кланів та
громадянства їхніх членів була використана термінологія Національної
скаутської організації України «Пласт».

Віта ностра-Marina Di͡achenko 2007

Вбивство у "Східному експресі"-Аґата Крісті 2017-01-01

Епоха невинності-Едіт Вортон 2019-11-06 «Епоха невинності» –
найзнаменитіший з романів видатної американської письменниці Едіт
Вортон (1862–1937), який по праву вважають шедевром. Дія роману
розвивається в 70-х роках ХІХ століття, а його персонажі належать до
верхівки американського суспільства того часу – манірної, глибоко
традиційної, глухої до нових віянь. Не дивно, що головні герої неминуче
опиняються в конфлікті зі своїм оточенням і змушені робити нелегкий
вибір. Чудовий сюжет, відточена письменницька майстерність,
проникливі та психологічно достовірні образи героїв – усе це принесло
Едіт Вортон Пулітцерівську премію 1921 року, вперше в історії
присуджену жінці.Популярність «Епохи невинності» і сьогодні воістину
величезна – цьому сприяла блискуча екранізація, здійснена 1993 року
режисером Мартіном Скорсезе з Мішель Пфайффер і Вайноною Райдер
у головних ролях.

Коти-вояки. На волю!-Ерін Гантер 2021-09-23 За пригодами диких та
вільних котів стежить вже не одне покоління дітей та підлітків, адже
серія почала видаватися з 2003 року. Світове визнання фентезі-книги
отримали не тільки від дітей, а й від дорослих. Діючі фан-клуби в різних
країнах світу активно обговорюють пригоди улюблених персонажів.
Сюжет першої книги «Коти-вояки. На волю!» (англ. Warriors cats. Into
the Wild!) розповідає про життя домашнього кошеняти, яке вирішило
втікти від своїх господарів на волю. У хащах незайманого лісу дикі
племена котів відчайдушно змагаються за свою територію і за право
вижити. Що станеться з рудим хатнім котиком, який опинився в
самісінькому центрі цих котячих війн? Тут його точно ніхто не
погладить по загривку і не нагодує смачною їжею. У нього є вибір: або
повернутися назад і бути живою іграшкою, або випустити на волю свої
дикі інстинкти і стати справжнім вояком Клану… Чотири Клани котів.
Чотири потужні стихії. Чотири армії вояків, що живуть за законами
честі та братерства. Приєднуйся до них, пригоди починаються!
Переклад з англійської — Катерина Дудка, Остап Українець.
Оформлення — Олег Панченко. При перекладі тексту українською для
опису загального устрою котячих кланів та громадянства їхніх членів
була використана термінологія Національної скаутської організації
України «Пласт».

Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до
проблем-Марк Менсон 2019-01-29 Ми живeмo в культуpi, зaциклeнiй нa
зaнaдтo oптимicтичниx oчiкувaнняx. Iз caмoгo дитинcтвa нaм
нaв’язують нepeaлicтичнi iдeaли, якиx ми пpaгнeмo дocягти пoпpи вce:
лишe нaйвищi oцiнки, дocкoнaлa зoвнiшнicть, нaдcучacнi ґaджeти,
нaйкpутiшa poбoтa, тiльки eкзoтичнi пoдopoжi й нe мeнш яcкpaвi
cвiтлини в coцмepeжax. Пocтiйнo жeнучиcь зa уcпixoм i щacтям, ми
нaмaгaємocя уникaти будь-якoгo нeгaтиву. Oднaк нeгaтивний дocвiд, як
пepeкoнує Мapк Мeнcoн, нaдзвичaйнo цiнний: вiн звiльняє нac вiд
мipaжу щacтя.

Коти-вояки. Ліс таємниць-Ерін Гантер 2021-09-23 Продовження
історії хатнього котика Рудька. Крок за кроком Вогнесерд та його друзі
намагаються викрити жахливі таємниці воєводи Громового Клану.
Розгадка, здається, так близько — за декілька мишачих хвостів. Але
доля знову збиває їх зі сліду та готує несподівані повороти подій.
Можливо, і не варто сувати носа в чужі таємниці… Адже ніхто напевне
не знає, чим обернеться для котів правда, яку приховує цей темний
прадавній ліс. Чотири Клани котів. Чотири потужні стихії. Чотири армії
вояків, що живуть за законами честі та братерства. Приєднуйся до них,
пригоди починаються! Переклад з англійської — Катерина Дудка, Остап
Українець. Оформлення — Олег Панченко. При перекладі тексту
українською для опису загального устрою котячих кланів та

Кентерберійські оповіді-Джеффрі Чосер 2019-03-01 Чосер, Джеффрі.
Кентерберійські оповіді / З середньоанглійської переклав і
прокоментував Максим Стріха. У 2-х частинах. Частина І. — Львів:
Видавництво «Астролябія», 2019. Перший український переклад
шедевра класика англійської літератури Джеффрі Чосера (бл.
1343–1400). Це збірка історій, які розповідають одне одному прочани,
що вирішили піти на прощу до гробниці святого Томи Бекета в
Кентербері. Серед оповідачів — представники майже всіх верств
тогочасного англійського суспільства, а їхні розповіді, вельми
різноманітні за тематикою, влучно відображають триб їхнього життя. Це
a-lesson-in-vengeance
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громадянства їхніх членів була використана термінологія Національної
скаутської організації України «Пласт».

розташований портал до 1958 року, звичайний вчитель Джейк Еппінг
не може опиратися спокусі почати нове життя у рок-н-рольні часи
Елвіса Преслі. Хіба гостю з майбутнього важко познайомитись із
відлюдником Лі Гарві Освальдом і завадити йому вбити президента? Та
чи варто гратися з минулим? Яким буде світ, де Кеннеді виживе?

AN INTRODUCTION TO POETRY-RAYMOND MACDONALD ALDEN 1968

Розмови з друзями-Руні Саллі 2021-06-29 «Розмови з друзями» —
книжка, якою розпочала свою письменницьку кар’єру Саллі Руні,
авторка бестселера «Нормальні люди». Френсіс — юна поетка, Боббі —
ексцентрична інтелектуалка. Дівчата дружать ще зі школи й навіть
певний час зустрічалися. Після спільного поетичного вечора подруги
знайомляться із заможним подружжям, Мелісою та Ніком. Попри
різницю у віці та статусі, вони проводять багато часу разом і ведуть
дружні розмови про почуття, мотиви людських вчинків, мистецтво,
книжки, політику і секс. Між Боббі й Мелісою виникає особливий
емоційний зв’язок, Френсіс же тягне до Ніка. З’являється багато
недомовок, ревнощів та образ. А розмови стають усе напруженішими —
та водночас відвертішими і чуттєвішими.

Чарівник Країни Оз-Лаймен Баум 2015-04-02 Маленькі читачі
матимуть змогу познайомитись із найпопулярнішими казковими
повістями американського письменника Френка Баума. «Дивовижний
чарівник із Країни Оз» – це захоплива історія про дівчинку Дороті з
Канзасу, яка разом із песиком Тото потрапляє у казкову Країну Оз.
Зустрівши Страшила, Залізного Лісоруба і Лякливого Лева, Дороті
вирушає з ними до Смарагдового Міста, щоб могутній чарівник допоміг
їм у здійсненні найзаповітніших бажань. У повісті «Дивовижна Країна
Оз» розповідається про неймовірні пригоди Страшила, Залізного
Лісоруба та їхніх нових друзів у чарівній країні. Для дітей молодшого
шкільного віку.

Нормальні люди-Руні Саллі 2020-09-16 У школі Маріанна з Коннеллом
вдають, наче не знають одне одного. Він — популярний та улюблений
усіма, вона — самотня дивачка, з якої відкрито насміхаються. Однак між
ними виникає дивовижний зв’язок, який вони вирішують тримати в
таємниці і який відтоді назавжди змінює їхні життя. Пізніше, у
дублінському коледжі, Маріанна впевнено вписується у тамтешнє
товариство, а Коннелл незграбно шукає своє місце серед столичної
богеми. За роки навчання вони постійно кружляють одне довкола
одного, то віддаляються, то зближуються, але все одно між ними
лишається щось, що неймовірним чином притягує їх одне до одного.
Поміж іншими стосунками, Маріанниним потягом до саморуйнування,
Коннелловою депресією вони випробовують, як далеко можуть зайти у
своєму прагненні бути просто собі нормальними людьми і врешті —
несподівано врятувати одне одного. Книгу видано за підтримки
Literature Ireland.

Месія Дюни-Френк Герберт • Найграндіозніша епопея у світовій
фантастиці• Один із найкращих науково-фантастичних романів ХХ
століття Після війни, прозваної джигадом Муад’Діба, Пол Атрід посідає
імператорський трон і запроваджує новий, фрименський, лад. Здавалось
би, нарешті як на Дюні, так і в Галактиці повинні запанувати мир і
спокій. Проте колись могутні, а тепер позбавлені влади династії
жадають реваншу. Їм відомі слабкі сторони Імператора — його дар
передбачати майбутнє, яке, на жаль, він не може змінити. Месії Дюни
зостається тільки одне — бути Месією до кінця. Блискуче, захопливе
продовження першої частини! Про автора: Френк Герберт — автор
масштабної фантастичної саги «Хроніки Дюни», яка давно вже стала
культовою. Перекладена десятками мов, вона здобула мільйони
шанувальників у всьому світі, обігнавши в рейтингах навіть «Володаря
перснів». Тепер це вже класична, еталонна сага, в якій ідеться про
вічну боротьбу і жагу до перемоги, про вірність і зраду, про ціну
справедливості і вибір шляху.

The Adventures of Tom Sawyer (Ukrainian Edition)-Mark Twain
2015-07-03 The Adventures of Tom Sawyer (Ukrainian edition)
Павутиння Шарлотти-Элвин Уайт 2015-04-02 Ця повість-казка,
написана в 1952 році американським письменником Елвісом Бруксом
Байтом, стала однією з найулюбленіших дитячих книжок в усьому світі,
тому що в ній ідеться про справжню дружбу, відданість, невичерпні
вигадки й веселі пустощі. Маленька дівчинка на ім'я Ферн урятувала і
виростила поросятка Вілбера як свого домашнього улюбленця. На
фермі, куди згодом відправили Вілбера, він потоваришував з багатьма
тваринами. Але найвідданіший його друг – гарненька і розумна
павучиха Шарлотта – вдруге врятувала Вілберове життя, а як – ви
дізнаєтеся самі, прочитавши цю цікаву книжку.Для дітей дошкільного і
молодшого шкільного віку.

Подружжя по сусідству-Шарі Лапена 2017-07-18

Знищ мене-Тагере Мафі

12 правил життя-Джордан Пітерсон Чесноти не можна підмінити
толерантністю, а відсутність чітких моральних ідеалів пояснити повагою
до думки інших, переконує канадський психолог Джордан Пітерсон. За
його словами, людям потрібна система цінностей, яка допомагає
наповнити життя сенсом, боротися із безнадією, відчаєм та хаосом.
Кілька років тому Пітерсон почав активно спілкуватися на популярному
сервісі Quora. Якось у відповідь на запитання одного з користувачів «Що
найкориснішого про життя мусить знати кожен?» він описав правила,
якими має керуватися людина. Ці правила стали надзвичайно
популярними, а його лекції та виступи спровокували серйозну
суперечку в інтелектуальних колах світу.

An Act of Vengeance-Stan Stanley

Vengeance-LeRoy Powell III 2001-06-21 Vengeance is the story of a group
of young people caught up in a world of conspiracy, betrayal, inner-city
violence and racial turmoil. United under the common interest of
uncovering The Complot, Vengeance is recognized as a threat and their
unseen enemy proceeds to eleminate them with a scheme that may leave no
one alive. As some return to their old ways, others delve into new dangers.
Enemies mount, tragedy strikes, and in the end, there is division,
destruction and death.

З Елеанор Оліфант усе гаразд-Ґейл Ханімен Елеанор не така, як усі.
Одиначка, що весь час проводить на роботі, не має хлопця, друзів, не
робить манікюр та не взуває високих підборів. А ще ці дивні шрами на
обличчі, про походження яких дівчина нікому не розповідає…

Revoked Vengeance-J. E. Heard 1884
Подаруй мені зірку-Джоджо Мойєс 2020-01-02 Еліс просто хотіла бути
щасливою. Гадала, що одруження подарує їй те, про що вона так мріяла.
Але коли рідна Англія лишилася за океаном, Кентукі зустрів її задухою
та консерватизмом. Чоловік, який у всьому слухався батька, почуття
скутості — те, що отримала Еліс. Тож коли в містечку почали шукати
волонтерів для пересувної бібліотеки, вона не вагаючись зголосилася.
Тут Еліс знайомиться з Марджері, яка не кориться закам’янілим
традиціям і знає, як це — бути по-справжньому щасливою та вільною.
Життя Еліс карколомно змінюється. І чоловік, який був для неї всім,
виявляється чужим. Бо вона вже давно кохає іншого. Того, з ким зможе
стати собою…

Gladiator: Vengeance-Simon Scarrow 2014-03-06 The fourth thrilling title
in Simon Scarrow's epic, bestselling Gladiator series Marcus may be free
from the brutal training regime of the gladiators but he will not rest until he
finds his mother. With his old friends Festus and Lupus at his side, and a
letter from Caesar instructing all who cross his path to help him, he begins
his journey. He is going back to the lands where he lived as a slave boy: the
remote farming estate of the savage Decimus. Yet Ancient Greece is ruled
by deceit and corruption. Many do not want to see Marcus succeed. Many
more would rather see him dead. As the most powerful men in the country
plot against him, is it finally over for the son of Spartacus? Simon Scarrow
will do for boy gladiators what J. K. Rowling did for boy wizards Waterstones.com The perfect introduction to Roman history and gladiators
for young readers - great for fans of Rick Riordan's Percy Jackson and J. K.
Rowling's Harry Potter. Simon Scarrow was born in Africa and lived in a

11/22/63-Стівен Кінг 2021-04-30 22 листопада 1963 року — дата
вбивства Джона Кеннеді. Пролунали три постріли — і світ змінився
назавжди. Сьогодення. Дізнавшись, що в барі його приятеля
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number of countries, including Hong Kong and the Bahamas before settling
in Britain. He has always been interested in writing and his love of history
began at school, in particular when he was being taught about the ancient
world by his Latin and History teachers. Since then he has travelled with his
wife and children across the world to Italy, Greece, Turkey, Jordan, Syria
and Egypt to research his historical novels. Simon was an enthusiastic
teacher for a number of years. He now writes full time, but does intend to
return to teaching when he can find the time.

Vengeance-Steve Albert

Adrift with a Vengeance-Kinahan Cornwallis 1870

ВДВ (Великий Дружній Велетень)-Роальд Дал «Я пишу лише про те,
що забиває дух або смішить. Діти знають, що я завжди на їхньому боці»,
— ці слова Роальда Дала дуже точно відображають зміст і характер
однієї з найблискучіших його дитячих повістей під назвою «ВДВ».
Веселі, зворушливі і моторошні пригоди семиметрового велетня та
маленької дівчинки Софії давно стали настільною книжкою для юних
читачів Західної Європи та США. Софія та ВДВ вирішили втілити один
надзвичайно сміливий план, який має порятувати людей від велетнівлюдожерів... Серед героїв книжки — англійська королева,
головнокомандувач військово-повітряних сил, велетні — Тілогриз,
Костохруст та інші. Світова критика називає «ВДВ» «Книгою №1»
сучасної дитячої літератури.

Vengeance-Ronald A. Moore 2015-01-07 The book is mainly a crime story
with a heartwarming love theme built in to the context. The crime is the
illegal sale and distribution of drugs through the equine sports of horse
racing and show jumping and how the sports became infiltrated by shady
owners and people working within the two sports--for instance, race horse
trainers and jockeys. The novel takes you on a journey at breakneck speed
on how the drugs come into the country and are then dispersed through a
network of outlets on the racecourses all over the south of England.
Furthermore, the novel tackles how the drugs are passed to customers in
such a unique manner without money actually changing hands. The novel
tells the story of the jockey club's security agents, Discreet Intelligence
Reports & Technical Services (DIRTS), an independent company that deals
with all the jockey club security problems, with the jockey club running
horse racing in Great Britain. Steve Hurst is the main character in the
novel, and DIRTS is his company. The two sports are being swamped with
the illegal sale and distribution of cocaine and heroin. Steve loses his
fiancée, Jane Coe, an international show jumper, to the influences of drugs
as she falls for a fellow show jumping junky, Chris Cobb. Steve falls into the
arms of one of his employees, Laura, and the love story quickly gathers
pace. But who wants to kill Laura and Steve, what do they know, and can
Chief Inspector Heyes of the Sussex Police Constabulary save them in time
before the contract killer strikes? Initial Review of Vengeance; Readers
Digest Magazine. "VENGEANCE which is supurbly crafted, intricately
detailed story is by turns joyful, sorrowful, and uplifting. A must-read story
of relationships, prejudice, and a vivad paean for justice. Overall this fine
book offers well-drawn, human characters and logically flowing action.. all
written in a striking style" If you enjoyed Vengeance, the sequel, The Secret
Syndicate, is under way! It's set in Sussex and filled with more intrigue
regarding the horse-racing industry. (Release date: September 2015.) Find
out how Steve and Laura, Ricky and Charlie, and DCI John Heyes crack
their second case. Will Miles and Natalie get together? And how will Laura
deal with a yard full of horses? Ronald Moore had the incredible experience
of working as an assistant trainer in a racing yard during the late 1980s and
early 1990s. He has also held a jockey's licence during that time and rode in
races. His niece was an international showjumper who represented her
country many times before turning to race riding; she rode in two Grand
Nationals. Ronald has always been interested in horse racing and
showjumping, and has owned many racehorses and showjumpers over the
years. One of his favourite authors is Dick Francis, who wrote many novels
based on the horse-racing theme. Jilly Cooper, famed for her book Riders,
set in the promiscuous showjumping world, is another author he admires.
Vengeance is Ronald's first novel, and he sought to blend racing and
showjumping as the story's backdrop, peppering the action with romance,
as well as various criminal activities regarding the illegal sale and
distribution of drugs. This provides a unique spin on this tried-and-trusted
equestrian theme that has served countless authors so well in the past.
Ronald intends to utilise the main characters in this novel in the sequel
which he is writing at the moment. He hopes the poignant scenes and moral
issues threaded through the story, together with the romance and fastpaced action, will make Vengeance a memorable and enjoyable read.

Rafe: An Arizona Vengeance Novella-Sawyer Bennett 2020-07-27 From
New York Times and USA Today bestselling author Sawyer Bennett comes a
new story in her Arizona Vengeance series… I was living my dream until one
phone call changed everything. As the second line center for the Arizona
Vengeance, my mind has been on one thing—helping my team bring home a
championship. But that all changed when I found out my dad had cancer
and only months to live. In that moment, nothing mattered more than
getting home to North Carolina to be by his side. That meant asking for the
unthinkable—a trade to the Carolina Cold Fury. Now I’m home and when
I’m not on the ice with my new team, I’m helping care for my dad. And in
the midst of my grief, I find comfort from the one person I never expected.
Calliope Ramirez stole my heart at a very young age. The beautiful, smart,
headstrong girl next door, she was my first… everything. She has never
forgiven me for leaving her, believing that I chose hockey over a future
together. What she doesn’t understand is that every decision I made was for
her, and I’ve never given up hope that one day we’d be together again.
Watching my dad slip away is a harsh reminder of how short life can be, and
having Calliope by my side makes me realize I was a damn fool before. That
changes starting right now. Calliope Ramirez is mine and I’m not going to
waste the second chance that I’ve been given. **Every 1001 Dark Nights
novella is a standalone story. For new readers, it’s an introduction to an
author’s world. And for fans, it’s a bonus book in the author’s series. We
hope you'll enjoy each one as much as we do.**

Is She Not a Woman?, Or, Vengeance is Mine-Daniel Dane 1895

Hyde's Corner - Book II - In The Name of Vengeance-J B Bergstad
2013-08-01 Selmer Burks mourns the loss of his only child and plots murder
on the ride home from Oklahoma City. A roadside turnout proves his
redemption and he is saved from disaster by the piecing cry of his newborn
bastard grandson. He goes on to raise the child, whom he learns to love and
protect with fierce loyalty. Sheriff Burks continues to rule his domain with a
hard, gnarled fist. As Thomas Burks grows, he returns his grandpa's love
and loyalty until he hears the truth surrounding his birth. He later forgives
his grandpa for withholding this information and their pact is renewed,
stronger than before. Thomas is becoming a man and has developed a crush
on Sara Tassel, who has worked at the township's brothel since age
eighteen. After killing a railroad hobo, Burks retreats to the brothel to get
drunk, but Sara has other plans. She has a scheme in mind and is driven to
see it through because she is in love with Selmer Burks. The rule of the
Sheriff of Sundowner County begins to unravel as his illicit affair with his
best friend's daughter increases in intensity. After killing Junior Porter in
self-defense, Burks comes clean with Tom, and though hurt, the boy remains
loyal to his grandpa until the bloody end.

Vengeance-Lee Child 2012-12-01 When a different kind of justice is needed
- swift, effective, and personal - a new type of avenger must take action.
Edited and with an introduction by Lee Child, a new collection of stories
which reveals the shocking consequences when men and women take the
law into their own hands. Vengeance features new stories by bestselling
crime writers including Lee Child, Michael Connelly, Dennis Lehane, and
Karin Slaughter, as well as some of today's brightest rising talents. The
heroes in these stories include a cop who's seen too much, a woman who
has been pushed too far, or just an ordinary person doing what the law will
not. Some call them vigilantes, others claim they are just another brand of
criminal...

A Story with a Vengeance, etc-Angus Bethune Reach 1853
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