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Genreflecting: A Guide to Popular
Reading Interests, 8th Edition Diana
Tixier Herald 2019-05-31 Librarians
who work with readers will find this
well-loved guide to be a treasure
trove of information. With
descriptive annotations of thousands
of genre titles mapped by genre and
subgenre, this is the readers'
advisor's go-to reference. • Helps
librarians answer the challenging
question "What should I read next?" •
Helps LIS students understand popular
genres and better select books for
which readers are looking • Serves as
a starting point for library patrons
looking for their next read
Gespleten Karin Slaughter 2018-06-12
‘Karin Slaughter is wederom in
bloedvorm.’ ★★★★ Telegraaf Sterke
personages, bloedstollende spanning,
met verve en vakmanschap geschreven.
Andrea Cooper denkt haar moeder,
Laura, door en door te kennen. Maar
wanneer het restaurant waar ze samen
lunchen onder vuur wordt genomen en
een doodgewone middag in een bloedbad
eindigt, ziet Andrea een heel andere
kant van haar. De koelbloedigheid
waarmee moeder de schutter
overmeestert en doodt, vindt ze
ronduit schokkend. Het blijkt dat
Laura zich al dertig jaar schuilhoudt
onder een andere naam en haar
verleden één grote leugen is. Wat is
er gebeurd en waarom wil iemand haar
het zwijgen opleggen? En wat moet je
doen als je eigen moeder een
leugenaar blijkt te zijn - of ergen
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dan dat? ‘Karin Slaughter is
adembenemend sterk in haar
deconstructie van Laura, het
übermoederdier in wie goed en kwaad
een verbluffend spel spelen.’ Knack
‘Gruwelijk knap opgeschreven.’ de
Volkskrant ‘Vakwerk.’ De Standaard
‘Waanzinnig goed.’ Twan Huys
Mourn Not Your Dead Deborah Crombie
1998 Senior policeman Commander
Albert Gilbert is found dead at home.
Inspector Duncan Kincaid and his
partner Sergeant Gemma James soon
have their prime suspect in Geoff
Genovase, until one of Gemma's
colleagues, Jackie Temple, voices her
suspicions about a senior police
officer.
De vergeten zusjes Sara Blædel
2013-03-01 In een bos bij Kopenhagen
wordt het lichaam van een vrouw
gevonden. Het slachtoffer blijkt
Lisemette te zijn, de helft van een
tweeling. De meisjes zijn dertig jaar
geleden in een zwakzinnigeninrichting
opgenomen en daar overleden aan een
longontsteking. Maar als Lisemette al
die tijd nog in leven was, wat is er
dan met haar zus gebeurd?
Tegelijkertijd wordt hetzelfde gebied
getroffen door een serie
verkrachtingen en moorden, net als
drie decennia daarvoor. Tijdens het
onderzoek blijkt dat er meer aan de
hand is dan rechercheur Louise Rick
zich had kunnen voorstellen.
Zand over Elena Elizabeth George
2009-10-28 ELIZABETH GEORGE ZAND OVER
ELENA Elena Weaver is doof, maar
leidt ondanks haar handicap een
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zelfstandig bestaan als studente in
Cambridge. Elke morgen gaat ze in
alle vroegte joggen langs de rivier.
Haar overbezorgde vader staat er
echter op dat ze daarbij begeleid
wordt door zijn tweede vrouw Justine.
Ongeduldig staat Elena op die
bewuste, nog donkere ochtend te
wachten op Justine. Er hangt een
dikke mist over de ontmoetingsplaats
bij de rivier. Maar haar stiefmoeder
komt niet opdagen en ongeduldig als
ze is, gaat Elena ten slotte maar
alleen joggen. Rond een uur of zeven
treft schilderes Sarah Gordon Elena's
ontzielde lichaam aan. Inspecteur
Thomas Lynley en brigadier Barbara
Havers worden op deze mysterieuze
moordzaak gezet. Al snel komen zij
erachter dat Elena niet zo braaf was
als iedereen dacht. Ze blijkt een
behoorlijk losbandig en bruisend
'geheim'leven te hebben geleid. Toch
houdt iedereen in Elena's omgeving
hardnekkig de schijn op. Lynley en
Havers vertrouwen het niet en
vermoeden dat er meer aan de hand is.
'Een geraffineerde plot.' - Elsevier
'Spannend, h spannend...' - Flair
Een onafwendbaar einde Elizabeth
George 2018-08-23 '***** - Haar beste
blijft In de ban van bedrog. George
schetst prachtig hoe tegengestelde
belangen binnen een geïsoleerde
gemeenschap kunnen leiden tot moord
en doodslag.' - VN's Detective en
Thrillergids'Georges krachttoer van
meer dan 500 pagina's - met en
passant het liefdesleven van Lynley
en Helen, en Barbara Havers'
schoorvoetende contacten met de buren
- is fascinerend, boeiend en
ontroerend, een meesterwerk. En dat
geldt ook voor In handen van de
vijand.' -VN over Waar rook is...'Het
is weer indrukwekkend te lezen hoe
George zich een weg heeft kunnen
banen naar het hart van haar tweede
land, naar de zeden, gewoonten en
taal. Daarom past haar die kroon, die
altijd Engels bezit is geweest, zo
goed.' - de Volkskrant over In de ban
van bedrog'De schrijfster eindigt met
een forse cliffhanger die zeer
nieuwsgierig maakt naar het vervolg.
Elizabeth George is weer in topvorm.'
- Crimezone.nl over In volmaakte
stilte
Dief van het verleden Anthony G.
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Hillerman 1996 Twee detectives van de
Navajo-stam stuiten op diverse doden
tijdens hun onderzoek naar de
verdwijning van een antropologe.
Sterrennacht Rachel Hore 2011-10-07
Sterrennacht Rachel Hore Jude Gower,
een jonge Londense veilingmeester die
recent haar man heeft verloren, wordt
naar Wickham Hall gestuurd om een
verzameling achttiende-eeuwse
astronomische instrumenten te
taxeren. Het oude, statige landgoed
intrigeert Jude: haar overgrootvader
was er tussen de twee wereldoorlogen
jachtmeester. Onderweg naar Norfolk,
waar Wickham Hall ligt, stopt Jude
voor een bezoek aan haar oma. Die
vertelt haar over een mysterieuze
affaire die er ooit heeft
plaatsgevonden. Terwijl Jude op het
landgoed bezig is, vormt ze zich een
beeld van Anthony Wickham, de eenzame
amateur-astronoom die het huis
bewoonde in de achttiende eeuw, en
van zijn dochter, Esther. Ook ontmoet
ze er de schrijver Euan. Terwijl Jude
het tragische verhaal van Anthony en
Esther ontrafelt, leert Euan haar
alles over de helende kracht van de
natuur en de sterren. Geleidelijk aan
leert Jude de tragedies in haar eigen
leven te vergeten en opnieuw lief te
hebben.
The Sound of Broken Glass Deborah
Crombie 2013-02-19 While
investigating the murder of a wellrespected barrister who was found
dead at a seedy hotel in Crystal
Palace, Detective Inspector Gemma
James and her partner, Detective
Sergeant Melody Talbot, begin to
question everything they think they
know about their world and those they
trust most. 100,000 first printing.
Blinde haat Leighton Gage 2012-11-15
'Leighton Gage krijgt de lezer op het
puntje van zijn stoel.' - VN
Detective & Thrillergids. ZuidAmerika wordt binnen een paar uur
opgeschrikt door drie aanslagen.
Eerst komt er in Sao Paulo, vlak bij
het Amerikaanse consulaat, een bom
tot ontploffing waarbij tientallen
doden vallen. Op dezelfde dag wordt
er in Curitiba, ook in Brazilië, op
klaarlichte dag een aanslag gepleegd
op kandidaat-gouverneur Plínio
Saldana, een zeer populaire politicus
die hard op weg was de zittende
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gouverneur van zijn troon te stoten.
Alsof dat nog niet genoeg is, krijgen
inspecteur Silva en zijn team die dag
ook nog bericht dat er in Buenos
Aires een aanslag heeft
plaatsgevonden in het Israëlische
consulaat. Redenen genoeg voor Silva,
Arnaldo en Hector om te trachten te
achterhalen of de aanslagen met
elkaar te maken hebben en wie
erachter zit. Tegelijekrtijd moet
Silva zien af te rekenen met een
plaaggeest uit het verleden, iemand
die zijn straf probeert te ontlopen
door Silva uit de weg te ruimen...
Schaduwzijde Peggy Blair 2012-06-01
Op een toeristische plek in OudHavana wordt het gehavende lichaam
van een Cubaanse jongen gevonden.
Alles wijst erop dat er sprake is
geweest van misbruik en de
autoriteiten verdenken Mike Ellis,
een Canadese politieagent met een
schimmig verleden die op vakantie is
op Cuba. Als in zijn hotelkamer
belastend bewijs wordt gevonden,
lijkt onomstotelijk vast te staan dat
Mike de dader is. Rechercheur Rick
Ramirez is echter niet overtuigd het
bewijsmateriaal inde hotelkamer lag
wel erg gemakkelijk voor het grijpen.
Door de gebrekkige
communicatiemiddelen op Cuba is het
echter bijna ondoenlijk om aan
informatie te komen en Ramirez wordt
ook nog onder druk gezet om de zaak
stil te houden, om te voorkomen dat
Cuba de reputatie van
pedofielenparadijs krijgt. Wanneer de
baas van Mike de beste advocaat
stuurt die hij kan vinden, worden de
zaken er alleen maar ingewikkelder
op.
And Justice There Is None Deborah
Crombie 2002-08-27 Award-winning
author Deborah Crombie has elevated
the modern mystery novel to new
heights of human drama and
multilayered suspense with her
critically acclaimed tales of
intrigue featuring Scotland Yard
Detective Superintendent Duncan
Kincaid and Sergeant Gemma James. In
their latest outing, Kincaid and his
former partner--and soon-to-be
roommate--follow a twisting trail of
rage and retribution whose buried
roots are about to exact a deadly
toll on the living. And Justice There
the-sound-of-broken-glass-duncan-kincaid-amp-gemma-james-15-deborah-crombie

is None Gemma James is adjusting to
professional and personal changes
that include her eagerly sought
promotion to the rank of inspector-and a future now intricately entwined
with Duncan Kincaid. But her new
responsibilities are put to the test
when she is placed in charge of a
particularly brutal homicide: The
lovely young wife of a wealthy
antiques dealer has been found
murdered on fashionable Notting Hill.
Dawn Arrowood was six weeks pregnant.
Her lover, Alex Dunn, a porcelain
dealer in London’s bustling
Portobello Market, appears absolutely
devastated by her death, but Gemma’s
the main focus of investigation is
soon Karl Arrowood, who had the most
powerful motive for killing his
unfaithful wife. But this case sets
off warning bells for Duncan: it’s
far too similar to an unsolved murder
in which an antiques dealer was
killed in precisely the same way and
when the escalating violence claims
yet another victim, he and Gemma find
themselves at increasing odds with
each other--as two separate
investigations become linked in the
most startling of ways. Their hunt
for a killer will traverse the
teeming stalls of the city’s antiques
markets to a decades-in-the-making
vendetta of history and hatred that
has been honed to a flawless, deadly
point. To solve this case, Gemma and
Duncan must walk a merciless razor’s
edge through a place where true
justice will be a long time coming.
Dilemma van de liefde Stephanie
Laurens 2017-11-21 Voor de fans van
Bridgerton Lady Mary Cynster is op
zoek naar een echte held. Maar waar
vindt ze die...? Eindelijk is het
moment aangebroken waar Lady Mary
Cynster jaren op hee¬ gewacht. Nu
haar zus Henrietta zich verloofd
heeft , is het háár beurt om de
liefde van haar leven te vinden. Ze
weet precies wie ze wil - en dat is
zeker niet de wilde, ontembare en
verleidelijke markies van
Raventhorne, Ryder Cavanaugh. Ryder
zelf denkt daar heel anders over. Nog
nooit hee¬ hij een vrouw ontmoet die
zich niet voor zijn voeten wierp - of
in zijn bed... tot hij Lady Mary
Cynster ontmoet. Maar Ryder wil zijn
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leven veranderen en kan dat alleen
met Mary aan zijn zijde. Nu is het
aan hem om Mary daarvan te overtuigen
en haar hart te veroveren...
Where Memories Lie Deborah Crombie
2009 ‘Comparisons with Elizabeth
George are inevitable . . . Crombie’s
emotionally intense, quietly yet
exquisitely wrought gems have taken
on a new brilliance with each
offering’ The Times Detective
Inspector Gemma James and her family
are back in their Notting Hill house
and enjoying a quiet spring in London
when Gemma receives a plea for help
from her friend and neighbour, Erika
Rosenthal. Erika has never shared
much of her past, other than telling
Gemma that she and her husband came
to London before the war as refugees
from Nazi Germany. Her long-dead
husband was a historian and was found
murdered. His murder was never
solved. But now the elderly woman
needs Gemma’s help. Gemma has a tough
challenge. It’s a cold case and one
that she has neither the time nor the
resources to investigate. But then a
tragic death places the investigation
firmly in the present – and into the
hands of her partner Scotland Yard
Superintendent Duncan Kincaid.
Determined to exact justice both
Gemma and Duncan hunt down a chilling
killer in a case that will have
lasting repercussions for everyone
involved . . .
Een duister domein Val McDermid
2017-09-20 In Een duister domein,
deel twee in Val McDermids Karen
Pirie-reeks, onderzoekt Pirie twee
cold cases uit hetzelfde jaar. Wat ze
ontdekt is gruwelijker dan ze zich
ooit had kunnen voorstellen... In Een
duister domein, het tweede deel in de
Karen Pirie-thrillerreeks van Val
McDermid, wordt cold case-expert
Karen Pirie op twee verdwijningszaken
gezet die ogenschijnlijk niets met
elkaar te maken hebben. Vijfentwintig
jaar geleden werden de dochter en
kleinzoon van de rijkste man in
Schotland ontvoerd. Ondanks het feit
dat er losgeld werd gevraagd en
betaald, trof de politie Catriona
Grant dood aan. Haar baby was
spoorloos verdwenen. Als er een
nieuwe aanwijzing wordt gevonden in
een verlaten Toscaanse villa, wordt
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cold case-expert Karen Pirie
ingeschakeld. Pirie is zelf al bezig
aan een andere zaak uit hetzelfde
jaar. Tijdens de beruchte mijnstaking
van 1984 verdween mijnwerker Mick
Prentice zonder enig spoor na te
laten. Er werd aangenomen dat hij op
de vlucht was geslagen, maar Pirie
ontdekt dat de verslagen uit die tijd
niet kloppen. Waar is Prentice
werkelijk heen gegaan? En is hij de
sleutel tot het oplossen van het
Grant-mysterie? De waarheid is
schokkend – en nog duisterder dan
welk verhaal dan ook... Val McDermid
is de internationale bestsellerauteur
van de Tony Hill en Carol Jordanreeks. Haar werk is onderscheiden met
o.a. de Diamond Dagger Award en de
Gold Dagger Award, de prijs voor de
beste Engelse thriller.
A Finer End Deborah Crombie 2002
Superintendent Duncan Kincaid finds
himself investigating a mystery
which, it seems, is being
orchestrated by a 13th century monk.
The story is set in the shadow of
Glastonbury Tor, a town revered as
the mythical burial place of King
Arthur and, allegedly, a source of
strong druid power.
Wat er op het spel staat Michail
Gorbatsjov 2019-09-23 In zijn laatste
boek geeft Gorbatsjov zijn visie op
de 21e eeuw en de politieke situatie
op het wereldtoneel Dertig jaar nadat
het verscheurende conflict tussen
Oost en West ten einde kwam, wordt de
wereldvrede opnieuw aan het wankelen
gebracht. Amerika heeft zich
teruggetrokken uit het
ontwapeningsverdrag met Rusland, de
Europese Unie valt uit elkaar terwijl
China aan een onvoorziene opmars
bezig is, en wereldwijd worden
vrijheid en zelfbeschikking bedreigd
door een golf van nationalisme en
radicale ideologieën. Met het oog op
deze alarmerende wereldwijde
werkelijkheid waarschuwt Michail
Gorbatsjov ons voor de potentieel
catastrofale gevolgen hiervan.
Gorbatsjov, winnaar van de Nobelprijs
voor de Vrede in 1990 voor zijn rol
in het beëindigen van de Koude
Oorlog, vreest voor een nieuwe,
allesvernietigende oorlog als gevolg
van het falen van de politieke
leiders in het vinden van
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internationale oplossingen. In zijn
betoog legt hij de nadruk op de grote
uitdagingen waartegenover de wereld
nu staat, zoals de inperking van de
democratie en de opkomst van
populisten, en vestigt hij zijn hoop
op dialoog en verzoening. Wat er op
het spel staat is een cruciale
boodschap van een man die weet wat
het is om op het wereldtoneel een
inspirerend pleidooi te houden voor
leiderschap en internationale
samenwerking. Michail Gorbatsjov
(1931-2022) was secretaris-generaal
van de Communistische Partij van de
Sovjet-Unie en was later president
van de Sovjet-Unie. Hij speelde een
cruciale rol in de Duitse eenwording
en de wereldvrede, waarvoor hij in
1990 de Nobelprijs voor de Vrede
ontving.
Afrekening in bloed Elizabeth George
2009-10-28 In een statig landhuis in
Schotland verzamelt zich een groep
acteurs voor de repetitie van een
toneelstuk. Nog dezelfde avond wordt
de schrijfster van het stuk vermoord.
Inspecteur Thomas Lynley krijgt de
opdracht om deze moord te
onderzoeken. Algauw wordt duidelijk
waarom juist hij op deze zaak is
gezet: een van de verdachten is een
bekende aristocraat. Lynley, zelf van
adellijke afkomst, wordt geacht deze
delicate zaak met de grootst
mogelijke discretie af te handelen.
Een stuitend geval van
klassenjustitie volgens Barbara
Havers, Lynleys partner, van wie hij
in deze zaak dan ook weinig
collegialiteit hoeft te verwachten.
De zaak wordt nog gecompliceerder
wanneer Lady Helen, de vrouw op wie
Lynley verliefd is, een van de
verdachten blijkt te zijn. Hierdoor
dreigt Lynley de grens tussen
professionele objectiviteit en
persoonlijke betrokkenheid uit het
oog te verliezen. Tot overmaat van
ramp blijkt het bewuste toneelstuk
ook nog eens genoeg materiaal te
bevatten om de hele cast een motief
tot moord te geven
A Share in Death Deborah Crombie 2009
The first appearance of Scotland
Yard's Superintendent Duncan Kincaid
and Sergeant Gemma James--nominated
for an Agatha and Macavity Award for
Best First Novel--is reissued.
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Het Hollandse huis Ann Patchett
2019-10-24 Aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog lukt het Cyril
Conroy door een slimme investering
een groot vastgoedimperium op te
bouwen. Met zijn nieuw gevonden
welvaart besluit hij het Hollandse
huis te kopen, een prachtig landgoed
aan de rand van Philadelphia. Hij
koopt het als een verrassing voor
zijn vrouw, maar het huis zal
uiteindelijk alles en iedereen waar
hij van houdt te gronde richten. Het
verhaal wordt verteld door Cyrils
zoon Danny. Hij en zijn
zelfverzekerde en briljante zus Maeve
worden na de dood van hun vader op
jonge leeftijd uit het Hollandse huis
verbannen door hun stiefmoeder.
Opgegroeid in rijkdom keren ze nu
terug naar de armoede waar hun ouders
ooit aan ontsnapt waren en het enige
waar ze op kunnen rekenen is hun
liefde voor elkaar. Deze
onverbreekbare band zal hun levens
redden en hun toekomst bepalen. Ann
Patchett, wereldwijd bestsellerauteur
van romans als Gemeengoed en Bel
Canto, is terug met een zeer
krachtige roman: een rijk,
veelgelaagd verhaal over de band
tussen een broer en zus, over het
huis van hun jeugd en over een
verleden dat hen maar niet los kan
laten.
Too late Colleen Hoover 2019
In a Dark House Deborah Crombie
2005-06-03 Scotland Yard's finest,
Duncan Kincaid and Gemma James,
return in this acclaimed "New York
Times" Notable series, as they
investigate an intense mystery
involving marriage and murder.
In wankel evenwicht Elizabeth George
2018-08-21 Na de dood van zijn vrouw
heeft Thomas Lynley ontslag genomen
bij New Scotland Yard. Met niet meer
bij zich dan een rugzak trekt hij al
een maand te voet door Cornwall, om
alleen te zijn met zijn gedachten.
Maar terwijl hij op een rotspad langs
de kust naar de golven in de diepte
staart, ziet hij op een rots beneden
hem het lichaam van een jongen
liggen. Dood. Zodra rechercheur Bea
Hannaford van de plaatselijke politie
erachter komt wie Lynley is, wil ze
hem niet laten gaan. New Scotland
Yard heeft zijn ontslag niet
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geaccepteerd en dus is Lynley nog
steeds politieman, en zij kan zijn
hulp goed gebruiken. En Lynley – het
bloed kruipt nu eenmaal waar het niet
gaan kan – is door de hele zaak
geïntrigeerd. Wanneer Barbara Havers
zich bij hem voegt, begint een
speurtocht binnen een kleine
gemeenschap waar geheimen uit heden
en verleden zich opstapelen.
The Sound of Broken Glass Deborah
Crombie 2013-02-19 Scotland Yard
detectives Duncan Kincaid and Gemma
James are on the case in Deborah
Crombie’s The Sound of Broken Glass,
a captivating mystery that blends a
murder from the past with a powerful
danger in the present. When Detective
Inspector James joins forces with
Detective Inspector Melody Talbot to
solve the murder of an esteemed
barrister, their investigation leads
them to realize that nothing is what
it seems—with the crime they’re
investigating and their own lives.
With an abundance of twists and turns
and intertwining subplots, The Sound
of Broken Glass by New York Times
bestselling author Deborah Crombie is
an elaborate and engaging pageturner.
Vleugellam Randy Susan Meyers
2010-04-21 Vleugellam is een
overrompelende debuutroman die op
ontroerende en schrijnende wijze
duidelijk maakt hoe een traumatische
jeugdervaring diepe wonden maakt en
blijvende littekens achterlaat.
Hoewel Lulu en Merry zeer
verschillende keuzes maken bij het
verwerken van hun verdriet, weten ze
één ding heel zeker: ze kunnen nooit
meer zonder elkaar.
Dodencirkel Elly Griffiths 2021-11-01
Forensisch archeoloog Ruth Galloway
doet onderzoek in een zaak van een
aantal verdwenen meisjes. Zijn ze
slachtoffer van een rituele offering?
Deel 1 in de Ruth Galloway-serie:
DODENCIRKEL.Als ze niet bezig is met
opgravingen van beenderen of andere
archeologische vondsten, geeft Ruth
Galloway colleges aan de
universiteit. Ze woont aan de rand
van de afgelegen en verlaten
Saltmarsh, een indrukwekkend
moerasgebied in Norfolk. Wanneer er
een kinderskelet wordt gevonden op de
vindplaats van een palencirkel in het
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moeras, waar Ruth eerder opgravingen
heeft gedaan, wordt zij benaderd om
de beenderen te dateren. Het skelet
blijkt tweeduizend jaar oud, tot
grote teleurstelling van inspecteur
Harry Nelson, die Ruths hulp had
ingeroepen. Hij had gehoopt dat de
beenderen van Lucy waren, een meisje
dat al tien jaar vermist wordt.
Sindsdien krijgt Nelson brieven over
Lucy met bizarre verhalen vol
verwijzingen naar offerrituelen en
met Keltische en Bijbelse teksten.
Dan verdwijnt opnieuw een meisje, en
Nelson krijgt eenzelfde soort brief
over haar. Terwijl de
brievenschrijver dichterbij komt en
het moeras zich van zijn meest
verraderlijke kant laat zien, wordt
Ruth het onderzoek in getrokken en
brengt haar forensisch archeologische
kennis haar in levensgevaar.
Slachthuisblues Peter Robinson
2016-04-26 Drie ingrediënten voor
moord... In een oude hangar op een
verlaten militair vliegveld wordt een
verontrustende vondst gedaan: een
grote bloedvlek. Menselijk bloed. Van
een lichaam is echter geen spoor te
vinden. Het lijkt in eerste instantie
een opzichzelfstaand mysterie, totdat
DCI Alan Banks en zijn team te maken
krijgen met de spoorloze verdwijning
van twee verdachten in een
diefstalzaak. Het politieonderzoek
neemt vervolgens een lugubere wending
wanneer een vrachtwagen tijdens een
hagelstorm verongelukt.
Reddingswerkers vinden in het wrak
niet alleen het lichaam van de
chauffeur, maar ook het lichaam van
iemand die al lang voor het ongeluk
dood was...
Now May You Weep Deborah Crombie 2005
When Detective Inspector Gemma James
is persuaded by her friend, Hazel, to
take a trip to the misty Scottish
Highlands, she jumps at the chance.
But upon their arrival it becomes
clear that Hazel has been concealing
a dangerous secret. At their remote
B&B the pair encounter Donald Brodie,
the owner of a local distillery . . .
and Hazel’s former lover. Their
relationship had ended abruptly years
before. Now Donald is convinced he
can win Hazel back. But the lovers'
reunion yields shocking - and mortal
- consequences. Gemma soon discovers
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that, in this tight-knit community,
there is no shortage of murder
suspects. And beneath the hospitable
surface, there lurks a hundred years
of bitter family rivalry waiting to
emerge . . . ‘As rich and history
laden as a tartan plaid . . . this is
a pure gem’ Publishers Weekly
(starred review)
Leave the Grave Green Deborah Crombie
1996 The third in the Duncan Kincaid
mystery series. Superintendent
Kincaid and Sergeant Gemma James are
summoned from Scotland Yard to
investigate the drowning of a man.
Twenty years earlier, the man's
brother had drowned in mysterious
circumstances. Could it be that the
murderer is one of the family?
All Shall Be Well Deborah Crombie
1996 Perhaps it is a blessing when
Jasmine Dent dies in her sleep. At
long last an end has come to the
suffering of a body horribly ravaged
by disease. It may well have been
suicide; she had certainly expressed
her willingness to speed the
inevitable. But small inconsistencies
lead her neighbor, Superintendent
Duncan Kincaid of Scotland Yard, to a
startling conclusion: Jasmine Dent
was murdered. But if not for mercy,
why would someone destroy a life
already so fragile and doomed? As
Kincaid and his capable and appealing
assistant Sergeant Gemma James sift
through the dead woman's strange
history, a troubling puzzle begins to
take shape -- a bizarre amalgam of
good and evil, of charity and crime .
. . and of the blinding passions that
can drive the human animal to perform
cruel and inhuman acts.
De man die zijn sporen wiste Val
McDermid 2017-08-18 In De man die
zijn sporen wiste, deel vier in Val
McDermids Karen Pirie-reeks,
onderzoekt Pirie twee zaken die
ogenschijnlijk niets met elkaar te
maken hebben, maar wel Pirie in
gevaar kunnen brengen... Als in De
man die zijn sporen wiste, het vierde
deel in de Karen Pirie-thrillerreeks
van Val McDermid, een tienerjongen in
een gestolen auto een ongeluk krijgt
en in een coma belandt, wordt er een
bijzondere ontdekking gedaan. Zijn
DNA vertoont namelijk overeenkomsten
met het DNA dat is aangetroffen op
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het lichaam van een ruim twintig jaar
geleden verkrachte en vermoorde jonge
vrouw. Rechercheur Karen Pirie is
expert in het oplossen van dergelijke
raadsels. De zaak blijkt echter veel
complexer dan gedacht. Ondertussen
lukt het Karen niet om een andere
zaak uit haar gedachten te zetten.
Als de oude bewijsstukken langzaam op
hun plaats vallen, ontdekt ze
geheimen van de meest gevaarlijke
soort –geheimen waar iemand voor zou
moorden... Val McDermid is de
internationale bestsellerauteur van
de Tony Hill en Carol Jordan-reeks,
waarvan De sirene het eerste deel is.
Haar werk is onderscheiden met o.a.
de Diamond Dagger Award en de Gold
Dagger Award, de prijs voor de beste
Engelse thriller. Ze wordt in meer
dan dertig talen uitgegeven en haar
werk is wereldwijd al meer dan 16
miljoen keer verkocht.
Dankbare dood Peter Robinson
2014-04-15 Voormalig universitair
docent Gavin Miller wordt dood
aangetroffen. Zijn lichaam is gedumpt
op een verlaten spoor vlak bij zijn
huis en in zijn broekzak vindt de
politie £ 5000 cash. Banks en zijn
team worden ingeschakeld en ontdekken
algauw dat niets in deze zaak voor de
hand ligt. Sinds hij enkele jaren
daarvoor ontslagen werd in verband
met seksuele intimidatie, heeft
Miller een armzalig
kluizenaarsbestaan geleid. Wel blijkt
hij vijanden gehad te hebben, onder
wie iemand die hij kende van de
universiteit en die nog een rekening
met hem te vereffenen had, en een
mysterieuze dame met wie hij omging
in de politiek woelige jaren
zeventig. Het duurt niet lang
vooraleer Banks zaken opgraaft die
misschien beter verborgen hadden
kunnen blijven. Als hij bedreigd
wordt omdat hij iets te dicht bij het
vuur komt, realiseert hij zich dat er
meer aan de hand is dan op het eerste
gezicht lijkt...
Bluebird, bluebird Attica Locke
2019-04-24 Kort na elkaar worden er
twee lichamen gevonden in het moeras
van Lark, een stadje in Oost-Texas.
De slachtoffers zijn een zwarte
advocaat uit Chicago en een witte
lokale vrouw. De zwarte Texas Ranger
Darren Mathews heeft Texas jaren
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geleden ingeruild voor Chicago, maar
besluit tijdelijk terug te keren naar
zijn geboortegrond als hij over de
moorden hoort. Hij vermoedt dat de
gewelddadige, racistische bende van
de Aryan Brotherhood of Texas iets
met de zaak te maken heeft en mengt
zich – ondanks het feit dat hij
tijdelijk geschorst is – in het
onderzoek. Met elke nieuwe
ontwikkeling raakt Darren verder
verstrikt in de gevaren en
moeilijkheden van een staat waar
racisme nog aan de orde van de dag is
en de wet niet voor iedereen gelijk
is.
Geschreven in bloed John Sandford
2014-04-15 Lucas Davenport heeft al
veel gruwelijke zaken geleid. Maar
dit is een van de ergste. In het
kleine plaatsje Wayzata, Minnesota is
een heel gezin uitgemoord: vader,
moeder, twee dochters en hun honden.
Op de muur staat in bloed geschreven:
Wekomen – zonder spatie. De plaats
delict roept bij Davenport
associaties op met de
vergeldingsacties die hij heeft
gezien bij moorden van Mexicaanse
drugsbendes. Maar Wayzata is een rijk
dorp, de vader van het gezin runde
een klein softwarebedrijfje en de
vrouw hield zich wat bezig met de
lokale politiek. Het lijkt gewoon
niet te kloppen... Totdat de
puzzelstukjes in elkaar beginnen te
passen en Davenport in de duisterste
nachtmerrie van zijn leven belandt.
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 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
aangetroffen, bijt Harry zich vast in
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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.
Water Like a Stone Deborah Crombie
2007 Duncan Kincaid and Gemma Jamess
idyllic holiday is interrupted by
murder. As the detectives are drawn
deeper, they find that the past never
truly dies--and not even Kincaids
family is safe from harm.
Vermoord in extase J.D. Robb
2014-07-15 Het vierde boek in de
spannende serie over Eve Dallas van
Nora Roberts’ alter ego J.D. Robb.
Drie zelfmoorden: een briljante
ingenieur, een beruchte advocaat en
een controversiële politicus. Drie
mannen die een bevoorrecht leven
leidden maar heel verschillend waren.
Inspecteur Eve Dallas vindt het een
verdachte zaak, en als elke autopsie
minieme brandplekken in de hersenen
van de slachtoffers onthult, wordt
haar intuïtie bevestigd. Is er sprake
van een hightech moordmethode? Eves
onderzoek leidt haar naar de wereld
van virtual reality games – waarin de
techniek ook kan worden aangewend als
wapen...
Het loket Dennis Lehane 2014-09-23
`Het loket van Dennis Lehane is het
boek van de film `The Drop . Bob
Saginowski is een eenzame barman. Hij
werkt in de kroeg van zijn neef Marv,
die zijn bedrijf in Brooklyn gebruikt
voor duistere geldstromen in de New
Yorkse onderwereld. Drie dagen na
kerst ontdekt Bob een verwaarloosde
pitbullpuppy in een vuilnisbak bij
hem in de buurt en hij neemt hem mee
naar huis. Hierdoor komt hij in
contact met zijn jonge buurvrouw
Nadia een beschadigde vrouw die hem
samen met het hondje weer een doel in
zijn leven geeft. Maar dan duikt de
gewelddadige eigenaar van de hond op
en raakt Bob bovendien betrokken bij
een mislukte overval Het boek `Het
loket van Dennis Lehane is een
liefdesverhaal verpakt in een
ijzersterke thriller.
Verdwenen zusjes Laura Lippman
2015-11-25 Waarom weigert ze te
praten over haar zus? Dertig jaar
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geleden verdwenen de zusjes Bethany
uit een druk winkelcentrum in
Baltimore. Het onderzoek leverde
niets op en hun lichamen zijn nooit
gevonden; al wat rest zijn pijnlijke
vragen. Nu beweert een verward
verkeersslachtoffer dat zij Heather
Bethany is, het jongste zusje. Er is
geen spoor van bewijs voor haar
verhaal en geen van haar met tegenzin
gegeven aanwijzingen levert iets op.
Ze laat niets los over het lot van
haar zus. En toch weet ze beslist
meer van die verschrikkelijke dag. Ze
noemt één detail dat niemand anders
kan weten...
Kissed a Sad Goodbye Deborah Crombie
1999 Scotland Yard's Duncan Kincaid
and Gemma James face their most
haunting case yet when the past
devastatingly intersects with the
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present.... The call from Scotland
Yard couldn't have come at a worse
time for Detective Superintendent
Duncan Kincaid. He has promised the
weekend to Kit, the eleven-year-old
son of his ex-wife. The son he never
knew he fathered -- who doesn't yet
know Kincaid's true identity. But
Duncan's best intentions are
shattered by an investigation that
draws him in and swiftly consumes
him. It seems to begin with the
discovery of the body of a beautiful
young woman in an East London park.
But Kincaid and Sergeant Gemma James
will discover that this case has long
roots that reach far back into the
past, and that resentments which
should have been decades buried still
have the power to hurt -- and maybe
even the capacity to kill.
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