Bare Girl A Pageturning
Serial Killer Thriller
Detective Erin Bond 1
When people should go to the book stores, search
commencement by shop, shelf by shelf, it is in reality
problematic. This is why we present the book
compilations in this website. It will unquestionably ease
you to see guide Bare Girl A Pageturning Serial Killer
Thriller Detective Erin Bond 1 as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you
really want, you can discover them rapidly. In the house,
workplace, or perhaps in your method can be all best area
within net connections. If you set sights on to download
and install the Bare Girl A Pageturning Serial Killer Thriller
Detective Erin Bond 1, it is unconditionally simple then,
before currently we extend the colleague to buy and make
bargains to download and install Bare Girl A Pageturning
Serial Killer Thriller Detective Erin Bond 1 thus simple!

De stille patiënt Alex Michaelides 2019-02-07 Zij is de
enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar
kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect leven te

leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in
een prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar als
haar man op een avond thuiskomt doet ze iets
verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht.
Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te praten, of
een verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord
op haar man tot een mysterie dat tot de verbeelding
spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt
onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle media in een
psychiatrische inrichting is opgenomen. Psychotherapeut
Theo Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans
krijgt om Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia
aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad te
achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar
de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
Nulpunt Thomas Enger 2020-02-18 Het klassieke
vakmanschap van de Noorse auteurs Jørn Lier Horst en
het rauwere thrillerwerk van Thomas Enger zorgen voor
een huiveringwekkende Scandithriller. Een beklemmende,
steengoede pageturner. Oslo, 2018. De bekende atlete
Sonja Nordstrøm komt niet opdagen bij de
boekpresentatie van haar omstreden autobiografie. Als
celebrityblogger Emma Ramm later die dag naar
Nordstrøms huis gaat, ziet ze dat de deur openstaat en
treft ze binnen tekenen van een worsteling aan. Op de
televisie zit een papiertje geplakt met daarop het cijfer 1.
Rechercheur Alexander Blix krijgt de leiding over de zaakNordstrøm. Er zijn verschillende aanwijzingen, maar de
timing waarmee die verschijnen lijkt zorgvuldig gepland. Is
het allemaal onderdeel van een groter geheel dat ze nog
niet kunnen overzien? Uiteindelijk worden Blix en Emma

gedwongen om samen te werken. Ze zijn beiden
vastbesloten de moordenaar te vinden. Die hunkert naar
aandacht – en hij heeft de smaak nog maar net te
pakken...
Brandende meisjes C.J. Tudor 2021-02-16 In een dorp
met een duistere geschiedenis maakt een vrouwelijke
dominee een nieuwe start. Brandende meisjes is de
steengoede nieuwe thriller van de auteur van de
bestseller De Krijtman. Zijn we allemaal in staat tot
onuitsprekelijke daden om degenen van wie we houden te
beschermen? Welkom in het lieflijke plaatsje Chapel
Croft. Vijfhonderd jaar geleden werden hier acht
protestantse martelaren terechtgesteld op de brandstapel.
Dertig jaar geleden verdwenen twee tienermeisjes
spoorloos. Twee maanden geleden pleegde de dominee
van de lokale parochie zelfmoord. Dominee Jack Brooks,
alleenstaande ouder van de veertienjarige Flo, arriveert in
het dorp om een nieuwe start te maken en wat tot rust te
komen. Maar rust is het laatste wat ze er vinden. Want
iemand lijkt vastbesloten om de duistere geschiedenis
van het dorp actueel te houden. Jack ontvangt sinistere
pakketjes en berichten. En Flo ziet levensechte visioenen
van brandende meisjes. Of zijn het geen visioenen?
Immoral Brian Freeman 2006-06-27 The disappearance
of a beautiful teenage girl from the streets of Duluth,
Minnesota, the second in a year, draws Lieutenant
Jonathan Stride into a dark and dangerous conflict with
the heart of evil as his search for a serial killer captures
him in a web of secrets, lies, obsession, illicit desire, and
death that will transform his life. A first novel. Reprint.
Goed of slecht Ali Land 2017-04-06 De vijftienjarige Milly

is zwaar getraumatiseerd opgenomen in een pleeggezin.
Een nieuwe identiteit moet alle sporen naar haar verleden
wissen, want de moeder van Milly is een seriemoordenaar
en wacht in de gevangenis op haar rechtszaak. Milly
worstelt met een groot schuldgevoel: door haar hulp heeft
de politie haar moeder kunnen aanhouden. Van haar
pleeggezin krijgt ze weinig steun. Integendeel, Phoebe,
de oudste dochter, haat Milly vanaf het eerste moment
dat ze haar zag intens en probeert op alle mogelijke
manieren Milly's leven zo ellendig mogelijk te maken. En
daarmee maakt ze iets los bij Milly, een kant van zichzelf
die ze liever niet wil kennen; ze is tenslotte de dochter
van haar moeder, de seriemoordenaar. Vergeef me als ik
je vertel dat ik het was. Dat ik het was die het heeft
verraden. Aan de rechercheur. Een aardige man, dikke,
ronde buik. Eerst ongeloof. Dan de vuile tuinbroeken die
ik uit mijn tas haalde. Klein. De teddybeer, aan de
voorkant rood bespikkeld met bloed. Ik had meer kunnen
meenemen, meer dan genoeg keus. Ze wist niet dat ik ze
bewaarde. Hij verschoof op zijn stoel. Ze gingen rechtop
zitten, hij en zijn pens. Zijn hand, ik zag dat die een beetje
trilde toen hij de telefoon pakte. Je moet nu komen, zei
hij. Dit moet je horen. De stilte tijdens het wachten op zijn
chef. Voor mij te dragen. Voor hem niet zo. Talloze
vragen schoten door zijn hoofd. Is het waar wat ze zegt?
Kan niet. Zoveel? Dood? Onmogelijk. Ik vertelde het
verhaal opnieuw. En weer. Steeds hetzelfde verhaal.
Andere gezichten die naar me keken, andere oren die
luisterden. Ik vertelde ze alles. Nou ja. Bijna alles.
Sterf twee keer Tess Gerritsen 2015-01-06 Rechercheur
Jane Rizzoli en patholoog-anatoom Maura Isles worden

naar een wel heel lugubere plaats delict geroepen. De
beroemde taxidermist Leon Gott is dood aangetroff en,
opgehangen aan zijn voeten, met opengesneden buik, als
een stuk wild. Zijn ingewanden liggen in de prullenbak in
de buurt van zijn lichaam, samen met een extra set
organen. Deze blijken toe te behoren aan een onlangs
overleden sneeuwpanter uit de plaatselijke dierentuin.
Aan het slachtoff er was de eer toegevallen om deze
zeldzame sneeuwpanter op te zetten. Terwijl Maura Isles
zich buigt over het toegetakelde lichaam van de man,
zoekt Jane uit of er een verband bestaat tussen deze
moord en de tragedie die zich zes jaar eerder afspeelde
tijdens een wildsafari in Botswana, waar een aantal
toeristen spoorloos verdween. MET ACHTERIN EEN
SUPERSPANNEND BONUSVERHAAL VAN RIZZOLI &
ISLES: 'JOHN DOE' 'Als je GERRITSEN leest, bereid je
dan voor op een lange nacht!' STEPHEN KING 'Met Sterf
twee keer bewijst TESS GERRITSEN dat ze nog steeds
bij de top hoort. Een fantastisch en superspannend
verhaal.' KAREN SLAUGHTER 'Zowel bloedstollend als
intelligent, op het scherp van de snede geschreven.
Probeer maar eens te stoppen met lezen!' JAMES
ROLLINS Tess Gerritsen is arts en internationaal
bestsellerauteur. Haar thrillers worden in meer dan 40
landen vertaald en hebben een miljoenenpubliek. Ze
verwierf grote bekendheid met haar inmiddels succesvol
verfilmde Rizzoli & Isles-thrillers als Sterf twee keer, De
laatste sterft en De Mefisto Club. Daarnaast schrijft ze
standalone thrillers als Speel metvuur en Meisje vermist.
Zie ook: www.thehouseofbooks.com

www.tessgerritsen.com
Het vlindermeisje Rene Denfeld 2020-01-21 (1)
NACHTSCHADE In het slaapstadje Grant County
ontstaat onrust als een jonge lerares wordt verkracht en
vermoord. De vrouw wordt gevonden door Sara Linton, de
plaatselijke kinderarts en lijkschouwer. Samen met
politiecommissaris Jeffrey Tolliver, haar grote liefde van
vroeger met wie ze op gespannen voet staat, probeert ze
het mysterie van de moord op te lossen. Intussen verricht
ook Lena, de zus van het slachtoffer, op eigen houtje
naspeuringen. Dan dient het volgende slachtoffer zich
aan...(2) ZOENOFFER Een duister geheim werpt een
schaduw over Grant County als de dertienjarige Jenny
zich moedwillig laat neerschieten door politiecommissaris
Jeffrey Tolliver. Bij de lijkschouwing doet kinderarts Sara
Linton een schokkende ontdekking, die wijst in de richting
van misbruik. Sara en Jeffrey werken noodgedwongen
samen aan deze zaak, bijgestaan door rechercheur Lena
Adams, maar is zij wel tegen de spanningen
opgewassen? Als de ontknoping nabij is, slaat het noodlot
opnieuw toe...(3) EEN LICHTE KOUDE HUIVERINGOp
de campus van een universiteit vinden enkele studenten
onder mysterieuze omstandigheden de dood. Terwijl
kinderarts en lijkschouwer Sara Linton het eerste lichaam
onderzoekt, wordt haar zus Tessa aangevallen. Sara’s exman Jeffrey Tolliver leidt het onderzoek, maar oudrechercheur Lena Adams verricht haar eigen speurwerk
en begeeft zich daarbij op gevaarlijk terrein...Deze
boeken zijn ook los verkrijgbaar.
De mensen boven ons Lisa Jewell 2020-05-26 ‘Opnieuw
een duistere topper van Jewell, vol verbluffende

momenten en kleurrijke personages.’ – Booklist In een
groot huis in het Londense Chelsea ligt een baby wakker
in haar wiegje. Gevoed en verzorgd, wacht ze vrolijk tot
iemand haar oppakt. In de keuken liggen, naast een
haastig gekrabbeld briefje, drie lichamen. Ze zijn al enkele
dagen dood. Wie heeft er in de tussentijd voor de baby
gezorgd? En waar is diegene gebleven? ‘Het perfecte
boek voor bij het zwembad... voor overal, eigenlijk. Deze
thriller is verslavend, ontroerend en ik kan hem niet
genoeg aanbevelen!’ – Sophie Hannah
De pion Steven James 2012-02-23 Het bloedstollend
spannende boek De pion werd zeer enthousiast
ontvangen. Dit eerste avontuur over FBI-agent Patrick
Bowers is daarom nu beschikbaar als midprice-editie. Een
seriemoordenaar, de illusionist, zet na iedere moord zijn
handtekening door een schaakstuk achter te laten. Het
lukt de gevaarlijke gek om de FBI steeds één zet voor te
blijven. Bowers zoekt koortsachtig naar een manier om de
man schaakmat te zetten. Want als zwart wint, is alles
verloren. Deel 1 van adembenemende thrillerserie nu als
midprice. 'Een fascinerende blik op de scheidslijn tussen
goed en kwaad. De pion mag je niet missen.' - Ann
Tatlock 'Een opmerkelijk debuut. De pion is een zeer
veelbelovend boek en smaakt naar meer.' - ND
thrillerbijlage, vijf sterren
Moordgids voor lieve meisjes Holly Jackson 2020-08-13
ZAAK GESLOTEN Iedereen in Little Kilton kent het
verhaal: de knappe en populaire eindexamenscholiere
Andie Bell werd door haar vriendje Sal Singh vermoord,
waarna hij zelfmoord pleegde. Zelfs vijf jaar later ziet
Pippa Fitz-Amobi nog de impact die de zaak op het dorp

heeft gehad. Pip heeft zich altijd afgevraagd wat er nu
precies is gebeurd. Wanneer ze de zaak kiest als
onderwerp voor haar profielwerkstuk, komen er al snel
geheimen boven die iemand liever verborgen had willen
houden. Het lijkt wel alsof diegene haar tegenwerkt – zou
de echte moordenaar nog leven? ‘Een cadeautje voor
lezers die gek zijn op nagelbijtend spannende mysteries.’
– Kirkus Review
Gekooid Ellison Cooper 2019-03-01 FBI-neuroloog Sayer
Altair is intelligent, vastberaden en in staat om zelfs de
meest verdorven geest te analyseren. Sinds de dood van
haar verloofde geeft ze zich volledig over aan haar
onderzoek naar afwijkingen in het brein van
seriemoordenaars. Als de politie in Washington een
gruwelijke moordzaak ontdekt waarbij een meisje tot de
dood aan toe werd verhongerd in een kooi, is Sayer de
aangewezen persoon om de zaak op zich te nemen. Het
slachtoff er blijkt de dochter van een bekende senator.
Onder het wakende oog van heel Amerika ontdekt Sayer
dat er nog een meisje gevangen is genomen. Ze moet
zich haasten om haar te redden. Is er een
seriemoordenaar aan het werk? Is ze wel op tijd om een
tweede gruwelijke moord te voorkomen?
In een donker, donker bos Ruth Ware 2016-04-01 ‘Je
bent gewaarschuwd: dit boek is echt heel eng!’ - Reese
Witherspoon In een donker, donker bos van Ruth Ware is
een psychologische thriller met een geraffineerde plot,
onverwachte wendingen en een loepzuivere kijk op
vergiftigde vrouwenvriendschappen. Voor de lezers van
Het meisje in de trein en Gone Girl. Nora wordt, out of the
blue, uitgenodigd voor het vrijgezellenfeest van Clare, die

ze al tien jaar niet heeft gezien. Is dit een kans om
geesten uit het verleden voorgoed te begraven? Nora
besluit te gaan, maar wat hooguit een ongemakkelijk
feestje zou moeten zijn, eindigt in moord. Nora komt bij in
het ziekenhuis, maar ze weet niet meer wat er is gebeurd
– of wat ze heeft gedaan... ‘De spannendste thriller van
dit jaar. Ik daag iedereen uit om dit boek niet in één ruk uit
te lezen.’ Independent ‘Je bent gewaarschuwd: dit boek is
echt heel eng!’ Reese Witherspoon
From Russia With Blood Heidi Blake 2019-11-19 Oligarch
Boris Berezovski overleed onder verdachte
omstandigheden; veiligheidsdienstmedewerker Aleksandr
Litvinenko bezweek aan de gevolgen van een
poloniumvergiftiging; Sergej Skripal, medewerker van een
militaire inlichtingendienst, en zijn dochter Joelia werden
blootgesteld aan zenuwgas. Ook buiten Rusland worden
critici, opponenten en 'verraders' uit de weg geruimd. Het
grote aantal brutale moorden en de groeiende omvang
van spionage en hacking in het Westen wijzen op de
ambities van Rusland om wereldwijd zijn invloed te
vergroten. Zelfs de machtigste landen kunnen het Kremlin
en Vladimir Poetin niet stoppen. Bekroond
onderzoeksjournalist Heidi Blake reconstrueert de vele
moordzaken en analyseert de consequenties van de
strategie van Rusland en van de halfhartige reactie van
het Westen. Heidi Blake heeft haar verhaal gebaseerd op
forensisch bewijs, informatie van geheime diensten, vele
duizenden documenten en honderden interviews met
sleutelfiguren.
Het herstel van Rose Gold Stephanie Wrobel 2020-04-30
Moeders vergeten nooit Dochters vergeven nooit Rose

Gold Watts geloofde dat zij de eerste achttien jaar van
haar leven ernstig ziek was. Ze dacht dat ze de
sondevoeding, alle operaties en de rolstoel nodig had. De
buurtbewoners hielpen waar mogelijk en stonden altijd
voor Rose Gold en haar moeder Patty klaar. Maar
ondanks alle onderzoeken, ingrepen en eindeloze
doktersbezoeken kon niemand erachter komen wat haar
mankeerde. Tot haar moeder een verschrikkelijk goede
leugenaar bleek te zijn. Na vijf gevangenisjaren is Patty
Watts op vrije voeten en smeekt ze haar dochter om haar
in huis te nemen. Alles wat Patty wil is zich met haar
dochter verzoenen en haar vergeven voor het feit dat
Rose Gold zich tegen haar keerde in de rechtbank. Als
Rose Gold haar moeder inderdaad verwelkomt reageert
de omgeving geschokt. Maar Rose Gold kent haar
moeder door en door, en zij is niet meer dat zwakke
kleine meisje van vroeger... Stephanie Wrobel (1987)
groeide op in Chicago en woont sinds enkele jaren in
Londen. Zij volgde de opleiding Creative Writing aan
Emerson College, Boston, en publiceerde diverse korte
verhalen. Haar debuut Het herstel van Rose Gold werd al
voor verschijning een internationale sensatie.
'Sensationeel goed. Twee gelaagde personages geven
het verhaal de kracht van een nucleaire reactie, en
zorgen ervoor dat je ze niet meer vergeet. Wrobel is
iemand om in de gaten te houden.' - Lee Child
Het kraaienmeisje Jerker Eriksson 2012-02-02 Midden in
de nacht wordt in het besneeuwde struikgewas vlak bij
een metrostation in Oslo het lichaam van een jongen
gevonden. Het is volledig uitgedroogd en lijkt wel
gemummificeerd. Hoofdinspecteur Jeanette Kihlberg

wordt op de zaak gezet, maar tast in het duister. Wanneer
er nog meer lichamen gevonden worden gaat het van
kwaad tot erger. Psychotherapeut Sofia Zetterlund raakt
ondertussen gefascineerd door een van haar patiënten:
Victoria Bergman, een vrouw die door mishandeling en
misbruik in haar kindertijd ernstig beschadigd is. Dan
wordt het lichaam gevonden van een jongen die onder
behandeling is van Zetterlund. Kihlberg en Zetterlund
werken samen verder aan de zaak en er ontstaat een
vriendschap tussen de twee vrouwen. Alle sporen wijzen
naar Victoria Bergman, maar die lijkt spoorloos
verdwenen... Het kraaienmeisje is een unieke
psychothriller die de lezer hypnotiseert tot aan de
fascinerende ontknoping
Het sneeuwmeisje Rene Denfeld 2018-03-06 Hoeveel
kilometer je ook hebt moeten rennen, hoelang je ook weg
bent geweest, het is nooit te laat om gevonden te worden.
Madison verdween op vijfjarige leeftijd in het bos. Dat was
drie jaar geleden. Hoewel de kans dat ze nog leeft
bijzonder klein is, huren haar ouders een specialist in:
Naomi Cottle, bijgenaamd 'de kindvinder'. Naomi begrijpt
verdwenen kinderen beter dan wie dan ook, omdat ze zelf
ooit is ontvoerd. Naomi's zoektocht naar het meisje voert
haar terug naar haar eigen verleden, naar het pleeggezin
waar ze geborgenheid vond. Van de tijd daarvoor
herinnert ze zich niets. Maar hoe dieper ze het bos in
loopt, hoe dichterbij haar verleden komt. Diep in dat
duistere woud woont een meisje dat denkt dat ze een
sneeuwmeisje is. Omdat ze altijd binnen moet blijven, in
de hut die ze deelt met een jager, heeft ze een rijke
innerlijke belevingswereld. Haar redding ligt in fantasie,

hoop en liefde op een plek waar je die niet verwacht. Voor
de lezers van Kamer en Kind van sneeuw
De anderen C.J. Tudor 2020-06-03 De briljante en
aangrijpende derde thriller van de auteur van De Krijtman.
Stephen King en Lee Child behoren tot Tudors grootste
fans. Als hij naar huis rijdt, ziet Gabe opeens het gezichtje
van een meisje achter het raam van een andere auto.
Haar lippen vormen één woord: ‘Papa.’ Het is zijn
vijfjarige dochter Izzy. Daarna ziet hij haar nooit meer.
Drie jaar later rijdt Gabe elke dag op en neer op diezelfde
weg, op zoek naar de auto die zijn dochter wegvoerde. Hij
weigert de hoop op te geven, zelfs al geloven de meeste
mensen in zijn omgeving niet meer dat Izzy nog leeft.
Fran en haar dochter Alice bevinden zich ook op die
snelweg. Zij zijn niet op zoek, ze zijn op de vlucht. Ze
proberen de mensen die hen pijn willen doen telkens één
stap voor te blijven. Want Fran kent de waarheid. Zij weet
wat er gebeurd is met Gabes dochter. Zij weet wie er
verantwoordelijk is. En ze weet wat ze zullen doen als ze
haar en Alice zullen vinden...
The Stolen Girls Patricia Gibney 2017-07-06
Valse getuige Karin Slaughter 2021-06-08 ‘Slaughter
heeft een meesterstuk afgeleverd.’ – ???? VN Detective &
Thrillergids Een geweldige standalone-thriller van de
onbetwiste Queen of Crime: Karin Slaughter levert
eersteklas spanning. Ze dachten ermee weg te komen…
Ze hadden het mis. Leigh en haar zus Callie zijn geen
slechte mensen, maar op een avond meer dan twintig jaar
geleden hebben ze iets vreselijks gedaan. Het resulteerde
in een leven dat getekend werd door schuldgevoelens,
verraad en geheimen. Jaren later heeft Leigh, inmiddels

werkzaam bij een succesvol advocatenkantoor, de
herinneringen aan die avond verdrongen. Tot ze tegen
haar wil gedwongen wordt om een nieuwe cliënt aan te
nemen en de grond onder haar voeten wegvalt. Want de
man weet wat er destijds is gebeurd. Hij weet wat Leigh
en Callie hebben gedaan. En tenzij ze hem stoppen, zal
hij hun levens verwoesten… Over Valse getuige
'Plotseling duikt een gedeeld geheim weer op in het leven
van twee zussen, die nu de confrontatie moeten aangaan
met een duistere, angstaanjagende werkelijkheid. Dit
verhaal met zijn veelzijdige personages en vernuftige plot
grijpt je zo aan dat je het in één adem wilt uitlezen.
Slaughters allerbeste.' – Camilla Läckberg ‘Slaughter
heeft een meesterstuk afgeleverd met de doordachte
intrige, de indringende karakters, vloeiende dialogen en
de sneltreinvaart.’ –VN Detective & Thrillergids
Brandbaar Jane Casey 2011-05-11 Londen wordt
opgeschrikt door een seriemoordenaar. Vier jonge
vrouwen zijn op afschuwelijke wijze vermoord en daarna
in brand gestoken. Dan valt er een vijfde slachtoffer...
Maeve Kerrigan is een jonge, ambitieuze rechercheur. Ze
is vastbesloten de moordenaar te vinden voordat er nog
meer doden vallen. Vol overgave stort ze zich op het
onderzoek en duikt ze in het verleden van het laatste
slachtoffer, Rebecca Haworth. Als ze meer over Rebecca
te weten komt - en over haar praat met haar vrienden en
familieleden - groeit de twijfel: is Rebecca wel het vijfde
slachtoffer van de seriemoordenaar? Of heeft iemand
geprobeerd zich achter de 'The Burning Man' te
verschuilen? Maeve zet alles op alles om de moordenaar

te vinden.
Het gewicht van bloed Laura McHugh 2014-08-07 De
zeventienjarige Lucy Dane rouwt om de brute moord op
haar vriendin Cheri. Het lichaam van het meisje is een
jaar na haar vermissing gevonden in een holle, dode
boom. Als Lucy in een verlaten caravan op het land van
haar oom een kettinkje van Cheri vindt, is ze vastbesloten
uit te zoeken wat er is gebeurd. In het afgelegen stadje
Henbane blijven geheimen niet lang verborgen en Lucys
zoektocht leidt onverwacht ook naar haar eigen verleden.
Haar moeder is kort na haar geboorte spoorloos
verdwenen, en al snel blijktdeze vermissing onlosmakelijk
verbonden met het lot van Cheri. Terwijl Lucy worstelt met
angstige vermoedens over de schaduwkant van Henbane
probeert ze de gevaarlijke geheimen van haar familie te
ontrafelen. Laura McHugh woont met haar gezin in
Missouri. Het gewicht van bloed is haar debuut en is
persoonlijk door Karin Slaughter uitgekozen voor de
Cargo-imprint Slaughterhouse.
Bluebird, bluebird Attica Locke 2019-04-24 Kort na elkaar
worden er twee lichamen gevonden in het moeras van
Lark, een stadje in Oost-Texas. De slachtoffers zijn een
zwarte advocaat uit Chicago en een witte lokale vrouw.
De zwarte Texas Ranger Darren Mathews heeft Texas
jaren geleden ingeruild voor Chicago, maar besluit tijdelijk
terug te keren naar zijn geboortegrond als hij over de
moorden hoort. Hij vermoedt dat de gewelddadige,
racistische bende van de Aryan Brotherhood of Texas iets
met de zaak te maken heeft en mengt zich – ondanks het
feit dat hij tijdelijk geschorst is – in het onderzoek. Met
elke nieuwe ontwikkeling raakt Darren verder verstrikt in

de gevaren en moeilijkheden van een staat waar racisme
nog aan de orde van de dag is en de wet niet voor
iedereen gelijk is.
Profile C.D. Blizzard 2002-10 ? A Pulse Pounding
Adrenalin Rush! ?????????? Special Agent Joe Cross of
the Federal Bureau of Investigations scrambles to find a
killer who represents his biggest failure to date. Twelve
years ago, a man killed a young girl and got away with it.
Now he's at it again. But this time Joe is determined not to
fail. Leaving his family behind, he travels to Florida and
begins the arduous task of sifting through impossible
evidence in an unfamiliar environment. The killer expertly
evades the local talent, leaving nothing behind as
evidence, but his obsession with a woman of innocent
appeal may become his inevitable ruin. Excerpt: Before
she could move, he stood up and turned to face her, his
expression soft now, almost friendly. She hesitated,
momentarily confused. Maybe she was wrong. Maybe he
wasn't angry. "Hi," he called. She sputtered a greeting in
return, but there was still something about him that made
her nervous. Something.... Out of her peripheral vision,
she caught sight of a white patch on the ground. Thinking
maybe it was his hiking gear, she looked beyond him, to
the spot where he'd been crouching just moments before,
and felt the bite of cold winter air pierce her lungs as she
gasped in alarm. A pair of bare legs was sticking out of
the midst of the palmetto patch, lifeless and still. She
stared for what seemed like an eternity, her brain barely
grasping what she was seeing. She was having trouble
registering it, putting it all together in her head, but when
the reality finally hit, her entire body began to tremble.

She lifted her eyes back to his face, searching, hoping
she was wrong. He smiled, and the blood froze in her
veins. He stared at the hiker. The fear literally boiled off
her, so powerfully alluring that he could practically smell it.
She'd seen the body. There was no question. He had no
choice now but to kill her. Not a bad bargain as far as he
was concerned. She stood there staring, frozen by her
own fear. He'd seen the look a dozen times before, and
he knew what it meant. She was immobilized by terror,
confused, searching for a way out, but not quite
comprehending. He glanced around, made sure that she
was alone, and his smile broadened. Suzanne's heart
began to race, and the sound of her own blood throbbing
through her ears made it almost impossible to hear
anything else. There was a pain in her chest, a
squeezing, suffocating sort of pain. Her body was
providing her with the perfect burst of adrenaline to flee,
but she couldn't seem to make her feet move. All she
could do was stand there and stare at him in abject terror,
her mind cataloging every detail of his face. He was so
handsome, so clean-cut. So benign. He hardly looked like
what she thought a killer should. She couldn't seem to
tear her gaze away from his, couldn't seem to do much of
anything at all. God, why couldn't she run? Why was she
just standing there like an empty-headed fool when she
knew she should run--must run! Yet, the futility of even
making an attempt.... What was the point in giving in to
such a conditioned response when she knew it was
hopeless, utterly hopeless? He took a step toward her.
She gave a little whimpering gasp and stumbled
backwards. He laughed, a lethal whisper of sound, and

took another step forward. His movements were slow, selfassured, like he knew he couldn't possibly lose. A second
later, she heard an odd scream burst through the forest,
echoing off the surrounding trees. She was so terrified
that it took her a moment before she realized the scream
had been her own. She was so intent on getting out of
there, getting away. Dammit, there had to be a chance.
Dear God, please give me a chance, she mentally
screamed. She twisted around, prepared to run, felt her
booted foot snag on something. A damn tree root! Her
arms flailed the air for one terrifying moment, and then
she managed to right herself again. She lunged forward,
began a stumbling flight back the way she'd come, blindly
tearing through the woods, dodging the tree branches that
slapped at her body and pulled at her hair as she passed.
Her breath became a ragged wheeze. Her lungs felt like
they would burst. And the whole time her legs were
pumping hard to get her out of danger, she knew...she
was never going to make it. She would never waste
another second resenting her ex-husband. Would never
again enjoy the cool crisp country air, the wisps of white
clouds in an otherwise clear blue sky. She would never be
thrilled at catching sight of a meteor on a dark night, never
feel the touch of a man's fingers caressing her face. She
was going to die. This man was going to kill her. She
knew that as surely as she knew the sun was still shining.
She was already losing ground. Her legs burned from the
effort, the strain she was forcing on them. She'd always
been an athletic person, had always been in good shape,
but she knew she couldn't run forever. Not at top speed.
Eventually, she would exhaust herself, and then.... He

would be there. With a sinking sort of dread, she felt it
coming. She was flagging already. She wasn't going to
make it. God, she wasn't going to make it! Mystery, Serial
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De vreemde bekende Jane Casey 2014-01-15 Drie
vrouwen zijn gewurgd in de geborgenheid van hun eigen
huis. Er lijkt een sadistische moordenaar aan het werk die

de vrouwen gekend moeten hebben, want in geen van de
gevallen zijn inbraaksporen gevonden. Dit is vooralsnog
het enige aanknopingspunt voor Maeve Kerrigan in haar
onderzoek. Steeds meer informatie wijst naar een zeer
onwaarschijnlijke dader: haar eigen collega Josh
Derwent. Aanvankelijk weigert Maeve te geloven dat Josh
meer zou kunnen weten, maar geheimen uit zijn verleden
beginnen zich te ontrafelen: het is niet de eerste keer dat
hij van moord wordt beschuldigd. En hoe goed kent ze
hem nou echt? Met De vreemde bekende bewijst Casey
opnieuw dat ze een thrillerschrijfster van formaat is: ze
biedt personages die zich sterk ontwikkelen, een
spannende plot en een lekker leesbare stijl.
Glazen vleugels Katrine Engberg 2020-04-07 Een
bezorger maakt zijn rondje door het centrum van
Kopenhagen en doet een macabere vondst: het naakte
lichaam van een dode vrouw ligt in een fontein op een
van de hoofdstraten van de stad... Zaterdag 14 oktober.
De afdeling hartbewaking in het Rigs-ziekenhuis van
Kopenhagen. Een verpleegkundige vult een injectiespuit
met een overdosis medicatie en loopt de kamer binnen
van een oudere patiënt. Zes dagen eerder. Een bezorger
maakt zijn rondje door het centrum van Kopenhagen en
doet een macabere vondst: het naakte lichaam van een
dode vrouw ligt in een fontein in een van de hoofdstraten
van de stad. Symmetrische snijwonden zijn zichtbaar op
haar hele lichaam – ze lijkt te zijn doodgebloed.
Rechercheur Jeppe Kørner krijgt de zaak toegewezen.
Het onderzoek leidt hem en zijn team naar het hart van
het zorgsysteem. Een wereld waar vuile ambitie en
corruptie een grotere plaats innemen dan empathie en

medemenselijkheid. En intussen tikken de uren weg tot
de volgende moord...
Lieve dochter Elizabeth Little 2015-02-24 Janie heeft alles
aan haar moeder te danken. Haar looks. Haar geld. Haar
strafblad. De voormalige `It-Girl Janie Jenkins is sluw,
bloedmooi en ze komt net uit de gevangenis. Tien jaar
geleden, op het hoogtepunt van haar roem, werd ze
veroordeeld voor de moord op haar moeder. Als ze
vrijkomt na een vormfout, gaat ze incognito op zoek naar
de waarheid achter haar moeders laatste woorden, met
behulp van slechts een vage aanwijzing. Er is echter één
probleempje: ze weet niet of zijzelf de moordenaar is ze is
haar geheugen kwijt. Ze weet alleen dat ze een
bloedhekel had aan haar moeder. Maar heeft ze haar ook
vermoord? Ze belandt in een gehucht in South Dakota,
waar de kleurrijke dorpsbewoners er een vreemde
levensstijl op nahouden. Intussen zit de paparazzi,
overtuigd van haar schuld, haar op de hielen en moet ze
alles op alles zetten om undercover te blijven. Met behulp
van een oude foto, een verlaten huis en een dagboek in
geheimtaal probeert Janie de puzzelstukjes in elkaar te
passen. #lievedochter
Allesbehalve oké Laura Steven 2018-04-13 Izzy O'Neill
hier! Straatarme wees, ambitieuze cabaretier en
Ongelooflijke Slet, als je de roddelsites tenminste mag
geloven... Izzy had nooit verwacht dat ze op haar
achttiende het slachtoffer zou zijn van een internationaal
online schandaal. Maar als expliciete foto's van haar met
de zoon van een politicus online komen te staan, laten
treiteraars niets van haar heel. Gewapend met een
enorme bak nacho's en haar beste vriendin Ajita als steun

en toeverlaat, probeert ze het van zich af te lachen. Maar
als het dagelijkse slutshaming verergert, leert ze snel dat
de wereld tienermeiden niet oké behandelt. Allesbehalve
oké zelfs. Laura Steven is auteur, journalist en
scenarioschrijver. Ze heeft een master in Creative Writing
en werkt bij een non-profitorganisatie die vrouwen in de
creatieve sector steunt. Met haar tv-pilot Clickbait stond
ze in 2016 in de finale van The Sitcom Mission van de
British Comedy Guide. Allesbehalve oké is haar eerste
YA-titel.
Deadly Silence: Blood Brothers Book 1 Rebecca Zanetti
2016-10-04 Deadly Silence is the first book in New York
Times bestselling author Rebecca Zanetti's breathtaking
romantic suspense series, Blood Brothers, that will be
loved by fans of Karen Rose, Kylie Brant, Elaine Levine,
Maya Banks's KGI series and Lisa Jackson. Run for your
life... And don't look back. Paralegal Zara Remington is in
over her head. Helping out a friend has put not only her
job but her life in jeopardy. Zara needs help from
someone she can trust - she just doesn't expect it to be
the mysterious PI who recently appeared in her life. Ryker
Jones has problems of his own, including recovering from
his investigative agency's recent brutal loss of a client. He
wants to keep Zara at arm's length - and protect her from
the reality of what he's running from. But when danger
arrives on Zara's doorstep, Ryker can't walk away. He
might be the only one who can save her - if his deadly
past doesn't catch up with them first... For more addictive
romantic suspense look out for the rest of the titles in the
Blood Brothers and Sin Brothers series. And for thrilling
passion played out against a dangerous race for survival,

look for the titles in The Scorpius Syndrome series:
Mercury Striking, Shadow Falling, Justice Ascending.
Sluit alle deuren Riley Sager 2019-10-08 Sluit alle deuren
is de nieuwste thriller van Riley Sager, bekend van De
laatste meisjes en Mijn laatste leugen. Spannend van
begin tot eind. Sluit alle deuren is de nieuwste thriller van
Riley Sager, bekend van De laatste meisjes en Mijn
laatste leugen. Spannend van begin tot eind; Stephen
King, Karin Slaughter en Lisa Gardner zijn al fan. In Sluit
alle deuren begint Jules Larsen aan een nieuwe baan als
housesitter in het exclusieve appartementencomplex Het
Bartholomew in Manhattan, New York. Er zijn maar een
paar regels: geen bezoek ontvangen, elke avond in het
appartement doorbrengen en de andere bewoners niet
storen. Jules staat op straat, dus ze is maar wat blij met
dit buitenkansje om haar oude leven achter zich te laten.
Ze valt een beetje uit de toon tussen de superrijken, maar
trekt op met een andere oppasser, Ingrid. Niets is wat het
lijkt, vertelt Ingrid, die met de dag banger lijkt te worden.
Jules doet haar angst af als onzin, maar dan verdwijnt
Ingrid spoorloos en komt Jules erachter dat zij niet de
eerste oppasser is die vermist raakt. ‘Strakke plot.’ – The
New York Times
De verdwenen stad Camilla Sten 2019-08-02 'Deze thriller
doet me aan Stephen King denken en heeft me van de
eerste tot de laatste bladzijde gegrepen. Camilla Sten is
een auteur om goed in de gaten te houden.' - Camilla
Grebe, auteur en winnaar van de prestigieuze prijs Best
Scandinavian Suspense 2018. Een klein Zweeds dorp in
de jaren vijftig komt groot in het nieuws als de hele
populatie van de stad zonder één aanwijzing verdwijnt.

Het mysterie wordt niet opgelost en al snel raakt de
gebeurtenis in de vergetelheid. Alice groeit op met een
fascinatie voor deze wonderlijke gebeurtenis uit het
verleden. Haar grootmoeder heeft haar het verhaal
verteld. Zij verloor haar hele familie tijdens deze
onverklaarbare verdwijning. Als Alice volwassen is,
verzamelt ze een groep vrienden met wie ze een
documentaire over dit fenomeen wil maken. Met als doel:
voor eens en altijd uitzoeken wat er echt is gebeurd. De
groep vrienden is de eerste in vijftig jaar die deze
vreemde 'dodenstad' bezoekt. Al beginnen ze daaraan te
twijfelen als ze er eenmaal zijn.
Galgenveld John Sandford 2016-08-09 Op een mooie
zomeravond heeft Layton Carlson jr. uit Red Wing,
Minnesota eindelijk eens geluk. Hij heeft de perfecte plek
gevonden om alleen te zijn met zijn vriendinnetje: een
afgelegen boerderij midden tussen de maisvelden. Er is
maar één probleem: de stank. Die is verschrikkelijk.
Layton belt de lokale sheriff, en als die op onderzoek
uitgaat vindt hij een lijk in een watertank. En nog een, en
nog een... Tegen de tijd dat Lucas Davenport ter plaatse
is, heeft de politie vijftien lichamen gevonden. En het
einde is nog niet in zicht. De slachtoffers blijken te zijn
vermoord over een jarenlange periode. Elke zomer één
moord, met de regelmaat van de klok. Hoe kon dit
gebeuren zonder dat iemand het ooit merkte? Eén ding is
zeker: de moordenaar woont vlakbij. Het is waarschijnlijk
iemand die ze elke dag tegenkomen... br>
De stalker in de nacht Robert Bryndza 2018-06-12
‘Stalker in de nacht is een topthriller die je via
onverwachte wendingen meevoert naar een verrassend

einde.’ Margriet Het zijn stuk voor stuk alleenstaande
mannen. Allemaal met een teruggetrokken en een weinig
opmerkelijk -leven. Ze zijn ook allemaal dood. Midden in
een broeierig hete zomernacht wordt inspecteur Erika
Foster opgeroepen. Een dokter is thuis in zijn bed gevonden, gestikt. Zijn polsen zijn vastgemaakt en zijn
ogen puilen uit door de doorschijnende plastic zak die
strak om zijn hoofd is gebonden. Een paar dagen later
wordt een tweede slachtoffer gevonden, in exact dezelfde
omstandigheden. Wat linkt de slachtoffers aan elkaar en
aan hun moordenaar? Waarom is er zo weinig bekend
over hun verleden? Als Erika en haar team de zaak
onderzoeken, stuiten ze op een zeer -berekenende dader,
die zijn prooi al lang van tevoren stalkt – en dan op het
juiste moment toeslaat. De pers over Stalker in de nacht.
‘Een meeslepend steekspel. Een prima speurder waar ik
meer van wil horen.’ Trouw ‘Goed nieuws; er is een
nieuwe, sterke Britse inspecteur opgestaan: Erika Foster.’
Zin ‘Intrigerend... de Erika Foster-reeks kan zeker iets
toevoegen aan het welgevulde rijk der spannende
boeken.’ De Telegraaf
Voor het donker thuis Riley Sager 2021-03-12 Voor het
donker thuis is de nieuwste thriller van Riley Sager,
bekend van De laatste meisjes en Mijn laatste leugen.
Voor de fans van Netflix' The Haunting of Hill House.
Spannend van begin tot eind. Voor het donker thuis is de
razend spannende nieuwe thriller van bestsellerauteur
Riley Sager, auteur van De laatste meisjes, Mijn laatste
leugen en Sluit alle deuren. Hoe was het om in dat huis te
wonen? Maggie Holt is die vraag wel gewend.
Vijfentwintig jaar geleden verhuisde ze met haar ouders,

Ewan en Jess, naar Baneberry Hall, een negentiendeeeuws landhuis in Vermont. Drie weken later waren ze er
halsoverkop uit vertrokken; een traumatische gebeurtenis
waarover Ewan later een bestseller zou schrijven.
Tegenwoordig knapt Maggie oude woningen op en ze kan
zich de gebeurtenissen van toen nauwelijks herinneren.
Ze gelooft ook eigenlijk geen woord van wat er in haar
vaders boek staat. Wanneer ze na zijn dood Baneberry
Hall erft, gaat ze terug naar de plek waar het allemaal
begon. Ze is van plan om het pand een facelift te geven
en te verkopen. Haar terugkeer wordt met argusogen
bekeken door de inwoners, want het kleine stadje is er
niet goed vanaf gekomen in haar vaders boek. Zodra
Maggie over de drempel van Baneberry Hall stapt begint
ze zich af te vragen of er toch geen waarheid in het boek
schuilt. Van Riley Sagers boeken zijn inmiddels ruim
40.000 exemplaren verkocht in Nederland en België. Voor
het donker thuis is de perfecte read voor de fans van
Netflix' The Haunting of Hill House. ‘Deze pakkende
thriller is een must-read!’ – J.D. Barker ‘Een heerlijk
beangstigend boek. Dit moet je lezen wanneer het donker
wordt, als de wind huilt en er in de verte een raam
klappert. Zorg dat je dicht bij een lichtschakelaar zit. Die
zou je weleens nodig kunnen hebben.’ – Ruth Ware
‘Wederom een adembenemende hit van Sager.’ –
Booklist ‘King of thrillers Sager is terug met een verhaal
over een vrouw die terugkeert naar haar ouderlijk huis;
een horrorsetting bij uitstek en goed voor een
razendsnelle hartslag en kippenvel.’ – Newsweek ‘Een
verslavende thriller.’ – The Washington Post
De vijfde vrouw James Patterson 2021-03-01 New York

Times bestsellerauteur James Patterson bewijst in ‘De
vijfde vrouw’ opnieuw het enorme succes van de
Women’s Murder Club en introduceert in het vijfde deel
van de reeks een nieuwe vriendin! Lindsay's collega, de
advocate Yuki, vraagt haar om hulp wanneer haar
moeder op mysterieuze wijze overlijdt in het ziekenhuis.
Al gauw ontdekken de vriendinnen dat er meerdere
patiënten om het leven zijn gekomen die genezen waren
verklaard. Wat voor zieke geest haalt het in zijn hoofd om
te moorden in een ziekenhuis? James Patterson (1947) is
een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop,
die tot 1996 eveneens werkzaam was als reclamemaker.
Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken
gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen
exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op nummer
één op de bestsellerlijst van de New York Times,
waaronder President vermist, dat hij samen met Bill
Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de
meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit.
Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en
Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn
verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans en
kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn
schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij
verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen
gekregen, waaronder de Edgar Award van de Mystery
Writers of America en de Literarian Award van de
National Book Foundation.
Door het sleutelgat Ruth Ware 2020-04-23 Een
huiveringwekkende en fascinerende thriller van Ruth
Ware, bekend van de bestseller In een donker, donker

bos. Hun droomhuis wordt hun ergste nachtmerrie.
Wanneer Rowan online een vacature tegenkomt, lijkt het
bijna te mooi om waar te zijn: een betrekking als
inwonend oppas met een onthutsend riant salaris. Als ze
arriveert bij Heatherbrae House, valt ze meteen als een
blok voor deze luxueuze slimme woning en de perfecte
familie die er woont. Wat ze niet weet is dat ze in een
regelrechte nachtmerrie terechtkomt – een die eindigt met
een dood kind en met Rowan in de cel, beschuldigd van
moord. Ze weet dat ze fouten heeft gemaakt. Maar ze is
niet schuldig – zeker niet aan moord. Wat betekent dat
iemand anders dat wel is...
Tweede leven SJ Watson 2015-02-02 In 'Tweede leven'
van SJ watson wordt Julia geconfronteerd met de
gewelddadige dood van haar zusje Kate in Parijs. Van
Kates huisgenote en beste vriendin hoort ze over het
dubbelleven dat Kate leidde. Wanneer Julia dit tweede
leven van haar zusje onderzoekt, ontmoet ze de
charmante en mysterieuze Lukas. Julia s zoektocht wordt
steeds obsessiever en ze belandt in een
levensgevaarlijke wereld. Evenals in `Voor ik ga slapen'
toont SJ Watson zich een meester in het portretteren van
het totale isolement van de hoofdpersoon en wordt de
lezer meegetrokken in een beklemmend spel van
waarheid en bedrog.
Wildernis Jane Harper 2018-03-27 'Is Alice hier? Heeft ze
het gehaald? Is ze veilig? In de chaos, in het donker was
het onmogelijk om te zeggen wie van de vier vrouwen dit
riep. Later, toen alles erger werd, zou ieder van hen
beweren dat zij het was geweest...' Met enige tegenzin
beginnen vijf vrouwen aan een zware, regenachtige

trektocht. Slechts vier van hen bereiken de eindstreep. De
tocht door het ruige achterland van Australië was bedoeld
om de vijf collega's uit hun kantoorbubbel te halen en zo
meer kracht en teamgevoel te creëren. Aaron Falk, agent
bij de federale politie, is extra geïnteresseerd in de
vermiste vrouw, Alice Russel. Ze is de klokkenluider in
Falks onderzoek - en wist bepaalde geheimen. Over de
firma waar ze werkte en over haar collega's. In plaats van
over een trektocht met een hechte samenwerking als
resultaat, krijgt Falk verhalen te horen over een tocht vol
beschuldigingen, agressie en afbrokkelend vertrouwen.
En hoe dieper hij in de verdwijningszaak duikt, hoe groter
de gevaren lijken te worden...
Run From Fear: Dead Wrong Book 3 (A page-turning
serial killer thriller) Jami Alden 2012-11-05 Run From Fear
is an unputdownable novel of romance, suspense, thrills
and passion from Jami Alden, perfect for fans of Melinda
Leigh, Kendra Elliot, Karen Rose and Laura Griffin. More
than anything, Talia Vega wanted to leave behind her
harrowing past, and she succeeded...until the one man
who knows her darkest secrets wanders into the
restaurant where she works. Now the agonizing memories
come crashing back - along with an undeniable desire for
the ex-Green Beret who rescued her from a sadistic
monster. Jack Brooks knows that showing up
unannounced is purely selfish. Talia doesn't need his
protection, but he can't get the raven-haired beauty out of
his mind. And when a twisted madman is hell-bent on
resurrecting her torturous past, Jack vows to do anything
to keep her safe - even risk his own life to save the only
woman he's ever loved. Don't miss more edge-of-the-seat

suspense from Jami Alden with her sexy, thrilling novels
Beg For Mercy, Hide From Evil and Guilty As Sin.
Ragdoll Daniel Cole 2017-02-21 Voor liefhebbers van
Samuel Bjørk komt nu het ijzingwekkende debuut Ragdoll
van Daniel Cole. Laat je meenemen in dit razend
spannende verhaal. Maar pas op voor de wolf in
schaapskleren... Een lichaam van zes verschillende aan
elkaar genaaide lichaamsdelen wordt in het appartement
tegenover dat van rechercheur Wolf gevonden. Wie heeft
deze gruwelijke lappenpop gecreëerd? Terwijl Wolf
samen met zijn collega’s Baxter en Edmunds achter de
identiteiten van de zes slachtoffers probeert te komen,
krijgt Wolfs ex-vrouw een lijst toegestuurd met zes namen
en de zes data waarop deze mensen zullen worden
vermoord. En Wolfs naam staat erop, als laatste. De
Lappenpopmoordenaar heeft het vonnis bepaald. Wolf zal
sterven op 14 juli. Zullen de rechercheurs Wolfs leven
kunnen redden?
Lijkbloem Anne Mette Hancock 2018-03-28 Journaliste
Heloise Kaldan zit midden in een nachtmerrie: het artikel
waar ze maanden aan heeft gewerkt blijkt gebaseerd op
onjuiste bronnen, en de krant is in rep en roer. Te midden
van dit alles ontvangt ze mysterieuze brieven van ene
Anna Kiel, die al drie jaar wordt gezocht voor de moord op
een jonge advocaat. In de brieven laat Anna Kiel
doorschemeren dat ze Heloise kent, maar Heloise kan
zich daar niets van herinneren. Wanneer er nog een
moord plaatsvindt, beginnen zowel de eigenzinnige
politieman Erik Schäfer als Heloise in de oude zaak te
graven. Heeft Anna Kiel opnieuw toegeslagen, of is er
meer dan één moordenaar? Waarom leiden alle sporen in

de zaak opeens naar Heloise? Is haar eigen leven in
gevaar? Lijkbloem is een originele en ijzersterke
misdaadthriller over wraak, rechtvaardigheid en
vergeving. Toen het boek in april 2017 in Denemarken
verscheen, schoot het onmiddellijk naar de top van de
Deense bestsellerlijsten, waar het maandenlang bleef
staan. Anne Mette Hancock (1979) is journalist en
schrijfster. Ze woont met haar gezin in Kopenhagen.
Lijkbloem is haar debuutroman. 'Niemand wist wie Anne
Mette Hancock was voordat ze ineens aan de top van de
bestsellerlijsten verscheen - de plaats die gewoonlijk
wordt ingenomen door grote jongens als Jo Nesbø en
Jussi Adler-Olsen.'- BT 'Het is briljant. Een klassiek
crimeverhaal - maar van de bovenste plank.'- AARHUS
STIFTSTIDENDE
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