Bones Of The Lost
Temperance Brennan 16
Kathy Reichs
As recognized, adventure as capably as experience nearly lesson,
amusement, as capably as settlement can be gotten by just
checking out a book Bones Of The Lost Temperance Brennan
16 Kathy Reichs also it is not directly done, you could take even
more all but this life, a propos the world.
We have the funds for you this proper as with ease as easy
showing oﬀ to get those all. We come up with the money for Bones
Of The Lost Temperance Brennan 16 Kathy Reichs and numerous
book collections from ﬁctions to scientiﬁc research in any way.
along with them is this Bones Of The Lost Temperance Brennan 16
Kathy Reichs that can be your partner.

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
onderzoek. Deel 4 in de Ruth
Galloway-serie. Ruth Galloway
woont de opening van een
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

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 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
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aangetroﬀen, bijt Harry 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 heen zetten en de
waarheid achterhalen? Nelsons
leven hangt er vanaf.
Rennen voor je leven David
Baldacci 2016-06-25 Ik stond
als aan de grond genageld. Iets
of iemand trok aan mijn arm.
Het was Delph. 'Rennen, Vega
Jane,' schreeuwde hij. 'Rennen!'
Een angstaanjagend moeras vol
bloeddorstige wezens en
andere gevaren... Wie het
betreedt, keert niet levend
terug. Dat is het enige wat
Vega Jane van het moeras
weet. Toch moet ze
erdoorheen, om eindelijk vrij te
zijn en te kunnen worden wie
ze is. Ze zal alles op alles
moeten zetten om te overleven
- maar is dat wel goed genoeg?
Chaos Patricia Cornwell
2017-01-22 In deze
vierentwintigste thriller uit de
Kay Scarpetta-serie van
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

Cornwell worden de
geloofwaardigheid en
professionaliteit van patholooganatoom Scarpetta in twijfel
getrokken. Chaos is het
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 een vroege
herfstochtend overlijdt de 26jarige 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 patholooganatoom 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.
Wanneer Kay vierentwintig uur
na Elisa’s dood het tiende
gedicht krijgt, wordt het
duidelijk dat de pestkop
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weleens iets te maken zou
kunnen hebben met deze
moord. Hij is echter op geen
enkele manier te traceren...
Patricia Cornwells 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 Gold Dagger.
Gebroken Shelena Shorts Na de
bloedstollende gebeurtenissen
in het najaar proberen Sophie
en Wes het gewone leven weer
op te pakken – voor zover hun
leven gewoon is, natuurlijk.
Door alles wat er gebeurd is, is
nog maar eens duidelijk
geworden hoe kostbaar hun tijd
samen is. Ze zetten dan ook
alles op alles om er het beste
uit te halen. Helaas wordt hun
kortstondige geluk al snel
verstoord door een mysterieuze
reeks gebeurtenissen. Sophie
wil Wes beschermen, maar hoe
bescherm je een geheim als je
zelf nog niet eens de hele
waarheid kent en het bestaan
van degene van wie je houdt
ernstig bedreigd wordt?
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

Gebroken is het tweede deel in
de mysterieuze
Momentumserie van de
Amerikaanse auteur Shelena
Shorts.
Tot stof vergaan Kathy Reichs
2011-10-09 Het lichaam van
een meisje van veertien brengt
forensisch patholoog dr.
Temperance Brennan in
verwarring als ze probeert te
achterhalen om wie het gaat.
Ze moet steeds denken aan de
verdwijning van een
schoolvriendinnetje. Tegelijk
onderzoekt rechercheur Andrew
Ryan de verdwijning van drie
tieners en de ongeïdentiﬁ
ceerde lichamen van drie
andere jonge meisjes. Hij
vraagt Tempe om hulp. Zou het
een seriemoordenaar zijn?
Dodenrol Patricia D. Cornwell
2017-04-21 15 Kay Scarpetta
Kay Scarpetta is een
privépraktijk voor forensische
pathologie begonnen. Ze wordt
uitgenodigd in Rome, voor een
speciaal onderzoek: een jonge
Amerikaanse tenniskampioene
is op wrede wijze vermoord. Tot
haar verbijstering ontdekt ze
een connectie tussen deze
moord en die op een
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onbekende jongen in South
Carolina, en lijkt het spoor te
wijzen naar Scarpetta's oude
vijand, de psychiater dr. Marilyn
Self. Patricia Cornwell is een
van de meest gelezen en
gewaardeerde thrillerauteurs
ter wereld. Ze is directeur van
de National Forensic Academy.
Haar thrillers over Kay
Scarpetta (waaronder Fataal
weekend, Al wat overblijft en
Link) werden bestsellers en zijn
veelvuldig bekroond, onder
meer met de Edgar Award en
de Gold Dagger Award., de prijs
voor de beste Engelstalige
thriller. 'Uitmuntend
geschreven, goed uitgewerkte
karakters en een spannende en
onverwachte ontknoping.' de
Volkskrant
De laatste sterft Tess
Gerritsen 2012-10-23 De levens
van drie kinderen raken door
extreem gruwelijke
gebeurtenissen met elkaar
verweven: eerst worden hun
families vermoord, daarna hun
pleeggezinnen. Ze blijven als
enige overlevenden over. De
kinderen worden in veiligheid
gebracht op de streng
beveiligde kostschool
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

Evensong, een internaat voor
zwaar getraumatiseerde
kinderen dat is opgericht door
leden van de Meﬁsto Club.
Maura Isles vertrouwt de gang
van zaken op de school niet en
wil dat de zestienjarige Julian
'Rat' Perkins, die ze kent van
een eerdere zaak en ook op
Evensong verblijft, een ander
onderkomen zoekt. Jane en
Maura storten zich op het
onderzoek naar de moorden op
de families en zetten hun eigen
levens op het spel om de
kinderen te beschermen.
Kunnen ze het gevaar op tijd
afwenden?
Vuurstorm Andrew Pyper
2012-03-15 Een afgelegener
plaats dan Ross River in de
Yukon bestaat er niet. Maar
voor Miles McEwan kan het niet
eenzaam genoeg zijn.
Verborgen in het lege
landschap van Noord-Canada
lijkt het dorp een perfecte
plaats om zijn verleden te
ontvluchten. Hij hoopt zijn baan
van bosbrandbestrijder weer op
te kunnen pakken, hoewel hij
nog steeds gekweld wordt door
beelden van een collega die hij
voor zijn ogen zag verbranden.
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Zijn schuldgevoel heeft hem
doen vluchten uit zijn vorig
leven, weg bij zijn vrouw en zijn
dochtertje dat hij nooit gekend
heeft. In het woud rondom Ross
River loert intussen gevaar. Een
groepje jagers zal
geconfronteerd worden met de
natuur in haar wildste en meest
afschrikwekkende vorm. Elders
in het bos is een moordenaar
aan het werk, heimelijk en
wreed. Terwijl de jagers een
voor een sneuvelen woedt een
even potentieel dodelijke
bosbrand. In een race tegen de
klok onderneemt Miles een
wanhopige reddingspoging,
gedreven door de liefde voor
zijn dochter.
Bones of the Lost Kathy
Reichs 2013-08-15
________________________________
___ A gripping Temperance
Brennan novel from world-class
forensic anthropologist Kathy
Reichs, the international no. 1
bestselling crime thriller writer
and the inspiration behind the
hit TV series Bones. The body of
a teenage girl is discovered
along a desolate highway on
the outskirts of Charlotte. Inside
her purse is the ID card of a
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

local businessman who died in
a ﬁre months earlier. Who was
the girl? And was she
murdered? Dr Temperance
Brennan, Forensic
Anthropologist, must ﬁnd the
answers. She soon learns that a
Gulf War veteran stands
accused of smuggling artefacts
into the country. Could there be
a connection between the two
cases? Convinced that the girl’s
death was no accident, Tempe
soon ﬁnds herself at the centre
of a conspiracy that extends
from South America to
Afghanistan. But to ﬁnd justice
for the dead, she must be more
courageous - and take more
extreme action - than ever
before.
________________________________
___ Dr Kathy Reichs is a
professional forensic
anthropologist. She has worked
for decades with chief medical
examiners, the FBI, and even a
United Nations Tribunal on
Genocide. However, she is best
known for her internationally
bestselling Temperance
Brennan novels, which draw on
her remarkable experience to
create the most vividly
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authentic, true-to-life crime
thrillers on the market and
which are the inspiration for the
hit TV series Bones.
________________________________
___ Many of the world's greatest
thriller writers are huge fans of
her work: 'Kathy Reichs writes
smart – no, make that brilliant –
mysteries that are as realistic
as nonﬁction and as fast-paced
as the best thrillers about Jack
Reacher, or Alex Cross.' JAMES
PATTERSON 'One of my
favourite writers.' KARIN
SLAUGHTER 'I love Kathy
Reichs? – always scary, always
suspenseful, and I always learn
something.' LEE CHILD 'Nobody
does forensics thrillers like
Kathy Reichs. She’s the real
deal.' DAVID BALDACCI 'Each
book in Kathy Reichs’s fantastic
Temperance Brennan series is
better than the last. They’re
ﬁlled with riveting twists and
turns – and no matter how
many books she writes, I just
can’t get enough!' LISA
SCOTTOLINE 'Nobody writes a
more imaginative thriller than
Kathy Reichs.' CLIVE CUSSLER
De dood liegt nooit Kathy
Reichs 2015-08-28 Forensisch
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

expert Temperance ‘Bones’
Brennan wordt naar het bureau
geroepen voor een zeer
speciale zaak. Twee
kindermoorden blijken één ding
gemeen te hebben: de dader,
Anique Pomerleau. Als er
opnieuw een meisje wordt
vermist, leiden de aanwijzingen
wederom naar Pomerleau. Maar
die is onvindbaar... Tempe en
haar collega’s proberen uit alle
macht Pomerleau op te sporen.
Aanwijzingen sijpelen langzaam
binnen, maar het aantal
moorden neemt ook in rap
tempo toe. Kan Bones de zieke
geest van deze psychopaat
doorgronden voordat er nog
meer doden vallen? Bekend van
de hitserie Bones!
Voor altijd dood Kathy Reichs
2014-04-29 Een gevaarlijke
seriemoordenaar heeft een
nieuw doelwit: de geliefden van
Bones Wanneer het lichaam
van een opvallend zorgvuldig
vermoorde vrouw wordt
gevonden, maar het lijk als `te
ver ontbonden wordt
beschouwd, komt forensisch
expert Temperance `Bones
Brennan in actie. Bones raakt
ervan overtuigd dat dit het
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werk is van een
seriemoordenaar. Zal ze de
cynische detective Luc Claudel
kunnen overtuigen van haar
verdenkingen voordat het
dodenaantal verder oploopt? En
zal ze de identiteit van de
moordenaar kunnen
achterhalen voordat ook de
mensen om haar heen in
gevaar komen? Bekend van de
hitserie Bones!
Veroordeeld Karin Slaughter
2014-05-22 Op haar eerste dag
bij het politiekorps van Atlanta
wordt Kate Murphy
geconfronteerd met de
pesterijen en vooroordelen van
haar mannelijke collegas. Het is
de slechtst mogelijke dag om te
beginnen: een seriemoordenaar
die het heeft voorzien op
agenten heeft zojuist een nieuw
slachtoﬀer gemaakt en de stad
lijkt een broeinest van geweld.
Maar Kate is niet de enige
vrouw die het moeilijk heeft.
Maggie Lawson stapte in de
voetsporen van haar oom en
haar broer om zichzelf voor hen
te bewijzen als politieagent. Als
ze ontdekt dat haar broer
Jimmy feiten achterhoudt in zijn
verklaring over de aanslag
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

besluit ze met haar nieuwe
partner Kate op onderzoek uit
te gaan. Ondanks de
tegenwerking van hun
mannelijke collegas volgen
Maggie en Kate het spoor van
een moordenaar van wie ze
zeker weten dat hij opnieuw zal
toeslaan. Maar wanneer? Het
spoor leidt hen naar de
duisterste schaduwen van
Atlanta, waar iemand zijn oog
op Kate heeft laten vallen
Ondergronds David Baldacci
2020-05-12 Een dubbele
moord. Een geheime militaire
basis. Een FBI-agent met een
exceptioneel geheugen . Amos
Decker en zijn FBI-collega Alex
Jamison worden naar het
plaatsje London in NorthDakota gestuurd. Daar komen
ze er al spoedig achter dat het
door gas- en oliewinning snel
groeiende stadje een broeinest
is van problemen. De enorme
voorraad schaliegas in de
bodem trekt een diverse groep
nieuwkomers aan die stuk voor
stuk van plan zijn zo snel
mogelijk rijk te worden. Deze
plotselinge groei levert een
hoop trammelant op, van
vechtpartijen en drugs tot
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prostitutie en... moord. Decker
en Jamison zijn ingevlogen om
de dood te onderzoeken van
Irene Cramer. Op haar lichaam
is een autopsie uitgevoerd en
vervolgens is het stoﬀelijk
overschot in de wildernis
gedumpt. Het is het begin van
een zaak die van
eigenaardigheden aan elkaar
hangt. Wanneer de twee
onderzoek doen naar het
slachtoﬀer, blijkt dat zij ’s
nachts als prostituee werkte en
overdag als lerares op de
school van een religieuze sekte.
En die sekte is gehuisvest op
een terrein dat nog niet zo lang
geleden het eigendom was van
een ultrageheime faciliteit van
de luchtmacht. Iedereen in
London – van de keiharde
zakenman tot de louche
ambtenaar en de religieuze
buitenstaander – lijkt een
geheim te hebben. Wanneer er
een nieuwe moord wordt
gepleegd, moet Decker al zijn
kwaliteiten als detective
inzetten en terugvallen op zijn
exceptionele geheugen om de
zaak tot een goed einde te
brengen. Daarbij krijgt hij hulp
uit onverwachte hoek...
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

Het spoor terug Tess
Gerritsen 2015-06-30 Beryl
Tavistock weet niet beter of
haar ouders zijn doodgeschoten
in Parijs, in 1973. Dan wordt
haar opeens verteld dat haar
vader haar moeder heeft
omgebracht en vervolgens
zelfmoord heeft gepleegd.
Omdat ze dat niet kan en wil
geloven – daarvoor hielden
haar ouders te veel van elkaar –
reist ze af naar de Franse
hoofdstad. Haar zoektocht leidt
haar steeds verder de duistere
wereld van spionage en
contraspionage binnen, zodat
ze al snel beseft dat ze het
zonder hulp niet redt. Het
verleden lijkt nog springlevend,
en er blijken mensen te zijn die
zelfs niet terugschrikken voor
geweld om bepaalde geheimen
diep begraven te houden.
Voormalig CIA-agent Richard
Wolf is haar enige hoop. Maar
durft ze hem wel te vertrouwen
nu vrienden vijanden blijken te
zijn... en vijanden
moordenaars?
Duivelsbotten Kathy Reichs
2011-10-12 Als een loodgieter
per ongeluk een keldermuur
kapotslaat, doet hij daarachter
8/22

Downloaded from
talerka.tv on October 4,
2022 by guest

een gruwelijke ontdekking.
Forensisch antropoloog dr.
Temperance Brennan wordt
opgeroepen, en wat haar in de
kelder wacht is een ritualistisch
tafereel: geslachte kippen en
een geit; op een altaar een
halfvergane schedel. Worden er
mensen geoﬀerd? Tempe
probeert haar emoties en haar
fantasie in bedwang te houden,
maar dan doet ze nog een
vreselijke ontdekking. Ze had
met geen mogelijkheid kunnen
voorspellen welke kant deze
zaak op zou gaan – en hoe
meer Tempe te weten komt,
hoe groter het gevaar waar ze
zelf in verkeert... Dit boek
verscheen eerder onder de titel
Met duivels genoegen.
Scherp Patricia Cornwell
2015-01-23 In Scherp, de
tweeëntwintigste thriller uit de
Kay Scarpetta-serie van
Cornwell, moet Scarpetta alles
op alles zetten om de onschuld
van haar nicht Lucy te
bewijzen. Scherp is het
tweeëntwintigste boek uit de
bloedstollende bestsellerserie
rond patholoog-anatoom Kay
Scarpetta van auteur Patricia
Cornwell. Deze betekende
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

Patricia Cornwells doorbraak als
grondlegger van de
pathologisch-anatomische
thriller. Terwijl patholooganatoom Kay Scarpetta op haar
verjaardag geniet van een
ontspannen ochtend, wordt op
vijf minuten van haar huis een
leraar doodgeschoten. Niemand
heeft ook maar iets gehoord of
gezien. Het lijkt alsof er
opnieuw een geniale en
dodelijke seriemoordenaar aan
het werk is. Hij laat geen enkele
sporen achter en vanuit de
meest onmogelijke afstanden
slaagt hij erin zijn slachtoﬀers
om te brengen. Wanneer
Scarpetta de moord
onderzoekt, ontdekt ze dat de
moordenaar haar berichten
achterlaat. Bovendien groeit bij
Scarpetta het gevoel dat haar
dierbaren geheimen voor haar
achterhouden. Dat gevoel
versterkt wanneer haar
zoektocht naar de moordenaar
haar tot een schipbreuk voor de
kust van Florida brengt, en alles
erop wijst dat haar nicht Lucy
iets met de moorden te maken
heeft... Patricia Cornwells werk
over de vrouwelijke patholooganatoom Scarpetta is de
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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 Gold
Dagger.
Cross Bones Kathy Reichs
2016-04-12 A gripping and
explosive thriller from
internationally acclaimed
forensic anthropologist and
New York Times bestselling
author Kathy Reichs, featuring
Temperance Brennan and
Detective Andrew Ryan on the
trail of a modern murder and an
ancient biblical mystery.
Examining a badly decomposed
corpse is de rigueur for forensic
anthropologist Temperance
Brennan. But when an Orthodox
Jewish man is shot in Montreal
and Tempe is called to the
scene, she discovers puzzling
damage on the body that
suggests it was no ordinary
murder. When a stranger slips
Tempe a photograph of a
skeleton unearthed at an
archaeological site, she soon
uncovers chilling ties between
the dead man and secrets long
buried in the dust of Israel. With
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

Detective Andrew Ryan, Tempe
plunges into an international
mystery as old as Jesus that
centres on the supposed
discovery of Christ’s tomb. But
each breakthrough raises more
radical questions, and the
stakes mount ever higher. Has
a mastermind lured Tempe into
an elaborate hoax? Or is there
some truth in the swirling
controversy? If so, Tempe may
be on the brink of rewriting two
thousand years of history—if
she can survive the foes dead
set on burying her ﬁrst.
Begraven beenderen
Kathleen J. Reichs 2011 De
vondst van een 2000 jaar oud
skelet na de moord op een
orthodoxe jood voert de
Canadese politie naar Israël,
waar na nieuwe grafvondsten
zowel de roomskatholieke kerk
als de orthodox joodse
gemeenschap zich bedreigd
voelt.
Aanval Kathy Reichs
2012-06-13 Sinds Tory Brennan
en haar vrienden Cooper
hebben gered - de ontvoerde
jonge wolfshond die besmet
raakte met een zeldzaam soort
parvovirus - zijn ze van gewone
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kinderen veranderd in een
misdaden-oplossende roedel!
Maar nu zit het instituut dat
hen bij elkaar heeft gebracht in
de problemen. Het
onderzoeksinstituut op
Loggerhead Island heeft
namelijk geen geld meer en zal
moeten sluiten. Tenminste, als
de Viralen geen manier kunnen
bedenken om het te redden!
Als Tory een oude legende
hoort over een beroemde
vrouwelijke piraat uit
Charleston, Anne Bonny, wier
fortuin nooit is gevonden, lijkt
dat een ongelooﬂijk mooie
kans: een begraven schat is
precies wat ze nodig hebben
om het instituut op Loggerhead
uit de brand te helpen. Maar
Tory en haar vrienden zijn niet
de enigen die op zoek zijn naar
de schat. En deze keer zijn de
bijzondere krachten van de
Viralen misschien niet genoeg
om hen uit de problemen te
helpen...
Dodenreis Kathy Reichs
2014-04-29 Net buiten
Charlotte, North Carolina, wordt
langs de kant van de weg het
verbrijzelde lichaam van een
tienermeisje gevonden.
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

Bottenexpert Temperance
'Bones' Brennan ziet
onmiddellijk dat het meisje door
geweld om het leven is
gekomen en niet door een
aanrijding. Als Tempe in de tas
van de slachtoﬀer een
clubkaart van de recent
overleden zakenman JohnHenry Story vindt, krijgt het
onderzoek een dramatische
wending. Want hoe kende het
meisje Story? En is hij dan ook
vermoord? Al snel bevindt
Tempe zich midden in een
complot dat zich uitstrekt van
Afghanistan tot Zuid-Amerika
en in een razende vaart ook
voor haar heel gevaarlijk wordt.
Dodenreis is een achtbaan van
emoties en plotwendingen,
onderstreept door Tempe's
scherpe verstand en
forensische kennis.
Internationale bestseller,
bekend van de hitserie Bones.
Schijnheilig Kathy Reichs
2014-04-29 Een nieuwe dag,
een nieuwe dood en haar
gevaarlijkste opdracht tot nu
toe Forensisch expert
Temperance 'Bones' Brennan
wordt opgeroepen naar de
locatie van een afschuwelijke
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brandstichting. Een jong gezin
is door een vlammenzee
opgeslokt en er is geen
ooggetuige, geen motief en
geen verklaring waarom dit
huis een doelwit werd. Samen
met rechercheur Andrew Ryan
brengt het onderzoek naar de
gruwelijke vlammenzee haar
naar de wereld van een
geheimzinnige professor, een
bizarre communie en een
kolonie primaten op een van de
Caroline-eilanden. Kan haar
expertise en overlevingsinstinct
haar redden, of wordt dit haar
gevaarlijkste opdracht ooit?
Bekend van de hitserie Bones!
Het lijkenhuis Jeﬀerson Bass
2009-10-28 Vol met
fantastische forensische details
dit is the real deal. Kathy
Reichs Op een heuvelrug in
Tennessee bevindt zich het
forensisch onderzoeks- instituut
de Bodyfarm. Onder auspici van
de universiteit van Tennessee
verricht dr. Bill Brockton hier
wetenschappelijk onderzoek
naar het ontbindingsproces van
het menselijk lichaam. Het
terrein ligt vol menselijke
lichamen - in de openlucht,
begraven, onder water en in de
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

koﬀerbakken van autos - en
Brockton registreert
nauwlettend het
ontbindingsproces. Op een dag
wordt Brockton door de politie
gevraagd om te assisteren bij
een mysterieuze zaak. In een
grot is het gebalsemde lichaam
van een jonge vrouw gevonden.
Nader onderzoek wijst uit dat
de vrouw is gewurgd. Maar als
Brockton zich op de zaak stort
en meer te weten komt over de
identiteit van de vrouw, blijkt
dat bepaalde mensen liever
niet hebben dat de waarheid
wordt onthuld Het lijkenhuis is
het eerste boek in een nieuwe
serie, genaamd De Bodyfarm
Mysteries, voor liefhebbers van
de boeken van Karin Slaughter
en Patricia Cornwell, en van de
televisieserie CSI. De Bodyfarm
Mysteries zijn gebaseerd op
waargebeurde zaken uit de
archieven van de Bodyfarm,
waarvan auteur Bill Bass de
oprichter is. Jeﬀerson Bass is
het pseudoniem voor dr. Bill
Bass en Jon Jeﬀerson. Bill Bass
is al dertig jaar lang een van de
bekendste forensisch
onderzoekers ter wereld en hij
heeft aan zeer veel
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moordzaken gewerkt. Jon
Jeﬀerson is journalist en
documentairemaker. Hij schreef
onder meer voor The New York
Times, USA Today en
Newsweek. Samen schreven
Bass en Jeﬀerson eerder De
Bodyfarm (2004).
Aasvlieg Patricia Cornwell
2017-04-21 In Aasvlieg, het
twaalfde boek uit de Kay
Scarpetta-serie van Cornwell,
wordt Scarpetta geconfronteerd
met het grootste spook uit haar
verleden... Aasvlieg is het
twaalfde boek uit de
bloedstollende bestsellerserie
rond patholoog-anatoom Kay
Scarpetta van auteur Patricia
Cornwell. Deze serie, bestaande
uit meer dan 20 bloedstollende
crimethrillers, betekende
Patricia Cornwells doorbraak als
grondlegger van de
pathologisch-anatomische
thriller. Kay Scarpetta is
verhuisd naar Florida, op zoek
naar rust na de traumatische
gebeurtenissen in Virginia.
Maar ook in Florida zijn rust en
een leven zonder geweld haar
niet gegund. Kay raakt
betrokken bij een aantal
afgrijselijke moorden en raakt
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

verstrikt in een internationale
samenzwering, samen met Pete
Marino en haar nichtje Lucy. Zal
Scarpetta erin slagen om de
internationale samenzwering
bloot te leggen? En wie heeft er
belang bij dat Kay deﬁnitief
wordt uitgeschakeld? Patricia
Cornwells 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 Gold Dagger.
Doodsoorzaak Patricia
Cornwell 2017-06-01
Doodsoorzaak is het zevende
boek uit de bloedstollende
bestsellerserie rond patholooganatoom Kay Scarpetta van
auteur Patricia Cornwell. Deze
serie, bestaande uit meer dan
20 bloedstollende
crimethrillers, betekende
Patricia Cornwells doorbraak als
grondlegger van de
pathologisch-anatomische
thriller. Op nieuwjaarsavond
van het meest bloederige jaar
sinds de Burgeroorlog duikt
patholoog-anatoom Kay
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Scarpetta in de donkere
diepten van een
scheepskerkhof. Daar treft ze
de menselijke resten aan van
Ted Eddings, een duiker en
onderzoeksjournalist. Welk
exclusief verhaal ontdekte hij,
waardoor hij in de ijzige
Elizabeth River belandde? En
waarom werd Scarpetta
anoniem opgebeld met het
nieuws van Eddings’ dood nog
voor de politie er vanaf wist?
Wanneer vervolgens haar
mortuarium-assistent wordt
vermoord, ontdekt Scarpetta
dat beide zaken met elkaar te
maken hebben. Samen met
rechercheur Pete Marino en
haar nichtje Lucy raakt Kay
Scarpetta in een maalstroom
van intriges en gevaar.
‘Cornwell excelleert als ze de
menselijke geest ontrafelt.’ De
Volkskrant Patricia Cornwells
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 Gold
Dagger.
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Bones voor altijd Kathy Reichs
2013-05-15 Een jonge vrouw
die zich Amy Roberts noemt,
wordt hevig bloedend
opgenomen in een ziekenhuis
in Montreal. Als geconstateerd
wordt dat ze net een kind heeft
gebaard, is de vrouw al weer
gevlogen. De politie vindt op
het opgegeven adres
bloederige handdoeken en
schakelt Temperance Brennan
in.In het vervallen appartement
ontdekt Tempe tot haar
afschuw de stoﬀelijke resten
van drie baby s. Volgens de
huisbaas woont er ene Alma
Rogers. Dan duikt er iemand op
die Alva Rodrigez zoekt. Is dit
dezelfde persoon? Heeft ze
haar eigen kinderen gedood?
En waar is ze gebleven? Met
haar oude vlam, detective
Andrew Ryan, en rcmpsergeant Ollie Hasty, met wie
ze helaas ook wat heeft gehad,
volgt Tempe het spoor naar
Yellowknife, een afgelegen
diamantmijn. Wat ze daar
ontdekken is gruwelijker dan ze
zich hadden kunnen
voorstellen.
Geen rust voor de doden
Andrew F Gulli 2012-04-15
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Zesentwintig auteurs drukken
elk hun stempel op het verhaal
en bouwen de spanning op naar
een explosieve ﬁnale. Wanneer
Christopher Thomas, curator
van het McFall Art Museum in
San Francisco, wordt vermoord
en zijn lijk in een ijzeren maagd
in een Berlijns museum wordt
gevonden, is zijn vrouw
Rosemary de hoofdverdachte.
Ze wordt berecht, veroordeeld
en geëxecuteerd. Tien jaar later
is ex-rechercheur Jon Nunn
ervan overtuigd dat men de
verkeerde ter dood heeft
gebracht. Hij wil iedereen die
aanwezig was tijdens de nacht
dat Christopher stierf,
bijeenroepen om de waarheid
te achterhalen. Maar de
moordenaar stelt alles in het
werk om ervoor te zorgen dat
het verleden begraven blijft...
Een goede daad David
Baldacci 2019-07-23 Aloysius
Archer, een oorlogsveteraan en
ex-gevangene, probeert zijn
leven na enkele turbulente
jaren weer op te pakken. Maar
wat begint als een simpel
klusje, loopt uit op een
moordmysterie... Wanneer
oorlogsveteraan Aloysius
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Archer in 1949 voorwaardelijk
vrijkomt uit de gevangenis,
waar hij zat voor een misdaad
die hij niet heeft gepleegd,
vestigt hij zich in het stadje
Poca City. Archer heeft een lijst
meegekregen met wat hij
verplicht is te doen na zijn
vrijlating en wat hem allemaal
verboden is. Hij moet een baan
zoeken en zich regelmatig
melden bij zijn
reclasseringsambtenaar. Maar
een bar bezoeken, laat staan
alcohol nuttigen, is hem
verboden. Contact met
‘losbandige’ vrouwen is al
helemaal uit den boze. Archers
zoektocht naar werk brengt
hem de eerste de beste avond
al naar een bar waar hij aan de
praat raakt met Hank
Pittleman, een van de
machtigste zakenmannen in het
stadje. Pittleman biedt hem een
baan aan, maar wat in eerste
instantie een simpel klusje lijkt
– het innen van een schuld –
blijkt algauw een stuk
complexer te liggen. Wanneer
er een moord wordt gepleegd
en Archer de belangrijkste
verdachte is, beseft hij dat hij
wel eens snel weer in de
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gevangenis zou kunnen
belanden. Tenzij hij zelf de
moordenaar weet te vinden...
Doctor-Detectives in the
Mystery Novel Howard Brody
2021-01-18 This is the ﬁrst
book to oﬀer a critical analysis
of one variant of the mystery
story or novel—the use of a
physician as the major
detective. There is little
diﬀerence between a medical
“case study” and a mystery
story. The book reviews the
works of major authors, from R.
Austin Freeman, Helen McCloy,
Josephine Bell, and H.C. Bailey,
to Patricia Cornwell, Kathy
Reichs, Aaron Elkins, and Colin
Cotterill, with briefer reviews of
minor authors. It also addresses
historical (ﬁctional) physician
detectives, psychological
detectives, and physician
detective nonﬁction. Physicians
and health workers are avid
readers of detective ﬁction and
will welcome this volume, which
addresses their speciﬁc
interests. Its critical analysis of
books that have long been
viewed as central to detective
ﬁction will also appeal to fans of
the mystery story.
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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 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 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 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
Rood waas Patricia Cornwell
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2016-02-03 In dit negentiende
deel in Patricia Cornwells Kay
Scarpetta-serie wordt een
dodelijk internationaal complot
gelinkt aan de meest beruchte
vrouwengevangenis in de
Amerikaanse staat Georgia.
Rood waas is het negentiende
boek uit de bloedstollende
bestsellerserie rond patholooganatoom Kay Scarpetta van
auteur Patricia Cornwell. Deze
serie betekende Patricia
Cornwells doorbraak als
grondlegger van de
pathologisch-anatomische
thriller. Patholoog-anatoom Kay
Scarpetta is op weg naar een
beruchte vrouwengevangenis in
de Amerikaanse staat Georgia.
Ze gaat daar een gedetineerde
opzoeken die beweert
informatie te hebben over de
dood van Jack Fielding,
Scarpetta’s collega die een
halfjaar geleden vermoord is.
Tijdens haar speurtocht stuit ze
op een bizarre samenhang
tussen de moord op Jack en
enkele onverklaarbare
sterfgevallen binnen de
gevangenis. En dan blijkt er ook
nog een verband te zijn tussen
deze bizarre sterfgevallen en
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

een uiterst destructief wapen
dat op internationale schaal
grote schade kan aanrichten.
Wanneer Scarpetta het
volgende doelwit op de
slachtoﬀerlijst wordt, realiseert
ze zich dat zij de enige is die
het moorden kan stoppen...
Patricia Cornwells 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 Gold Dagger.
Rechteloos David Baldacci
2010-10-18 Wanneer een bom
in het hart van Washington D.C.
tot ontploﬃng komt, lijkt in
eerste instantie alles te wijzen
op een aanslag op de Britse
premier. Op het moment dat de
bom afging, verliet hij net per
limousine het Witte Huis. De
autoriteiten zijn er dan ook van
overtuigd met een mislukte
terroristische aanslag te maken
te hebben. Om te helpen bij het
onderzoek stuurt de Britse
geheime dienst binnen een dag
een van haar beste agenten
naar de Verenigde Staten: Mary
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Chapman. Chapman, een
ervaren en zeer gevaarlijke
agent, komt algauw in contact
met Oliver Stone, die getuige is
geweest van de explosie.
Wanneer de FBI, de Secret
Service en de vele andere
geheime diensten die
betrokken zijn bij het onderzoek
elkaar alleen maar wantrouwen
en dwarsbomen, roepen Stone
en Chapman de hulp in van
Harry Finn, Annabelle Conroy
en de overige leden van de
Camel Club. Samen komen ze
erachter dat de daders die
avond mogelijk een ander doel
voor ogen hadden. En alleen de
Camel Club kan nu nog een
ramp van ongekende omvang
voorkomen...
De brandhaard Patricia
Cornwell 2017-05-18 In dit
negende deel uit de Kay
Scarpetta-serie van Patricia
Cornwell moet de patholooganatoom het opnemen tegen
een geslepen moordenaar en
tevens oude bekende die uit is
op wraak. De brandhaard is het
negende boek uit de
bloedstollende bestsellerserie
rond patholoog-anatoom Kay
Scarpetta van auteur Patricia
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Cornwell. Deze serie betekende
Cornwells doorbraak als
grondlegger van de
pathologisch-anatomische
thriller. Het huis van een
mediamagnaat wordt in brand
gestoken. In de restanten wordt
het lichaam van een onbekende
vrouw gevonden. Wie was zij?
Patholoog-anatoom Kay
Scarpetta onderzoekt samen
met inspecteur Marino de
doodsoorzaak en al snel wordt
duidelijk dat er geen sprake is
van toeval, maar van moord.
De sporen doen Scarpetta
terugdenken aan de werkwijze
van een oudere moordzaak...
Tegelijkertijd ontsnapt Carrie
Grethen, medeplichtige van
seriemoordenaar Temple Gault,
uit de gevangenis. En deze
vrouw laat er geen enkele
twijfel over bestaan dat ze niet
alleen Kay, maar ook Lucy, Pete
Marino en Benton Wesley
verantwoordelijk acht voor de
dood van Gault. Zal Scarpetta
zichzelf en haar dierbaren
kunnen redden? Patricia
Cornwells werk over de
vrouwelijke patholoog-anatoom
Scarpetta is de bestverkochte
thrillerserie ter wereld; alleen in
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Nederland en Vlaanderen zijn er
al 1,5 miljoen exemplaren
verkocht. Ook werd de serie
bekroond met de Edgar Award
en de Gold Dagger.
Two Nights Kathy Reichs
2017-07-13
Het eindstation Patricia
Cornwell 2016-02-03 In dit elfde
boek in de Kay Scarpetta-serie
van Patricia Cornwell staat Kay
Scarpetta’s waardigheid en
onschuld op het spel. Zal ze de
waarheid op tijd kunnen
onthullen? Het eindstation is
het elfde 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. Kay Scarpetta is kapot
van de brute aanslag op haar
leven. Ze moet haar huis
verlaten, opdat het
onderzoeksteam de aanval kan
onderzoeken. Kay zoekt steun
en onderdak bij een vriendin,
Anna Zenner. Maar ook hier
komt ze niet tot rust. Als ze
ontdekt dat Anna
gedagvaardigd is om te
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verschijnen voor de jury in
verband met het
moordonderzoek naar Kay,
beseft ze dat dit niet de goede
schuilplaats voor haar is. En
dan wordt het wapen waarmee
commissaris Diane Bray is
vermoord aangetroﬀen in
Scarpetta’s huis, en stapelen de
bewijzen tegen Kay zich op. Er
rest Kay niets anders dan een
beroep te doen op Het
Eindstation, een organisatie
waarbij haar nicht Lucy
betrokken is... Patricia
Cornwells 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 Gold Dagger.
Bones of the Lost Kathy
Reichs 2014-06-17 While
examining a bundle of Peruvian
dog mummies conﬁscated by
U.S. Customs, forensic
anthropologist Tempe Brennan
ﬁnds herself in the center of a
human traﬃcking conspiracy
when she investigates the
murder of a teenage girl.
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Fatale vlucht Kathy Reichs
2012-09-19 Een
passagiersvliegtuig stort neer in
de bergen van Noord-Carolina.
Forensisch antropologe
Temperance `Tempe Brennan
maakt deel uit van het
regionale rampenteam en haast
zich naar de plaats des onheils
om mee te helpen bij het
identiﬁceren van de
slachtoﬀers. Over de ware
toedracht van de ramp lopen
de meningen van collega s van
de FBI en andere instanties ver
uiteen. Dan vindt Tempe in de
bossen een voet die onmogelijk
van een van de passagiers kan
zijn geweest. Met hulp van
Andrew Ryan, een rechercheur
uit Montreal en haar voormalige
geliefde, begint ze haar
onderzoek naar de herkomst
van de voet en stuit op een
reeks mysterieuze
verdwijningen. Het gevolg is
dat ze vrijwel meteen op nonactief wordt gesteld en dat haar
betrouwbaarheid publiekelijk in
twijfel wordt getrokken. Maar
Tempe trekt zich niets aan van
de beschuldiging en zet door
tot de onderste steen boven
komt.Kathy Reichs is forensisch
bones-of-the-lost-temperance-brennan-16-kathy-reichs

antropoloog. Ze werkt voor de
gerechtelijke medische dienst
van Noord-Carolina en Quebec.
Daarnaast is ze hoogleraar
antropologie en wordt ze vaak
gevraagd om op te treden als
getuige-deskundige. Met Déja
Dead vestigde ze haar faam als
schrijver. Fatale vlucht is haar
vierde thriller.
Code Kathy Reichs 2013-06-11
Het derde deel in de spannende
jeugdreeks met het nichtje van
Temperance Brennan, alias
Bones, in een van de
hoofdrollen. De Viralen vinden
een doos met daarin een
ingewikkelde puzzel. Shelton
ziet kans het raadsel te
ontcijferen, maar die leidt
alleen maar naar nog meer
aanwijzingen van de
Gamemaster. Een tweede, nog
belangrijker aanwijzing ligt
binnen handbereik als de
Viralen die uitdaging aan
durven te gaan.Maar de jacht
verandert al snel in een
nachtmerrie. Als ze een tweede
doos vinden, blijkt deze een
nepbom te bevatten, en een
angstaanjagend voorstel van de
Gamemaster. Ergens ligt een
echte bom verborgen en de
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Viralen moeten alles op alles
zetten in een adembenemende
race tegen de klok.
Fatale keuze Kathy Reichs
2011-10-07 De negenjarige
Emily Anne wordt
doodgeschoten terwijl ze op
weg is naar balletles. Een tiener
uit Noord-Carolina verdwijnt
spoorloos. Delen van de
skeletten van de meisjes
worden honderden kilometers
van huis gevonden. Het
onderzoek van forensisch
antropologe dr. Temperence
Brennan naar de dood van de
meisjes leidt naar de bizarre,
gewelddadige wereld van twee
rivaliserende motorbendes. Als
er nog meer doden vallen, haar
baas Pierre LaManche in het
ziekenhuis terechtkomt en haar
vriend, rechercheur Andrew
Ryan, onbereikbaar is, bindt
Tempe in haar eentje de strijd
aan met een cultuur waarin het
kwaad vaak een masker draagt.
Spinnenbotten Kathy Reichs
2011-10-07 Temperance
Brennan wordt ingeroepen bij
het onderzoek naar een
verdrinking. Het lijkt erop dat
het slachtoﬀer om het leven is
gekomen bij een bizar seksspel.
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Het lichaam wordt
geïdentiﬁceerd als een man die
al in 1968 in Vietnam is
gestorven. Tempe laat het graf
van de soldaat openen en
neemt de beenderen mee naar
Hawaï om ze te analyseren.
Terwijl ze daar is wordt er nog
een lichaam gevonden, dat het
identiteitsplaatje bij zich draagt
van de eerste dode. Nu zijn er
dus twee ongeïdentiﬁceerde
lichamen, die iets met elkaar te
maken lijken te hebben. Als er
nog meer lijken opduiken, roept
Tempe de hulp in van dochter
Katy en vriendin Lily. Die
laatste brengt ook Tempes
voormalige geliefde Ryan mee.
Maar of dat nou zo n goed idee
is...
De rechtvaardigen David
Baldacci 2009-10-28 Hij was
ooit de gevaarlijkste geheim
agent in dienst van de CIA,
totdat hij werd verraden door
de mensen voor wie hij werkte.
Zijn vrouw kwam hierbij om het
leven en zijn dochtertje raakte
hij voorgoed kwijt. Nu is Oliver
Stone de meest gezochte man
in Amerika. Nadat hij wraak
heeft genomen op zijn vroegere
opdrachtgevers is hij, op de
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vlucht voor de politie en de FBI,
ondergedoken in een afgelegen
mijnwerkersstadje. Wanneer hij
vriendschap sluit met de jonge
weduwe Abigail Riker, komt hij
erachter dat in dit ogenschijnlijk
slaperige stadje vreemde
dingen gebeuren. In korte tijd
zijn meerdere personen onder
mysterieuze omstandigheden
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om het leven gekomen. Alle
sporen wijzen naar Dead Rock,
de streng bewaakte federale
gevangenis voor de zwaarste
misdadigers. Geen enkele
veroordeelde heeft Dead Rock
ooit levend verlaten, maar dat
is niet het enige geheim dat
achter de hoge muren van de
gevangenis schuilgaat...
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