1st To Die Womens Murder Club
Getting the books 1st To Die Womens Murder Club now is not type of inspiring means. You
could not isolated going afterward book amassing or library or borrowing from your contacts
to open them. This is an enormously simple means to specifically acquire lead by on-line.
This online message 1st To Die Womens Murder Club can be one of the options to
accompany you in the manner of having other time.
It will not waste your time. admit me, the e-book will unconditionally melody you extra event
to read. Just invest little get older to open this on-line publication 1st To Die Womens Murder
Club as without difficulty as review them wherever you are now.

De vijfde vrouw James Patterson 2021-03-01 New York Times bestsellerauteur James
Patterson bewijst in ‘De vijfde vrouw’ opnieuw het enorme succes van de Women’s Murder
Club en introduceert in het vijfde deel van de reeks een nieuwe vriendin! Lindsay's collega,
de advocate Yuki, vraagt haar om hulp wanneer haar moeder op mysterieuze wijze overlijdt
in het ziekenhuis. Al gauw ontdekken de vriendinnen dat er meerdere patiënten om het

leven zijn gekomen die genezen waren verklaard. Wat voor zieke geest haalt het in zijn
hoofd om te moorden in een ziekenhuis? James Patterson (1947) is een wereldberoemde
Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was als reclamemaker.
Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal meer
dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de
bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President vermist, dat hij samen met Bill
Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende
auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder Club
thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans en
kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk
heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de
Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian Award van de National
Book Foundation.
Rozen verwelken James Patterson 2021-08-31 In het zesde deel van de ‘Alex Cross’-reeks,
moet onze geliefde rechercheur het opnemen tegen een brute moordenaar: de Mastermind.
Hij is verantwoordelijk voor gewelddadige bankovervallen die meerdere bankmedewerkers
fataal werden. De precisie waarmee deze crimineel te werk gaat, verbaast Alex. Hoezo heeft
de Mastermind zoveel verstand van de bankwereld? Zelfs Alex lukt het niet om aan de
wrede daden van de moordenaar te ontkomen, wanneer hij en zijn familie de volgende
slachtoffers lijken te worden. Wie is deze geniale, maar ultiem kwaadaardige man? Alex
Cross is een Afro-Amerikaanse detective en psycholoog. Hij werkt als Senior Agent voor de

FBI, terwijl hij ook nog privé-patiënten ontvangt. In deze reeks van succesauteur James
Patterson vecht Cross tegen misdadigers die zijn gezin of zijn staat bedreigen. Een rode
draad in de reeks is de onopgeloste moord van Alex’ eerste vrouw. Zijn aartsvijand is The
Mastermind, Kyle Craig, die op Alex’ ondergang uit is. De Amerikaanse James Patterson
(1947) is een van de succesvolste auteurs op dit moment met meer dan 300 miljoen
verkochte exemplaren en 1 miljoen verkochte e-books wereldwijd. Maar liefst 114 boeken
kwamen op de New York Times bestseller lijst, waarvan 67 op nummer 1 stonden. Dat is
een Guinness World Record! Geen enkele Patterson thriller laat zijn lezers onberoerd, maar
zijn bekendste werken zijn de thriller reeksen over ‘Alex Cross’, verfilmd met Morgan
Freeman in de hoofdrol, en de ‘Women’s Murder Club’-reeks, dat verfilmd is tot serie en in
2007 te zien was op de Nederlandse televisie. In 2015 won Patterson de Literatuur Award
van de National Book Foundation voor zijn inzet om meer Amerikanen aan het lezen te
krijgen. Voor zijn thrillers, maar ook enkele romans en kinderboeken, heeft hij meerdere
prestigieuze onderscheidingen ontvangen, waaronder de Edgar Award.
Het zesde slachtoffer James Patterson 2021-03-15 De vriendinnen van de Women’s Murder
Club zijn onmisbaar in ‘Het zesde slachtoffer’. San Francisco wordt namelijk geteisterd door
een kidnapper die kinderen en hun babysitters van de straten plukt. Alsof dat niet erg
genoeg is, raakt ook een van de vriendinnen ernstig gewond bij een aanslag en belandt met
haar verwondingen in het ziekenhuis. Kan inspecteur Lindsay al deze gruweldaden aan,
terwijl haar liefdesleven ook nog eens op zijn kop komt te staan? Patterson, een van de
meest succesvolle New York bestsellerauteurs aller tijden, grijpt je aandacht van begin tot

eind in de zesde thriller van de Women’s Murder Club-reeks. James Patterson (1947) is een
wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was
als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd,
waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op
nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President vermist, dat
hij samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest succesvolle
en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en
Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere
romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn
liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen,
waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian Award van
de National Book Foundation.
De veertiende leugen Maxine Paetro 2015-10-22 Detective Lindsay Boxer en alle leden van
de Women’s Murder Club komen voor een groot feest bij elkaar in San Francisco. Maar dan
wordt Lindsay weggeroepen omdat er een vrouw midden op de dag op gruwelijke wijze is
vermoord. Al snel duikt er een video op van een soortgelijke gewelddadige moord waarbij de
daders maskers dragen. San Francisco raakt in de ban van de moorden en Lindsay en de
Women’s Murder Club moeten hun eigen veiligheid op het spel zetten om de daders op te
pakken voor er meer slachtoffers vallen.
A Women's Murder Club Omnibus James Patterson 2008 1ST TO DIE The electrifying first
novel in this explosive series, introducing homicide inspector Lindsay Boxer. She's tough,

but even she's shocked by the honeymoon murders. A brutal maniac is slaughtering
newlywed couples. Lindsay turns to Claire, a coroner, Cindy, a journalist, and Jill, an
attorney for help solving this terrible case; the legendary Women's Murder Club is born. 2ND
CHANCE Lindsay Boxer is back. When a little girl is shot outside a San Francisco church,
she knows it's time to reconvene the Women's Murder club. Together they track down a
mystifying killer who is to turn his pursuers into his victims . . . THIRD DEGREE The death of
three people when a townhouse explodes into flames is only the beginning of a wave of
violence in San Francisco; it seems that whoever is behind it is intent on killing someone
every three days. Even more terrifying, a member of the Women's Murder Club is now a
target, and Lindsay Boxer learns of a secret so dangerous and unbelievable that it could
destroy them all.
De zaak tegen Alex Cross James Patterson 2018-03-15 Alex Cross stond nog nooit aan de
verkeerde kant van de wet. Maar nu hij beschuldigd is van het neerschieten van de
handlangers van zijn aartsvijand Soneji, wordt hij als voorbeeld gesteld voor alle schietgrage
agenten. Cross weet dat het zelfverdediging was, maar zal de jury hem in het gelijk stellen?
Terwijl Cross vecht voor zijn vrijheid, laat zijn voormalige partner John Sampson hem een
video zien die aanwijzingen bevat rond de vermissing van een aantal jonge meisjes.
Ondanks zijn schorsing gaat Cross toch op onderzoek uit en hij belandt in de donkerste
hoeken van het internet, waar moord slechts een vorm van ontspanning is.
De zevende hemel James Patterson 2021-05-17 De vriendinnen van de Women’s Murder
Club zijn terug met een nieuwe, geruchtmakende zaak. Een brandstichtende dader lijkt het

gemunt te hebben op machtige en rijke koppels. Nadat het vierde echtpaar tragisch om het
leven komt door brandstichting, gaan brigadier Lindsay en haar vriendinnen op onderzoek
uit om de seriemoordenaar te ontmantelen. Maar wanneer de aanwijzingen haar wel erg
dichtbij huis brengen, belandt ze in de benarde positie tussen haar liefdesleven en haar
werk. Welke uitweg kiest ze in dit vreselijke dilemma? ‘De zevende hemel’ is het succesvolle
zevende deel van de 'Women’s Murder Club' reeks, een bloedstollende thriller die je niet
zomaar naast je neer kunt leggen! James Patterson (1947) is een wereldberoemde
Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was als reclamemaker.
Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal meer
dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de
bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President vermist, dat hij samen met Bill
Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende
auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder Club
thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans en
kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk
heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de
Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian Award van de National
Book Foundation.
De familie Deverill Santa Montefiore 2018-11-13 De eerste drie delen van de geliefde
Deverill-serie voor het eerst gebundeld Wanneer door de Eerste Wereldoorlog en de strijd
om een onafhankelijk Ierland de spanning in het land toeneemt, komt er een einde aan de

idyllische jeugdjaren van drie meisjes. Ze staan voor belangrijke beslissingen in hun leven,
beslissingen die hen ver weg kunnen voeren van Ierlands groene kusten en het kasteel dat
hen zo veel jaren met elkaar heeft verbonden. Maar één ding zal hen altijd binden: hun
verlangen naar kasteel Deverill en alle herinneringen die binnen die majestueuze muren zijn
opgeslagen. Is hun band sterk genoeg om de zware tijd die ze te wachten staat het hoofd te
bieden? De pers over de Deverill-serie ‘Wie Santa Montefiore zegt, zegt drie dingen:
romantiek, verraad en hemels die blauw worden wanneer alles goedkomt.’ NRC
Handelsblad ‘Liefde, intriges, prachtige natuurbeschrijvingen, passie, wraak en elke
denkbare emotie zijn gemixt tot een boek dat leest als een trein.’ Libelle Leest ‘Net als in de
voorgaande romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en
beeldrijk.’ NDB Biblion ‘Een betoverend verhaal over liefde, verraad, passie en verdriet.
Prachtig geschreven en vervuld van Montefiores kenmerkende inzicht en gevoeligheid.’
Lancashire Evening Post ‘Een web van geheimen, gebroken vriendschappen en
levensveranderende beslissingen maken dit boek tot een verrukkelijke leeservaring die de
lezer doet verlangen naar meer.’ Booklist review
1st to Die James Patterson 2009-03-19
Moordhuis David Ellis 2017-07-06 Een villa met zeezicht, een privéstrand en een dodelijk
geheim. Jenna Murphy is sinds haar jeugd niet meer in haar geboortedorp geweest, maar
toch voelt ze zich er direct weer thuis. Na haar mislukte carrière bij de politie in New York,
hoopt ze op een nieuw leven in het haar zo bekende en luxueuze Hamptons. Maar als een
Hollywoodmagnaat en zijn minnares dood worden gevonden in een verlaten villa wordt

Jenna opnieuw bij een gruwelijk onderzoek betrokken. Ze ontdekt dat het huis een duistere
geschiedenis verbergt en er worden meer lichamen ontdekt. Langzaam wordt Jenna
meegezogen in het geheim en ze zal haar leven moeten riskeren om de waarheid te
achterhalen - voordat het moordhuis haar volgende slachtoffer eist.
De zestiende verleiding James Patterson 2017-11-02 Ruim een jaar geleden had het leven
van detective Lindsay Boxer waar ze altijd van droomde, met een prachtig kindje en een
geweldige man. Samen met haar man Joe wist ze de misdadiger op te pakken die met een
bom vijfentwintig mensen ombracht. Maar Joe bleek ook geheimen voor haar te hebben en
ze durft hem nog steeds niet volledig te vertrouwen. Terwijl de rechtzaak tegen de
bommenlegger begint, worden inwoners van San Francisco getroffen door onverklaarbare
hartaanvallen. Lindsay Boxer moet zichzelf en haar man in de rechtzaak verdedigen en een
dodelijke samenzwering voorkomen, voordat zij zelf wordt veroordeeld.
De zeventiende verdachte Maxine Paetro 2018-11-08 San Francisco is in de ban van een
systematische maar onvoorspelbare moordenaar. Het onderzoek brengt brigadier Lindsay
Boxer in contact met een onwillige informant. Haar informatie lijkt erop te wijzen dat er iets
vreselijk mis is binnen het politiecorps. De jacht op de moordenaar lokt Lindsay naar
onbekend terrein, maar treft haar ook persoonlijk. De vriendinnen van The Women's Murder
Club beginnen zich ernstig zorgen te maken, maar nu er levens op het spel staan, kan
Lindsay niet anders dan tot het uiterste gaan. Als moeder, brigadier en vriendin stond
Lindsays onvoorwaardelijke integriteit nooit eerder op het spel. Nu treft ze een moordenaar

die vastbesloten is haar alles af te nemen.
Achtste bekentenis James Patterson 2010-11-30 Tijdens een high societyfeest in San
Francisco verbergt zich dicht bij het feestgedruis een moordenaar. Slachtoffers zijn Isa en
Ethan Bailey, een van de populairste stellen van de stad. De moord wordt perfect
uitgevoerd: geen sporen, geen bewijs. Brigadier Lindsay Boxer gaat op onderzoek uit, maar
wordt geconfronteerd met een tweede misdaad: een straatpredikant die op brute wijze
geëxecuteerd is. Ondertussen wordt de vriendenclub op de proef gesteld door een plotseling
opbloeiende liefde. Zal romantiek de vrouwen uit elkaar drijven? Achtste bekentenis verrast
mete en dubbele dosis onverwachte wendingen en schokkende onthullingen, zoals alleen
James Patterson dat kan.
10th Anniversary James Patterson 2012 Detective Lindsay Boxer's long-awaited wedding
celebration becomes a distant memory when she is called to investigate a horrendous crime:
a badly injured teenage girl is left for dead, and her newborn baby is nowhere to be found.
Lindsay discovers that not only is there no trace of the criminals - but that the victim may be
keeping secrets.
Mijn wil geschiede James Patterson 2020-12-07 Wat doe je, als je erachter komt dat een
moordenaar jou in het vizier heeft? De vriendinnen van de Women’s Murder Club laten zich
niet zomaar afschrikken en proberen een brute seriemoordenaar in de val te lokken. Op
steun van haar collega’s hoeft inspecteur Lindsay niet te rekenen, want niemand ziet in dat
een serie nieuwe moorden verdacht veel op elkaar lijken. Ze lappen alle regels en
procedures aan hun laars... alles om de moordenaar te vinden! Maar zijn de vrouwen op het

goede spoor? Laat je in ‘Mijn wil geschiede’ compleet overdonderen door wie de dader is!
Heb je genoten van Pattersons ‘De eerstverlorene’? Maak je dan klaar voor het
bloedstollende vervolg van de ‘Women’s Murder Club’-reeks. James Patterson (1947) is een
wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was
als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd,
waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op
nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President vermist, dat
hij samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest succesvolle
en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en
Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere
romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn
liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen,
waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian Award van
de National Book Foundation.
President vermist Bill Clinton 2018-06-04 Het Witte Huis is de thuisbasis van de president
van de Verenigde Staten, de best bewaakte persoon ter wereld. Hoe is het dan mogelijk dat
de Amerikaanse president spoorloos verdwijnt? President vermist is het adembenemende
verhaal over macht waarin de lezer aan den lijve ondervindt hoe het is om de belangrijkste
speler in the Oval Office te zijn. Over de duizelingwekkende druk, de hartverscheurende
beslissingen, de onbegrensde mogelijkheden en onvoorstelbare macht. De combinatie van
Clinton en Patterson heeft het sterkste uit hen beiden naar boven gehaald. De thematiek is

eigentijds, het plot klopt, het heeft vaart, er zit veel actie in, er zijn verrassende wendingen.
Het is genieten. Boris Dittrich
Bekentenis van een moordverdachte James Patterson 2014-08-07 Na de nacht van de
moord op Malcolm en Maud Angel weet hun dochter Tandy drie dingen zeker: 1. Zij was de
laatste persoon die haar ouders nog in leven heeft gezien 2. De verdenking van de moord
rust op Tandy en haar drie broers en zussen 3. Ze kan niemand vertrouwen misschien
zichzelf niet eens Tandy gaat op onderzoek uit om de onschuld van de familie te bewijzen.
Opeens krijgt ze steeds terugkerende flashbacks. De herinneringen verklaren een aantal
vreemde familiegeheimen, maar het graven in het verleden van haar ouders brengt ook veel
gevaren met zich mee. Want wie weet welke leugens de Angels hun kinderen nog meer
hebben verteld? James Patterson is de succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter wereld,
met wereldwijd meer dan 75 miljoen verkochte boeken. Hij is de schrijver van de populaire
thrillerreeksen Alex Cross en The Womens Murder Club en de YA-serie Heks & Tovenaar.
Honeymoon James Patterson 2013-10-17 Een pasgetrouwd stel stapt in de sauna van hun
luxe bruidssuite en ze komen er nooit meer uit. Als een ander echtpaar op huwelijksreis naar
Rome aan boord van hun vlucht wordt vermoord, is het duidelijk dat een moordenaar het
heeft ge munt op net getrouwde stellen. Het is de angstaanjagende vraag welk gelukkig paar
de volgende slachtoffers zullen zijn. FBI-agent John OHara probeert de zaken op te lossen,
terwijl special agent Sarah Brubaker achter een andere vindingrijke seriemoordenaar aan zit,
wiens slachtoffers één macaber ding gemeen hebben. Intussen vreest elk pasgetrouwd

echtpaar voor hun leven.
Het dertiende ongeluk James Patterson 2014-10-14 Detective Lindsay Boxer uit San
Francisco gaat helemaal op in haar nieuwe leven als moeder. Haar man is geweldig, en ze
heeft de beste vrienden, met wie ze kan praten over alle onderwerpen, van seks tot moord.
Maar dan stuurt de FBI haar een foto van een moordenaar uit haar verleden. Op de foto
staat een prachtige vrouw bij een stoplicht, maar Lindsay herkent achter de verleidelijke blik
een psychopaat: Mackie Morales, de gestoordste en gevaarlijkste geest waar ze ooit mee te
maken heeft gehad. En Mackie is op jacht naar de leden van de Womens Murder Club
James Patterson (1947) is de succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter wereld. Van zijn
boeken zijn meer dan 240 miljoen exemplaren verkocht. Hij schreef de populaire
thrillerreeksen: Alex Cross en The Womens Murder Club. James Patterson woont en werkt
in Florida.
1st to Die: Women's Murder Club Series Book# 1 James Patterson 2001
Bikini James Patterson 2010-12-02 Op een van de paradijselijke stranden van Hawaii
verdwijnt een prachtige jonge vrouw. Nog voor haar zwaar verminkte, levenloze lichaam
wordt gevonden, raakt er nog een jonge vrouw vermist. Journalist Ben Hawkins wordt naar
Hawaii gestuurd om verslag te doen van het onderzoek naar de sensationele moord. Hij
raakt ongewild betrokken bij het dodelijke spel dat de moordenaar speelt en moet, om te
overleven, een pact met de duivel sluiten. Patterson neemt de lezer mee op een
huiveringwekkende jacht op de moordenaar, die voert van de stranden van Hawaii naar de
besneeuwde Zwitserse Alpen en van de achterbuurten in Los Angeles naar de

Amsterdamse grachten.
De vierde seconde James Patterson 2021-02-08 Inspecteur Lindsay Boxer is in ‘De vierde
seconde’ vastberadener dan ooit. En dat terwijl er een zenuwslopende rechtszaak tegen
haar loopt na een schietpartij die een tiener fataal werd. Ze zoekt de rust op in het huis van
haar zus aan de rustige kust van San Francisco. Tijd om uit te rusten wordt haar niet
gegund, want het badplaatsje wordt opgeschrikt door meerdere brute moorden. Ook al is ze
op non-actief gesteld, Lindsay zou Lindsay niet zijn als zij niet samen met haar vriendinnen
op onderzoek uit zou gaan! Kan ze zich op een nieuwe moordzaak storten, terwijl ze zelf
verdachte in een zaak is? Laat je meeslepen door Pattersons vierde deel in de ‘Women’s
Murder Club’-reeks over vriendschap, romantiek en misdaad. James Patterson (1947) is een
wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was
als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd,
waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op
nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President vermist, dat
hij samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest succesvolle
en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en
Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere
romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn
liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen,
waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian Award van

de National Book Foundation.
De derde aanslag James Patterson 2020-12-14 In het derde deel van de Women’s Murder
Club-reeks moeten de vriendinnen Lindsay, Jill, Claire en Cindy een moordenaar vinden die
iedere drie dagen uit is op moord.. Er zijn al drie onschuldige slachtoffers gevallen, dus wie
wordt de volgende? In een zenuwslopende race tegen de klok komen ze erachter dat de
moordenaar het op een van hen gemunt heeft. Wie van de vier vriendinnen loopt het risico
om het vierde slachtoffer te worden? ‘De derde aanslag’ is een echte pageturner vol
onverwachte wendingen, precies zoals je van James Patterson gewend bent! James
Patterson (1947) is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996
eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd
boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht.
76 titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder
President vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van
de meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein achter
de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast
heeft hij meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als
voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen
gekregen, waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian
Award van de National Book Foundation.
Zomer van verraad James B. Patterson 2009 Een jonge strandwacht in Palm Springs laat

zich overhalen te helpen bij een kunstroof die een dodelijke valstrik blijkt te zijn.
Een dans met draken George R.R. Martin 2016-03-16 Een Dans met Draken is het zesde
deel uit George R.R. Martins Game of Thrones – in vertaling Het Lied van Ijs en Vuur. Van
de serie werden wereldwijd inmiddels 16 miljoen boeken verkocht. In het zesde
televisieseizoen zijn er, naast grote sterren als Peter Dinklage (Tyrion), wederom glansrollen
weggelegd voor Michiel Huisman (Daario Naharis) en Carice van Houten (Melisandre). In
het oosten regeert Daenerys Targaryen met haar drie draken over een stad van stof en
bloed. Maar Daenerys heeft vele vijanden die niets liever willen dan haar zo snel mogelijk
onttronen. Wanneer de vijandelijke legermachten optrekken, is er evenwel één jongeman die
met een heel speciale reden op zoek gaat naar de drakenkoningin. Is hij de verlosser waar
zo reikhalzend naar wordt uitgezien? In het hoge noorden, machtig en onaantastbaar,
verrijst de Muur. Daar wacht Jon Sneeuw, 998ste opperbevelhebber van de Nachtwacht, de
grootste uitdaging van zijn loopbaan als hij zowel binnen als buiten de Muur vijanden het
hoofd moet bieden. ‘De enige fantasy-reeks die zich mijns inziens kan meten met J.R.R.
Tolkiens In de Ban van de Ring.’ Chicago Tribune ‘Een aangrijpende combinatie van
mythische, meeslepend historische en intens persoonlijke elementen.’ Chicago Sun-Times
‘Kolossaal, verbijsterend...’ SFX ‘Fantasy-literatoren schrokken nimmer terug voor de nodige
grandeur, maar de duizelingwekkende omvang van dit epos heeft collega-auteurs al doen
hoofdschudden.’ The Guardian
De twaalfde van nooit James Patterson 2013-08-22 Brigadier Lindsay Boxer is bevallen van
een prachtig meisje. Helaas kan ze niet lang van haar verlof genieten; een week na de

geboorte moet ze alweer aan het werk voor een moordzaak waarbij een aanstormend
football-talent de hoofdverdachte is. Tegelijkertijd wordt Lindsay geconfronteerd met het
vreemdste verhaal dat ze ooit heeft gehoord. Een excentrieke professor Engels heeft bizarre
nachtmerries over een gewelddadige moord en hij is er heilig van overtuigd dat dit echt
gebeurd is. Lindsay gelooft hem in eerste instantie niet, maar dan wordt de politie gebeld
over een schietpartij die tot in detail overeenkomt met de beschrijvingen van de professor.
Lindsay moet haast maken met de zaak. Maar haar onderzoek komt tot stilstand als ze
plotseling het grootste verlies in haar leven dreigt mee te maken.
Je bent gewaarschuwd James Patterson 2011-03-02 Kristin Burns is een getalenteerde,
maar niet al te succesvolle fotografe. Om toch in haar onderhoud te kunnen voorzien, gaat
ze oppassen bij de welvarende familie Turnbull. Ze is een toegewijde oppas voor de
kinderen, maar haar passie voor hun vader leidt tot een riskante en steeds gevaarlijker
wordende situatie. Kristins schuldgevoelens worden versterkt door een terugkerende
nachtmerrie waarin vier ontzielde lichamen voor een hotel worden gevonden. Ze zoekt naar
de waarheid door de lens van haar camera en komt daardoor twee dingen te weten: ze is
nergens meer veilig en het lot van iedereen die ze kent ligt in haar handen. Je bent
gewaarschuwd is wederom een fantastische psychologische thriller van een van de
populairste schrijvers ter wereld.
Rigor mortis Patricia Cornwell 2021-12-08 In dit vierde deel in Patricia Cornwells Kay
Scarpetta-serie probeert Scarpetta te achterhalen hoe het komt dat een moordenaar na zijn
executie nog moorden kan plegen. Rigor Mortis is het vierde uit de bloedstollende

bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay Scarpetta van auteur Patricia Cornwell. Deze
serie, bestaande uit meer dan 20 bloedstollende crimethrillers, betekende Patricia Cornwells
doorbraak als grondlegger van de pathologisch-anatomische thriller. Scarpetta onderzoekt
het lijk van de jonge Eddie Heath. De tiener werd in het hoofd geschoten, nadat hij seksueel
werd mishandeld. Op hetzelfde ogenblik wordt Ronnie Joe Waddell op de elektrische stoel
geëxecuteerd. Tien jaar geleden vond Scarpetta voldoende bewijsmateriaal tegen hem en
werd hij veroordeeld voor de moord op een vrouw. Maar nu ziet het ernaar uit dat alleen
Waddell Eddie had kunnen vermoorden en duiken ook andere misdaden op met dezelfde
kenmerken. Hoe kan iemand na zijn executie nog steeds moorden plegen? Het onderzoek
loopt stroef, vingerafdrukken verdwijnen en computergegevens worden gemanipuleerd. Het
duurt dan ook niet lang of niet alleen de reputatie, maar ook de vakkennis en integriteit van
patholoog-anatoom Kay Scarpetta worden in twijfel getrokken... 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.
Het negende oordeel James Patterson 2011-06-21 Sarah Wells lijkt een alledaagse vrouw;
ze is getrouwd en werkt als lerares Engels. Maar ze koestert ook een grote droom en om die
te bereiken verdient ze s nachts bij als juwelendief. Tot het op een nacht misgaat en de
vrouw van een beroemd acteur wordt vermoord. Brigadier Lindsay Boxer wordt op de zaak
gezet, maar tast in het duister. Haar vriendinnen Cindy Thomas en Yuki Castellano volgen
het onderzoek nauwlettend, beiden om een eigen reden. Dan worden een moeder en haar

baby neergeschoten bij hun auto, maar er is niets gestolen en er worden geen sporen
gevonden. Al snel blijkt er een seriemoordenaar aan het werk te zijn. The Womens Murder
Club gaat de strijd aan voordat er nog meer onschuldige slachtoffers vallen.
Dodenreis Kathy Reichs 2014-04-29 Net buiten Charlotte, North Carolina, wordt langs de
kant van de weg het verbrijzelde lichaam van een tienermeisje gevonden. Bottenexpert
Temperance 'Bones' Brennan ziet onmiddellijk dat het meisje door geweld om het leven is
gekomen en niet door een aanrijding. Als Tempe in de tas van de slachtoffer een clubkaart
van de recent overleden zakenman John-Henry Story vindt, krijgt het onderzoek een
dramatische wending. Want hoe kende het meisje Story? En is hij dan ook vermoord? Al
snel bevindt Tempe zich midden in een complot dat zich uitstrekt van Afghanistan tot ZuidAmerika en in een razende vaart ook voor haar heel gevaarlijk wordt. Dodenreis is een
achtbaan van emoties en plotwendingen, onderstreept door Tempe's scherpe verstand en
forensische kennis. Internationale bestseller, bekend van de hitserie Bones.
Het tiende jaar James Patterson 2011-07-18 De bruiloft van brigadier Lindsay Boxer lijkt snel
vergeten als ze wordt opgeroepen om een gruwelijk misdrijf op te lossen: een tienermeisje is
voor dood achtergelaten, en haar pasgeboren baby is spoorloos verdwenen. Er is geen
spoor van de dader en het slachtoffer zelf lijkt informatie te verzwijgen. Advocaat Yuki
Castellano is bezig met de grootste zaak van haar leven: een vrouw wordt ervan
beschuldigd haar man voor de ogen van hun kinderen te hebben omgebracht. Wanneer ze
via Lindsay bewijsmateriaal in handen krijgt, wordt ze tot een lastige keuze gedwongen die

de vriendschap tussen de vrouwen op het spel kan zetten.
9th Judgement James Patterson 2010-04-01 The bestselling 9th novel in the Women’s
Murder Club series __________________________________ A PSYCHOPATH PREYING
ON THE WEAK A young mother and her child are ruthlessly gunned down in a shopping
centre car park. Detective Lindsay Boxer has only one shred of evidence: three mysterious
letters scrawled on the windscreen in blood-red lipstick. A CAT WITH CLAWS The same
night, the wife of a Hollywood star walks in on a notorious cat burglar, known as “Hello Kitty”,
in the middle of a multi-million-dollar jewel theft. Seconds later, the safe is empty, and the
woman is dead – but there’s more to this cat than meets the eye. A CITY ON THE BRINK As
San Francisco descends into hysteria, Lindsay and the Women’s Murder Club – combative
attorney Yuki, medical examiner Claire and crime reporter Cindy – try to piece together the
cases, until Lindsay is forced to put her own life on the line... BUT IS IT ENOUGH?
Het elfde uur James Patterson 2012-09-06 Lindsay Boxer kan niet lang van haar
zwangerschap genieten. Al haar tijd wordt opgeslokt door het onderzoek naar de moord op
miljonair Chaz Smith. Hij is neergeschoten met een wapen dat ook gebruikt is bij de moord
op vier andere criminele kopstukken uit San Francisco. En het wapen blijkt te zijn ontvreemd
uit de kluis van het politiebureau. Iedereen kan het gedaan hebben, zelfs haar beste
vrienden. Wanneer een journalist op het spoor van de diefstal komt, begint hij een serie
artikelen waarin ook Lindsays privéleven wordt blootgelegd. En ze kan bij niemand terecht
voor steun al helemaal niet bij haar man Joe.
Private games James Patterson 2012-03-29 Dit bloedstollende deel van Private - de

razendsnelle thrillerserie rond het internationale detectivebureau met machtige clientèle speelt zich af tegen de achtergrond van de Olympische Spelen 2012. Juli 2012. Meer dan
10.000 sporters uit meer dan 200 landen verzamelen zich in Londen om de Olympische
Zomerspelen bij te wonen. Detectivebureau Private is ingehuurd om de veiligheid van de
spelers te waarborgen. Dan wordt vlak voor de openingsceremonie een hooggeplaatst lid
van het Olympisch Comité vermoord. Journaliste Karen Pope ontvangt een brief waarin
Cronus de verantwoordelijkheid voor de moord opeist en hij verkondigt dat hij de Olympische
Spelen weer hun oude glorie zal teruggeven door alle corruptie uit te bannen. Samen met
Private komt Karen op het spoor van een crimineel meesterbrein, dat niet zal stoppen voor
hij de Spelen volledig heeft ontwricht. Private Games is een voortrazende thriller die de
glamour en emotie van de Olympische Spelen naar een bloedstollende climax voert.
Breekpunt Jonathan Kellerman 2008 Wanneer een klein meisje getuige is van een dubbele
moord en daarna niets kan of wil zeggen, wordt kinderpsycholoog Alex Delaware
ingeschakeld om enig licht op de zaak te werpen.
Slotpleidooi James Patterson 2021-07-12 Hoe kon Jacks broertje slachtoffer zijn geworden
van de verdrinkingsdood? Hij was toch een goede zwemmer? Jack Mullen, een jonge
rechtenstudent, is met stomheid geslagen wanneer hij het gruwelijke nieuws hoort over zijn
broer Peter. Naast het intense verdriet wordt hij geleid door onbegrip en immense
vastberadenheid om erachter te komen wat er echt met Peter gebeurd is. Tijdens zijn
onderzoek stuit hij op een invloedrijke man... Wat had zijn broertje met hem te maken?
‘Slotpleidooi’ is het verhaal van een ambitieuze jongen die het verborgen verleden ontdekt

van zijn jongere broer in The Hamptons, waar beiden zijn opgegroeid. James Patterson
(1947) is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens
werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken
gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels
stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President
vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest
succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein achter de Alex
Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij
meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor
zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen
gekregen, waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian
Award van de National Book Foundation.
Winterwater Susanne Jansson 2020-10-15 Welk gruwelijk geheim verbergt het water? Op
steeds dezelfde dag in januari verdwijnt een jong kind in de golven. Welk gruwelijk geheim
verbergt het water? Martin, zijn vrouw Alexandra en hun twee jonge kinderen zijn net
verhuisd naar het oude zomerhuis van de familie, op een afgelegen eiland voor de kust van
Zweden. Als Martin daar zijn driejarige zoon Adam een paar minuten uit het oog verliest om
de telefoon op te nemen, is het jongetje verdwenen. Hij vindt alleen nog het rode emmertje
waarmee Adam speelde, dobberend in de zee. De politie concludeert dat Adam is
verdronken en sluit het onderzoek. Martin belandt in een diepe depressie en zondert zich
steeds verder af van zijn gezin, verteerd door schuld. Dan vindt hij op de zolder van het huis

een mysterieus logboek waarin melding wordt gemaakt van andere kinderen die in het huis
woonden en hun dood vonden in de zee. Allemaal op dezelfde dag in januari, maar met
tientallen jaren ertussen. Martins hoop dat Adam nog leeft wordt aangewakkerd en hij gaat
op zoek in de kleine, afgezonderde gemeenschap.
De vijftiende affaire Maxine Paetro 2016-11-10 Een brute moord in een van de meest luxe
hotels in San Francisco doet het levensgeluk van Lindsay Boxer kantelen. Het onderzoek
leidt naar een knappe blonde vrouw die in contact stond met de cia, maar voordat Lindsay
haar kan verhoren vindt er een vliegramp plaats in de stad, en verdwijnt Lindsays man Joe.
Hoe meer ze te weten komt, hoe duidelijker het wordt dat haar man een verleden deelt met
de blonde vrouw. Volledig in paniek roept Lindsay de hulp in van haar vriendinnen van The
Women's Murder Club. Ze móet de waarheid achter halen.
11th Hour James Patterson 2013 Is one of Detective Lindsay Boxer's colleagues a vicious
killer? She won't know until the 11th hour. A notorious drug dealer is gunned down using a
weapon taken from the evidence locker in Lindsay's own department! Lindsay must
investigate her closest colleagues. But who can she trust? And is she placing herself, and
her unborn baby, in a deadly situation?
De eerstverlorene James Patterson 2020-10-19 Vier vrouwen, één missie. ‘De
eerstverlorene’ is het eerste boek uit de ‘Women’s Murder Club’ reeks, waar inspecteur
Lindsay vastloopt in haar onderzoek naar de brute moorden op drie pasgetrouwde stellen.
Om de seriemoordenaar te grazen te nemen, besluit ze met andere experts de zaak te
bespreken: patholoog-anatoom Claire, journalist Cindy en openbaar aanklager Jill. Ondanks

dat het onderzoek vanaf dat moment niet meer volgens de officiële regeltjes verloopt, vinden
ze vele aanwijzingen naar de dader. Maar zijn de vier vriendinnen nog wel veilig voor de
moordlustige dader? James Patterson (1947) is een wereldberoemde Amerikaanse auteur
en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij
meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen
exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New
York Times, waaronder President vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze
cijfers maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit.
Patterson is het meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen,
die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans en kinderboeken op zijn naam
staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene
prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar Award van de
Mystery Writers of America en de Literarian Award van de National Book Foundation.
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