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Leugens T.M. Logan 2019-01-07 TM
Logan – Leugens Kun je je partner
werkelijk vertrouwen? Joe Lynch is
gelukkig getrouwd met Mel en ze
hebben een zoon van vier, William. Op
een middag rijden Joe en William
samen in een auto, en zien Mel
rijden. In een seconde besluit Joe de
auto te volgen om haar te verrassen.
Even later ziet Joe dat Mel een
enorme ruzie heeft met een vriend van
hen, en dat is de eerste aanwijzing
dat Mel een geheim heeft. Joe kan
alleen nog niet bevatten hoe groot
dat geheim is. Een sensatie vanaf de
eerste pagina, dit boek leg je pas
neer als je het uit hebt! ‘Een
zenuwslopende thriller.’ – BA Paris
Dodencirkel Elly Griffiths 2021-11-01
Forensisch archeoloog Ruth Galloway
doet onderzoek in een zaak van een
aantal verdwenen meisjes. Zijn ze
slachtoffer van een rituele offering?
Deel 1 in de Ruth Galloway-serie:
DODENCIRKEL.Als ze niet bezig is met
opgravingen van beenderen of andere
archeologische vondsten, geeft Ruth
Galloway colleges aan de
universiteit. Ze woont aan de rand
van de afgelegen en verlaten
Saltmarsh, een indrukwekkend
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moerasgebied in Norfolk. Wanneer er
een kinderskelet wordt gevonden op de
vindplaats van een palencirkel in het
moeras, waar Ruth eerder opgravingen
heeft gedaan, wordt zij benaderd om
de beenderen te dateren. Het skelet
blijkt tweeduizend jaar oud, tot
grote teleurstelling van inspecteur
Harry Nelson, die Ruths hulp had
ingeroepen. Hij had gehoopt dat de
beenderen van Lucy waren, een meisje
dat al tien jaar vermist wordt.
Sindsdien krijgt Nelson brieven over
Lucy met bizarre verhalen vol
verwijzingen naar offerrituelen en
met Keltische en Bijbelse teksten.
Dan verdwijnt opnieuw een meisje, en
Nelson krijgt eenzelfde soort brief
over haar. Terwijl de
brievenschrijver dichterbij komt en
het moeras zich van zijn meest
verraderlijke kant laat zien, wordt
Ruth het onderzoek in getrokken en
brengt haar forensisch archeologische
kennis haar in levensgevaar.
Een duister domein Val McDermid
2017-09-20 In Een duister domein,
deel twee in Val McDermids Karen
Pirie-reeks, onderzoekt Pirie twee
cold cases uit hetzelfde jaar. Wat ze
ontdekt is gruwelijker dan ze zich
ooit had kunnen voorstellen... In Een
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duister domein, het tweede deel in de
Karen Pirie-thrillerreeks van Val
McDermid, wordt cold case-expert
Karen Pirie op twee verdwijningszaken
gezet die ogenschijnlijk niets met
elkaar te maken hebben. Vijfentwintig
jaar geleden werden de dochter en
kleinzoon van de rijkste man in
Schotland ontvoerd. Ondanks het feit
dat er losgeld werd gevraagd en
betaald, trof de politie Catriona
Grant dood aan. Haar baby was
spoorloos verdwenen. Als er een
nieuwe aanwijzing wordt gevonden in
een verlaten Toscaanse villa, wordt
cold case-expert Karen Pirie
ingeschakeld. Pirie is zelf al bezig
aan een andere zaak uit hetzelfde
jaar. Tijdens de beruchte mijnstaking
van 1984 verdween mijnwerker Mick
Prentice zonder enig spoor na te
laten. Er werd aangenomen dat hij op
de vlucht was geslagen, maar Pirie
ontdekt dat de verslagen uit die tijd
niet kloppen. Waar is Prentice
werkelijk heen gegaan? En is hij de
sleutel tot het oplossen van het
Grant-mysterie? De waarheid is
schokkend – en nog duisterder dan
welk verhaal dan ook... Val McDermid
is de internationale bestsellerauteur
van de Tony Hill en Carol Jordanreeks. Haar werk is onderscheiden met
o.a. de Diamond Dagger Award en de
Gold Dagger Award, de prijs voor de
beste Engelse thriller.
De wraakoefening Val McDermid
2015-11-14 In De wraakoefening laat
McDermid opnieuw zien waarom ze tot
de besten van het misdaadgenre wordt
gerekend. In De wraakoefening van
bestsellerauteur Val McDermid is er
een moordenaar op pad, en schrijvers
vormen zijn doelwit. Hij jaagt als
een roofdier – met een bloeddorst die
alle voorgaande seriemoordenaars doet
verbleken... Professor Fiona Cameron
is een misdaadpsycholoog die door
middel van technologie een aantal
criminelen op het spoor is. Ze heeft
de politie afgezworen nadat die haar
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hulp weigerde bij een zaak, en die
zaak vervolgens verprutste. Maar als
haar vriend, schrijver Kit Martin,
haar vertelt dat er een bekende
misdaadschrijver is vermoord, wordt
haar interesse gewekt. Als de
moordenaar opnieuw toeslaat, ontstaat
er voor Fiona een race tegen de klok.
Er staan niet alleen levens op het
spel – ze kan ook haar naam zuiveren.
De moordenaar blijkt echter
gevaarlijker dan gedacht... Val
McDermid is de internationale
bestsellerauteur van de Tony Hill en
Carol Jordan-reeks, waarvan De sirene
het eerste deel is. Haar werk is
onderscheiden met o.a. de Diamond
Dagger Award en de Gold Dagger Award,
de prijs voor de beste Engelse
thriller. Ze wordt in meer dan dertig
talen uitgegeven en haar werk is
wereldwijd al meer dan 16 miljoen
keer verkocht.
Tussen de aanslagen Aravind Adiga
2012-01-30 Welkom in het stadje
Kittur. Kittur is gelegen aan de
zuidwestelijke kust van India,
ingeklemd tussen de Arabische Zee en
de Kaliamma-rivier. Als we mogen
afgaan op de personages die Tussen de
aanslagen bevolken, dan biedt Kittur
een uitzonderlijke mix van
slimmeriken en verdorven zielen, van
up-and-coming en losers, en van
dichters en profeten, in een India
zoals dat nog maar nauwelijks
beschreven is in de hedendaagse
literatuur. Tussen de aanslagen is
een portret van het leven in een
Indiaas stadje in de periode tussen
de moordaanslagen op IndiraGandhi in
1984 en haar zoon Rajiv in 1991.
Adiga beschrijft in zijn bejubelde
stijl de klassenstrijd in zijn land
met de felheid van een underdog en de
passie van een beeldenstormer. Tussen
de aanslagen is een briljant en
gedurfd mozaïek van het leven in
India. Met dezelfde nietsontziende
eerlijkheid als in De Witte Tijger
vergroot Adiga opnieuw ons begrip van
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de wereld waarin we leven.
Lied van een dode William Shaw
2014-01-15 ‘Een eersteklas thriller,
die zich afspeelt aan de dampende
zelfkant van de swingende jaren
zestig... Het iconische jaar ’68 zal
nooit meer hetzelfde lijken.’ – C. J.
Sansom, schrijver van Winter in
Madrid Bernard Shaw, Lied van een
dode London, oktober 1968. In een
steegje achter de Abbey Road Studios
is een jonge vrouw gevonden, naakt en
gewurgd, haar identiteit een
mysterie. De omstreden rechercheur
Cathal Breen leidt het onderzoek en
wordt bijgestaan door zijn nieuwe
collega, agente Helen Tozer: een
onhandige kletskous,
plattelandsmeisje en de eerste vrouw
op de afdeling moordzaken. Het is
Tozers gewiekstheid die aanwijzingen
oplevert over de toedracht van de
moord. Ze volgen een spoor van
bloedvergieten, diep de provincie in,
waar Breen en Tozer steeds dichter
bij een moordenaar komen die alles te
verliezen blijkt te hebben. Een lied
van dode lippen is een thriller die
je in één adem uitleest, voor de
liefhebbers van Jo Nesbø en Arnaldur
Indridason. `Een eersteklas thriller,
die zich afspeelt aan de dampende
zelfkant van de swingende jaren
zestig... Het iconische jaar 1968 zal
nooit meer hetzelfde lijken.' C.J.
Sansom, schrijver van Winter in
Madrid `Een meeslepend verhaal.' The
Guardian `Overtuigende sfeer,
levendige dialogen en een geweldig
politieduo.' The Times
Het pleidooi Steve Cavanagh
2017-06-08 ‘De explosieve actiescènes
worden uitsluitend onderbroken door
fascinerende scènes uit de
rechtszaal.’ The Times
Advocatenkantoor Harland & Sinton is
al jarenlang de spil van een
wereldwijd fraudenetwerk, maar nu zit
de FBI hen op de hielen. Wanneer
David Child, een rijke cliënt van de
firma, wordt gearresteerd op
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verdenking van moord, vraagt de FBI
Eddie Flynn om ervoor te zorgen dat
Child wil getuigen tegen Harland &
Sinton. Zodra Eddie David Child
ontmoet, weet hij instinctief dat de
man onschuldig is, ondanks het
overweldigende bewijs tegen hem. Maar
de FBI is in het bezit van belastend
materiaal over zijn vrouw Christine
en voert de druk gestaag op. Voor
Eddie is dat het begin van een
adembenemende race tegen de klok:
niet alleen moet hij Childs onschuld
zien te bewijzen, hij moet ook
voorkomen dat Christine in handen
valt van de FBI of van de gewetenloze
advocaten van Harland & Sinton...
Over de boeken van Steve Cavanagh
‘Heerlijke karaktertypering, snedige,
soms bitsige dialogen en wat humor op
de koop toe. De manier waarop Eddie
iedereen in de rechtszaal
manipuleert, zijn getuigen aanpakt en
zijn juridische spitsvondigheid
gebruikt, schreeuwt zo om een
verfilming van dit boek.’ Hebban.nl
‘Deels zoals John McClane uit de Die
Hard-films en deels in de traditie
van John Grisham, vol actie. Zeer
onderhoudend.’ Irish Independent ‘Een
spannend misdaadverhaal vol
onverwachte verhaalwendingen,
spektakel en schietgrage criminelen.’
Thrillers-leestafel.info
‘Onmiskenbaar groeipotentieel.’ Het
Parool
1979 Val McDermid 2021-10-28 Val
McDermid is terug met haar eerste
nieuwe serie in bijna twintig jaar.
Maak kennis met journalist Allie
Burns. Het is het jaar 1979. Het is
1979. Sneeuwstormen, stakingen,
opgegraven lijken, stroomstoringen,
terroristische dreiging, en het
Greatest Hits-album van Showaddywaddy
op nummer 1 in de hitlijsten. Een
jaar dat slecht begon, en dat alleen
maar erger wordt, tenzij je net als
Allie Burns een journalist bent en
dit allemaal klinkt alsof je de kans
van je leven krijgt... Val McDermid –
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bekend van de boeken over de
briljante Tony Hill – is terug met
een nieuwe reeks historische
thrillers! ‘De koningin van de
psychologische thriller.’ Irish
Independent
Laat los mijn hand Edward Docx
2017-06-13 Louis Lasker houdt
zielsveel van zijn familie – de
momenten dat het niet zo is
daargelaten. Zijn twee halfbroers,
Jack en Ralph, zijn fantastische,
lastige mensen, maar heel druk met
hun eigen ego’s. Louis’ leven staat
in het teken van het verzorgen van
zijn vader. Met zijn vieren
ondernemen ze per busje een reis van
Londen naar Zürich. Hun vader is
ongeneeslijk ziek en hij wil op
waardige wijze zijn leven beëindigen.
In Engeland is dat bij wet verboden.
In deze geweldige roadnovel gaat het
in feite over de elementaire vragen
in het leven en wat er uiteindelijk
werkelijk toe doet. ‘Ontroerend’ dekt
geenszins de lading, dit boek knalt
recht je hart in en laat je na lezing
verweesd achter. Docx heeft een
uiterst actueel verhaal geschreven en
de meest onweerstaanbare en
onuitstaanbare personages gecreëerd,
rijkgeschakeerd als het leven zelf.
Dertien Stuart MacBride 2014-12-16
Rechercheur Ash Henderson heeft een
geheim. Vijf jaar geleden verdween
zijn dochter Rebecca vlak voor haar
dertiende verjaardag. Een jaar later
kreeg hij een kaart: handgemaakt, met
een foto erop Rebecca op een stoel,
gekneveld en doodsbang. Elk jaar komt
er een kaart, steeds met een erger
beeld dan het vorige.De pers doopte
hem de `Birthday Boy . Hij ontvoert
al twaalf jaar meisjes en kwelt hun
familie met wat hij hen aandoet. Om
niet van de Birthday Boy-zaak gehaald
te worden houdt Ash de kaarten geheim
iedereen denkt dat Rebecca gewoon is
weggelopen. En Ash rust niet voordat
de moordenaar zijn verdiende loon
krijgt
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Stille blik Peter Robinson 2014-01-10
‘* * * * Vooral de psychologische
uitwerking van Banks en de andere
personages is ronduit
voortreffelijk.’ – Vrij Nederland
over Nasleep
De wraak van de minnares Tamar Cohen
2013-04-09 Wat als hij beloofd heeft
altijd van je te houden? Wat als hij
gezegd heeft je nooit te zullen
verlaten? Wat als hij, telkens
opnieuw, tegen je loog? Moet hij daar
dan niet voor gestraft worden...?
Vijf jaar lang hebben Sally en Clive
een passievolle affaire gehad. Nu
heeft hij haar gedumpt, om zich
geheel aan zijn vrouw en gezin te
wijden, terwijl Sally radeloos in
haar slechte huwelijk achterblijft.
Het begint met een onschuldige
wandeling langs zijn huis en de
brasserie waar zijn zoon werkt. Dan
neemt Sally contact op met Clives
vrouw en dochter. Maar dat moet toch
kunnen? Dat zijn heel normale dingen
om te doen met vrienden, nietwaar? In
haar obsessie om op de hoogte te
blijven van zijn leven, verliest
Sally haar eigen gezin en zichzelf
langzaam uit het oog. Totdat het lot
voor een onverwacht bitterzoete wraak
zorgt...
Tot ik je vind Colette McBeth
2014-05-15 Als misdaadverslaggever
Rachel Walsh in het Engelse Brighton
naar een persconferentie van de
politie gaat, ziet ze op een grote
poster het gezicht van haar beste
vriendin Clara O'Connor. Drie dagen
eerder kwam Clara niet opdagen op een
afspraak en ze heeft niets meer van
zich laten horen. Een ijzersterke
thriller over vriendschap en het
broze evenwicht tussen grenzeloos
vertrouwen en diepe haat. 'Colette
McBeth graaft diep in een vriendschap
die totaal ontspoort. Dit verhaal
laat je huiveren en maakt dat je je
afvraagt of je beste vrienden niet
ook je ergste vijanden zijn. Ik vond
het geweldig!' Tess Gerritsen 'Zijn
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je beste vrienden ook je ergste
vijanden? Een geweldig verhaal!' Tess Gerritsen Je beste vriendin weet
alles van je. Juist dat maakt haar zo
gevaarlijk. Voormalig BBCverslaggever Colette McBeth is
fulltime schrijver. Hoewel ze naar
eigen zeggen kampioen uitstellen is,
voltooide ze toch haar thrillerdebuut
Tot ik je vind, dat meteen met veel
lof werd ontvangen. Haar
schrijversleven combineert ze met
haar man en drie kinderen.evenwicht
laat zien tussen grenzeloos
vertrouwen en diepe haat.
Verbrijzeld Stuart MacBride
2011-07-22 Alison en Jenny McGregor
zijn Aberdeens beroemdste zingende
moeder-dochterduo. Ze zijn door naar
de halve finale van het populaire
programma Britain’s Next Big Star,
staan in alle roddelbladen en hebben
miljoenen YouTube-hits. Iedereen is
dol op hen. Maar dan slaat hun
droomleventje om in een nachtmerrie.
Het duo wordt ontvoerd en in alle
media verschijnen eisen om losgeld,
met de mededeling dat fans de komende
twee weken diep in de buidel moeten
tasten willen ze Alison en Jenny ooit
levend terugzien. Terwijl de deadline
nadert, proberen Logan McRae en zijn
collega’s wanhopig de twee vrouwen te
vinden, maar de kidnappers hebben
geen enkel spoor achtergelaten. Het
onderzoek loopt dood en de prijs van
roem lijkt hoger dan ooit...
Drie seconden Anders Roslund
2012-02-17 Ex-crimineel Piet Hoffmann
raakt verwikkeld in een
levensgevaarlijke zaak. Hij werkt
sinds zijn ontslag uit de gevangenis
als infiltrant voor de Stockholmse
politie, en heeft het vertrouwen
gewonnen van een Poolse drugsbende,
de meest beruchte misdadigers van
Zweden. Wanneer de infiltrant zijn
leven niet meer zeker is, heeft hij
nog welgeteld drie seconden om zich
in veiligheid te brengen.
In the Cold Dark Ground Stuart
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MacBride 2016-01-14 Sergeant Logan
McRae is trouble. His missing-persons
investigation has just turned up a
body in the woods - naked, hands tied
behind its back, and a bin bag ducttaped over its head. The Major
Investigation Team charges up from
Aberdeen, under the beady eye of
Logan's ex-boss Detective Chief
Inspector Steel. And, as usual, she
wants him to do her job for her.But
it's not going to be easy: a new
Superintendent is on her way up from
the Serious Organised Crime Task
Force, hell-bent on making Logan's
life miserable; Professional
Standards are gunning for Steel; and
Wee Hamish Mowat, head of Aberdeen's
criminal underbelly, is dying leaving rival gangs from all over the
UK eying his territory.
De Krijtman C.J. Tudor 2018-01-30 Het
probleem was, we werden het nooit
eens over het precieze begin. Was het
toen we voor het eerst de
krijtmannetjes tekenden, of toen ze
opeens uit zichzelf verschenen? Was
het dat afschuwelijke ongeluk? Of
toen ze het eerste lichaam vonden?
Achteraf begon het allemaal op de dag
dat het verschrikkelijke ongeluk
plaatsvond op de kermis. Toen de
twaalfjarige Eddie de Krijtman voor
het eerst ontmoette. Het was de
Krijtman die Eddie op het idee bracht
van de tekeningen: een manier voor
hun vriendengroep om geheime
boodschappen in krijt voor elkaar
achter te laten. En het was leuk, in
het begin, totdat de tekeningen hen
leidden naar een lichaam van een
meisje. Het grootste deel ervan,
althans. Dat was dertig jaar geleden
en Eddie dacht dat het verleden
achter hem lag. Dan ontvangt hij
post. In de envelop bevinden zich
twee dingen: een krijtje en een
tekening van een stokmannetje. De
geschiedenis herhaalt zich, en Eddie
realiseert zich dat het spel nooit
echt voorbij is geweest...
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The Missing and the Dead Stuart
MacBride 2015-08-13 The new Logan
McRae novel from the No. 1
bestselling author of CLOSE TO THE
BONE and A SONG FOR THE DYING. One
mistake can cost you everything When
you catch a twisted killer there
should be a reward, right? What
Acting Detective Inspector Logan
McRae gets instead is a development
opportunity out in the depths of
rural Aberdeenshire. Welcome to
divisional policing catching drug
dealers, shop lifters, vandals and
the odd escaped farm animal. Then a
little girl s body washes up just
outside the sleepy town of Banff,
kicking off a massive manhunt. The
Major Investigation Team is up from
Aberdeen, wanting answers, and they
don t care who they trample over to
get them. Logan s got enough on his
plate keeping B Division together,
but DCI Steel wants him back on her
team. As his old colleagues stomp
around the countryside, burning
bridges, Logan gets dragged deeper
and deeper into the investigation.
One thing s clear: there are
dangerous predators lurking in the
wilds of Aberdeenshire, and not
everyone s going to get out of this
alive "
Offersteen Elly Griffiths 2021-11-01
Forensisch archeoloog Ruth Galloway
onderzoekt de zaak waarin de
skeletten van 60 jaar geleden
verdwenen kinderen gevonden worden.
Maar de zaak raakt haar meer dan haar
lief is... Deel 2 in de Ruth
Galloway-serie. Ruth Galloway,
forensisch archeologe, wordt bij een
bouwput geroepen, waar een oud gebouw
tegen de vlakte gaat om plaats te
maken voor een nieuwbouwproject.
Werklui hebben een kinderskelet in de
fundamenten gevonden, onder een
deuropening in het huis. Het vreemde
is dat de schedel ontbreekt. Is dit
een ritueel offer geweest of een
doorsneemoordzaak? Inspecteur Harry
a-song-for-the-dying-stuart-macbride

Nelson leidt het onderzoek en ontdekt
al snel dat het oude pand vroeger een
kindertehuis is geweest. Nelson
spoort de pastoor op, die het tehuis
bestierde. Deze Father Hennessey weet
hem te vertellen dat er twee kinderen
uit het tehuis zijn verdwenen, een
meisje en een jongen. Beiden zijn
nooit teruggevonden. Maar wanneer
koolstofdatering aantoont dat de
beenderen er al lagen voordat het
kindertehuis bestond en dat ze
dateren uit de jaren vijftig, richt
Nelson zich op de familie die het
huis toentertijd bewoonde. De
zwangere Ruth blijft als archeologe
nauw betrokken bij het onderzoek,
maar iemand ziet haar als
sleutelfiguur en probeert haar uit
alle macht uit de weg te krijgen, op
een nietsontziende manier...
Handtekening van het kwaad Chris
Carter 2020-11-03 Als de politie in
een verlaten buitenhuis het
toegetakelde lichaam van een jonge
vrouw vindt, wordt de hulp van
profiler Robert Hunter ingeroepen. In
de nek van het slachtoffer is een
vreemd teken zichtbaar: een dubbel
kruis, de handtekening van een
seriemoordenaar die Robert Hunter
twee jaar eerder arresteerde, waarna
de dader de doodstraf kreeg. Is er
een copycat actief die het werk van
zijn voorganger eert? Of is de echte
dader nooit veroordeeld en begint hij
opnieuw zijn genadeloze spel? Robert
Hunter en zijn partner Carlos Garcia
vechten tegen de tijd en moeten zien
te voorkomen dat er nog meer
slachtoffers vallen… Met
voorpublicatie van de nieuwe Carter!
Verraad van spionnen Manda Scott
2019-08-15 ‘Ingenieus geplot en
fantastisch geschreven.’ The Times
Voor de fans van Kate Mosse, Robert
Harris en Philip Kerr Een oudere
vrouw wordt vermoord gevonden in
Orléans, Frankrijk. Haar identiteit
is onbekend, maar de doodsoorzaak is
zeer specifiek: ze is vermoord op
6/11

Downloaded from gestionandohijos.com
on August 9, 2022 by guest

precies dezelfde wijze waarop
verraders van het Franse verzet in de
Tweede Wereldoorlog werden gedood.
Haar zoektocht naar de moordenaar
leidt inspecteur Inès Picault naar
het Frankrijk van 1940, toen leden
van het Franse verzet verwikkeld
waren in een wanhopig gevecht tegen
de Duitsers. Ze ontdekt een web van
verraad en intriges dat terugreikt
tot de jeugd van het slachtoffer: een
tijd waarin duistere allianties
werden gesmeed en beloftes werden
verbroken. Het verleden is jaren
verborgen gebleven en Picault ontdekt
al snel dat sommige mensen tot alles
in staat zijn om dat zo te houden. De
pers over Verraad van spionnen
‘Uitstekend. Een mix van historische
fantasie en vertelkunst die doet
denken aan Robert Harris.’ The Sunday
Times, thriller van de maand ‘Deze
periode is een schatkist voor
schrijvers en Scott doet haar zeker
eer aan met deze goed bedachte,
prachtig geschreven, slimme en
extreem spannende thriller.’ Lee
Child ‘Een razendsnelle, strak
geplotte thriller. De ontknoping is
net zo onverwacht als bevredigend –
en zet zeker aan tot nadenken.’
Robert Goddard, auteur van Panic Room
Verrukkelijk! Ruth Reichl 2015-04-14
Een heerlijke, naar meer smakende
roman met hoge feelgoodfactor Billie
Breslin reist naar New York om daar
bij het iconische food magazine
Delicious! te gaan werken. Ze vindt
al snel haar plek tussen de
kleurrijke collega’s van het
tijdschrift en is overdonderd door de
geweldige culinaire scene in downtown
New York. Maar dan wordt Delicious!
plotseling opgeheven. Billie kan nog
even aanblijven in het lege kantoor,
om de teleurgestelde lezers te woord
te staan. Tot haar verbazing levert
deze eenzame klus een bijzondere
ontdekking op. In een afgeschermd
deel van de bibliotheek vindt ze
brieven uit de Tweede Wereldoorlog:
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geschreven door de twaalfjarige Lulu
Swan, aan de legendarische chef James
Beard. De brieven van Lulu bieden
Billie niet alleen een nieuwe kijk op
de geschiedenis, maar geven ook een
gevoel van verbondenheid met het
jonge meisje... 'Reichls verslavende
roman is een traktatie voor iedereen
die houdt van een hartverwarmend boek
vol kleurrijke personages. Een
heerlijke mix van smaken, fantasie en
emotionele comfortfood.’ – O: The
Oprah Magazine ‘De titel klopt
perfect... Deze roman is een vat vol
verrassingen: een puzzel die opgelost
moet worden, een geheime ruimte,
verborgen brieven en een parallelle
heldin in het verleden die een
culinair wonderkind blijkt te zijn.’
– The New York Times Book Review
Rusteloos land Belinda Bauer
2010-09-16 Elke dag na school en in
de weekenden, wanneer zijn vriendjes
voetbalplaatjes ruilen, gaat de
twaalfjarige Steven graven. Hij heeft
een doel, een belangrijk doel. Als
hij de botten van zijn oom Billy
vindt, die op elfjarige leeftijd is
verdwenen, zal zijn familie eindelijk
rust hebben. Waarschijnlijk is Billy
om het leven gebracht door een
seriemoordenaar die nog vastzit.
Steven is vastbesloten om de krakende
kieren en stinkende wonden in zijn
familie te dichten. Moedig schrijft
hij de seriemoordenaar een brief,
zonder zijn identiteit kenbaar te
maken. Dan begint een kat-en-muisspel
tussen een wanhopige jongen en een
verveelde kindermoordenaar. Een heel
gevaarlijk spel met grotere
consequenties dan Steven ooit had
kunnen voorzien...
Rennen voor je leven David Baldacci
2016-06-25 Ik stond als aan de grond
genageld. Iets of iemand trok aan
mijn arm. Het was Delph. 'Rennen,
Vega Jane,' schreeuwde hij. 'Rennen!'
Een angstaanjagend moeras vol
bloeddorstige wezens en andere
gevaren... Wie het betreedt, keert
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niet levend terug. Dat is het enige
wat Vega Jane van het moeras weet.
Toch moet ze erdoorheen, om eindelijk
vrij te zijn en te kunnen worden wie
ze is. Ze zal alles op alles moeten
zetten om te overleven - maar is dat
wel goed genoeg?
Witheet Stuart MacBride 2013-05-10
Brigadier Logan McRae is eindelijk
enigszins hersteld van de
gebeurtenissen van de afgelopen
jaren. Zijn sores zijn verwerkt, zijn
lichaam is genezen. Maar een nieuwe
tegenslag kan niet uitblijven. In de
omgeving van Aberdeen wordt een
verminkt lichaam gevonden; de handen
zijn vastgeketend op de rug en het
hoofd is volledig verkoold. Al snel
volgen er meer moorden – allemaal
even gruwelijk en allemaal met één
gemeenschappelijk kenmerk: ze lijken
zo sterk op de moorden uit een
bestseller over hekserij dat toeval
uitgesloten is. Terwijl Logan op
onderzoek uit gaat, ontdekt hij hoe
gevaarlijk en flinterdun de grens
tussen feit en fictie in deze zaak
is. De stap van diender naar
slachtoffer lijkt ineens kleiner dan
ooit – en om een bloedbad te
voorkomen zal iemand 'm moeten
zetten...
A Song for the Dying Stuart MacBride
2014-01-16 A heart-stopping crime
thriller and the fourth consecutive
No. 1 Bestseller from the author of
the Logan McRae series and Birthdays
for the Dead.
22 Dead Little Bodies (a Logan and
Steel Short Novel) Stuart MacBride
2015-04-09 A short novel from the No.
1 bestselling author of CLOSE TO THE
BONE and A SONG FOR THE DYING,
featuring his most popular
characters, Acting DI Logan McRae and
DCI Roberta Steel. CID isn't what it
used to be... It's a been a bad week
for acting Detective Inspector Logan
McRae. Every time his unit turns up
anything interesting, DCI Steel's
Major Investigation Team waltzes in
a-song-for-the-dying-stuart-macbride

and takes over, leaving CID with all
the dull and horrible jobs. Like
dealing with Mrs Black - who hates
her neighbour, the police, and
everyone else. Or identifying the
homeless man who drank himself to
death behind some bins. Or tracking
down the wife and kids of someone
who's just committed suicide.
Six stories Matt Wesolowski
2021-02-09 Een hoogst unieke thriller
zoals je die nog nooit las: een
misdaadverhaal in podcastvorm. Eén
lichaam Zes getuigenissen Welke is
waar? 1997. Scarclaw Fell. Het
lichaam van de tiener Tom Jeffries
wordt gevonden. Als doodsoorzaak
vermoedt men een noodlottig ongeval.
Maar daarvan is niet iedereen
overtuigd. Wat er daadwerkelijk
gebeurd is in de bosrijke omgeving
van Scarclaw ligt besloten in de
herinneringen van een hechte
vriendenclub en wat vage
getuigenissen van mensen in de
omgeving. 2017. De mysterieuze
onderzoeksjournalist Scott King,
wiens podcastserie van complexe
misdaadzaken de populariteit van
Serial overstijgt, is een cultfiguur
op internet. In een serie van zes
interviews probeert King erachter te
komen hoe de dynamiek in een groep
tieners en de mythische geschiedenis
van de Fell hebben geresulteerd in de
dood van Tom Jeffries. Elk interview
zorgt voor een nieuwe aanwijzing in
de zaak en terwijl je de
verschillende getuigenissen leest,
word je gedwongen zelf uit te vinden
hoe Tom stierf. Wie liegt? Wie kun je
vertrouwen? Een unieke thriller voor
de liefhebbers van true crimepodcasts en de boeken van C.J. Tudor
en M.J. Arlidge.
Dood kalm Stuart MacBride 2014-01-14
Nog geen paar maanden geleden was
brigadier Logan McRae nog de held van
het politiekorps. Toen maakte een
mislukte inval waarbij een colllega
zwaar gewond raakte een einde aan
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zijn gouden toekomst. Logan werd
overgeplaatst naar het falende team
van de cynische inspecteur Steel.Nu
betekent de vondst van het levenloze
lichaam van een prostituee de start
van alweer een belabberde dag. Dan
worden er nog zes lijken worden
gevonden in een afgebrande woning
waarvan alle ramen en deuren zijn
dichtgetimmerd. Het lijkt de kans bij
uitstek om te bewijzen dat Logan niet
thuishoort in Steels unit. Maar dan
duikt er een tweede vermoorde
prostituee op.
Steenkoud Stuart MacBride 2013-02-14
Het is zijn eerste werkdag na een
lange afwezigheid. Een slechter begin
kan inspecteur Logan McRae zich niet
wensen. In een greppel wordt het
lichaam van een driejarig kind
gevonden. Het is gewurgd, mishandeld
en al een hele tijd dood. Terwijl de
regen in sneeuw overgaat worden er
meer dode slachtoffertjes gevonden.
De wel heel accurate berichtgeving in
een lokale krant duidt op een lek
binnen het politiekorps. Maar niet
alleen de reputatie van het
politiekorps staat op het spel. Als
de kleine Jamie McCreath wordt
ontvoerd, moet Logan alles op alles
zetten om een volgende tragedie te
voorkomen...
No Less The Devil Stuart MacBride
2022-04-28 THE CHILLING AND
COMPULSIVE NEW NOVEL FROM THE NO. 1
BESTSELLING AUTHOR. 'We are each our
own devil, and we make this world our
hell.' It's been seventeen months
since the Bloodsmith butchered his
first victim and Operation Maypole is
still no nearer to catching him. The
media is whipping up a storm, the top
brass are demanding results, but the
investigation is sinking fast. Now
isn't the time to get distracted with
other cases, but Detective Sergeant
Lucy McVeigh doesn't have much
choice. When Benedict Strachan was
just eleven, he hunted down and
killed a homeless man. No one's ever
a-song-for-the-dying-stuart-macbride

figured out why Benedict did it, but
now, after sixteen years, he's back
on the streets again - battered,
frightened, convinced a shadowy
'They' are out to get him, and
begging Lucy for help. It sounds like
paranoia, but what if he's right?
What if he really is caught up in
something bigger and darker than
Lucy's ever dealt with before? What
if the Bloodsmith isn't the only
monster out there? And what's going
to happen when Lucy goes after them?
Praise for Stuart MacBride: 'A
brutal, visceral read, laced with the
blackest of humour and travelling to
some very dark places' Guardian 'A
magnetic mix of creepy places, dark
humour, horror and violence' Sun
__________ What readers are saying
about No Less the Devil: 'The plot
twist is divine... An absolutely
magnificent feast of a crime thriller
read!' ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 'A chilling read
with twists and turns' ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 'A
fascinating and superbly written
mystery' ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 'MacBride is an
absolute master of understated dark
humour' ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ AVAILABLE TO PREORDER NOW.
Lijdensweg Peter Robinson 2010-11-11
Wanneer de welvarende studente
Kirsten wakker wordt in het
ziekenhuis heeft ze aanvankelijk geen
enkele herinnering aan hoe ze daar
terecht is gekomen. Ze blijkt het
eerste slachtoffer te zijn van een
psychopaat die algauw de student
slasher wordt genoemd en die ’s
nachts jonge vrouwen aanvalt en
gruwelijk mishandelt met een mes.
Langzaam maar zeker komen
afschuwelijke details van die avond
terug in haar hoofd, beelden van
mannen die zich over haar heen buigen
en van een koude hand die haar
betast, en de fragmenten van een
vreemd en onheilspellend lied...
Naarmate Kirsten beseft dat haar
leven voorgoed vernield is, groeit in
haar een onbedwingbaar verlangen:
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wraak.
De cipier Luke Delaney 2013-11-27
Thomas Keller weet precies naar welke
vrouw hij op zoek is. Hij zal alles
doen om haar te vinden. En zodra hij
haar vindt, is ze de zijne. Voor
altijd... Rechercheur Sean Corrigan
voelt haarfijn aan wat de misdadigers
die hij op het spoor is tot hun
gruweldaden drijft. Het is een gave
die hem helpt bij zijn werk – en hem
achtervolgt in zijn privéleven.
Wanneer het lichaam van een bruut
vermoorde vrouw in de bossen wordt
gevonden, ontdekt Sean dat zij niet
het enige slachtoffer was. Deze
moordenaar lijkt op zoek te zijn naar
de perfecte vrouw. Met de vrouwen die
niet aan zijn ideaalbeeld voldoen
rekent hij genadeloos af. Sean zal
alles op alles moeten zetten te
voorkomen dat er meer slachtoffers
vallen.
Zingen voor de doden Caro Ramsay
2011-03-04 Twee zevenjarige jongens
worden in Glasgow midden op straat
ontvoerd. Beide kinderen worden al
jarenlang verwaarloosd. Voor
inspecteur Colin Anderson is de zaak
extra verontrustend, omdat de jongens
een sterke gelijkenis vertonen met
zijn eigen zoon Peter. Wanneer het
politieonderzoek op een dood spoor
lijkt te zitten, ontaardt een
ogenschijnlijk onschuldige brand in
een nietsontziende klopjacht op de
dader. Een ongrijpbare moordenaar
kiest zijn slachtoffers willekeurig
en zet de politie op ingenieuze wijze
op het verkeerde been - als detective
Costello het tenminste bij het rechte
eind heeft. Terwijl zijn team
worstelt met het oplossen van beide
zaken, ontdekt Colin Anderson dat
verraad en bedrog zich in vele
gedaanten kunnen voordoen. Zolang de
ontvoerder van de jongens nog vrij
rondloopt, is geen enkel kind veilig.
Zingen voor de doden is een prachtig
geschreven psychologische thriller,
duister, gevoelig en opwindend
a-song-for-the-dying-stuart-macbride

tegelijk. Een thriller die de lezer
van begin tot eind in zijn greep
houdt.
Festivalmoord Ruth Rendell 2011-05-13
Op het eerste gezicht levert het
jaarlijkse rockfestival in
Kingsmarkham geen problemen op.
Totdat een jong verliefd stelletje op
hetzelfde terrein het verminkte lijk
van een jonge vrouw in een rode jurk
vindt. Inspecteur Wexford wordt op de
gruwelijke zaak gezet, maar het enige
wat hij lijkt te kunnen ontdekken is
de vreemde relatie met de
stermuzikant van het festival...
Slachthuis Stuart MacBride 2014-01-14
Als een container vol met menselijke
lichaamsdelen wordt gevonden in de
haven van Aberdeen, herkent de
politie meteen het handelsmerk van
een van de meest beruchte
seriemoordenaars uit de Britse
geschiedenis. Twintig jaar geleden
werd `De vleesmeester , in Schotland
gearresteerd. Na elf jaar werd hij
vrijgelaten. Sinds kort is hij
onvindbaar en vallen er weer
doden.Als er enkele leden van het
oorspronkelijke rechercheteam
verdwijnen, vermoedt Inspecteur Logan
McRae dat de zaak ingewikkelder en
gevaarlijker is dan verwacht. Het is
het begin van een van de grootste
klopjachten uit de geschiedenis van
Aberdeen. De stad zal nooit meer
hetzelfde zijn
Slangenkuil Ariana Franklin
2009-10-31 Na het oplossen van een
gruwelijke kindermoord mag Adelia
Aguilar tot haar teleurstelling niet
terugkeren naar de medische school in
Salerno. Haar ongewone vaardigheden
als ‘dokter van de doden’ worden
echter opnieuw ingezet als Koningin
Eleanor wordt beschuldigd van het
vergiftigen van Rosamund Clifford, de
maîtresse van Koning Hendrik II.
Terwijl het hof in rep en roer is,
reist Adelia in de ijzige winterkou
naar de toren waar het lichaam van
Rosamund zich bevindt. Ze moet
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ontdekken wie Rosamund heeft
vergiftigd voordat een vernietigende
burgeroorlog het land verscheurt.
De boekwinkel voor gebroken harten
Robert Hillman 2019-04-02 ‘Een
prachtig geschreven, invoelend
verhaal over drie verloren zielen die
bij elkaar de troost vinden die ze
zoeken. Ik heb genoten van deze
ontwapenende roman vol inzicht in de
mens, in verdriet en in de liefde.
Lees dit en laat het je ziel raken,
zoals het ook mijn ziel geraakt
heeft.’ – Garth Stein, The EMArt of
Racing in the RainEM Tom Hope
verwacht geen wonderen. Hij doet wat
hij kan op zijn boerderij – melkt de
koeien, oogst de appels, zorgt voor
de schapen. Maar sinds zijn vrouw
Trudy hem, samen met hun kleine
Peter, verliet om zich bij een
religieuze gemeenschap aan te
sluiten, is Tom eenzaam. Dan komt
Hannah Babel in beeld.
Boekverkoopster en een wervelwind van
een vrouw: de tweede Jood – en meest
kleurrijke persoon – die Tom ooit
heeft ontmoet. En hij durft te
geloven dat ze elkaar gelukkig zouden
kunnen maken. Maar het is 1968:
vierentwintig jaar nadat Hannah met
haar zoontje in Auschwitz arriveerde.
Tom Hope gaat de strijd aan met een
verdriet dat hij zich nauwelijks kan
voorstellen...
Eenzame prooi Val McDermid 2018-08-16
In Eenzame prooi, deel tien in Val
McDermids Tony Hill en Carol Jordanreeks, vindt een serie
ogenschijnlijke ongelukken plaats
waar Tony Hill het zijne van denkt...
In Eenzame prooi, het tiende deel uit
de internationaal geprezen
thrillerserie over Tony Hill van Val
McDermid, worden Tony en Carol
geconfronteerd met een schrikwekkende
moordenaar. Een stille nacht op een
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verlaten landweg. Plotseling het
lawaai van een auto die in vlammen
opgaat, en later de drukte van
brandweer en politie. Een verbrand
lichaam zit achter het stuur. Algauw
ontdekken rechercheur Carol Jordan en
psycholoog Tony Hill dat het beslist
geen ongeval was. Zo begint hun jacht
op een schrikwekkende moordenaar.
Iemand die denkt dat hij onzichtbaar,
onvindbaar en ongrijpbaar is. Meer
slachtoffers volgen, en Carol en Tony
worden meegesleurd in een duister
moeras van angst en wraak... Val
McDermid is de internationale
bestsellerauteur van de Tony Hill en
Carol Jordan-reeks, waarvan De sirene
het eerste deel is. Haar werk is
onderscheiden met o.a. de Diamond
Dagger Award en de Gold Dagger Award,
de prijs voor de beste Engelse
thriller. Ze wordt in meer dan dertig
talen uitgegeven en haar werk is
wereldwijd al meer dan 16 miljoen
keer verkocht.
De Poppenspeler Stuart MacBride
2014-02-18 Acht jaar geleden
vermoordde De Poppenspeler vier
vrouwen. Drie andere vrouwen liet hij
in kritieke toestand aan hun lot
over. Ieder met een open buikwond.
Ieder met een plastic pop vastgenaaid
aan hun ingewanden. Daarna verdween
hij spoorloos. Rechercheur Ash
Henderson heeft betere tijden gekend.
Zijn gezin is verwoest. Zijn carrière
is aan gort. En een gewetenloze
crimineel probeert hem de bak in te
krijgen. Dan wordt er een lijk met
een plastic pop in de buikholte
aangetroffen. Dr. Alice McDonald
overtuigt het politiekorps ervan dat
Ash de juiste man is om De
Poppenspeler te pakken. Ash wordt
vrijgelaten voor de duur van deze ene
zaak. En dat is misschien precies
genoeg tijd voor wraak...
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