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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...
Stille schreeuw Angela Marsons 2019-12-01 Het eerste deel van de spannende en zeer verslavende Kim Stone-serie Voor de fans van M.J. Arlidge en Robert Bryndza Vijf mensen staan rondom een ondiep graf. Ze hebben om de beurt

The Killing Game: An Eve Duncan Novel 2 Iris Johansen 2001-05-02 A merciless killer on the hunt...an innocent child in his sights... a woman driven to the edge to stop him... The killer knows Eve Duncan all too well. He knows the pain

gegraven. Een graf voor een volwassene zou nog langer hebben geduurd. Het slachtoffer was onschuldig, maar ze hadden geen keus. Hun geheimen moesten bewaard blijven, ten koste van alles. Een gewurgde schooldirectrice blijkt slechts

she feels for her murdered daughter, Bonnie, whose body has never been found. He knows that as one of the nation's top forensic sculptors she'll insist on identifying the nine skeletons unearthed on a bluff near Georgia's Talladega Falls. He

het begin van een reeks gruwelijke moorden die de inwoners van Black Country doet huiveren. Na een lugubere vondst in een voormalig weeshuis realiseert detective Kim Stone zich dat de dader van al deze misdaden één en dezelfde is

knows she won't be able to resist the temptation of believing that one of those skeletons might be her daughter's. But that is only the beginning of the killer's sadistic game. He wants Eve one on one, and he'll use his ace in the hole to make

– en dat hij al dertig jaar actief is. Stone is de enige die de moordenaar kan ontmaskeren, maar ze wordt afgeleid door demonen uit haar verleden. Terwijl zij de duistere gebeurtenissen uit haar jeugd probeert te verwerken, blijft het

sure she complies. And he won't stop playing until he claims the prize he wants most: Eve's life.

dodental stijgen... Over de boeken van Angela Marsons ‘Mijn advies? Lees het direct. Je krijgt er geen spijt van.’ Mark Edwards, bestsellerauteur van Follow You Home ‘Totaal, compleet, volstrekt BRILJANT.’

Dodelijke ambitie Joy Fielding 2013-09-11 Charley Webb schrijft een controversiële column voor een grote krant in Florida. Ze trekt zich niets aan van de kritiek van lezers. Maar nu krijgt ze voor het eerst bedreigingen. Tegen Charley

Bforbookreview.wordpress.com ‘Simpelweg geweldig.’ Thebooknurse.co.uk ‘Fenomenaal. Een echte pageturner.’ Ilovereading.sg ‘Angela Marsons heeft me compleet omvergeblazen.’ Readersretreat.co.uk

zelf, maar ook tegen haar kinderen. De bedreigingen worden grimmiger als ze besluit de biografie van Jill Rohmer te schrijven. Na de moord op drie kleine kinderen wacht Jill in de gevangenis de voltrekking van haar doodstraf af. Charley

Tot stof vergaan / druk 1 Tami Hoag 2004 Een voormalig FBI-agente maakt samen met een vroegere collega jacht op een seriemoordenaar die vrouwen verbrandt.

ontdekt dat Jill een handlanger had, een onbekende man die ze Jack noemt. En Jack weet meer van Charley en haar kinderen dan iemand kan vermoeden...

Beenderhuis Elly Griffiths 2021-10-22 Na de opening van een Middeleeuws graf worden er meer lijken aangetroffen dan verwacht: het lichaam van de curator van ‘t museum ligt naast de kist... Forensisch archeoloog Ruth Galloway doet

A Summer Smile Iris Johansen 2007-11-27 From #1 New York Times bestselling author Iris Johansen comes a classic tale of thrilling adventure and unbound passion, as two people embark on a journey through terror and desire…. At

onderzoek. Deel 4 in de Ruth Galloway-serie. Ruth Galloway woont de opening van een middeleeuwse grafkist bij, maar treft meer lijken aan dan ze had verwacht: het lichaam van de curator van het museum ligt naast de kist. Inspecteur

twenty-one, Zilah Dabala has already survived a harrowing past. Now she’s convinced she can handle anything on her own—even being held hostage by a terrorist group. But Daniel is determined to rescue her. And soon their escape ignites

Harry Nelson wordt erbij geroepen, en hoewel de dood van de curator een natuurlijke oorzaak zou kunnen hebben, zegt zijn gevoel iets anders. Als kort daarna de steenrijke eigenaar van het museum dood wordt aangetroffen, bijt Harry

an intimacy neither has ever known. Once Daniel learns Zilah’s tragic secret, however, he fears she may be lost to him forever. He’s defied death many times over—but can he teach a young woman the healing power of love? Daniel Seifert

zich vast in de zaak. Dreigbrieven aan het adres van het museum brengen Ruth ertoe om de collectie van menselijke beenderen te onderzoeken, maar daarmee komt ze in Nelsons vaarwater. Kan Ruth zich over haar persoonlijke gevoelens

has spent his life on the edge of danger, carrying out high-risk security missions across the globe. But it’s more than adventure that compels him to tempt fate yet again—it’s a young woman in a photograph, a woman whose warm, wise-

heen zetten en de waarheid achterhalen? Nelsons leven hangt er vanaf.

beyond-her-years smile gives Daniel the inexplicable feeling that he’s found something he’s been searching for all along.

De geur van aarde Debbie Macomber 2016-03-01 Susanna Nelson is al jaren getrouwd met een lieve man, heeft leuke kinderen en een fijne baan als onderwijzeres. En dus zou ze gelukkig moeten zijn. Toch voelt ze dat er iets ontbreekt in

Vluchtroute Iris Johansen 2011-10-29 Emily Hudson wordt tijdens een werkbezoek in Afghanistan gegijzeld. Ze wordt ervan beschuldigd een kostbaar voorwerp in haar bezit te hebben dat naar een schat leidt. Ex-CIA agent John Garrett

haar leven. Waarom moet ze opeens voortdurend denken aan haar eerste vriendje? Hij verdween toen ze achttien was - in hetzelfde jaar waarin haar broer stierf. Ze besluit voor één zomer terug te gaan naar Colville, het plaatsje waar ze is

kan Emily ternauwernood redden haar collega wordt vermoord. Vanaf dat moment moet hij haar beschermen tegen de gijzelnemers, die koste wat het kost de miljoenenschat in handen willen krijgen. Tijdens een bloedstollende

geboren en getogen en waar haar moeder nog steeds woont. Daarmee keert ze niet alleen terug naar het ouderlijk huis, naar haar schoolvriendinnen en de tuin waar ze vroeger zo dol op was. Maar ook naar het verleden, en naar de keuzes

achtervolging komen John en Emily beiden in levensgevaar Iris Johansen is een van de populairste thrillerschrijfsters van Amerika. Wereldwijd zijn er al meer dan 27 miljoen boeken van haar verkocht. Eerder verschenen van haar o.a. De

die haar leven tot dat moment hebben bepaald...

sirocco, Pandoras dochter en Donkere zomer.

The Ugly Duckling Iris Johansen 2011-05-04 If fate suddenly made you more beautiful that you ever dreamed possible, would it be the beginning of a fairy tale, or your worst nightmare? The brutal attack should have killed anybody, but

Killing Game, the 10c Hc/Aud Flr Iris Johansen 1999-09-01

Nell Calder did more than survive. She emerged a woman transformed, with an exquisite beauty found only in fairy tales. Nell Calder deserved a happy ending. Instead, her descent into terror has just begun. Her attacker is still on the hunt,

Brand verzekerd Don Winslow 2011-05-05 Jack Wade is de beste in het vak van verzekeringsexpert, maar vol onvervulde verlangens: een eenzame doler. Hij onderzoekt brandstichtingen, begrijpt alles van brand maar weinig van mensen.

determined to finish what he's started. And Nell, protected by a new face, is just as determined to fight back and take her revenge. But to catch her prey, she will have to expose herself—even if it makes her a killer's prime target.

Na zijn oneervolle ontslag bij de politie heeft hij besloten nooit, maar dan ook nooit meer persoonlijk betrokken te raken bij de zaken. Tot de mooie, tragische Pamela Vale de vuurdood sterft en hij ontdekt dat ze de halfzus was van de enige

Final Target Iris Johansen 2001 Following six bestselling thrillers, Johansen returns with an explosive new novel reprising a popular character from "The Search". The president's daughter has fallen into the darkness of severe catatonic

vrouw die hem heeft weten te raken. Wanneer bij de lijkschouwing geen rooksporen in de longen van het slachtoffer worden aangetroffen, ruikt Jack dat er iets goed mis is. Don Winslow schrijft en doet detectivewerk: hij helpt getuigen

trauma after witnessing the murder of her nanny and the Secret Service agents on duty to protect her. Melissa Riley is attempting to help young Cassie, little knowing that there's a dangerous international game of intrigue under way.

met de voorbereiding op een proces en adviseert bij onderzoeken. Verder is hij een (ijs)hockeyfan en een gedreven maar weinig succesvolle forelvisser.

The Bullet Iris Johansen 2021-06-08 From a #1 New York Times bestselling author, a woman finally gets her happily-ever-after ending with the man she loves—until a woman on the run shows up on her doorstep with enough secrets to

De laatste engel Tami Hoag 2017-03-30 Het is zo'n meedogenloze misdaad, dat het de levens van zelfs de meest geharde politiemensen verandert. De moorden op de familie Haas laten een litteken achter bij de hele gemeenschap. Iedereen is

get them all killed.

het erover eens dat een veroordeling van de seriemoordenaar, Karl Dahl, een begin van verwerking kan zijn. Alleen rechter Carey Moore lijkt die nog in de weg te staan. Haar oordeel dat Dahls eerdere strafblad niet tegen hem mag

Long After Midnight Iris Johansen 2003-08-26 She wanted to save lives. The killer wanted to end hers. The first warning was triggered hundreds of miles away. The second warning exploded only yards from where she and her son stood.

worden gebruikt, veroorzaakt een publiek protest. Wanneer rechter Moore door een onbekende wordt aangevallen, worden twee toprecher-cheurs, Sam Kovacs en zijn partner Nikki Liska, opgeroepen om dit misdrijf te onderzoeken. Maar

Now Kate Denby realizes the frightening truth: She is somebody's target. Danger has arrived in Kate's backyard with a vengeance. And the gifted scientist is awakening to a nightmare world where a ruthless killer is stalking her...where

als Karl Dahl uit gevangenschap ontsnapt, loopt alles uit de hand. Dan wordt de rechter ontvoerd. Is iemand bezig met een gruwelijke wraakactie?

her innocent son is considered expendable...and where the medical research to which she has devoted her life is the same research that could get her killed. Her only hope of protecting her family and making that medical breakthrough is to

And Then You Die Iris Johansen 2003-08-26 She expected sunshine and balmy breezes. What she saw was everyone's worst nightmare. Bess Grady has heard the unmistakable sound before. She knows what it means. But not even the eerie

elude her enemy until she can face him on her own ground, on her own terms—and destroy him.

lament of the howling dogs can prepare her for what has taken place in the small village. The seasoned photojournalist had been sent there on an easy assignment, and now she has stumbled upon something she was never meant to see.

The Tiger Prince Iris Johansen 2009-07-29 The heather-scented hills of the Scottish highlands come to life in a mesmerizing novel about a wickedly disturbing man who transforms a hardheaded businesswoman into a willing slave of passion.

Amid chaos and fear, she joins forces with an intimidating stranger, a man whose alliances are unclear but whose methods have a way of leaving bodies in his wake. For what she has witnessed is only the first stage in a plan of terror that

Slaap zacht Lisa Jackson 2012-06-21 Een vrouw wordt wakker in een duistere, afgesloten ruimte. Van boven hoort ze gedempt, wreed gelach, gevolgd door het geluid van aarde die wordt gestort. Pure doodsangst overweldigt haar als ze

may kill us all. And she has no choice but to stop it—or die trying....

zich realiseert dat ze levend begraven wordt. Haar laatste adem is een schreeuw die niemand, behalve een sadistische moordenaar, kan horen. Voor journalist Nikki Gillette is dit schokkende verhaal een kans om te ontsnappen uit Savannah

The Face of Deception Iris Johansen 2003-08-26 An unidentified skull... A trail of terrifying secrets... And a woman whose talented hands could reveal the shocking truth... As a forensic sculptor, Eve Duncan helps identify the dead from their

en carriere te maken. Dan wordt er opnieuw een lijk gevonden. En nog een. Bij elke huiveringwekkende ontdekking groeit Nikkis angst. Als de seriemoordenaar haar steeds meer in zijn greep krijgt, beseft ze nog niet hoe dicht ze bij de

skulls. Her own daughter murdered and her body never found, the job is Eve's way of coming to terms with her personal nightmare. But more terror lies ahead when she accepts work from billionaire John Logan. Beneath her gifted hands

waarheid is - en hoe dodelijk die kan zijn.

a face emerges from the skull he has given her to reconstruct—a face no one was ever meant to see. Now Eve is trapped in a frightening web of murder and deceit. Powerful enemies are determined to cover up the truth, and they will

Het helse rad Preston & Child 2009-10-31 Even dachten we dat we de enigmatische en briljante FBI-agent Aloysius Pendergast niet meer terug zouden zien na de titanenstrijd met zijn boosaardige tweelingbroer Diogenes in Dodenboek.

make certain that truth goes to the grave...even if Eve gets buried with it.

Maar... Pendergast en zijn beschermelinge Constance bezoeken het Tibetaanse klooster waar hij in de boeddhistische leer is ingewijd, op zoek naar zielenrust voor haar. Daar blijkt een ongekend gevaarlijk kunstvoorwerp gestolen te zijn, dat

The Search Iris Johansen 2000 The author of The Killing Game brings back Sarah Patrick, working search and rescue with Monty, her golden retriever who's part of the ATF K-9 unit, on a perilous new assignment to locate a kidnapped

de monniken generaties lang met hun leven hebben verdedigd. Ze zijn wanhopig. Pendergast besluit het op te sporen, al weet hij er maar bitter weinig van. Ook de monniken kunnen hem niet wijzer maken: ze hebben er nooit een blik op

scientist. 150,000 first printing.

geworpen, want alleen al ernaar kijken zou de ongekende krachten ervan ontketenen. De speurtocht brengt Pendergast en Constance naar de Britannia, 's werelds grootste en meest luxueuze oceaanstomer ooit en leidt tot een Atlantische

The Killing Game Iris Johansen 2003-08-26 A merciless killer on the hunt...an innocent child in his sights...a woman driven to the edge to stop him... The killer knows Eve Duncan all too well. He knows the pain she feels for her murdered

oversteek die strak staat van spanning en onverwacht gevaar. En... is Pendergasts tweelingbroer en aartsvijand nu echt dood? Preston & Child schreven eerder de zelfstandig leesbare Pendergast-thrillers Dodenboek, Dans des Doods,

daughter, Bonnie, whose body has never been found. He knows that as one of the nation's top forensic sculptors she'll insist on identifying the nine skeletons unearthed on a bluff near Georgia's Talladega Falls. He knows she won't be able to

Hellevuur, Kraaienvoer, De Gruwelkamer, De Onderwereld en De vloek van het oerwoud.

resist the temptation of believing that one of those skeletons might be her daughter's. But that is only the beginning of the killer's sadistic game. He wants Eve one on one, and he'll use his ace in the hole to make sure she complies. And he

The Killing Game Iris Johansen 2012-07-12 A merciless killer on the hunt . . . An innocent child in his sights . . . A woman driven to the edge to stop him . . . The killer knows Eve Duncan all too well. He knows the pain she feels for her

won't stop playing until he claims the prize he wants most: Eve's life.

murdered daughter, Bonnie, whose body has never been found. He knows that as one of the nation's top forensic sculptors she'll insist on identifying the nine skeletons unearthed on a bluff near Georgia's Talladega Falls. He knows she won't

De laatste troef Sandra Brown 2020-04-08 ‘Wil je in één keer uitlezen.’ Libelle FBI-agent Drex Easton zit al jaren achter een misdadiger aan die hij ervan verdenkt acht rijke vrouwen te hebben vermoord. De enige overeenkomst tussen de

be able to resist the temptation of believing that one of those skeletons might be her daughter's. But that is only the beginning of the killer's sadistic game. He wants Eve one on one, and he'll use his ace in the hole to make sure she complies.

zaken is dat er ‘een nieuwe man’ in het leven van de slachtoffers zou zijn. Drex is ervan overtuigd dat Jasper Ford, de man die hij kent als Weston Graham, de moordenaar is. Jasper Ford is sinds kort getrouwd met Talia Shafer, een

And he won't stop playing until he claims the prize he wants most: Eve's life.

succesvolle, rijke zakenvrouw. Drex gaat undercover als hun nieuwe buurman, maar er dreigt een onvoorzien probleem: Drex voelt zich enorm aangetrokken tot Talia. Maar is Talia een onschuldig slachtoffer of een medeplichtige? Over de

Donkere zomer Iris Johansen 2011-04-04 Dierenarts Devon Brady is tijdelijk aan het werk op een Caraïbisch eiland wanneer er een zwarte labrador met een schotwond wordt binnengebracht. Zijn baas Jude Marrok is woedend en gaat op

boeken van Sandra Brown ‘Spanning die zijn tanden in je zet.’ Stephen King ‘Sandra Brown stelt nooit teleur!’ Cosmopolitan ‘Brown is een ware meester in het beschrijven van passie.’ Publishers Weekly

zoek naar de schutter, maar komt niet meer terug. Hij laat een briefje voor Devon achter waarin hij haar vraagt zijn hond mee terug te nemen naar de Verenigde Staten, met de belofte hem later op te halen. Dan ontdekt Devon dat de hond

The Face of Deception The Killing Game The Search Iris Johansen 1999 When wealthy businessman John Logan offers her a seemingly routine job of recreating the face of an unknown murder victim from a skull, forensic sculptor Eve

een speciale gave heeft: hij kan mensen genezen. En er blijken meer honden met dezelfde gave te zijn. Marrok wordt achtervolgd door mensen uit zijn verleden die de honden in hun bezit willen hebben. Devon raakt verstrikt in hun

Duncan suddenly finds herself the target of ruthless and powerful enemies who will stop at nothing to prevent the truth from being revealed.After the murder of her daughter Bonnie and years of work as a forensic sculptor, Eve had hoped

strijd en haar leven komt op het spel te staan.

to find some solace in semi-retirement. But when her friend Joe Quinn informs her of the unearthing of multiple bodies, including those of children, Eve cannot resist getting caught up. Those bones may be Bonnie's, and somewhere out

Final Target Iris Johansen 2007-12-18 The President’s daughter... The women determined to save her... The man with the power to betray a nation... Melissa Riley arrives at her sister’s isolated Virginia country home to find herself plunged

there is a dangerous serial murderer. With Joe's loyal help, Eve grimly sets out to find a killer. Determined to remain objective, Eve begins to reconstruct the face of one of the victims. But the killer wants her to become involved, and

into a deadly drama. There the renowned Dr. Jessica Riley is attempting to draw the daughter of the President of the United States out of a severe catatonic trauma. The last thing young Cassie Andreas saw was an organized team ruthlessly

manipulates Eve's life like a puppeteer. Terrified of the killer but spurred on by her memories of Bonnie, Eve takes a gamble with her life. She will do whatever the murderer demands: she will be the bait, betting her life for the chance to

murder her nanny and the Secret Service agents sworn to protect her. But to free Cassie, Melissa and Jessica must trust a mysterious, charismatic man. Michael Travis made his fortune in the international underworld. He risked everything

save others. As part of an elite K-9 search and rescue team, Sarah Patrick and her golden retriever, Monty, have a gift for finding what no one else can. But their latest assignment is not like the others. This time Sarah is being forced to take

to save Cassie during that terrible night of bloodshed. And he has entered into a secret bargain with the President. But is his show of concern all a treacherous charade? Melissa and Jessica have no choice but to accept Travis as their ally—and

part in a deadly mission ... by a man who knows enough about her past to ensure her cooperation.

to follow a dangerous plan that will lead them into the world of a killer who’ll destroy anyone standing between him and the...Final Target.

Kijk niet om Elin Hilderbrand 2020-04-08 Vier hecht bevriende stellen lijken het ideale leven te leiden op het idyllische eiland Nantucket, maar schijn kan bedriegen. De families MacAvoy, Kapenash, Drake en Wheeler zijn al sinds

The Wind Dancer Iris Johansen 2010-10-27 A hidden killer . . . A conspiracy of treachery. . . And two people caught in the most desperate game of all . . . In Renaissance Italy, intrigue is as intricate as carved cathedral doors, but none is so

iedereen zich kan herinneren onafscheidelijk en hebben alles wat hun hartje begeert: rijkdom, schoonheid, gezonde kinderen en onvoorwaardelijke liefde. Maar dan komen Tess en Greg MacAvoy op tragische wijze om bij een bootongeluk,

captivating as that surrounding the prized Wind Dancer, the lost treasure of a family—and of the man who will stop at nothing to reclaim it. Lionello Andreas is bound by his vow to guard the exquisite statue. But to recover what is

en hun zeven jaar oude tweeling blijft alleen achter. Al snel daarna worden de eerste scheurtjes in de schijnbaar ideale façade zichtbaar, en blijkt dat er ook in de gelukkigste huwelijken wel degelijk plaats is voor leugens en verraad. Terwijl

rightfully his, he will need the help of a thief—one he can control body and soul. He finds his answer on the treacherous backstreets of Florence, in a sharp-witted young woman whose poverty leaves her no choice. But in the end, the allure

de zes overgebleven vrienden rouwen om de dood van Tess en Greg, komt de ene na de andere pijnlijke waarheid aan het licht. Elk voor zich moeten ze in het reine zien te komen met de harde feiten van het leven. Zal hun vriendschap

of the Wind Dancer, and the ruthlessness of those who would possess her, will catapult them both into a terrifying realm where death may be the most merciful escape.

deze klap ooit nog te boven kunnen komen?

Dit schenk ik jou Iris Johansen 2013-07-08 Iris Johansen Dit schenk ik jou Eerst komt het duister, dan komt de angst... Het lichaam van een jonge vrouw wordt gevonden. Een rood bespatte drinkbeker ligt naast haar. Wanneer forensisch

Chasing the Night Iris Johansen 2011-04-19 A CIA agent's two-year-old child was stolen in the night as a brutal act of vengeance. Now, eight years later, this torment is something Catherine Ling awakens to every day. Her friends, family,

beeldhouwer Eve Duncan eenzelfde bloedbokaal ontvangt, blijkt ze het pad te hebben betreden van Kevin Jelak, een seriemoordenaar die misschien iets weet over haar vermiste dochter Bonnie. En Eve beseft: het dodelijke spel is

and colleagues tell her to let go, move on, accept that her son is never coming back. But she can't. Catherine needs to find someone as driven and obsessed as she is to help her— and that person is Eve Duncan. She knows that Eve shares her

begonnen. Juist diegenen die ze het meest liefheeft en vertrouwt, zal ze nu moeten inschakelen om achter de waarheid te komen. Iris Johansen is een van de populairste thrillerschrijfsters van Amerika. Wereldwijd zijn er al meer dan 30

nightmare, since closure is also something that eludes Eve after the disappearance of her daughter Bonnie. Now, Eve must take her talents as a forensic sculptor to another level, using age progression as a way to unite Catherine with her

miljoen boeken van haar verkocht. Eerder verschenen van haar onder meer De opdracht en Donkere zomer.

child. As Eve gets drawn deeper into Catherine's horror, she must face looming demons of her own. Bonnie's killer is still out there. And a new killer is taunting Eve and Catherine at every turn. Is Catherine's son alive, or not? These two

Winterwater Susanne Jansson 2020-10-15 Welk gruwelijk geheim verbergt het water? Op steeds dezelfde dag in januari verdwijnt een jong kind in de golven. Welk gruwelijk geheim verbergt het water? Martin, zijn vrouw Alexandra en

women endure the worst fear any mother can imagine in Iris Johansen's thrill ride, a gut-wrenching journey into the darkest places of the soul, in Chasing the Night.

hun twee jonge kinderen zijn net verhuisd naar het oude zomerhuis van de familie, op een afgelegen eiland voor de kust van Zweden. Als Martin daar zijn driejarige zoon Adam een paar minuten uit het oog verliest om de telefoon op te

Chaos Patricia Cornwell 2017-01-22 In deze vierentwintigste thriller uit de Kay Scarpetta-serie van Cornwell worden de geloofwaardigheid en professionaliteit van patholoog-anatoom Scarpetta in twijfel getrokken. Chaos is het

nemen, is het jongetje verdwenen. Hij vindt alleen nog het rode emmertje waarmee Adam speelde, dobberend in de zee. De politie concludeert dat Adam is verdronken en sluit het onderzoek. Martin belandt in een diepe depressie en

vierentwintigste boek uit de bloedstollende bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay Scarpetta van auteur Patricia Cornwell. Deze serie betekende Patricia Cornwells doorbraak als grondlegger van de pathologisch-anatomische thriller. Op

zondert zich steeds verder af van zijn gezin, verteerd door schuld. Dan vindt hij op de zolder van het huis een mysterieus logboek waarin melding wordt gemaakt van andere kinderen die in het huis woonden en hun dood vonden in de

een vroege herfstochtend overlijdt de 26-jarige Elisa Vandersteel tijdens een fietstochtje langs de Charles River. Alles lijkt erop dat ze door de bliksem werd getroffen, alleen is het helder weer met geen wolkje aan de lucht. Volgens

zee. Allemaal op dezelfde dag in januari, maar met tientallen jaren ertussen. Martins hoop dat Adam nog leeft wordt aangewakkerd en hij gaat op zoek in de kleine, afgezonderde gemeenschap.

patholoog-anatoom Kay Scarpetta kan er dan ook geen sprake zijn van een ongelukkig toeval. Het onderzoek krijgt een bizarre wending wanneer Kay gedichten ontvangt van een anonieme cyberpestkop, bijgenaamd Tailend Charlie.

Body of Lies Iris Johansen 2003-03-04 Eve Duncan, the signature character of #1 New York Times bestselling author Iris Johansen, thought her past was long buried. Until she finds herself tracking a killer so deceptive he leaves no trace

Wanneer Kay vierentwintig uur na Elisa’s dood het tiende gedicht krijgt, wordt het duidelijk dat de pestkop weleens iets te maken zou kunnen hebben met deze moord. Hij is echter op geen enkele manier te traceren... Patricia Cornwells

behind—except for his victims. Forensic sculptor Eve Duncan has been summoned to Baton Rouge by a high-ranking government official to identify the remains of an unknown murder victim. Eve wants nothing to do with the project. She

werk over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond met de Edgar Award en de

has finally found peace from her own tragic past, living a quiet life with Atlanta detective Joe Quinn and her adopted daughter, Jane. Then a stunning series of seemingly unrelated events turns Eve’s new world upside down. Now, in a

Gold Dagger.

special government facility, she takes on the project of identifying the victim’s skeleton. But she hasn’t even begun when another death occurs. Someone totally ruthless, who can strike anywhere at any time and with seeming immunity, is

De Egyptische sleutel Preston & Child 2018-11-12 Gideon Crew begint aan zijn wellicht laatste avontuur in De Egyptische sleutel, de nieuwste thriller van Preston & Child, de #1-bestsellerauteurs van de Gideon Crew en Pendergast-

determined to put a halt to her work, her life, and the lives of those she loves. Eve has stumbled onto a chilling conspiracy. There is only one person who can give her the devastating truth . . . and he’s already dead.

thrillers. Gideon Crew – de briljante wetenschapper, meesterdief en onverschrokken avonturier – is geschokt als hij hoort dat zijn voormalige werkgever, Eli Glinn, spoorloos is verdwenen en diens hightech lab plotseling wordt gesloten.

Onmisbaar Iris Johansen 2012-07-11 Hoe ver zou jij gaan om je zus te redden? Het leven van de succesvolle computertechnologe Rachel Kirby wordt overschaduwd door de ongeneeslijke ziekte van haar zus Allie. Allie lijdt aan een

En dat terwijl Glinns laboratorium juist bezig was met een onderzoek naar de schijf van Phaistos, de eeuwenlang onvertaald gebleven stenen tablet van een voorheen onontdekte beschaving. Crew is gefascineerd, maar krijgt ondertussen ook

zeldzame aandoening en zal op korte termijn overlijden als er geen medicijn gevonden wordt. Dan krijgt Rachel een geheimzinnige e-mail: een archeoloog heeft in Egypte een aanwijzing gevonden voor een geneesmiddel tegen Allies

grimmig nieuws over zichzelf. Met nog slechts enkele maanden te leven begint Gideon aan wellicht zijn laatste, wereldwijde avontuur – de zoektocht naar een mythische schat. Douglas Preston & Lincoln Child zijn de #1-bestsellerauteurs

ziekte. Rachel is vastberaden het mysterie op te lossen, maar hoe ver kan ze gaan om het leven van haar zus te redden?

van de Pendergast-thrillers en de thrillers over Gideon Crew. De vloek van het oerwoud en De gruwelkamer worden gerekend tot de honderd beste thrillers aller tijden.

Een nieuwe horizon Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 5 – Een nieuwe horizon De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix Vanessa heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze haar echtgenoot

The Persuasion Iris Johansen 2020-06-02 When she becomes a madman's target, Eve Duncan's daughter Jane must team up with longtime love interest Seth Caleb in this suspense novel from the #1 bestselling author of Smokescreen.

verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te beseffen dat de man die er steeds voor haar was in die moeilijke periode inmiddels meer voor haar is geworden dan zomaar een vriend.

Forensic sculptor Eve Duncan and ex-Navy Seal Joe Quinn are about to give Seth Caleb their trust for the most important duty of his life: keeping their daughter, Jane, safe at any cost. Her talent as an artist has caught the attention of a

Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk was dat niet, want hij is al jaren heimelijk verliefd op

brilliant psychopath with a violent past. Seth, Jane's strongest ally and fiercest protector, is determined to keep her out of danger, but that becomes nearly impossible when Jane is forced to take matters into her own hands and confronts the

haar. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is opgebloeid tussen hen. Alleen heeft hij het idee dat hij zijn overleden vriend verraadt als hij iets met haar zou beginnen. Net wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een andere

madman who wants her for himself . . . and wants Seth Caleb dead. As Jane and Seth chase down their bloodthirsty adversary, they finally commit to a life together -- in the culmination of the epic love story that fans have been eagerly

vrouw roet in het eten.

anticipating. As the two come face to face with danger, one thing is made clear: it will take both of them working together to confront and defeat this evil.

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

Drijfzand Iris Johansen 2010-10-11 De nieuwe Eve Duncanthriller! Eve wordt geholpen door een helderziende in de hoop enig spoor van haar dochter te vinden. Het is al jaren geleden dat haar dochter Bonnie is verdwenen, maar nog steeds

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

is Eve Duncan, de forensisch beeldhouwer, geobsedeerd door haar verdwijning. Wanneer een gevaarlijke moordenaar haar belooft meer informatie over Bonnies verblijfplaats te geven, raakt Eve in paniek. Liegt hij, of weet hij echt meer?

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 Nelson leidt het onderzoek en ontdekt al snel dat het oude

Eve schakelt de helderziende Megan Blair in, in de hoop haar dochter eindelijk te vinden. Is Bonnie vermoord? Waar ligt ze dan begraven? Eve zinkt weg in een gevaarlijk moeras. Iris Johansen is een van de populairste thrillerschrijfsters

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

van Amerika. Wereldwijd zijn er tientallen miljoenen boeken van haar verkocht. Eerder verschenen van haar onder andere De narcose, De schedel en Pandora's dochter.

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
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