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contentious battle between Stieg Larsson's life partner, Eva
Gabrielsson, and his father and brother over the future of the
books, as well as the billion dollars at stake in his legacy? · Who
are the emerging Swedish crime writers we should pay attention
to now? · And much, much more!
Jazz Journal International 2008
Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks Rebecca Skloot
2017-11-14 Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische
wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar
kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met
behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de
meest uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan en
rond de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het leven
van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar familie
wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan van de
cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen',
maar laat ons vooral ook kennis maken met Henrietta, haar
verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de
nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de
familie Lacks onlosmakelijk verbonden is met de duistere
geschiedenis van het experimenteren met Afrikaans-Amerikanen,
het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische
strijd over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan
we zijn gemaakt.
The New Yorker 1990
Classic Book Reviews and Timely Stories Charles J. Scott
2021-04-07 Classic Book Reviews and Timely Stories By: Charles J.
Scott We all want to learn from perceptive, intelligent, and
experienced individuals we admire so that we may live better lives
ourselves. Obviously, we need good guidance and a positive
inﬂuence on our thought processes for this purpose. That's why we
read great books from knowledgeable sources and listen to our
role models. Because he likes to reﬂect on the books he has read
and incorporate the favorable impressions they have made on him
into his daily activities, author Charles Scott developed the habit
of writing a series of book reviews and short stories to
commemorate the occasion. The reviews have provided him with a
diving platform, or a jumping-oﬀ point of departure, for making
sound decisions and evaluating his actions. Consequently, the
resulting stories represent a celebration of the life and times in
which he has lived. They are meant to celebrate humanity in an
otherwise uncertain world throughout the ages.
Het recht van de macht David Baldacci 2009-10-28 Tijdens een
klusje in een villawijk is inbreker Luther Whitney ongewild getuige
van een afgrijselijke gebeurtenis: voor zijn ogen wordt een vrouw
doodgeschoten, nadat haar stomdronken minnaar heeft
geprobeerd haar te verkrachten. Het dodelijke schot wordt gelost
door een veiligheidsagent, die verantwoordelijk is voor het leven
van zijn baas. Zijn baas is niemand minder dan de president van
de Verenigde Staten... Tot zijn verbijstering moet Luther toezien
hoe de presidentiële medewerkers alle sporen van de moord
koelbloedig en systematisch uitwissen. Luther weet te
ontsnappen, maar blijft helaas niet onopgemerkt. Geschokt door
deze manifestatie van corruptie en machtsmisbruik neemt hij zich
voor het staatshoofd aan de schandpaal te nagelen. Hij staat voor
de taak de onvoorstelbare waarheid boven tafel te krijgen en het
recht te doen zegevieren...
Drie minuten Anders Roslund 2016-07-05 Ex-crimineel Piet
Hoﬀmann is op de vlucht voor zijn Zweedse verleden. In Colombia
begint hij een nieuw leven. Ogenschijnlijk als persoonlijk beveiliger
van de beruchte guerrillero El Mestizo, in werkelijkheid als

News from Sweden 1955
De terugkeer van de dansleraar Henning Mankell 2012-06-27
Politie-inspecteur Stefan Lindman onderzoekt de moord op zijn
gepensioneerde ex-collega Herbert Molin en vindt op de plaats van
de moord vreemde, bloederige sporen; het blijken de basispassen
van de tango te zijn. Wanneer Lindman ontdekt dat Molin het nazigedachtengoed tot aan zijn dood trouw is gebleven, komt de zaak
in een heel ander daglicht te staan.
The Nation 1920
Italiaanse schoenen Henning Mankell 2011-10-24 Fredrik woont
alleen op een eiland. Op een morgen ziet hij een vrouw op het ijs.
Het is Harriet, de vrouw die hij bijna veertig jaar geleden verliet.
Ze heeft niet lang meer te leven en vraagt Fredrik haar mee te
nemen naar een vennetje in het bos, waar ze ooit zouden gaan
zwemmen als ze getrouwd waren. Dit is het begin van een reis
door het winterse Zweden, maar ook door Fredriks eigen leven.
Zal hij verantwoording nemen voor de catastrofe die hij ooit
veroorzaakte?
A Darker Shade John-Henri Holmberg 2013-12-10 Original
Swedish crime stories from the masters of Nordic noir including a
never before published story by Stieg Larsson. Ever since Stieg
Larsson shone a light on the brilliance of Swedish crime writing
with his bestselling Girl With the Dragon Tattoo, readers have
devoured this dark and compelling genre. Now the nation's best
crimewriters have been brought together to form the ﬁrst ever
anthology of Swedish crime. Contributors include: - Stieg Larsson,
author of The Girl with the Dragon Tattoo. - Henning Mankell,
creator of Wallander. - Per Wahlöö and Maj Sjöwall, creators of
Martin Beck. - Eva Gabrielsson, writer and thirty-year partner to
Stieg Larsson.
The Tattooed Girl Dan Burstein 2011-05-10 The fascinating stories
behind what have been rightly called the "hottest books on the
planet": The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with
Fire, and The Girl Who Kicked the Hornet's Nest Through insightful
commentary and revealing interviews, you will enter the unique
world of Lisbeth Salander, Mikael Blomkvist---and of Stieg Larsson
himself---discovering the fascinating real-life experiences and
incidents involving Swedish politics, violence against women, and
neo-Nazis that are at the heart of Larsson's work. John-Henri
Holmberg, a Swedish author and close friend of Larsson for more
than three decades, provides a unique insider's look into the
secrets of the author's imaginative universe, his life, and his ideas
for future books---including the mysterious "fourth book" in the
series, which Larsson had started but not ﬁnished at the time of
his death. Included within are answers to compelling questions on
every Larsson fan's mind: · What makes the Lisbeth Salander
character so unique and memorable? Why have so many people
from all backgrounds and with all kinds of tastes found The Girl
with the Dragon Tattoo so riveting? · What are the speculations--and what is the truth---about Stieg Larsson's tragic death at age
ﬁfty, just before the publication of his novels, and the bitter battle
over his legacy? · What changes were made in the plots and
translations of the novels after Larsson's death---and why? · How
did Larsson's early interest in science ﬁction and American and
British crime writers feed into his creation of the Millennium
trilogy? · What were Larsson's ideas for the fourth book, and are
there any clues to the plots he imagined for his ten-book series?
Will we meet Lisbeth's twin sister, Camilla, or any of her other
seven siblings that Zalachenko tells her she has? · Does Lisbeth
Salander give feminism a new deﬁnition? · What will happen in the
a-darker-shade-of-sweden-john-henri-holmberg
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inﬁltrant voor de Amerikanen, die strijden tegen de drugskartels.
Hij is de beste inﬁltrant die ze ooit hebben gehad. Maar dan gaat
het gruwelijk mis. De Amerikanen publiceren een dodenlijst. En
ook Piet staat erop ...
De Moskou vector Robert Ludlum 2013-12-06 Robert Ludlum &
Patrick Larkin, De Moskou vector De nieuwe leiders van Rusland
plannen een Blitzkrieg om Oost-Europa te heroveren. Dat kan
alleen als de vijand verzwakt, bang en gedemoraliseerd is.
Hiervoor wenden ze zich tot Konstanin Malkovic. Malkovic is rijk en
machtig, maar belangrijker: hij beschikt over een nieuw biowapen.
Het is onnaspeurbaar en ongeneeslijk: een perfecte
moordmachine. Alleen het Covert One-team van kolonel Jon Smith
kan dit sinistere complot laten mislukken en de expansie van
Rusland tegenhouden... Robert Ludlum heeft meer dan
vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam. Voor de Jon
Smith-serie werkte hij voor het eerst samen met andere auteurs.
Eerder verschenen De Hades Factor, Het Cassandra Verbond, De
Armageddon Machine, De Altman Code en De Lazarus Vendetta:
spannende thrillers over ontspoorde wetenschap, spionage en
blunders van overheidsinstanties.
Pogingen iets van het leven te maken Hendrik Groen 2014-06-11
Hendrik Groen mag dan oud zijn, hij is nog lang niet dood en niet
van plan zich eronder te laten krijgen. Toegegeven: zijn dagelijkse
wandelingen worden steeds korter omdat de benen niet meer
willen en hij moet regelmatig naar de huisarts. Technisch
gesproken is hij bejaard. Maar waarom zou het leven dan alleen
nog maar moeten bestaan uit koﬃedrinken achter de geraniums
en wachten op het einde? In korte, ogenschijnlijk luchtige, maar
vooral openhartige dagboekfragmenten laat Hendrik Groen je een
jaar lang meeleven met alle ups en downs van het leven in een
verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Op de laatste dag van het
jaar zal het nog moeilijk zijn om afscheid nemen van dit
charmante personage... De pers over Pogingen iets van het leven
te maken 'Hendrik Groen is een ontroerende held.' Trouw 'Geestig,
tragisch en soms aangrijpend.' Het Parool 'Op het omslag wordt
beloofd dat het nog moeilijk zal zijn om afscheid te nemen van dit
charmante personage. En zo ervaar ik het precies.' Boekhandel
Jaspers
Bright Beads on a Dark Thread, Or, Visits to the Haunts of Vice
Arthur Mursell 1873
Geef me je hand Tove Alsterdal 2015-01-13 De beste thriller van
2014 volgens The Swedish Crime Writers Academy In de nacht
voor Walpurgisnacht valt Charlie van een balkon op de elfde
verdieping aan de Jakobsbergsgatan. Alles wijst op zelfmoord:
drugs, ziekte en depressie. De politie sluit al snel het onderzoek.
Eerder die nacht ziet de Ridder, een dakloze rocktroubadour,
Charlie in het gezelschap van een man uit een discotheek komen.
Als hij later aan de politie probeert te vertellen wat hij gezien
heeft, is deze nauwelijks geïnteresseerd. Niemand maalt om de
getuigenis van een oude zuiplap. Helene heeft haar oude buurt
verlaten, haar achtergrond uitgewist en alle contact verbroken
met het gezin waarin ze opgroeide: een drinkende vader, een
moeder die hen in de steek liet en een onhandelbare zus. Maar na
Charlies crematie beginnen de vragen aan Helene te knagen. Wie
was haar zus? Heeft ze echt zelfmoord gepleegd? En wat had zij
vier weken voor haar dood te zoeken in Zuid-Amerika? Heeft het
iets te maken met hun moeder die in de jaren zeventig verliefd
werd op een Argentijnse vluchteling, en vervolgens spoorloos
verdween? Helene wordt gedreven door een groeiende behoefte
te ontdekken wat er met haar zus is gebeurd, en een schreeuwend
verlangen om het geheim van haar familie te ontrafelen. Ze gaat
op onderzoek uit en ontdekt al snel dat de duistere organisatie
van de Argentijnse militaire dictatuur nog steeds gevaarlijk is voor
wie te veel vragen stelt. Geef me je hand is een duister
familiedrama en een politiek misdaadverhaal vol wendingen over
passie, verraad en verzoening. Tove Alsterdal (1960) is schrijfster
en journaliste. Ze schreef teksten voor toneel, ﬁlm en opera. Haar
thrillerdebuut, Vrouwen op het strand, werd verkocht aan negen
landen. In 2013 kwam haar tweede literaire thriller uit, Het stille
graf, die zeer enthousiast werd ontvangen. Over Vrouwen op het
strand (2012): `Razend knap geconstrueerde thriller. MARGRIET
Over Het stille graf (2013): `Een thriller die je van de eerste tot de
laatste bladzijde in de ban houdt, met een plot zo gelaagd en
complex dat deze zich niet in een paar woorden laat samenvatten.
VN THRILLERGIDS *****
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Encyclopedia of Nordic Crime Fiction Mitzi M. Brunsdale
2016-04-27 Since the late 1960s, the novels of Sjöwall and
Wahlöö’s Martin Beck detective series, along with the works of
Henning Mankell, Håkan Nesser and Stieg Larsson, have sparked
an explosion of Nordic crime ﬁction—grim police procedurals
treating urgent sociopolitical issues aﬀecting the contemporary
world. Steeped in noir techniques and viewpoints, many of these
novels are reaching international audiences through ﬁlm and
television adaptations. This reference guide introduces the world
of Nordic crime ﬁction to English–speaking readers. Caught
between the demands of conscience and societal strictures, the
detectives in these stories—like the heroes of Norse
mythology—know that they and their world must perish, but ﬁght
on regardless of cost. At a time of bleak eventualities, Nordic
crime ﬁction interprets the bitter end as a celebration of the
indomitable human spirit.
A Darker Shade of Sweden John-Henri Holmberg 2014-12-16
"Containing seventeen stories, never before published in English,
'A Darker Shade of Sweden' illuminates this beguiling country and
its inhabitants as never before. Included are stories from such
Swedish literary luminaries as: Stieg Larsson, Henning Mankell,
Asa Larsson, and Eva Gabrielsson."--Provided by publisher.
Het zwarte pad Åsa Larsson 2014-01-29 In deel 3 van de
Rebecka Martinsson-serie, Het zwarte pad, van Asa Larsson wordt
een vrouw die bij een mijnbouwconcern werkte ver0moord
aangetroﬀen in Noord-Zweden. Het zwarte pad van Zweedse
bestsellerauteur Åsa Larsson is het derde deel van de Rebecka
Martinsson-serie. Midden in de winter vindt een visser in het
Noord-Zweedse Torneträsk het lijk van een vrouw in de hut van
zijn buurman. De vrouw, Ina, heeft een steekwond in haar borst,
maar haar kapotgebeten tong wijst erop dat ze voor haar dood
een shock heeft gehad. Juriste Rebecka Martinsson verdiept zich
met twee inspecteurs in de zaak. Met Het zwarte pad heeft Åsa
Larsson opnieuw een meedogenloos spannende thriller afgeleverd.
Op geraﬃneerde wijze vermengt ze persoonlijke tragedies met
een economisch complot. Ze schrijft met een uiterst vlotte pen en
een scherp oog voor de psychologie van haar personages, waarbij
ze de wrede realiteit nooit schuwt. In haar eigen woorden: `Het
goede gaat de strijd aan met het kwade. Iemand moet worden
gered. En iemand moet sterven.'
Ciemna Strona Alicja Rosenau 2014 "Containing seventeen stories,
never before published in English, 'A Darker Shade of Sweden'
illuminates this beguiling country and its inhabitants as never
before. Included are stories from such Swedish literary luminaries
as: Stieg Larsson, Henning Mankell, Asa Larsson, and Eva
Gabrielsson."--Provided by publisher.
Science Fiction, Fantasy & Horror 1991 A comprehensive
bibliography of books and short ﬁction published in the English
language.
Swedish Marxist Noir Per Hellgren 2018-12-06 Marxist theories
have had a profound inﬂuence on crime ﬁction, beginning with the
works of the American writers of the 1930s. This study explores
the development of a Swedish Marxist noir subgenre after the
1990s through a Marxist reading of central works, from the
Marlowe novels of Raymond Chandler to the 1960s social crime
ﬁction of Sjöwall-Wahlöö to modern bestselling authors such as
Henning Mankell, Stieg Larsson, Roslund & Hellström, Jens
Lapidus, Arne Dahl and others. The works of these writers show a
common thread of Marxist worldview in their portrayal of a
modern world gone wrong.
Springvloed Cilla Börjlind 2013-05-28 ' **** Voortreﬀelijk
geschreven, loeispannende Zweedse thriller, met een ontknoping
die juist de krachtigst mogelijke verknoping van de vele
verhaaldraden is.' - VN DETECTIVE EN THRILLERGIDS 2013 ‘Veel
losse draadjes zijn verweven tot een uiterst sterk Zweeds
thrillerdebuut.’ – JYLLANDS-POSTEN ‘De Börjlinds hebben een
eigen taal en zijn meester over hun genre. De constructie van de
intrige is indrukwekkend; het is complex zonder dat het
kunstmatig aandoet en zit boordevol onverwachte plotwendingen
en verrassingen. Rönning en Stilton is zeker een duo om te
volgen!’ – SVENSKA DAGBLADET ‘Ontzettend spannende thriller
die zich afspeelt in verschillende lagen van de maatschappij, van
daklozen, prostituees en straatkinderen tot machtige politici en
rijke industriëlen.’ – METRO
Duivelsadem Clive Cussler 2013-04-22 Clive Cussler:
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gegarandeerd grand cru Een wetenschappelijke doorbraak om de
opwarming van de aarde te keren, een reeks onverklaarbare
dodelijke ongevallen in Brits-Columbia, een golf internationale
incidenten tussen de Verenigde Staten en Canada die in een
oorlog dreigt los te barsten... NUMA-directeur Dirk Pitt en zijn
kinderen, Dirk jr. en Summer, geloven dat er een verband bestaat,
maar zij weten ook dat hun weinig tijd rest voordat de situatie
escaleert. De enige aanwijzing is een zilverachtig mineraal
waarvan het spoor terug te volgen is naar een expeditie van lang
geleden om de Noordwest Passage te vinden. Maar niemand
overleefde die tocht. En als Dirk Pitt en zijn collega Al Giordino niet
voorzichtig zijn, wacht hun hetzelfde lot¿
De zwaartekracht van liefde Sara Stridsberg 2016-02-24 Wanneer
Jimmie Darling in het psychiatrisch ziekenhuis Beckomberga wordt
opgenomen, brengt zijn dochter Jackie steeds meer tijd door bij
haar vader, en wanneer haar moeder voor een vakantie naar de
Zwarte Zee vertrekt, wordt Beckomberga Jackie's hele wereld. De
dokter van dienst is Edvard Winter. Op sommige avonden neemt
hij Jimmie en een paar andere uitverkoren patiënten mee naar
grote feesten in de binnenstad van Stockholm. Zodra ze in
Edvards Mercedes de poort uit zijn, gaat de eerste ﬂes champagne
open. 'Een avond buiten het ziekenhuis maakt weer mensen van
ons,' zegt de dokter. In het ziekenhuis ontmoeten we ook zuster
Inger Vogel, de engelachtige verschijning op houten klompen die
zich in het schemergebied tussen orde en verwoesting lijkt op te
houden, en Sabina, de patiënt die het lustobject van Jimmie en
van dokter Winter is en die geobsedeerd is door vrijheid en door
de dood. In De zwaartekracht van liefde gaat het vooral om de
liefde tussen Jacky en haar vader en haar zoektocht naar wat hen
bindt - toen ze een klein meisje was en nu ze een volwassen vrouw
en moeder is. Net als in Thomas Manns De Toverberg neemt het
ziekenhuis mythische vormen aan en wordt het een hoofdpersoon
in het verhaal - zowel een monsterlijke engel als een bron van
troost. Maar ondanks de duisternis die achter de muren van
Beckomberga heerst, vindt dit boek zijn kracht in tederheid,
verzoening, optimisme en liefde - en dat alles maakt dit prachtige
verhaal tot Sara Stridsbergs meest persoonlijke roman tot nu toe.
The Irish Teachers' Journal and Magazine 1874
In dromen lieg je niet Malin Persson Giolito 2018-08-14 Maja
was een gewoon meisje van achttien. Mooi, slim, van rijke komaf
en populair. Nu wordt ze verdacht van moord op haar klasgenoten.
Is ze medeplichtig aan de school shooting die zij als enige
overleefde? Al maanden wacht ze op haar rechtszaak. Maanden
waarin ze uitgroeide tot de meest gehate tiener van het land. En
nu is het eindelijk tijd om de rechtszaal te betreden ...
A Darker Shade of Sweden 2014-01-07 Ever since Stieg Larsson
shone a light on the brilliance of Swedish crime writing with his
acclaimed and bestselling Girl With the Dragon Tattoo trilogy,
readers around the world have devoured ﬁction by some of the
greatest masters of the genre. In this landmark and unique
publication, Sweden’s most distinguished and best-loved crime
writers have contributed stories to an anthology that promises to
sate the desire to read about the dark side of Sweden. Containing
seventeen stories, never before published in English, A Darker
Shade of Sweden illuminates this beguiling country and its
inhabitants as never before. Included are stories from such
Swedish literary luminaries as: • Stieg Larsson • Henning Mankell
• Åsa Larsson • Eva Gabrielsson
Halliwell's Film and Video Guide 1998
A Darker Shade John-Henri Holmberg
A Darker Shade John-Henri Holmberg 2014
Beware of Railway-Journeys Frank Heller 2022-04-30 When Allan
Kragh impulsively follows a beautiful grey-eyed woman onto a
train, he doesn’t expect to be sharing a compartment with a
notorious master criminal – or to be arrested in his place. Still, he
doesn’t bear a grudge, until he realises that his hotel in London is
hosting not only the same fellow-travellers, but the Maharajah of
Nasirabad and his fabled jewel collection… Beware of RailwayJourneys will take you from a Paris-bound railway car to a glittering
London hotel, in the company of an unassuming hero with a knack
for observation. This new edition features an introduction by the
author of the Encyclopedia of Nordic Crime Fiction, Mitzi M.
Brunsdale. Frank Heller was the pseudonym of Gunnar Serner,
who was the ﬁrst internationally famous Swedish crime writer. The
son of a clergyman, to avoid arrest after a ﬁnancial fraud he left
a-darker-shade-of-sweden-john-henri-holmberg

Sweden for the continent. After losing the swindled money in a
casino in Monte Carlo, he tried his hand at writing novels with
immediate success, and produced forty-three novels, short stories
and travelogues before his death in 1947.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De
lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiograﬁe van een
van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela
beschrijft de lange weg die hij heeft moeten aﬂeggen van
onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal
van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de
geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door
Mandela.
Secrets of the Tattooed Girl Dan Burstein 2011-06-09 A
fascinating companion to Stieg Larsson's bestselling MILLENNIUM
series, revealing the secrets behind the phenomenon that has
taken the world by storm. From the team that brought you the
bestselling SECRETS OF THE CODE comes the ﬁrst literary
companion to Stieg Larsson's worldwide phenomenon, piecing
together the puzzles that make Larsson's series so outrageously
popular. Through insightful commentary and revealing interviews,
you enter the unique world of Lisbeth Salander, Mikael Blomkvist,
and of Stieg Larsson himself - discovering the fascinating real-life
characters and incidents at the heart of Larsson's work. - What is
the truth about Stieg Larsson's tragic death at age 50, just before
publication of his novels? - Did Larsson leave behind a fourth book
manuscript and plot outlines for his planed ten-book series? - Is
Lisbeth the ﬁrst true literary heroine of the 21st century? - What
changes were made in the plots and translations of the novels
after Larsson's death - and why? - What will happen in the
contentious battle between Larsson's life partner, Eva Gabrielsson,
and his father and brother over his billion dollar legacy, and more
importantly, the future of his characters, plots and ideas? These
questions, and many more, will be answered in this gripping and
insightful book about the man who has changed the face of crime
ﬁction this century.
Draai je niet om Tove Alsterdal 2017-02-14 Ooit was Beckomberga
het grootste psychiatrisch ziekenhuis van Europa. Nu zijn de
sporen van het verleden gewist en worden er exclusieve woningen
gebouwd in het oude park. Svante Levander is een van degenen
die in de idylle gaan wonen, samen met zijn nieuwe liefde.
Onderweg naar huis vanaf de winkel wordt hij doodgestoken. Eva,
zijn ex-vrouw, is hem die avond gevolgd en wordt opgepakt op
verdenking van moord. Slechts één persoon kan getuigenis
aﬂeggen over wat er is gebeurd, een buitenlandse vrouw die voor
de winkel zat te bedelen, maar zij is spoorloos verdwenen.
Wanneer een paar jongens in de buurt van de plek van de moord
de resten van menselijke lichamen vinden, ontstaat een angstgolf.
Het verleden blijkt dichterbij te zijn dan iemand kon vermoeden.
Draai je niet om is Tove Alsterdals vierde thriller. Ze wordt
beschouwd als een van de beste Zweedse thrillerschrijfsters. Tove
Alsterdal (1960) is schrijfster en journaliste en schrijft teksten voor
toneel, ﬁlm en opera. Eerder schreef ze Vrouwen op het strand,
dat wereldwijd lovend werd ontvangen, gevolgd door de grote hit
Het stille graf. Haar recentste boek, Geef me je hand, werd
uitgeroepen tot beste Zweedse misdaadroman van 2014. De
boeken worden in zestien talen uitgegeven en zijn in meerdere
landen genomineerd voor prijzen. Over Geef me je hand: 'De
Zweedse Academie van Misdaadschrijvers riep deze
misdaadroman niet voor niets uit tot beste thriller van 2014.'
KNACK FOCUS **** 'Tot de laatste letter spannend!' MARGRIET
'Een zeldzaam goede misdaadroman.' AD MAGAZINE ****
Murder in a Few Words Charlotte Beyer 2022-02-22 The cluepuzzle, legal thriller, and classic whodunit are just a few of the
subgenres within the widely popular crime ﬁction genre. However,
despite its popularity among readers, the crime short story genre
has yet to be fully explored by scholars. This book oﬀers a deepdive into crime short stories written by a wide range of authors,
tracing the history and evolution of the crime short story. The
book oﬀers an accessible and original examination of crime short
stories, focusing on compelling themes such as miscarriage of
justice, feminism, environmental crime and toxic masculinity.
Tot de woede is geluwd Åsa Larsson 2010-10-11 In het vierde
deel van de Rebecka Martinsson-serie, Tot de woede is geluwd,
van Asa Larsson heeft een duiktocht van een jongen en een meisje
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een fatale aﬂoop. Tot de woede is geluwd van Zweedse
bestsellerauteur Åsa Larsson is het vierde deel van de Rebecka
Martinsson-serie. In het noorden van Zweden gaan een jongen en
een meisje op zoek naar een vliegtuigwrak in het meer Vittangijrvi.
Hun duiktocht heeft een fatale aﬂoop. In het voorjaar vindt de
politie in een rivier het lijk van een meisje; het blijkt de vermiste
duikster te zijn. Van de jongen ontbreekt nog ieder spoor. Twee
inspecteurs en oﬃcier van justitie Rebecka Martinsson gaan de
zaak onderzoeken. Ze stuiten op verre verwanten van het
verdronken meisje die uiterst agressief op het politiebezoek
reageren. Na een oproep via de tv meldt zich een getuige die de
jongeren in de zomer bij het meer heeft gezien. En zijn buurman
weet nog meer.

a-darker-shade-of-sweden-john-henri-holmberg

Universal Pronouncing Dictionary of Biography and Mythology
Joseph Thomas 1870
De dood van de nachtegaal Lene & Agnete Kaaberbøl & Friis
2013-12-05 De dood van de nachtegaal is het derde, onafhankelijk
te lezen boek met Nina Borg in de hoofdrol. Natasha, een jonge
Oekraïense vrouw, wordt veroordeeld voor de moord op haar
Deense verloofde. Hoewel het bewijs overtuigend lijkt, kan Nina
Borg maar moeilijk geloven dat Natasha schuldig is.Nina gaat op
onderzoek uit en vindt steeds meer vragen zonder antwoorden:
waarom moest Natasha s verloofde sterven? Wie probeert haar
achtjarige dochter te ontvoeren? De raadsels stapelen zich op en
voeren Nina terug naar een bloedig verleden in een Oekraïens
dorp ten tijde van Stalin.
Harper's Bazaar 1872
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