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As recognized, adventure as capably as experience more or less lesson, amusement, as without difficulty as settlement can be gotten by just checking out a ebook
The Narrows Harry Bosch 10 plus it is not directly done, you could say you will even more concerning this life, in relation to the world.
We allow you this proper as skillfully as easy artifice to acquire those all. We have enough money The Narrows Harry Bosch 10 and numerous ebook collections from
fictions to scientific research in any way. in the course of them is this The Narrows Harry Bosch 10 that can be your partner.

Donkerder dan de nacht Michael Connelly 2013-08-05 Voormalig FBI-agent Terry McCaleb wordt door de politie van Los Angeles om hulp gevraagd bij een
raadselachtige moord. Als profiler waren rituele moorden zijn specialisme. McCaleb is bereid het dossier door te nemen en zijn mening te geven. Maar van het een
komt het ander en zeer tegen de zin van McCalebs vrouw wordt hij langzaam maar zeker uit zijn vredige nieuwe leven getrokken. Hij raakt opnieuw in de ban van een
wereld vol gruwelen en spanning. Nadat hij een profiel heeft opgesteld van de maniakale moordenaar beseft hij dat het naadloos aansluit op een bekende:
rechercheur Harry Bosch...
Chaos Patricia Cornwell 2017-01-22 In deze vierentwintigste thriller uit de Kay Scarpetta-serie van Cornwell worden de geloofwaardigheid en professionaliteit van
patholoog-anatoom Scarpetta in twijfel getrokken. Chaos is het 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 26-jarige Elisa Vandersteel tijdens een fietstochtje langs de Charles River. Alles lijkt erop dat ze door de bliksem werd getroffen, alleen is het helder weer
met geen wolkje aan de lucht. Volgens patholoog-anatoom Kay Scarpetta kan er dan ook geen sprake zijn van een ongelukkig toeval. Het onderzoek krijgt een
bizarre wending wanneer Kay gedichten ontvangt van een anonieme cyberpestkop, bijgenaamd Tailend Charlie. Wanneer Kay vierentwintig uur na Elisa’s dood het
tiende gedicht krijgt, wordt het duidelijk dat de pestkop weleens iets te maken zou kunnen hebben met deze moord. Hij is echter op geen enkele manier te traceren...
Patricia Cornwells 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.
Verloren licht Michael Connelly 2013-03-08 Vier jaar geleden onderzocht Harry Bosch de moord op een jonge productieassistente. Terwijl hij haar collega's
verhoorde, raakte hij betrokken bij een schietpartij op een filmset. Een gepantserde wagen met daarin twee miljoen dollar, die gebruikt zou worden voor filmopnames,
werd overvallen. Het onderzoek werd overgenomen door een andere afdeling binnen het politiekorps. Maar het geld werd nooit teruggevonden en ook de moord op
de jonge vrouw werd nooit opgelost.
De zwarte doos Michael Connelly 2013-04-15 Tijdens de chaos van de Los Angeles-rellen in 1992 is Harry Bosch als eerste op de plaats delict bij het lijk van een
jonge fotografe. Hij moet het dossier overdragen aan de Riot Task Force, die vermoedt dat ze door een ongelukkig toeval om het leven is gekomen maar de zaak niet
rond krijgt. Twintig jaar later stuit Bosch in een nieuwe zaak op een kogel uit hetzelfde wapen als dat van deze cold case. Het verband werpt een ander licht op de
gewelddadige dood van de fotografe. Al snel ontdekt hij dat er destijds sprake was van een gerichte moord en een sinistere intrige. Als een onderzoeker van een
vliegtuigcrash zoekt Bosch naar de zwarte doos: het ene detail dat alles verklaart. Met een meedogenloze vaart trekt Connelly de lezer mee in zijn overweldigende
vijfentwintigste thriller en in een van Harry Bosch’ gevaarlijkste zaken ooit. ‘Een boek als een vuistslag. En de klappen blijven maar komen.’ The New York Times
‘Bosch is een iconisch figuur en een van de mooiste personages uit de recente thrillerliteratuur.’ John Vervoort op Cobra.be ‘Bosch is levensechter dan echt.’
Algemeen Dagblad
Hartzuur Michael Connelly 1996 Een politieman die de sinds zijn kindertijd onopgeloste moord op zijn moeder onderzoekt, ontmoet veel weerstand van machtige
personen.
Spoordood Michael Connelly 2011-10-09 Harry Bosch krijgt de zaak waar niemand zich aan wil branden: de moord op de zwarte strafpleiter Howard Elias, een
notoire vijand van de LAPD. Zijn laatste cliënt was Michael Harris, verdacht van de lustmoord op een twaalfjarig meisje. Elias had sensationele onthullingen
aangekondigd: wie de echte moordenaar was en welke racistische agenten zijn cliënt in elkaar hadden geslagen. Aangevuurd door de dreiging van rassenrellen,
gehinderd door een storm van media-aandacht en gekweld door onrust op het thuisfront, begint Bosch plotseling te twijfelen aan vrienden en kennissen, terwijl hij
moet samenwerken met oude vijanden. De korpsleiding eist een snelle arrestatie, maar Bosch verdenkt collega’s...
De interne jury Michael Connelly 2014-04-15 The Lincoln Lawyer - nu een grote Netflix Original-serie Mickey Haller krijgt een berichtje: ‘BEL ME ZSM - 187’. De
strafrechtcode voor moord trekt meteen zijn aandacht. Mickey ontdekt dat het slachtoffer een voormalig cliënte is, een prostituee die hij op het rechte pad heeft
geholpen. Als blijkt dat ze weer terug was in LA en haar oude beroep weer had opgepakt, vermoedt Mickey dat zijn pogingen om haar destijds te helpen meer kwaad
dan goed hebben gedaan. Worstelend met zijn schuldgevoel werkt Mickey aan een stuk door en zet hij alles op alles om deze zaak tot een goed einde te brengen.
Tribune 2004
Sequels Janet Husband 2009 A guide to series fiction lists popular series, identifies novels by character, and offers guidance on the order in which to read
unnumbered series.
Het pleidooi Steve Cavanagh 2017-06-08 ‘De explosieve actiescènes worden uitsluitend onderbroken door fascinerende scènes uit de rechtszaal.’ The Times
Advocatenkantoor Harland & Sinton is al jarenlang de spil van een wereldwijd fraudenetwerk, maar nu zit de FBI hen op de hielen. Wanneer David Child, een rijke
cliënt van de firma, wordt gearresteerd op verdenking van moord, vraagt de FBI Eddie Flynn om ervoor te zorgen dat Child wil getuigen tegen Harland & Sinton.
Zodra Eddie David Child ontmoet, weet hij instinctief dat de man onschuldig is, ondanks het overweldigende bewijs tegen hem. Maar de FBI is in het bezit van
belastend materiaal over zijn vrouw Christine en voert de druk gestaag op. Voor Eddie is dat het begin van een adembenemende race tegen de klok: niet alleen moet
hij Childs onschuld zien te bewijzen, hij moet ook voorkomen dat Christine in handen valt van de FBI of van de gewetenloze advocaten van Harland & Sinton... Over
de boeken van Steve Cavanagh ‘Heerlijke karaktertypering, snedige, soms bitsige dialogen en wat humor op de koop toe. De manier waarop Eddie iedereen in de
rechtszaal manipuleert, zijn getuigen aanpakt en zijn juridische spitsvondigheid gebruikt, schreeuwt zo om een verfilming van dit boek.’ Hebban.nl ‘Deels zoals John
McClane uit de Die Hard-films en deels in de traditie van John Grisham, vol actie. Zeer onderhoudend.’ Irish Independent ‘Een spannend misdaadverhaal vol
onverwachte verhaalwendingen, spektakel en schietgrage criminelen.’ Thrillers-leestafel.info ‘Onmiskenbaar groeipotentieel.’ Het Parool
Quill & Quire 2004
Nacht en ontij Tami Hoag 2009 Nadat een als fietskoerier werkende rechtenstudent een kennelijk explosief vrachtje heeft gehad, wordt hij achterna gezeten door de
politie en de moordenaar van zijn opdrachtgever.
Over de grens Michael Connelly 2016-10-13 Een spannende thriller met Harry Bosch én Mickey Haller in de hoofdrollen Rechercheur Harry Bosch is net weg bij de
LAPD als zijn halfbroer, advocaat Mickey Haller, zijn hulp inroept. Een vrouw is op brute wijze vermoord en het bewijs wijst in de richting van een cliënt van Haller.
Maar Mickey is er zeker van dat het doorgestoken kaart is. Bosch wil eigenlijk niet werken voor de verdediging maar hij neemt de zaak toch aan. Hij wil zelf ook
antwoorden hebben: als het Hallers cliënt niet was, wie dan wel? Geholpen door zijn voormalig collega Lucy Soto begint Harry te graven. Hij komt al snel uit binnen
de politiemacht zelf. Maar de moordenaar op wie Harry jaagt, is zelf ook aan het jagen... op hem. De pers over Over de grens ‘Spannend, razendsnel en onmogelijk
neer te leggen. Over de grens laat weer onweerlegbaar zien dat Connelly de meester van de spanningsopbouw is.’ Wall Street Journal ‘Snel detectivewerk wordt
meesterlijk ver weven met vuurwerk in de rechtszaal.’ The Independent ‘Bosch is bij de LAPD misschien uitgerangeerd, maar Connelly is nog steeds op de toppen
van zijn kunnen als thrillerschrijver. Over de grens is een goed doordachte thriller die ingenieus en ambitieus in elkaar zit.’ Washington Post
Vermoord uit wraak J.D. Robb 2015-02-17 Hij is een technologisch expert, met het brein van een genie en het hart van een moordenaar, die technologie inzet om zijn
prooi te volgen en de politie op te jagen. Hij geeft cryptische raadsels over de moorden die hij gaat plegen en de politie is iedere keer net te laat. Eve Dallas vond het
eerste slachtoffer, vermoord in zijn eigen huis. Het tweede slachtoffer werd gevonden in een leegstaand luxe appartement. Ze hadden weinig gemeen, behalve dat ze
op een gruwelijke manier aan hun einde kwamen. Dan blijkt dat de twee mannen verbonden zijn door een afschuwelijk geheim van tien jaar geleden dat zij deelden
met een derde man: niemand minder dan Eve’s kersverse echtgenoot, Roarke...
Echo Park Michael Connelly 2012-02-13 In 1994 verdween Marie Gesto spoorloos. Harry Bosch leidde destijds het onderzoek, maar de jonge vrouw werd nooit
gevonden. Twaalf jaar later werkt Bosch op de afdeling Onopgeloste Zaken als hij een telefoontje krijgt van de officier van justitie. Raynard Waits, verdacht van twee
moorden, is bereid er meer op te biechten als hij levenslang kan krijgen in plaats van de doodstraf. Eén van de moorden is die op Marie Gesto. Bosch wil zeker weten
dat Waits niet gewoon iets verzint om zo aan de dood te ontsnappen. Hij moet een vertrouwensband zien te krijgen met de man die hij al twaalf jaar zoekt – en
verafschuwt. Dan ontdekt Bosch dat hij indertijd een aanwijzing heeft gemist die hem naar Waits had kunnen leiden en waarmee hij dus alle daarop volgende
moorden had kunnen voorkomen...
De provocatie David Baldacci 2011-10-31 Facebook Fanpage Interviews en trailers www.baldacci.nl Baldacci in de pers Wish you well foundation Omroep Flevoland

RTV Utrecht
Vrij Nederland 2004
Books Out Loud 2004
Doodskleur David Baldacci 2018-05-08 Wanneer FBI-agent Amos Decker en journaliste Alex Jamison op bezoek gaan bij Jamisons zus in Baronville, een stadje in
Pennsylvania dat betere tijden heeft gekend, raken ze op de eerste dag al betrokken bij een moordonderzoek. Die avond ziet Decker in het raam van een verderop
gelegen huis een flikkerend licht, gevolgd door vlammen. Nieuwsgierig geworden gaat hij op onderzoek uit, maar wat hij ontdekt is veel meer dan een beginnende
brand. In het huis bevinden zich twee doden. Het ene slachtoffer is opgehangen en op de vloer onder zijn lichaam bevindt zich een enorme plas bloed. De andere
man draagt een politie-uniform en ligt met schuim rond zijn lippen in de kelder. Wie de twee doden zijn, weet niemand. Diezelfde avond nog krijgen Decker en
Jamison te horen dat het niet om een opzichzelfstaand incident gaat. In de weken daarvoor zijn meerdere moorden gepleegd en de plaatselijke politie – die weinig
mensen en middelen tot haar beschikking heeft – staat voor een raadsel. Wanneer Decker zijn hulp aanbiedt, wordt deze schoorvoetend geaccepteerd. Algauw blijkt
echter dat hij niet de enige federale agent is die interesse in de zaak toont. Want de moorden in Baronville zouden weleens te maken kunnen hebben met een veel
grotere dreiging op nationaal niveau.
Voor altijd stil Linda Castillo 2020-12-17 Elk huis heeft zijn kruis ... Wanneer politiechef Kate Burkholder arriveert bij een amish boerderij wacht haar een
horrorscenario: een hele familie is uitgemoord. De vredelievende gemeenschap is uitermate geschokt door het grove geweld en de willekeurige moorden. Maar is het
wel willekeurig? Kate weet als geen ander dat elke familie geheimen heeft, en terwijl ze dieper in het verleden van de familie duikt, komt ze er samen met agent John
Tomasetti achter dat een jonge vrouw met een grote leugen moest leven en haar mond moest houden. Ook dat herkent Kate uit haar eigen leven en dus zal ze
afstand moeten houden, want ze weet wat er kan gebeuren als ze te betrokken bij deze zaak raakt. Toch ontkomt ze er niet aan...
Maanstand Michael Connelly 2011-10-07 Cassie Black is een meesterdief. Haar specialiteit is het stelen van het net gewonnen geld van casinogokkers in Las Vegas
uit hun hotelkamer – terwijl ze slapen. Na een rampzalige kraak, waarbij haar partner Max wordt vermoord, belandt ze in de gevangenis. Een paar jaar later komt ze
vrij en begint ze een leven zonder criminaliteit. Met succes lijkt ze op het rechte pad te kunnen blijven; daarbij wordt ze op de been gehouden door een groot geheim.
Wanneer dat dreigt uit te komen, is ze genoodzaakt nog één keer haar kunsten te vertonen. Ze moet de grootste klapper ooit maken, zodat ze genoeg geld heeft om
te verdwijnen. Maar de problemen waar ze jaren eerder mee werd geconfronteerd, vallen in het niet bij de ellende die haar nu te wachten staat.
Mr. Murder Dean R Koontz 2021-11-05 Jaloezie in combinatie met een verloren verstand is een levensgevaarlijke combinatie. Daar komen schrijver Martin Stillwater
en zijn gezin angstvallig achter. Hun rustige leventje, en Martins succesvolle schrijfcarrière, worden ruw verstoord door een vreemdeling. Alles verandert wanneer een
man, die als twee druppels water op Martin lijkt, op een dag verschijnt en beweert dat Martins leven eigenlijk van hem is - en dat hij alles zal doen om het terug te
krijgen. Van schrik verliest Martin volledig de grip op de werkelijkheid. Ondertussen probeert het hele gezin, inclusief Martins jonge dochters Emily en Charlotte, van
de krankzinnige indringer te ontsnappen. Zou de dubbelganger gelijk hebben of is het een verwarde man die een gevaar vormt voor de familie Stillwater? De
Amerikaanse auteur Dean Ray Koontz (1945) staat bekend om zijn spannende thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy, science fiction of satire bevatten. Veel
van zijn werken bereikten de New York Times-bestsellerlijst, waarvan meerdere direct op nummer één binnenkwamen. Dit maakt hem tot een van de grootste New
York Times-bestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar liefst 105 boeken geschreven waarvan er meer dan zestig in het Nederlands te lezen zijn. Zijn boeken
zijn wereldwijd meer dan 500 miljoen keer verkocht.
The Narrows Michael Connelly 2015-03 Former FBI agent Rachel Walling is working a dead-end stint in South Dakota when she gets the call she's been dreading for
four years. The Poet is back. And he has not forgotten Rachel. He has a special present for her. Harry Bosch is adjusting to life in Las Vegas as a private investigator
and as a new father. He gets a call, too, from the widow of a friend who died recently. Previously in his FBI career, the friend worked on the famous case tracking the
killer known as The Poet. This fact alone makes some of the elements of his death doubly suspicious. And Harry Bosch is heading straight into the path of the most
ruthless and inventive murderer he has ever encountered...
Zwarte zomer M.W. Craven 2020-06-16 Hoe kan iemand zowel dood als levend zijn? Die vraag moet rechercheur Washington Poe beantwoorden als het slachtoffer
van een brute moord ineens weer levend opduikt. Zwarte zomer van M.W. Craven is een thriller voor de liefhebbers van Daniel Cole en M.J. Arlidge. Het is het begin
van een bloedspannende nieuwe thrillerserie met rechercheur Washington Poe in de hoofdrol. Jared Keaton: sterrenchef, charmant, charismatisch, psychopaat... En
veroordeeld voor de brute moord op zijn dochter Elizabeth. Haar lichaam is nooit gevonden, en Keatons veroordeling is grotendeels gebaseerd op de getuigenis van
rechercheur Washington Poe. Als zes jaar later een jonge vrouw een afgelegen politiebureau binnenstrompelt met het onweerlegbare bewijs dat zij Elizabeth Keaton
is, komt Poe, die Jared Keaton achter de tralies heeft gezet, in grote problemen. Zozeer zelfs, dat dit hem wel eens zijn baan kan kosten. ‘Het Britse antwoord op
Michael Connelly’s Harry Bosch.’ Matt Hilton
Vermoorde harten J.D. Robb 2015-10-15 Een vermoorde zwerver wordt gevonden, zijn hart met chirurgische precisie uitgesneden. Luitenant Eve Dallas vermoedt dat
deze moord in de doofpot gestopt zal worden en dat wil ze voorkomen. Ze ontdekt al snel dat er in verschillende steden soortgelijke moorden worden gepleegd.
Ondertussen wordt ze er zelf van beschuldigd een collega te hebben vermoord. Nu moet ze zowel haar naam in ere herstellen, als de moordenaar vinden. De pers
over Vermoorde harten 'Vaardig geschreven.' Vrij Nederland 'Het verhaal is spannend en de plot lijkt sciencefiction maar is absoluut geloofwaardig (...) Een aanrader
voor de liefhebbers van deze serie.' NBD Biblion 'Het betere thrillerwerk. Aanbevolen!' Leeskost.nl
Blind vertrouwen Michael Connelly 2010 Bij het onderzoek naar een moord waarbij terroristen betrokken lijken, bemoeit iedereen van FBI tot de geheime dienst zich
met de gang van zaken, maar Harry Bosch heeft een heel andere mening.
Stad van beenderen Michael Connelly 2021-11-24 Kofferdood speelt zich af in de donkere kant van Los Angeles, het werkterrein van Harry Bosch, de illustere
rechercheur Moordzaken. De eerste zaak waar Bosch na zijn onvrijwillige verlof mee te maken krijgt, is meteen al heavy te noemen: een filmproducent uit Hollywood
wordt vermoord aangetroffen in de kofferbak van zijn Rolls Royce. Typisch een maffiagewoonte... Terwijl Harry Bosch steeds dieper in het onderzoek zit, wordt hij
opeens van hogerhand van deze zaak gehaald. Weten ze dan niet dat hij zich door niets en niemand de wet laat voorschrijven? Dat alleen een kogel hem kan
stoppen? En zelfs dat laatste is niet eens zo zeker... De pers over Michael Connelly ‘Een van de allergrootste nog levende misdaadschrijvers.’ Hebban.nl ‘Bijna
griezelig hoe Connelly altijd weer de juiste toon weet te treffen.’ Vrij Nederland ‘Connelly is de onbetwiste meester van de politieroman.’ The Irish Times
Brandhaard Michael Connelly 2015-11-17 Een kogel treft eindelijk zijn doelwit, bijna een decennia nadat hij is afgevuurd LAPD-rechercheur Harry Bosch moet alle
registers opentrekken wanneer een man overlijdt aan de gevolgen van een verdwaalde kogel negen jaar eerder. Een zaak waarin het lijk nog vers is, maar alle
verdere bewijzen ontbreken. Bosch en zijn nieuwe partner, de onervaren Lucia Soto, moeten de politiek zeer gevoelige zaak oplossen, terwijl er alleen maar zeer
verouderde informatie is. Al snel wordt hun duidelijk dat de schietpartij allesbehalve toevallig was. De pers over Michael Connelly: ‘Michael Connelly bewijst dat hij zijn
reputatie van beste Amerikaanse misdaadauteur volkomen verdient.’ Het Parool ‘Van alles het beste: stijl, dialoog, personages, geweldige details. Connelly is de
koning van het genre.’ Algemeen Dagblad ‘Connelly is een van de beste misdaadschrijvers van nu, met een superb gevoel voor spanning en verrassing.’ VN
Detective en Thrillergids ‘Wát een geweldige auteur. Grote klasse!’ Hebban Crimezone ‘Bosch is een iconisch figuur en een van de mooiste personages uit de
recente thrillerliteratuur.’ John Vervoort, Cobra.be
Tenger en blond Dennis Lehane 2011-07-20 Ze was tenger en blond, lief en onschuldig. Zes maanden later heeft ze, verdronken in een zee van drugs, alcohol en
prostitutie, een eind aan haar leven gemaakt. Patrick Kenzie, privédetective in Boston, gelooft niet in toeval. Hij wil weten hoe het zover heeft kunnen komen met
Karen Nichols. Met behulp van zijn oude vlam Angela Gennaro komt Kenzie op het spoor van een genadeloze psychopaat die zijn slachtoffers ertoe drijft zichzelf
kapot te maken.
De keerzijde Michael Connelly 2017-06-08 ‘De beste thrillerschrijver van allemaal.’ Algemeen Dagblad Harry Bosch is de nieuwste privédetective van Californië. Hij
maakt geen reclame, heeft geen kantoor, en is zeer kieskeurig. Maar zijn meer dan dertig jaar ervaring bij de LAPD, de Los Angeles Police Department, zegt genoeg.
Al snel staat een van de rijkste mannen van Californië bij hem op de stoep. De miljardair nadert het einde van zijn leven en kijkt vooral op één ding met berouw terug.
Ooit had hij een gepassioneerde relatie met een Mexicaanse, wat ongehoord was in die tijd. Toen zijn grote liefde zwanger raakte, verdween ze spoorloos. Wat is er
van haar geworden? Kreeg ze het kind? En waar is het dan nu? Harry merkt onmiddellijk dat door de enorme belangen die op het spel staan niet alleen zijn eigen
leven gevaar loopt, maar ook dat van degene die hij zoekt. Tegelijkertijd kan Harry het politiewerk toch niet helemaal loslaten en werkt hij als parttime rechercheur bij
een klein politiebureau. Daar komt hij op het spoor van een serieverkrachter in een van de meest verbijsterende en gevaarlijke zaken van zijn toch al lange carrière.
De pers over De keerzijde ‘Bosch op zijn best.’ The New York Times ‘Connelly blijft nieuwe lagen in zijn personage ontdekken en vertelt steeds nieuwe verhalen om
dit op boeiende wijze te laten zien.’ Booklist ‘Een topklasse Connelly. Alles klopt.’ Kirkus Reviews
Kofferdood Michael Connelly 2021-12-07 Kofferdood speelt zich af in de donkere kant van Los Angeles, het werkterrein van Harry Bosch, de illustere rechercheur
Moordzaken. De eerste zaak waar Bosch na zijn onvrijwillige verlof mee te maken krijgt, is meteen al heavy te noemen: een filmproducent uit Hollywood wordt
vermoord aangetroffen in de kofferbak van zijn Rolls Royce. Typisch een maffiagewoonte... Terwijl Harry Bosch steeds dieper in het onderzoek zit, wordt hij opeens
van hogerhand van deze zaak gehaald. Weten ze dan niet dat hij zich door niets en niemand de wet laat voorschrijven? Dat alleen een kogel hem kan stoppen? En
zelfs dat laatste is niet eens zo zeker... De pers over Michael Connelly ‘Een van de allergrootste nog levende misdaadschrijvers.’ Hebban.nl ‘Bijna griezelig hoe
Connelly altijd weer de juiste toon weet te treffen.’ Vrij Nederland ‘Connelly is de onbetwiste meester van de politieroman.’ The Irish Times
Tot op het bot Debbie Howells 2015-05-08 Kate is geschokt wanneer ze een telefoontje krijgt dat Rosie Anderson wordt vermist. De mooie, stille, vriendelijke Rosie is
achttien jaar, even oud als Kates eigen dochter. Hoewel de dorpsbewoners ervan overtuigd zijn dat Rosie wel weer terug zal keren, raakt Kate geobsedeerd door de
zaak. Ze probeert koste wat kost de geheimen te onthullen van het idyllische Engelse dorpje waar ze woont. Tot op het bot is een verbluffende, schitterende

psychologische thriller in de stijl van Gillian Flynn en Alice Sebold.
De dichter Michael Connelly 2013-03-26 De door de wol geverfde misdaadverslaggever Jack McEvoy denkt inmiddels te weten hoe je met de dood moet omgaan.
Totdat hij wordt geconfronteerd met de zelfmoord van zijn enige broer: zíjn dood is anders... Zijn broer kan hij maar één keer verliezen... Jack kan die zelfmoord niet
begrijpen. Hij wist dat zijn broer, een inspecteur bij Moordzaken, het moeilijk kon verkroppen dat hij een brute moord nog niet had opgelost. Maar zou hij zich daarom
van kant maken? Jacks instinct zegt hem dat hier iets niet klopt. En zijn professionele drijfveer om de onderste steen boven te krijgen wordt nu gevoed door
persoonlijke motieven. Zijn verlangen naar gerechtigheid is ontembaar, maar de risico's die Jack neemt zijn onverantwoord. Ineens staat hij midden in een
razendspannend psychologisch drama en is hij zijn eigen leven niet meer zeker.
De tweeminutenregel Robert Crais 2009-10-31 Je hebt maar twee minuten nodig om een exemplaar van dit boek te bemachtigen. Crais is de meester van de
spanning.' The New York Sun Bij het beroven van een bank heeft een overvaller doorgaans twee minuten voordat de politie arriveert. Bankrover Max Holman kent
deze tweeminutenregel beter dan wie ook, en wanneer hij die overtreedt wordt hij gearresteerd door FBI-agente Katherine Pollard. Na tien jaar komt Holman vrij uit
de gevangenis. Daags voordat hij zijn zoon Richard, een politieagent, wil opzoeken, wordt die samen met drie andere agenten doodgeschoten. Het lijkt een gewone
schietpartij, maar als het slachtoffer een agent is - en dan ook nog met een criminele vader - zijn de motieven zelden gewoon. De verdachte wordt gezocht binnen
een groep corrupte agenten die de buit van een berucht bankroversduo willen vinden. De moord is vermoedelijk een wraakactie en Holman is vastberaden om de
naam van zijn zoon te zuiveren. De enige die hem hierbij kan helpen... is Katherine Pollard. Robert Crais schreef de scripts voor bekroonde tv-series als LA Law,
Miami Vice en Hill Street Blues. Daarnaast zijn zijn thrillers uiterst succesvol, zowel in de Verenigde Staten als in de 19 andere landen waar ze worden uitgegeven.
De kleine getuige Jodi Picoult 2012-05-15 Hulpofficier van justitie Nina Frost behandelt het soort misdaden dat families verscheurt. Ze leert dat medeleven tonen en
keihard strijden voor rechtvaardigheid de enige manier is om dit mijnenveld over te steken. Maar als Nina ontdekt dat haar vijfjarige zoontje Nathaniel seksueel is
misbruikt, worden in één klap al haar absolute waarheden weggevaagd. Ze besluit het recht in eigen hand te nemen - ongeacht de consequenties...
Het nachtvuur Michael Connelly 2020-02-18 IJzersterke nieuwe thriller van de schrijver van De nachtploeg, de VN-Thriller van het Jaar 2018 Toen Harry Bosch net
begon als rechercheur, nam John Jack Thompson hem onder zijn hoede en leerde hem alles wat hij moest weten over het vak. Zijn mentor was ervan overtuigd dat je
maar op één manier een echt goede politieman kon zijn: door elke zaak persoonlijk op te nemen en met koppig doorzettingsvermogen aan te pakken. Als Thompson
overlijdt, wordt Harry benaderd door zijn weduwe, die hem een oud dossier geeft. Het blijkt om een zaak te gaan die Thompson nooit heeft kunnen oplossen. Het
dossier had hij op de dag van zijn pensioen tegen alle regels in mee naar huis genomen. Om erachter te komen waarom deze zaak Thompson zo dwarszat, gaat
Harry naar Renée Ballard en vraagt haar hem te helpen de cold case op te lossen. Terwijl ze eraan werken, rijst de alarmerende vraag of Harry’s geliefde mentor het dossier heeft meegenomen om de zaak tijdens zijn pensioen op te lossen... of om juist te voorkomen dat die ooit opgelost zou worden. De pers over Michael Connelly
‘Bijna griezelig hoe Connelly altijd weer de juiste toon weet te treffen.’ Vrij Nederland ‘De beste thrillerschrijver van allemaal.’ Algemeen Dagblad ‘Alles wat de man
schrijft is zonder meer goed tot zeer goed.’ Humo
De nachtploeg Michael Connelly 2018-03-06 Michael Connelly is onovertroffen in het vlijmscherp neerzetten van geloofwaardige personages Een spannende
standalone met een nieuw personage: een jonge vrouw probeert zich te bewijzen als detective bij de politie van Los Angeles Renée Ballard, een veelbelovende
detective bij de politie van Los Angeles, had de moed een van haar superieuren aan te klagen voor seksuele intimidatie. Nu draait ze voor straf de nachtdiensten in
Hollywood, waarbij ze steeds alleen maar het begin van een zaak meemaakt, die ze ’s ochtends tot haar frustratie over moet dragen aan haar overdag werkende
collega’s. Maar op een nacht wordt ze geconfronteerd met twee zaken die ze niet kan en wil loslaten. Ondanks de waarschuwingen van haar partner werkt ze
overdag aan de oplossing, terwijl ze ’s nachts gewoon door blijft werken. Als blijkt dat de twee misdaden met elkaar verbonden zijn, wordt het tot haar afschuw wel
heel persoonlijk. Ze zal erg sterk in haar schoenen moeten staan om haar geliefde baan te behouden. De pers over de thrillers van Connelly: ’De beste
thrillerschrijver van allemaal.’ Algemeen Dagblad ‘Alles wat de man schrijft is zonder meer goed tot zeer goed.’ Humo ‘Bijna griezelig hoe Connelly altijd weer de
juiste toon weet te treffen.’ Vrij Nederland ‘Connelly is de onbetwiste meester van de politieroman.’ The Irish Times ‘Connelly’s thrillers zijn ernstig verslavend.’ GPDkranten
Het recht om te zwijgen Michael Connelly 2012-01-16 The Lincoln Lawyer - nu een grote Netflix Original-serie In zware tijden is criminaliteit een van de weinige
activiteiten waarmee nog wat valt te verdienen, maar toch heeft Lincoln-advocaat Mickey Haller nauwelijks extra werk door de economische crisis. Eigenlijk heeft hij
nog het meeste werk aan mensen die het dak boven hun hoofd moeten zien te behouden, nu velen hun huis uit gezet dreigen te worden omdat ze hun
woekerhypotheken niet meer kunnen betalen. Lisa Trammel, zijn eerste hypotheekslachtoffer, is sinds acht maanden Mickeys klant, maar als er een hoge
medewerker van Lisa’s bank dood wordt aangetroffen op een parkeerplaats, is zij de eerste verdachte. Mickey kan weer gaan doen waar hij het beste in is. Maar als
hij dacht dat de verdediging van Lisa Trammel een eitje zou worden, heeft hij het mis. Er staat hem een aantal pijnlijke onthullingen te wachten over zijn cliënte en
over hemzelf...
Ongrijpbaar Michael Connelly 2012-12-12 Je hebt thrillerauteurs die een personage creëren naar wie je reikhalzend kan uitkijken. Zoals Jack McEvoy. Hij deed zijn
intrede in De dichter – vaak uitgeroepen tot de beste thriller ooit – en hij keert terug in Ongrijpbaar. Jack McEvoy wordt wegbezuinigd als misdaadverslaggever. Zijn
laatste opdracht is het inwerken van zijn vervanger, maar Jack heeft andere plannen. Hij wil een laatste verhaal schrijven waarmee hij na zijn vertrek de Pulitzerprijs
zal winnen. Hij richt zich op Alonzo Winslow, een zestienjarige drugsdealer, die een meisje bruut heeft verkracht en vermoord. Hoe verder hij komt met zijn
onderzoek, hoe meer het erop lijkt dat Alonzo echt onschuldig is. Zijn speurtocht leidt hem de digitale wereld in, maar Jack beseft niet dat hij onbewust een digitaal
alarm heeft laten afgaan – en dat de moordenaar precies weet wie hij is...
Michael Connelly Schatt, Stan 2015-03-12 "Michael Connelly: A Reader’s Guide": covers everything about Connelly including his novels, his short stories, the articles
he published as a crime reporter, and even movie treatments of his novels. Over 40 million fans have purchased books by Michael Connelly. His fans storm his
website to discuss his characters and plots. Their passion for his characters is obvious. It’s the same kind of enthusiasm now found among fans of the Harry Potter
and Hunger Games series. Yet, while both those series have companion books that serve as readers’ guides, no such book exists on Connelly. What is unique about
this book is that it shows how Connelly shaped his actual experiences as a crime reporter into his fiction. You will also find explanations of how Connelly fits into the
mystery landscape.
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