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Galbraith
As recognized, adventure as competently as
experience not quite lesson, amusement, as skillfully
as harmony can be gotten by just checking out a
ebook The Cuckoos Calling Cormoran Strike 1 Robert
Galbraith next it is not directly done, you could
acknowledge even more going on for this life, all but
the world.
We provide you this proper as skillfully as easy artifice
to acquire those all. We allow The Cuckoos Calling
Cormoran Strike 1 Robert Galbraith and numerous
books collections from fictions to scientific research in
any way. along with them is this The Cuckoos Calling
Cormoran Strike 1 Robert Galbraith that can be your
partner.

Ravenzwart Ann Cleeves 2011-08-19 Op een koude
januariochtend wordt in de sneeuw die Shetland

bedekt het lichaam gevonden van Catherine Ross. Het
zeventienjarige meisje is gewurgd met een sjaal.
Boven het lichaam cirkelt een grote groep raven.
Inspecteur Jimmy Perez ondervraagt als eerste
Magnus Tait, de laatste die Catherine in leven heeft
gezien. De plaatselijke bevolking brengt de verdachte
ook in verband met de verdwijning van de elfjarige
Catriona Bruce, een aantal jaren geleden. Voor de
bewoners van Shetland is Magnus de gedoodverfde
moordenaar. Maar Perez twijfelt. Is deze eenzame,
tragische figuur wel tot moord in staat?
The Cormoran Strike Novels, Books 1–4 Robert
Galbraith 2020-09-29 The first four novels in Robert
Galbraith's "wonderfully entertaining" series (Harlan
Coben) featuring the private detective Cormoran Strike
and his assistant Robin Ellacott. This omnibus set
includes the novels The Cuckoo's Calling, The
Silkworm, Career of Evil, and Lethal White. Each of
these novels is compulsively readable, with twists at
every turn. You may think you know detectives, but
you’ve never met one quite like Strike. "Rowling’s
wizardry as a writer is on abundant display...This is a
crime series deeply rooted in the real world, where
brutality and ugliness are leavened by the oh-sohuman flaws and virtues of Galbraith’s irresistible hero
and heroine." --USA Today
Wildernis Jane Harper 2018-03-27 'Is Alice hier? Heeft
ze het gehaald? Is ze veilig? In de chaos, in het
donker was het onmogelijk om te zeggen wie van de

vier vrouwen dit riep. Later, toen alles erger werd, zou
ieder van hen beweren dat zij het was geweest...' Met
enige tegenzin beginnen vijf vrouwen aan een zware,
regenachtige trektocht. Slechts vier van hen bereiken
de eindstreep. De tocht door het ruige achterland van
Australië was bedoeld om de vijf collega's uit hun
kantoorbubbel te halen en zo meer kracht en
teamgevoel te creëren. Aaron Falk, agent bij de
federale politie, is extra geïnteresseerd in de vermiste
vrouw, Alice Russel. Ze is de klokkenluider in Falks
onderzoek - en wist bepaalde geheimen. Over de firma
waar ze werkte en over haar collega's. In plaats van
over een trektocht met een hechte samenwerking als
resultaat, krijgt Falk verhalen te horen over een tocht
vol beschuldigingen, agressie en afbrokkelend
vertrouwen. En hoe dieper hij in de verdwijningszaak
duikt, hoe groter de gevaren lijken te worden...
Cormoran Strike#1: Dekut Burung Kukuk (The
Cuckoo's Calling) Robert Galbraith 2019-07-29 Ketika
seorang supermodel jatuh dari ketinggian balkon di
London yang bersalju, polisi menetapkan bahwa ini
kasus bunuh diri. Namun, kakak korban meragukan
keputusan itu, dan menghubungi sang detektif
partikelir, Cormoran Strike, untuk menyelidikinya.
Strike seorang veteran perang yang memiliki luka fisik
dan luka batin. Hidupnya sedang kisruh. Kasus ini
memberinya kelonggaran dalam hal keuangan, tapi
menuntut imbalan pribadi yang mahal: semakin jauh
dia terbenam dalam kasus ini, semakin kelam

kenyataan yang ditemuinya—dan semakin besar
bahaya yang mengancam nyawanya. Kisah misteri
yang mencekam dan anggun, mengelana di antara
atmosfer London yang pekat—dari jalanan Mayfair
yang mewah dan sunyi, ke bar-bar suram di East End,
hingga ke keriuhan Soho. The Cuckoo’s Calling adalah
kisah misteri yang menawan.
Kwaad bloed Robert Galbraith 2020-10-20 ‘Galbraith is
op zijn best in dit web van mysteries en bewijst zich
opnieuw als unieke schrijver.’ **** NRC Handelsblad 'Ik
houd van Strike. Op Robin ben ik al helemaal verliefd.'
NRC Handelsblad ‘Een solide detective waarin vooral
haar satirische talent schittert. Rowling blijft een
meesterverteller.’ de Volkskrant Robert Galbraith is het
pseudoniem van J.K. Rowling Privédetective
Cormoran Strike is op bezoek bij zijn familie in
Cornwall wanneer hij benaderd wordt door een vrouw
die meer wil weten over de vermissing van haar
moeder, Margot Bamborough. In 1974 is zij onder
mysterieuze omstandigheden verdwenen... Strike
heeft zich nog nooit op een cold case gestort, laat
staan eentje van meer dan veertig jaar oud. Ondanks
de kleine kans van slagen is hij geïntrigeerd door de
vermissing en voegt hem toe aan de lange lijst van
zaken waar hij en zijn zakenpartner, Robin Ellacott, op
dit moment aan werken. Hoewel Robin niets liever
doet dan hard werken, kan ze het extra werk er
eigenlijk niet bij gebruiken – ze heeft al genoeg op
haar bord door de scheiding, ongevraagde mannelijke

aandacht en haar verwarrende gevoelens voor Strike.
Op het moment dat ze in het onderzoek duiken naar
de vermissing van Margot, stuiten ze op een duivelse
zaak met tarotkaarten, een psychopathische
seriemoordenaar en onbetrouwbare getuigen. Al snel
komen ze erachter dat zelfs cold cases van tientallen
jaren oud dodelijk kunnen zijn. In de pers ‘Uitstekend
geschreven, blijft meer dan 700 pagina’s lang boeien.’
Nederlands Dagblad ‘Een nieuw meesterwerk, het
volgende pareltje in de reeks. Strike en Ellacott zijn
personages die complex en mysterieus in elkaar zitten.
Een echte pageturner.’ Thrillzone.nl ‘“Mr. Galbraith”
slaat aan het toveren met een hechte plot – scherp
opgetekende Britse grandeur in verval. Uitermate
bevredigend.’ Het Parool ‘Rowlings/Galbraiths plezier
in schrijven spat van de pagina’s in deze traditioneel
opgezette thriller in de beste Britse traditie.’ de
Volkskrant ‘Een strakke plot, de uitbundige, bloemrijke
stijl van een echte verhalenverteller, bonte maar
waarachtige personages, een pakkend verhaal.’ NRC
Handelsblad
The Cuckoo's Calling: Cormoran Strike by Robert
Galbraith (Trivia-On-Books) Trivion Books 2016-09-09
Trivia-on-Book: The Cuckoo's Calling: Cormoran Strike
by Robert Galbraith Take the challenge yourself and
share it with friends and family for a time of fun! You
may have read the book, but not have liked it. You
may have liked the book, but not be a fan. You may
call yourself a fan, but few truly are. Are you a fan?

Trivia-on-Books is an independently curated trivia quiz
on the book for readers, students, and fans alike.
Whether you're looking for new materials to the book
or would like to take the challenge yourself and share it
with your friends and family for a time of fun, Trivia-onBooks provides a unique approach to The Cuckoo's
Calling by Robert Galbraith that is both insightful and
educational! Features You'll Find Inside: • 30 Multiple
choice questions on the book, plots, characters and
author • Insightful commentary to answer every
question • Complementary quiz material for yourself or
your reading group • Results provided with scores to
determine "status" Promising quality and value, come
play your trivia of a favorite book!
Op de hielen Karen Rose 2015-11-06 Karen Rose, de
koningin van de romantische spanning. De spanning
van Karin Slaughter vermengd met de romantiek van
Nora Roberts. 'Op de hielen' is een thriller waarin
stalkers, een erfenis en een duister verleden een rol
spelen. Psychologe Faith probeert een nieuw leven op
te bouwen in het huis van haar oma dat ze onlangs
erfde. Wanneer er in de buurt twee studentes worden
vermist, en de FBI een groot onderzoek opent, wordt
Faith geconfronteerd met een duister verleden dat ze
graag had willen vergeten. En haar stalker lijkt
dichterbij dan haar lief is...
Troubled Blood Robert Galbraith 2021-06-24 Private
Detective Cormoran Strike is visiting his family in
Cornwall when he is approached by a woman asking

for help finding her mother, Margot Bamborough - who
went missing in mysterious circumstances in 1974.
Strike has never tackled a cold case before, let alone
one forty years old. But despite the slim chance of
success, he is intrigued and takes it on; adding to the
long list of cases that he and his partner in the agency,
Robin Ellacott, are currently working on. And Robin
herself is also juggling a messy divorce and unwanted
male attention, as well as battling her own feelings
about Strike. As Strike and Robin investigate Margot's
disappearance, they come up against a fiendishly
complex case with leads that include tarot cards, a
psychopathic serial killer and witnesses who cannot all
be trusted. And they learn that even cases decades
old can prove to be deadly...
Gevarenzone Sophie Hannah 2011-11-22 Alice
Fancoutrt is voor het eerst zonder haar twee weken
oude dochtertje Florence weggeweest. Maar wanneer
ze thuiskomt begint een ware nachtmerrie. Ze beweert
dat de baby die thuis in de wieg ligt en op wie haar
echtgenoot David had moeten passen, niet haar
dochtertje is. David ontkent dat, en denkt dat Alice
haar verstand kwijt is. Is Alice inderdaad gek
geworden of liegt David? Maar waarom zou hij dat
doen? En waar is de echte Florence? Alice heeft geen
bewijs, maar moet de politie aan haar kant weten te
krijgen, en snel. Maar het wachten op de uitslag van
het DNA-onderzoek kost waardevolle tijd en Davids
gedrag naar Alice toe wordt steeds grimmiger en

bedreigender. En wat is de rol van zijn moeder
Vivienne? Lukt het Alice om de politie te overtuigen
vóór het te laat is? Een week later zijn Alice en de
baby verdwenen. Weggelopen, gekidnapt, vermoord?
The Silkworm Robert Galbraith 2015-12-22 Private
investigator Cormoran Strike returns in a new mystery
from Robert Galbraith, author of the #1 international
bestseller The Cuckoo's Calling. When novelist Owen
Quine goes missing, his wife calls in private detective
Cormoran Strike. At first, Mrs. Quine just thinks her
husband has gone off by himself for a few days--as he
has done before--and she wants Strike to find him and
bring him home. But as Strike investigates, it becomes
clear that there is more to Quine's disappearance than
his wife realizes. The novelist has just completed a
manuscript featuring poisonous pen-portraits of almost
everyone he knows. If the novel were to be published,
it would ruin lives--meaning that there are a lot of
people who might want him silenced. When Quine is
found brutally murdered under bizarre circumstances,
it becomes a race against time to understand the
motivation of a ruthless killer, a killer unlike any Strike
has encountered before... A compulsively readable
crime novel with twists at every turn, THE SILKWORM
is the second in the highly acclaimed series featuring
Cormoran Strike and his determined young assistant,
Robin Ellacott.
Stille schreeuw Angela Marsons 2019-12-01 Het
eerste deel van de spannende en zeer verslavende

Kim Stone-serie Voor de fans van M.J. Arlidge en
Robert Bryndza Vijf mensen staan rondom een ondiep
graf. Ze hebben om de beurt gegraven. Een graf voor
een volwassene zou nog langer hebben geduurd. Het
slachtoffer was onschuldig, maar ze hadden geen
keus. Hun geheimen moesten bewaard blijven, ten
koste van alles. Een gewurgde schooldirectrice blijkt
slechts het begin van een reeks gruwelijke moorden
die de inwoners van Black Country doet huiveren. Na
een lugubere vondst in een voormalig weeshuis
realiseert detective Kim Stone zich dat de dader van al
deze misdaden één en dezelfde is – en dat hij al dertig
jaar actief is. Stone is de enige die de moordenaar kan
ontmaskeren, maar ze wordt afgeleid door demonen
uit haar verleden. Terwijl zij de duistere
gebeurtenissen uit haar jeugd probeert te verwerken,
blijft het dodental stijgen... Over de boeken van Angela
Marsons ‘Mijn advies? Lees het direct. Je krijgt er
geen spijt van.’ Mark Edwards, bestsellerauteur van
Follow You Home ‘Totaal, compleet, volstrekt
BRILJANT.’ Bforbookreview.wordpress.com
‘Simpelweg geweldig.’ Thebooknurse.co.uk
‘Fenomenaal. Een echte pageturner.’ Ilovereading.sg
‘Angela Marsons heeft me compleet omvergeblazen.’
Readersretreat.co.uk
Steenkoud Stuart MacBride 2013-02-14 Het is zijn
eerste werkdag na een lange afwezigheid. Een
slechter begin kan inspecteur Logan McRae zich niet
wensen. In een greppel wordt het lichaam van een

driejarig kind gevonden. Het is gewurgd, mishandeld
en al een hele tijd dood. Terwijl de regen in sneeuw
overgaat worden er meer dode slachtoffertjes
gevonden. De wel heel accurate berichtgeving in een
lokale krant duidt op een lek binnen het politiekorps.
Maar niet alleen de reputatie van het politiekorps staat
op het spel. Als de kleine Jamie McCreath wordt
ontvoerd, moet Logan alles op alles zetten om een
volgende tragedie te voorkomen...
Een web van leugens Ian Rankin 2020-08-27 Het
lichaam van een vermiste privédetective wordt
gevonden in een auto, diep verscholen in een dicht
bos. Een plek, gek genoeg, waar al eerder naar hem
gezocht werd. Hoofdrecherceur Siobhan Clarke maakt
deel uit van een nieuw team, dat onderzoekt waar het
in de oorspronkelijke zaak is misgegaan; er zijn altijd
twijfels geweest over hoe de zaak is afgehandeld.
Iedereen die erbij betrokken was wordt ondervraagd,
het lijkt erop dat die stuk voor stuk wat te verbergen
hebben. Eén man in het bijzonder lijkt te weten waar
het spoor naartoe leidt, wat voor hem ook het einde
kan betekenen: John Rebus.
China Rich Girlfriend Kevin Kwan 2019-11-21 Het
tweede deel van de heerlijk smeuïge Crazy Rich
Asians-trilogie De verfilming, van de makers van Crazy
Rich Asians en The Hunger Games, is al in productie
‘China Rich Girlfriend is onze favoriet uit het drieluik.’
Hebban.nl Als Rachel Chu, docent economie aan de
Universiteit van New York, haar collega Nicholas

Young ontmoet, ziet ze in eerste instantie niets in hem.
Rachel is zelf een ABC – een American-born Chinese
– en heeft geen interesse in een relatie met een
Aziatische man. Maar deze charmante
geschiedenisprofessor blijkt toch wel erg goed bij haar
te passen... Rachel Chu heeft alles wat haar hartje
begeert: een schitterende diamanten ring, de perfecte
bruidsjurk en bovenal: de liefde van haar leven,
Nicholas Young, die bereid is zijn erfenis op te geven
om met haar te trouwen. Maar Rachels droombruiloft
is niet compleet zonder haar biologische vader. Na
een schokkende onthulling belandt Rachel in
Shanghai, waar ze meer pracht en praal ziet dan ze
ooit voor mogelijk had gehouden. Zal ze hier, tussen
de Ferrari’s, exclusieve clubs, chique veilinghuizen en
gigantische villa’s, eindelijk vinden wat ze zoekt? De
pers overCrazy Rich Asians ‘Een heerlijke romantische
komedie.’ ????? Chicklit.nl ‘Vermakelijk escapisme dat
zelfs de twijfelende lezer over de streep trekt: de
superrijke Chinese versie van Dynasty.’ The Guardian
‘Verbazingwekkend, jaloersmakend, romantisch en
oprecht. Iedereen die van Azië en Aziatische literatuur
houdt, zal hier zijn vingers bij aflikken.’
Tessaheitmeijer.com
Duister lot David Baldacci 2009-10-28 Het verhaal
LuAnn Tyler heeft het niet getroffen in dit leven. Veel
plezier beleeft ze niet aan haar miserabele baantje als
serveerster en al helemaal niet aan haar vriend
Duane, een armzalige drugsdealer. Op haar twintigste

kan LuAnn alleen maar dromen van een beter
bestaan. Maar dan lijkt ineens haar droom
werkelijkheid te worden. Een wildvreemde man biedt
haar de kans in één klap schatrijk te worden. En ze
hoeft er alleen maar een staatslot voor te kopen, met
elk willekeurig nummer. Hij zal ervoor zorgen dat op dit
lot de hoofdprijs zal vallen en samen delen ze de
winst. LuAnn aarzelt, want ze gelooft de man geen
moment, maar wat heeft ze te verliezen? En... LuAnn
wint. Van de ene dag op de andere is zij een steenrijke
vrouw en ligt de wereld aan haar voeten. Tenminste,
zo lijkt het, want al snel wordt ze, verdacht van moord,
gedwongen te vluchten. En al snel beseft ze dat van
nu af aan altijd en overal het gevaar op de loer zal
liggen....
Zijderups Robert Galbraith 2014-10-03 Als schrijver
Owen Quine wordt vermist, besluit zijn vrouw
Cormoran Strike in te schakelen. Quine is regelmatig
een tijd van huis, maar deze keer is het anders. Strike
komt er al snel achter dat de verdwijning alles te
maken heeft met Quines laatste manuscript. Dit
bestaat namelijk uit onthullende portretten van bijna al
zijn vrienden en kennissen en het zou een ramp voor
hen zijn als het ooit wordt gepubliceerd. Niet veel later
wordt Quine vermoord teruggevonden. De
omstandigheden van zijn dood zijn zeer verdacht en
geven een verontrustend kijkje in de geest van de
dader. Strike en Robin bevinden zich in een race tegen
de klok om een moordenaar te vinden die een wel heel

uniek profiel blijkt te hebben... De pers over Zijderups
‘Een goed uitgewerkt moordmysterie met een steeds
aantrekkelijker wordend speurdersduo, en vooral een
briljante parodie op het overgecultiveerde literaire
wereldje.’ Vrij Nederland ‘Een anders-dan-anders
thriller die je stevig bij de les houdt.’ Zin ‘Een heerlijk
ouderwets aandoende detective met veel sfeer. Ideaal
voor lange winteravonden.’ Veronica Magazine Niet
veel later wordt Quine vermoord teruggevonden. De
omstandigheden van zijn dood zijn zeer verdacht en
geven een verontrustend kijkje in de geest van de
dader. Strike en Robin bevinden zich in een race tegen
de klok om een moordenaar te vinden die een wel heel
uniek profiel blijkt te hebben...
Een goede raad J.K. Rowling 2012-10-17 Wanneer
Barry Fairbrother onverwacht sterft, zijn de bewoners
van Pagford geschokt. Pagford is ogenschijnlijk een
idyllisch Engels plattelandsdorp, met een charmant
marktplein en een oude abdij, maar achter die fraaie
façade gaan grote conflicten schuil. Tussen rijk en
arm, tieners en hun ouders, vrouwen en hun
echtgenoten, leraren en hun leerlingen... In Pagford is
niets wat het lijkt. De lege stoel die Barry achterlaat in
de gemeenteraad is de aanleiding tot de grootste strijd
die het dorp ooit heeft gekend. Wie zal zegevieren in
deze verkiezingen vol opportunisme, valsheid en
schokkende onthullingen?
Zes seconden Daniëlle Bakhuis 2014-11-15 Iemand
knielt bij het lichaam en houdt zijn oor boven het

masker. `Een ambulance! schreeuwt een
jongensstem. `We hebben een ambulance nodig! Op
dat moment valt mijn leven in twee stukken: ervoor en
erna. Zes seconden. Dat is precies hoelang de
Afrekening duurt: een illegaal spel waarbij een
slachtoffer in elkaar wordt geschopt voor geld. Veel
geld. Jasmijn en haar vriendinnen besluiten mee te
doen, maar de gevolgen blijken groter dan Jasmijn ooit
had kunnen voorzien. Wie kun je vertrouwen als je
niemand meer kunt vertrouwen? De pers over Wat als
`Eenmaal begonnen wil je het boek niet meer
wegleggen, het moet in één ruk uitgelezen worden. Mij
kostte het mijn nachtrust, maar dat was het waard.
boekverslaafde.blogspot.nl `een ijzersterk verhaal [ ]
dat iedere jongvolwassene zou moeten lezen. Dagblad
de Limburger `de juiste combinatie van ingrediënten
waar ik van houd: originaliteit, humor, drama en
spanning. Chicklit.nl Danielle Bakhuis is schrijver en
freelance journalist. Zes seconden is haar zevende
boek. Haar eerdere boeken Verliefd van 2 kanten en
Wraak waren kerntitel voor de Prijs van de Jonge Jury.
Wat als was genomineerd voor de Crimezone YA
Thriller Award 2014.
The Cuckoo's Calling Robert Galbraith 2013-04-18
'The Cuckoo's Calling reminds me why I fell in love
with crime fiction in the first place' VAL
MCDERMID ----- Now a major BBC drama: The Strike
series When a troubled model falls to her death from a
snow-covered Mayfair balcony, it is assumed that she

has committed suicide. However, her brother has his
doubts, and calls in private investigator Cormoran
Strike to look into the case. Strike is a war veteran wounded both physically and psychologically - and his
life is in disarray. The case gives him a financial
lifeline, but it comes at a personal cost: the more he
delves into the young model's complex world, the
darker things get - and the closer he gets to terrible
danger . . . A gripping, elegant mystery steeped in the
atmosphere of London - from the hushed streets of
Mayfair to the backstreet pubs of the East End to the
bustle of Soho - The Cuckoo's Calling is a remarkable
book. Introducing Cormoran Strike, this is the
acclaimed first crime novel by J.K. Rowling, writing
under the pseudonym Robert Galbraith. *** The latest
book in the thrilling Strike series, TROUBLED BLOOD,
is out now! *** ----- PRAISE FOR THE STRIKE
SERIES: 'One of the most unique and compelling
detectives I've come across in years' MARK
BILLINGHAM 'The work of a master storyteller' DAILY
TELEGRAPH 'Unputdownable. . . Irresistible' SUNDAY
TIMES 'Will keep you up all night' OBSERVER 'A
thoroughly enjoyable classic' PETER JAMES,
SUNDAY EXPRESS
The Silkworm Robert Galbraith 2014-06-19 Private
investigator Cormoran Strike returns in a new mystery
from Robert Galbraith, author of the #1 international
bestseller The Cuckoo's Calling. When novelist Owen
Quine goes missing, his wife calls in private detective

Cormoran Strike. At first, Mrs. Quine just thinks her
husband has gone off by himself for a few days--as he
has done before--and she wants Strike to find him and
bring him home. But as Strike investigates, it becomes
clear that there is more to Quine's disappearance than
his wife realizes. The novelist has just completed a
manuscript featuring poisonous pen-portraits of almost
everyone he knows. If the novel were to be published,
it would ruin lives--meaning that there are a lot of
people who might want him silenced. When Quine is
found brutally murdered under bizarre circumstances,
it becomes a race against time to understand the
motivation of a ruthless killer, a killer unlike any Strike
has encountered before... A compulsively readable
crime novel with twists at every turn, THE SILKWORM
is the second in the highly acclaimed series featuring
Cormoran Strike and his determined young assistant,
Robin Ellacott.
Op doorreis Lee Child 2018-06-18 Op doorreis van
Lee Child is een bundel van twaalf spannende
verhalen over Jack Reacher. Op doorreis van Lee
Child is een bundel van twaalf spannende verhalen
over Jack Reacher. Reacher is altijd op doorreis en
overal waar hij komt, stuit hij op onrecht, dat hij op
karakteristieke wijze aanpakt. Na 22 thrillers verschijnt
nu deze bundel met tien lange en twee korte verhalen
over Jack Reacher – van zijn kindertijd tot en met zijn
meest recente litteken.
Verdwenen Val McDermid 2013-07-03 In Verdwenen,

Val McDermids meest aangrijpende losstaande thriller,
stort Stephanies leven in elkaar wanneer haar
pleegzoontje Jimmy Higgins verdwijnt. In Verdwenen
van bestsellerauteur Val McDermid loopt de vijfjarige
Jimmy Higgins op een groot Amerikaans vliegveld mee
met een man in uniform – en verdwijnt. Zijn
pleegmoeder Stephanie Harker staat machteloos in de
douanesluis. Ze waren op weg naar Disneyland.
Jimmy is geen gewoon jongetje. Hij is de zoon van
Scarlett Higgins, de spraakmakende, ordinaire tv-ster
die onlangs is overleden. Niemand begrijpt waarom
Jimmy is ontvoerd. Gaat het om geld, drugs, of heeft
zijn schokkende verdwijning iets met de
televisiewereld te maken? Stephanie moet alles op
alles zetten om Jimmy terug te vinden... Val McDermid
is de internationale bestsellerauteur van de Tony Hill
en Carol Jordan-reeks. 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.
Witte nachten Ann Cleeves 2011-08-19 In een dorp op
de Shetlandeilanden wordt in een vissershut een man
met een clownsmasker op zijn gezicht en een strop om
zijn nek gevonden. Het is lastig om de identiteit van de
man te achterhalen omdat hij niet van de eilanden
kwam. Detective Jimmy Perez onderzoekt de zaak en
als hij er eindelijk achter komt wie het slachtoffer is,

maakt dat de zaak alleen maar complexer. Want wat
had deze man op de Shetlands te zoeken? Wie zou
hem daar dood willen hebben? Naarmate het
onderzoek vordert, moet Jimmy zich steeds verder in
de geschiedenis van de plaatselijke hechte
gemeenschap verdiepen. De bewoners zijn echter niet
allemaal even spraakzaam en blijken zelfs van elkaar
niet hun diepste geheimen te kennen.
Career of Evil Robert Galbraith 2018-06-05 The #1
internationally bestselling series is soon to be a major
TV series on HBO. "The third--and best--novel in the
engaging Cormoran Strike private detective series...
[Galbraith has] invented a serial killer for the ages, one
who chills us from the book's grim but riveting
opening... This perfectly paced mystery is packed with
surprises." - USA Today When a mysterious package
is delivered to Robin Ellacott, she is horrified to
discover that it contains a woman's severed leg. Her
boss, private detective Cormoran Strike, is less
surprised but no less alarmed. There are four people
from his past who he thinks could be responsible--and
Strike knows that any one of them is capable of
sustained and unspeakable brutality. With the police
focusing on one of the suspects, Strike and Robin
delve into the dark and twisted worlds of the other
three men. But as more horrendous acts occur, time is
running out for the two of them...
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.
Koekoeksjong Robert Galbraith 2013-10-15 Als een
legendarisch topmodel een dodelijke val maakt van
een balkon in de chique Londense wijk Mayfair, gaat
de politie uit van zelfmoord. Haar broer weigert dit
echter te accepteren en schakelt privédetective
Cormoran Strike in. Strike neemt de klus dankbaar
aan. Sinds hij zijn been verloor in Afghanistan is zijn
leven een puinhoop. Hij heeft bijna geen opdrachten
en de schuldeisers zitten achter hem aan. En daarbij is
hij net weg bij zijn vriendin en woont hij in zijn kantoor.
Dit is zijn kans om een nieuwe start te maken. Maar
naarmate hij dieper infiltreert in de wereld van de rich
and famous nemen de zaken een steeds duisterder
wending – en loopt hij zelf steeds meer gevaar...
Koekoeksjong is een traditionele Britse misdaadroman
in een modern jasje en kan zich meten met de grote

klassiekers uit het genre. De pers over Koekoeksjong
‘Heel verfrissend: humor en mededogen spelen in dit
boek een grotere rol dan bloed en geweld. Laat dit
alsjeblieft het begin zijn van een reeks.’ **** Vrij
Nederland ‘Een thriller die uitstekend in elkaar zit,
geen moment verveelt en een groot publiek zal
aanspreken.’ NRC Handelsblad ‘Een solide detective,
waarin vooral het satirische talent schittert.’ **** de
Volkskrant
Het slechte pad Robert Galbraith 2016-04-13
Detective Cormoran Strike en zijn assistent Robin
Ellacott staan voor een nieuw mysterie, en op een
kruis punt in hun leven. Als Robin Ellacott een
mysterieus pakket opent, krijgt ze de schrik van haar
leven: in de doos zit een afgehakt vrouwenbeen. Haar
baas, privédetective Cormoran Strike, is niet zozeer
verrast, maar meer op zijn hoede. Er zijn vier mensen
uit zijn verleden die hij in staat acht tot zo’n gruwelijke
daad. De politie heeft al snel een van hen als
verdachte aangemerkt, maar Strike denkt dat ze de
verkeerde hebben. Dus besluit hij met Robin te graven
in de duistere achtergrond van de andere drie. De
dader laat dat echter niet op zich zitten... De pers over
Het slechte pad 'Solide vakwerk van
Galbraith/Rowling.' de Volkskrant 'Uitstekend en
meeslepend verhaal.' Thrillers-leestafel.info
De professionals Owen Laukkanen 2012-09-14 `Een
indrukwekkend debuut met een mix van klassieke
suspense, ijzingwekkende immoraliteit en een

ingenieuze plot, in de vorm van een pageturner
gegoten. Jonathan Kellerman `Maak u
veiligheidsgordel vast want De professionals van
Owen Laukkanen is als een rit in een achtbaan. Een
eersteklas thriller van een steengoede nieuwe auteur.
John Lescroart Vier vrienden die onlangs zijn
afgestudeerd aan de universiteit worden
geconfronteerd met de dramatische situatie op de
arbeidsmarkt. Uit frustratie en baldadigheid beginnen
ze mensen te kidnappen en twee jaar werkt de
strategie die ze hebben bedacht , snel, efficiënt, bijna
risicoloos, meer dan goed. Tot het opeens geen grap
meer is, totdat ze de verkeerde man ontvoeren. Plots
worden ze achtervolgd door juist die mensen die ze
koste wat kost zo ver mogelijk bij zich vandaan hadden
willen houden: de sterke arm der wet, in de personen
van ervaren politie-inspecteur Kirk Stevens en de
jonge en talentvolle FBI-agente Carla Windermere, en
een groep maffialeden die op zoek zijn naar
vergelding. Tijdens een dodelijke en spectaculaire
achtervolging door het hele land, met een aantal
gewelddadige en brute confrontaties, worden alle
betrokkenen uiteindelijk gedwongen de waarheid te
erkennen: de echte professionals, agent dan wel
crimineel, zijn diegenen die bereid zijn om alles op te
offeren
Elizabeth is zoek Emma Healey 2016-11-01 Maud is
vergeetachtig. Ze maakt een kop thee en vergeet te
drinken. Ze gaat naar winkels en vergeet waarom.

Soms is haar huis onherkenbaar – of lijkt haar dochter
Helen een totale vreemde. Maar Maud weet één ding
zeker: haar vriendin Elizabeth is zoek. Het staat op het
briefje in haar zak. En wie haar ook zegt erover op te
houden, het erbij te laten, Maud zal niet rusten tot ze
heeft uitgezocht hoe het zit. Want Maud heeft eerder
te maken gehad met een verdwijning. En ergens in
haar beschadigde geest ligt het antwoord op een
onopgelost zeventig jaar oud mysterie. Een mysterie
dat iedereen vergeten is. Iedereen, behalve Maud...
The Cuckoo's Calling Robert Galbraith 2018-05-29
The #1 international bestseller, soon to be a major TV
series for HBO "One of the best books of the year." USA Today "Robert Galbraith has written a highly
entertaining book... Strike and his now-permanent
assistant Robin... have become a team--a team whose
further adventures the reader cannot help eagerly
awaiting." - Michiko Kakutani, New York Times After
losing his leg to a land mine in Afghanistan, Cormoran
Strike is barely scraping by as a private investigator.
He's down to one client, and risks losing even his
office--where, after breaking up with his longtime
girlfriend, he's currently living. Then John Bristow
walks through his door with an amazing story. His
sister, the legendary supermodel Lula Landry, known
to her friends as the Cuckoo, famously fell to her death
a few months earlier in a seeming suicide. The case
plunges Strike into the world of multimillionaire
beauties, rock-star boyfriends, and desperate

designers, and introduces him to every variety of
pleasure, enticement, seduction, and delusion known
to man. Introducing Cormoran Strike, The Cuckoo's
Calling is the acclaimed first crime novel by J.K.
Rowling writing under the pseudonym Robert
Galbraith, soon to be a major TV series for HBO.
The Cuckoo's Calling Robert Galbraith 2017-08-10
Now a major BBC drama: The Strike series A gripping,
elegant mystery steeped in the atmosphere of
London - from the hushed streets of Mayfair to the
backstreet pubs of the East End to the bustle of Soho The Cuckoo's Calling is a remarkable book.
Introducing Cormoran Strike, this is the acclaimed first
crime novel by J.K. Rowling, writing under the
pseudonym Robert Galbraith. When a troubled model
falls to her death from a snow-covered Mayfair
balcony, it is assumed that she has committed suicide.
However, her brother has his doubts, and calls in
private investigator Cormoran Strike to look into the
case. Strike is a war veteran - wounded both physically
and psychologically - and his life is in disarray. The
case gives him a financial lifeline, but it comes at a
personal cost: the more he delves into the young
model's complex world, the darker things get - and the
closer he gets to terrible danger . . .
Witte dood Robert Galbraith 2019-02-07 Het vierde
deel van de geliefde Cormoran Strike-serie in midprice
Billy, een labiele jongen, denkt als kind een moord
gezien te hebben. Hoewel hij zich geen concrete

details kan herinneren, gaat hij toch met zijn verhaal
naar privédetective Cormoran Strike. Die neemt hem
direct serieus, maar voor hij verder kan vragen,
ontvlucht Billy in paniek zijn kantoor. Strike en Robin
Ellacott – ooit zijn assistente, nu zijn partner bij het
detectivebureau – proberen Billy’s verhaal tot op de
bodem uit te zoeken. Het onderzoek leidt hen via de
achterstraatjes van Londen naar de Houses of
Parliament, en naar een fraai maar onheilspellend
landhuis, ver weg op het platteland. Maar hun
onderzoek verloopt verre van soepel: Strikes
bekendheid als privédetective maakt het moeilijk om
onopvallend te blijven werken, en zijn relatie met
Robin staat onder hoogspanning. Witte dood is zowel
een fascinerend, opzichzelfstaand mysterie, als het
razendspannende volgende deel in het verhaal van
Cormoran Strike en Robin Ellacott. In de pers ‘Een
dikke pil waarin je je met liefde onderdompelt tot je met
wallen onder je ogen te laat op je werk verschijnt.’ Vrij
Nederland ‘Een solide detective waarin vooral haar
satirische talent schittert.’ de Volkskrant ‘Galbraith is
op zijn best in dit web van mysteries en bewijst zich
opnieuw als unieke schrijver.’ **** NRC Handelsblad
Wat ik mijn dochters nog wil vertellen Elizabeth Noble
2013-10-16 Hoe moet je het redden in een wereld
zonder je moeder? Wie helpt je met het leven als je
moeder is overleden? Wat geef je je dochters mee als
je er niet meer bent? Als de ernstige zieke Barbara het
einde van haar leven voelt naderen, realiseert ze zich

dat ze nog veel te veel te vertellen heeft. Ze begint
brieven te schrijven over de mogelijke successen en
tegenslagen die haar vier dochters nog te wachten
staan en waar ze zelf niet meer bij zal zijn. Aan Lisa,
een middertiger met bindingsangst. Aan Jennifer, die
vastzit in een liefdeloos huwelijk. Aan Amanda, die met
haar eindeloze reizen iedereen op afstand houdt. En
aan Hannah, een tienermeisje dat afscheid moet
nemen van de moeder die ze op handen draagt. Wat
ik mijn dochters nog wil vertellen is een prachtig
verhaal over familie, vrienden en de eindeloze
mogelijkheden van een mensenleven.
Lethal White Robert Galbraith 2019-06-11 "Rowling's
wizardry as a writer is on fulsome display" (USA
Today) in this #1 New York Times bestseller from the
international bestselling author Robert Galbraith. When
Billy, a troubled young man, comes to private eye
Cormoran Strike's office to ask for his help
investigating a crime he thinks he witnessed as a child,
Strike is left deeply unsettled. While Billy is obviously
mentally distressed, and cannot remember many
concrete details, there is something sincere about him
and his story. But before Strike can question him
further, Billy bolts from his office in a panic. Trying to
get to the bottom of Billy's story, Strike and Robin
Ellacott-once his assistant, now a partner in the
agency-set off on a twisting trail that leads them
through the backstreets of London, into a secretive
inner sanctum within Parliament, and to a beautiful but

sinister manor house deep in the countryside. And
during this labyrinthine investigation, Strike's own life is
far from straightforward: his newfound fame as a
private eye means he can no longer operate behind
the scenes as he once did. Plus, his relationship with
his former assistant is more fraught than it ever has
been-Robin is now invaluable to Strike in the business,
but their personal relationship is much, much trickier
than that. The most epic Robert Galbraith novel yet,
Lethal White is both a gripping mystery and a pageturning next instalment in the ongoing story of
Cormoran Strike and Robin Ellacott.
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.
Wat als Daniëlle Bakhuis 2013-10-15 `Sorry? Zoë
onderbreekt me. `Sorry? Ze proeft het woord in haar
mond en besluit dat het het walgelijkste is wat ze ooit
heeft gegeten. Zoete broodjes. Een laffe hap. Op dat
moment weet ik dat ik een fout heb gemaakt. Mijn

sorry betekent niets voor haar. In haar gedachten heeft
ze me al duizend keer sorry horen zeggen: te midden
van een volle klas, vastgebonden aan een stoel en
met een pistool tegen mijn hoofd. De sorry die ik nu wil
zeggen maakt totaal geen indruk op haar. Haar stem
hapert kort. `Je dacht toch niet dat ik ook maar één
seconde vergeten was? Jade heeft haar verleden als
pester diep weggestopt in haar geheugen. Maar dat
verandert als Zoë na jaren van afwezigheid weer terug
op school is. Jade wil niets liever dan sorry zeggen en
alles vergeten, maar daar denkt Zoë heel anders over.
Dan vindt Jade een vervelend anoniem briefje in haar
kluis. En nog een. En nog een Wat als sorry zeggen
niet genoeg is? Daniëlle Bakhuis is redactrice bij
CosmoGIRL. Wat als is haar zesde boek. Haar
eerdere boeken Verliefd van 2 kanten en Wraak waren
kerntitel voor de Prijs van de Jonge Jury.
Schaduwkant Randy Susan Meyers 2015-04-08 In
'Schaduwkant' van Randy Susan Meyers is Madeline
getrouwd met Ben, een slimme en charismatische
advocaat. Ben heeft echter ook een andere kant: hij
kan zomaar in razernij uitbarsten. Maddie kan niet
voorzien wanneer of waarom Ben boos wordt, maar
voor haar kinderen bewaart ze de vrede door op
eieren te lopen als hij in de buurt is. Tot de
regenachtige dag waarop Ben woest wordt en Maddie
in het ziekenhuis belandt, vechtend voor haar leven.
'Schaduwkant' van Randy Susan Meyers is een
aangrijpende roman over de schaduwkant van een

huwelijk en de effecten van agressie door een
echtgenoot. Dit verhaal – dat afwisselend wordt verteld
door Maddie, Ben en hun veertienjarige dochter – weet
op een zeldzaam zachte en subtiele wijze een
onderwerp te belichten dat nog steeds een taboe is.
Career of Evil Robert Galbraith 2015-10-20 When a
mysterious package is delivered to Robin Ellacott, she
is horrified to discover that it contains a woman's
severed leg. Her boss, private detective Cormoran
Strike, is less surprised but no less alarmed. There are
four people from his past who he thinks could be
responsible--and Strike knows that any one of them is
capable of sustained and unspeakable brutality. With
the police focusing on the one suspect Strike is
increasingly sure is not the perpetrator, he and Robin
take matters into their own hands, and delve into the
dark and twisted worlds of the other three men. But as
more horrendous acts occur, time is running out for the
two of them... Career of Evil is the third in the highly
acclaimed series featuring private detective Cormoran
Strike and his assistant Robin Ellacott. A fiendishly
clever mystery with unexpected twists around every
corner, it is also a gripping story of a man and a
woman at a crossroads in their personal and
professional lives.
Angst voor de nacht Jeffery Deaver 2012-12-11
Psychopaat Michael Hrubek ontsnapt uit een inrichting
met maar één doel voor ogen: Lis Atcheson vinden.
Deze vrouw heeft tegen hem getuigd toen hij voor

moord terechtstond. Vier mannen openen ieder voor
zich, en om geheel eigen redenen, de jacht op
Michael: een premiejager, die de uitgeloofde beloning
goed kan gebruiken; de directeur van de inrichting, die
tegenover de politie heeft verklaard dat Michael
ongevaarlijk is; zijn psychiater, voor wie de
ontsnapping het einde van zijn carrière kan betekenen
en Lis' echtgenoot, die koste wat het kost Michael wil
doden voordat Lis het volgende slachtoffer wordt.
Maar Michaels geest, hoe verwrongen ook, is op één
punt helder: het monsterlijke geheim dat hij met zich
meedraagt is geen waandenkbeeld. En hij weet dat hij
Lis moet vinden voordat de anderen hem te pakken
krijgen.
Laatste adem Robert Bryndza 2019-05-07 Deel 4 in de
Erika Foster-serie ‘Een spectaculaire en
bloedstollende thriller die je vanaf het begin niet meer
loslaat.’ Thrillzone.com Voor de fans van Karin
Slaughter en M.J. Arlidge Als het gemartelde lichaam
van een jonge vrouw wordt gevonden in een
vuilnisbak, haar nietsziende ogen puilend uit hun
kassen en haar kleding druipend van het bloed, is
detective Erika Foster als eerste ter plaatse. Het enige
probleem: dit keer is het niet haar zaak. Terwijl ze
vecht om een plekje in het onderzoeksteam ontdekt
Erika een verband tussen deze zaak en een
onopgeloste moord van vier maanden eerder. Een
jonge vrouw, op eenzelfde soort plek gedumpt, met
vergelijkbare wonden: een fatale snee in haar

dijbeenslagader. Dan wordt een andere vrouw
ontvoerd terwijl ze op haar date wacht. Erika en haar
team moeten haar vinden voor ze het volgende
slachtoffer wordt. Over de boeken van Robert Bryndza
‘Goed nieuws: er is een nieuwe, sterke Britse
inspecteur opgestaan: Erika Foster.’ Zin ‘Intrigerend...
de Erika Foster-reeks kan zeker iets toevoegen aan
het welgevulde rijk der spannende boeken.’ De
Telegraaf ‘Een meeslepend steekspel. Een prima
speurder waar ik meer van wil horen.’ Trouw over Het
meisje in het ijs
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