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is in zijn eentje nooit verder geweest dan het einde van de straat, maar
Wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht Mark Haddon

wanneer de hond van de buurvrouw vermoord blijkt te zijn, begint hij aan

2016-08-31 'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht' van

een reis die zijn hele wereld op z’n kop zet.

Mark Haddon is het hartveroverende, inmiddels klassieke verhaal om te

Devil's Canyon Kenneth McIntosh 2014-09-29 Think your life is difficult?

lezen en te herlezen. Christopher, de detective in deze ongewone

Lupe Arellano struggles with an eating disorder and a complicated

detectiveroman, is een vijftienjarige jongen met een vorm van autisme. Hij

romantic situation. Yet those problems are nothing compared to what

weet veel van wiskunde en weinig van mensen. Hij houdt van lijstjes,

happens when she joins Crime Scene Club. Now, Lupe has to locate a

patronen en de waarheid. Hij houdt niet van de kleuren geel en bruin. Hij

lost treasure and survive attacks by a murderer guarding his hidden
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fortune. This first book in the CSC series provides information about

dan niemand naar haarzelf, naar haar innerlijk? Gerda van Wageningen

forensic geography along with edge-of-your-seat adventure.

schreef met ‘Morgen zal het anders zijn’ een overtuigende roman over

Gebroken Shelena Shorts Na de bloedstollende gebeurtenissen in het

zelfacceptatie.

najaar proberen Sophie en Wes het gewone leven weer op te pakken –

Een van ons liegt Karen M. McManus 2017-05-31 Vier studenten, vier

voor zover hun leven gewoon is, natuurlijk. Door alles wat er gebeurd is, is

geheimen, één moord De zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview

nog maar eens duidelijk geworden hoe kostbaar hun tijd samen is. Ze

Highs beruchte roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij

zetten dan ook alles op alles om er het beste uit te halen. Helaas wordt

sappige nieuwe verhalen over vier populaire medescholieren gaat

hun kortstondige geluk al snel verstoord door een mysterieuze reeks

onthullen. Maar dan sterft hij onverwacht voor hun neus. Bronwyn,

gebeurtenissen. Sophie wil Wes beschermen, maar hoe bescherm je een

Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de prinses en de crimineel

geheim als je zelf nog niet eens de hele waarheid kent en het bestaan van

van de school - zijn het onderwerp van Simons roddels en veranderen in

degene van wie je houdt ernstig bedreigd wordt? Gebroken is het tweede

verdachten zodra bekend wordt dat zijn dood geen ongeluk was. Wie is er

deel in de mysterieuze Momentumserie van de Amerikaanse auteur

te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen heeft iets te

Shelena Shorts.

verberen. Ieder van hen zou het gedaan kunnen hebben, om te

Morgen zal het anders zijn Gerda van Wageningen 2018-04-21 ‘Morgen

voorkomen dat de roddels op de app onthuld zouden worden. En een van

zal het anders zijn’ van Gerda van Wageningen gaat over Else-Marie, die

hen liegt.

een wanhopig gevecht voert tegen de overtollige kilo’s. Ze heeft al talloze

Face from the Past Kenneth McIntosh 2014-09-29 "I wouldn't touch those

diëten geprobeerd en kampt nu met onbedwingbare eetbuien. Ze wordt er

bones . . . very dangerous." That's what Lupe Arellano's friend tells her,

moedeloos van, vooral omdat haar nieuwe baas haar spottend Mollie

but Lupe is fascinated by the mystery of an ancient skull. Now, two young

noemt en haar vriend Leo kritiek heeft op haar figuur. De strijd om een

women living centuries apart are both threatened by the same mysterious

slanke lijn wordt heviger dan ooit. Tegelijkertijd vraagt Else-Marie zich af

evil. This sixth book in the CSC series provides information about forensic

waarom een vrouw zo nodig aan het ideaalbeeld moet voldoen. Kijkt er

reconstruction techniques, along with haunting chills
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De droogte Jane Harper 2017-02-07 Al twee jaar teistert droogte het

Marilyn is gebroken, maar vastbesloten om een dader te vinden – tegen

plattelandsstadje Kiewarra. Het land verdort, het vee sterft. Men is de

elke prijs. Lydia’s broer is er zeker van dat hun getroebleerde buurjongen

wanhoop nabij. De spanning wordt ondraaglijk als drie leden van een

Jack iets te maken heeft met het drama. Maar het is de jongste in de

gezin dood worden aangetroffen. Luke Hadlers zelfmoord – nadat hij zijn

familie, Hannah, die meer ziet dan iemand zich realiseert en die wel eens

vrouw en zesjarige zoontje van het leven beroofde – laat iedereen

de enige zou kunnen zijn die weet wat er echt gebeurd is. Wat ik nooit

verbijsterd achter. Aaron Falk keert terug naar het stadje waar hij

eerder heb gezegd is zowel een pageturner als een ontroerend portret van

opgroeide om de begrafenis van zijn vroegere beste vriend bij te wonen.

een gezin. Een aangrijpend verhaal over familie, geschiedenis en de

Hij raakt daar tegen wil en dank betrokken bij het onderzoek naar de

betekenis van het woord thuis.

dramatische zaak. Als de vragen zich beginnen op te stapelen en het

Body Farms Diane Yancey 2009-07-17 Body farms are anthropological

wantrouwen groeit, wordt Falk gedwongen de gemeenschap onder ogen te

research centers dedicated to the study of decomposition. Knowing rates

komen die hem twintig jaar geleden heeft verstoten. 'Een van de meest

and conditions of decomposition helps solve several details on homicide

verbluffende debuten die ik ooit gelezen heb. Elk woord is zo goed als

cases. This book details the tools and techniques used by scientists who

perfect.' - DAVID BALDACCI

work on body farms. Students will learn how forensic study unravels the

Wat ik nooit eerder heb gezegd Celeste Ng 2018-10-13 ‘Een powerhouse

clues in the tiniest bits of evidence. Sidebars offer step-by-step

van een debuut. Ng’s verhaal grijpt je vanaf de eerste pagina bij de keel,

explanations of scientific and legal processes. An annotated bibliography

met de hoop om het mysterie van Lydia’s dood te ontrafelen. Mensen, dit

of age-appropriate resources is included.

boek heeft alles in huis. Alles.’ – The Huffinton Post Juni, 1977. In het

Pretty Little Liars dl 3 - Perfectie Sara Shepard 2012-09-13 Drie jaar

universiteitsstadje Middlewood ontdekt de familie Lee dat hun dochter

geleden waren Spencer, Aria, Emily, Hanna en Alison de populairste

verdwenen is. Een paar dagen later wordt het lichaam van de zestienjarige

meisjes op school. Op hun Prada-schoenen paradeerden ze al roddelend

Lydia uit het meer gevist. Verteerd door schuldgevoelens slaat haar vader

door de gangen. Men keek tegen hen op, maar ze werden ook gehaat. Als

een roekeloze weg in die hem zijn huwelijk kan kosten. Haar moeder

Alison op mysterieuze wijze verdwijnt, zijn de vriendinnen verdrietig, maar
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stiekem ook wel een beetje opgelucht. Maar nu probeert iemand hun

vanwege zijn expertise gevraagd om te assisteren bij een vreemde

perfecte leventjes te verpesten. Is Alison wel echt dood?

moordzaak. Een man in vrouwenkleding is doodgeslagen en opgehangen

Duivelsbotten Kathy Reichs 2011-10-12 Als een loodgieter per ongeluk

aan een boom. Stap voor stap gaat Brockton na hoe en wanneer de

een keldermuur kapotslaat, doet hij daarachter een gruwelijke ontdekking.

moord heft plaatsgevonden. De zoektocht naar de moordenaar leidt echter

Forensisch antropoloog dr. Temperance Brennan wordt opgeroepen, en

tot een tweede gruwelijke moord, deze keer op iemand die ham zeer

wat haar in de kelder wacht is een ritualistisch tafereel: geslachte kippen

dierbaar is. De verdenking rust op niemand minder dan Brockton zelf.

en een geit; op een altaar een halfvergane schedel. Worden er mensen

Meer dan ooit wordt hij zowel professioneel als persoonlijk op de proef

geofferd? Tempe probeert haar emoties en haar fantasie in bedwang te

gesteld. Macaber complot is het tweede deel in de serie De Bodyfarm

houden, maar dan doet ze nog een vreselijke ontdekking. Ze had met

Mysteries, voor liefhebbers van Karin Slaughter, Patricia Cornwell en de

geen mogelijkheid kunnen voorspellen welke kant deze zaak op zou gaan

televisieserie CSI. Het eerste boek Het lijkenhuis werd enthousiast door de

– en hoe meer Tempe te weten komt, hoe groter het gevaar waar ze zelf

pers ontvangen 'Het lijkenhuis is een entelligent geschreven thriller die

in verkeert... Dit boek verscheen eerder onder de titel Met duivels

tevens een nauwgezètte cursus is in skelet ontleden, met tal van sappige

genoegen.

details voor de leek.' - Crimezone Jefferson Bass is het pseudoniem van

Teasing Secrets From The Dead Emily A. Craig 2005-09 One of America's

de auteurs Jon Jefferson en Bill Bass. Jon Jefferson is journalist en

leading forensic anthropologists journeys to some of the nation's most

documentairemaker. Hij schreef onder meer voor The New York Times,

infamous crime scenes to describe her work on such cases as the

USA Today en Newsweek. Dr. Bill Bass is een van de bekendste

Oklahoma City bombing, the World Trade Center disaster, and the Branch

forensisch onderzoekers ter wereld. Hij heft aan vele moordzaken

Davidian complex at Waco, Texas, furnishing a vivid glimpse into a key

gewerket en is de oprichter van het forensisch onderzoeksinstituut de

area of criminal investigation. Reprint. 25,000 first printing.

Bodyfarm.

Macaber complot Jefferson Bass 2009-10-28 Forensisch antropoloog Bill

Life Stories: A Guide to Reading Interests in Memoirs, Autobiographies,

Brockton, werkzaam op het onderzoeksinstituut de Bodyfarm, wordt

and Diaries Maureen O'Connor 2011-08-23 Memoirs, autobiographies, and
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diaries represent the most personal and most intimate of genres, as well

Branch Davidians had been shot to death before the fire, including their

as one of the most abundant and popular. Gain new understanding and

leader, David Koresh, whose bullet-pierced skull she reconstructed with

better serve your readers with this detailed genre guide to nearly 700 titles

her own hands. Upon graduation, Emily landed a prestigious full-time job

that also includes notes on more than 2,800 read-alike and other related

as forensic anthropologist for the Commonwealth of Kentucky, a state with

titles. • A list of subjects and suggested "read-alikes" accompany each title

an alarmingly high murder rate and thousands of square miles of rural

• Appendixes cover awards, websites, and resources • Detailed indexes

backcountry, where bodies are dumped and discovered on a regular basis.

provide further points of access

But even with her work there, Emily has been regularly called to

Teasing Secrets from the Dead Emily Craig, Ph.D. 2004-08-31 Teasing

investigations across the country, including the site of the terrorist attack

Secrets from the Dead is a front-lines story of crime scene investigation at

on the Murrah Building in Oklahoma City, where a mysterious body part—a

some of the most infamous sites in recent history. In this absorbing,

dismembered leg—was found at the scene and did not match any of the

surprising, and undeniably compelling book, forensics expert Emily Craig

known victims. Through careful scientific analysis, Emily was able to help

tells her own story of a life spent teasing secrets from the dead. Emily

identify the leg’s owner, a pivotal piece of evidence that helped convict

Craig has been a witness to history, helping to seek justice for thousands

Timothy McVeigh. In September 2001, Emily received a phone call

of murder victims, both famous and unknown. It’s a personal story that you

summoning her to New York City, where she directed the night-shift triage

won’t soon forget. Emily first became intrigued by forensics work when, as

at the World Trade Center’s body identification site, collaborating with

a respected medical illustrator, she was called in by the local police to

forensics experts from all over the country to collect and identify the

create a model of a murder victim’s face. Her fascination with that case

remains of September 11 victims. From the biggest news stories of our

led to a dramatic midlife career change: She would go back to school to

time to stranger-than-true local mysteries, these are unforgettable stories

become a forensic anthropologist—and one of the most respected and

from the case files of Emily Craig’s remarkable career.

best-known “bone hunters” in the nation. As a student working with the

The Monsoon Murder Kenneth McIntosh 2014-11-17 When Maeve is

FBI in Waco, Emily helped uncover definitive proof that many of the

framed for drug possession and her brother is wanted for murder, she
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must try to clear them both using forensic meteorology. Includes forensic

was bedoeld om de vijf collega's uit hun kantoorbubbel te halen en zo

notes from the story, graphic novel, illustrations and color photographs,

meer kracht en teamgevoel te creëren. Aaron Falk, agent bij de federale

sections on further reading, and for more information, bibliography, index,

politie, is extra geïnteresseerd in de vermiste vrouw, Alice Russel. Ze is de

and profiles on the author, illustrator, and series consultant.

klokkenluider in Falks onderzoek - en wist bepaalde geheimen. Over de

Heilig vuur Jefferson Bass 2009-10-28 Wanneer op een heuvel in

firma waar ze werkte en over haar collega's. In plaats van over een

Knoxville een uitgebrande auto wordt aangetroffen met daarin de

trektocht met een hechte samenwerking als resultaat, krijgt Falk verhalen

verkoolde resten van een vrouw, is de nieuwsgierigheid van forensisch

te horen over een tocht vol beschuldigingen, agressie en afbrokkelend

antropoloog dr. Bill Brockton gewekt. Op zijn eigen Bodyfarm onderneemt

vertrouwen. En hoe dieper hij in de verdwijningszaak duikt, hoe groter de

hij een serie experimenten met lijken, die hij in brand steekt om te zien

gevaren lijken te worden...

welk effect het vuur heeft op vlees en botten. Intussen gebeurt het

Klem Simon Beckett 2014-05-21 Simon Beckett Klem Het is een snikhete

ondenkbare: Garland Hamilton, de psychopaat die kortgeleden zijn nieuwe

zomer op het verlaten Franse platteland. De Engelsman Sean loopt door

liefde Jess op gruwelijke wijze vermoordde, ontsnapt op weg naar de

een verwilderd bos en trapt in een wildklem. Hij raakt bewusteloos van de

rechtbank aan zijn bewakers. Brockton moet voor zijn leven vrezen, want

pijn. Gelukkig wordt hij gevonden door een jonge vrouw, Mathilde. Zij en

Hamilton gaat nu achter hém aan. Wat volgt is een kat-en-muisspel met

haar zusje slepen hem mee naar hun afgelegen boerderij. Als Sean

een zinderende finale

opknapt, gaat hij werken voor Mathildes vader, een rauwe, norse man die

Wildernis Jane Harper 2018-03-27 'Is Alice hier? Heeft ze het gehaald? Is

jaagt en varkens fokt. Er hangt een lugubere sfeer. Dan blijkt dat de vorige

ze veilig? In de chaos, in het donker was het onmogelijk om te zeggen wie

klusser verdwenen is. Iedereen op de boerderij draagt onrustbarende

van de vier vrouwen dit riep. Later, toen alles erger werd, zou ieder van

geheimen met zich mee. Maar ook Sean houdt veel verborgen... Simon

hen beweren dat zij het was geweest...' Met enige tegenzin beginnen vijf

Beckett beleefde zijn internationale doorbraak met De geur van

vrouwen aan een zware, regenachtige trektocht. Slechts vier van hen

sterfelijkheid. Daarna volgden nog drie David Hunter thrillers, die allemaal

bereiken de eindstreep. De tocht door het ruige achterland van Australië

bestsellers werden. Van zijn werk werden wereldwijd 7 miljoen exemplaren
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verkocht. Klem is zijn nieuwe, ambitieuze thriller die je nekharen

If the Shoe Fits Kenneth McIntosh 2014-09-29 What if you had one

genadeloos overeind zet. Over Simon Beckett: `Angstaanjagend.' Mo

chance to rescue a falsely convicted man from execution and redeem your

Hayder `Nagelbijtende spanning.' Humo 'Goed geschreven en

own tortured past at the same time? Jessa Carter thinks she can do just

gecomponeerd, met gevoel voor mensen van wie, in welke vorm dan ook,

that. But she has no idea how thin the line is between good and evil, and

een hoek af is.' de Volkskrant Over Klem: 'Magnifiek hoe twee

how high the stakes are in this life-and-death game. The eighth CSC book

verhaallijnen samenvloeien en eindigen in een bizarre ontknoping. Beckett

provides information about forensic footwear analysis, while it keeps

op zijn best!' Jacqueline de Muynck-Lamper, boekhandel Het Paard van

readers clinging to every clue.

Troje

Crime Scene Investigation Jacqueline T. Fish 2010-12-13 Crime Scene

De verborgen geschiedenis Donna Tartt 2013-07-09 Donna Tartt volgt in

Investigation offers an innovative approach to learning about crime scene

haar erudiete en bedwelmende debuutroman enkele studenten die door

investigation, taking the reader from the first response on the crime scene

hun eigen morele hoogmoed ten val komen. Richard Papen, een

to documenting crime scene evidence and preparing evidence for

ingetogen jongen van eenvoudige afkomst, wordt tot zijn verbazing

courtroom presentation. It includes topics not normally covered in other

opgenomen in een groepje arrogante en excentrieke studenten, dat zich in

texts, such as forensic anthropology and pathology, arson and explosives,

de ban van een leraar op de bestudering van de Griekse beschaving heeft

and the electronic crime scene. Numerous photographs and illustrations

gestort. In het tweede semester raakt hij betrokken bij een drama dat zich

complement text material, and chapter-by-chapter fictional narrative also

tussen hen heeft afgespeeld. Een drama met grote gevolgen voor

provides the reader with a qualitative dimension of the crime scene

iedereen.

experience. The text is further enhanced by the contributions of such

An Introduction to the Work of a Medical Examiner John J. Miletich 2010

recognized forensic scholars as William Bass and Arthur Bohannon.

Takes readers into the fascinating world of the medical examiner, who

Dozens of photographs and illustrations supplement the text Includes key

must determine cause of death, and explains the systems and tools used

terms, discussion questions and a glossary A chapter-by-chapter fictional

to determine if death was natural, accidental, suicide or murder.

narrative provides a colorful look at a crime scene investigation
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Clues in Corpses Sophie Washburne 2017-12-15 When human remains

loyaliteit te liggen?

are found at a crime scene, forensic anthropologists examine them to

De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote letters gedrukt. -

determine the time and cause of death, as well as the identity of the

Oorspr. Nederlandse uitg. in een band: Antwerpen :Houtekiet ; Baarn :

victim. How do they know the answers to these questions? Body farms are

Fontein, 1994. - Vert. van: Sofies verden. - Oslo : Aschehoug, 1991. - Een

facilities where specialists can study the ways bodies decompose under

15-jarig meisje wandelt aan de hand van een leermeester de geschiedenis

different conditions, which helps forensic anthropologists solve crimes

van de filosofie door.

more effectively. Informative fact boxes, full-color photographs, and

Real or Fake Joe Nickell 2009-07-17 Will the rare autographed baseball

engaging sidebars offer a closer look at these little-known research

your great-uncle gave you put your children through college? Is your

facilities. Readers are sure to be captivated by stories of farms unlike any

grandmother’s chest of drawers really a seventeenth-century antique, or

they have ever heard of before.

merely a reproduction? A leader in forgery detection and forensic

Loyaliteit James Comey 2018-05-08 Als directeur van de FBI had James

investigation, Joe Nickell reveals his secrets to detecting artifacts items in

Comey nooit verwacht midden in de verkiezingsstrijd tussen Donald Trump

Real or Fake: Studies in Authentication. Detailing how the pros determine

en Hillary Clinton te belanden, en toch is dat precies wat er gebeurde. Hij

whether an Abraham Lincoln signature is forged or if a photograph of

speelde een sleutelrol in de onderzoeken naar de e-mails van Hillary

Emily Dickinson is genuine, Nickell provides the essential tools necessary

Clinton en de connecties van het Trump-campagneteam met Rusland. Het

to identify counterfeits. In this general introduction to the principles of

eerste kostte Clinton waarschijnlijk het presidentschap; het laatste kostte

authentication, Nickell provides readers with step-by-step explanations of

Comey zijn baan. In Loyaliteit doet hij met vaardige pen en scherp

the science used to detect falsified documents, photographs, and other

observatievermogen verslag van die historische gebeurtenissen en van

objects. Illustrating methods used on hit shows such as Antiques

zijn eerdere carrière. Of hij nu vertelt over zijn confrontaties met de New

Roadshow and History Detectives, Nickell recommends that aspiring

Yorkse maffia of met de politieke top van George W. Bush, steeds

investigators employ a comprehensive approach to identifying imitations.

onderzoekt hij de vraag: wat is een goed leider, en waar hoort diens

One should consider the object’s provenance (the origin or derivation of an
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artifact), content (clues in the scene or item depicted), and material

politieagent, begint er aan zijn eerste baan, ver van zijn vriendin in

composition (what artifacts are made of), as well as the results of scientific

Reykjavík en ver van de demonen uit zijn verleden. Wanneer een jonge

analyses, including radiographic, spectroscopic, microscopic, and

vrouw halfnaakt in de sneeuw wordt aangetroffen, bloedend en

microchemical tests. Including fascinating cases drawn from Nickell’s

bewusteloos, en een gerespecteerd schrijver zijn dood tegemoet valt in het

illustrious career, Real or Fake combines historical and scientific

plaatselijke theater, ontdekt Ari dat hij niemand in de kleine gemeenschap

investigations to reveal reproductions and genuine objects. Nickell explains

echt kan vertrouwen, en dat geheimen en leugens er een levenswijze zijn.

the warning signs of forgery, such as patching and unnatural pen lifts;

Numbering the Crime Kenneth McIntosh 2014-09-29 When Jessa is

chronicles the evolution of writing instruments, inks, and papers; shows

kidnapped by drug runners, her friends race to locate and rescue her,

readers how to date photographs, papers, and other materials; and traces

using forensic mathematics to help. When Maeve is framed for drug

the development of photographic processes since the mid-nineteenth

possession and her brother is wanted for murder, she must try to clear

century. Lavishly illustrated with examples of replicas and authentic objects

them both using forensic meteorology. Includes forensic notes from the

inspected by Nickell, Real or Fake includes case studies of alleged

story, ?graphic novel? illustrations and color photographs, sections on

artifacts including Jack the Ripper’s diary, a draft of the Gettysburg

further reading, and for more information, bibliography, index, and profiles

Address, notes by Charles Dickens, Jefferson Davis’s musket, and debris

on the author, illustrator, and series consultant.

from the Titanic.

De vrouw die niet opgaf Val McDermid 2015-08-17 In De vrouw die niet

Sneeuwblind Ragnar Jónasson 2020-01-07 Ragnar Jónasson is de nieuwe

opgaf, deel drie in Val McDermids Karen Pirie-reeks, onderzoekt Pirie de

kroonprins van de IJslandse thriller. Sneeuwblind is een beklemmend en

herkomst van een skelet. Hoewel de moord lang geleden plaatsvond, is

angstaanjagend debuut van een buitengewoon nieuw talent. Siglufjörður:

het gevaar nog altijd springlevend... Als er in De vrouw die niet opgaf, het

een idyllisch vissersplaatsje in het onherbergzame noorden van IJsland,

derde deel in Val McDermids Karen Pirie-thrillerreeks, een skelet wordt

dat alleen bereikbaar is via een smalle bergtunnel. Waar niemand zijn huis

gevonden in een oud gebouw in Edinburgh, is het aan rechercheur Karen

op slot doet en waar iedereen elkaar kent. Ari Thór, een jonge

Pirie om het lichaam te identificeren. Naarmate haar onderzoek vordert,
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raakt Karen verstrikt in een duistere wereld vol intrige en verraad.

onderzoek wijst uit dat de vrouw is gewurgd. Maar als Brockton zich op de

Ondertussen neemt in het heden een wraakzuchtig persoon het recht in

zaak stort en meer te weten komt over de identiteit van de vrouw, blijkt dat

eigen hand. Als hedendaagse vetes botsen met geheimen uit het

bepaalde mensen liever niet hebben dat de waarheid wordt onthuld Het

verleden, wordt één ding duidelijk: de waarheid is nog schokkender dan

lijkenhuis is het eerste boek in een nieuwe serie, genaamd De Bodyfarm

iemand zich had kunnen voorstellen... Bestellerauteur Val McDermid levert

Mysteries, voor liefhebbers van de boeken van Karin Slaughter en Patricia

een angstaanjagende, griezelige thriller af – haar rijkste psychologische

Cornwell, en van de televisieserie CSI. De Bodyfarm Mysteries zijn

thriller tot nog toe. Val McDermid is de internationale bestsellerauteur van

gebaseerd op waargebeurde zaken uit de archieven van de Bodyfarm,

de Tony Hill en Carol Jordan-reeks. Haar werk is onderscheiden met o.a.

waarvan auteur Bill Bass de oprichter is. Jefferson Bass is het

de Diamond Dagger Award en de Gold Dagger Award, de prijs voor de

pseudoniem voor dr. Bill Bass en Jon Jefferson. Bill Bass is al dertig jaar

beste Engelse thriller. Ze wordt in meer dan dertig talen uitgegeven en

lang een van de bekendste forensisch onderzoekers ter wereld en hij heeft

haar werk is wereldwijd al meer dan 16 miljoen keer verkocht.

aan zeer veel moordzaken gewerkt. Jon Jefferson is journalist en

Het lijkenhuis Jefferson Bass 2009-10-28 Vol met fantastische forensische

documentairemaker. Hij schreef onder meer voor The New York Times,

details dit is the real deal. Kathy Reichs Op een heuvelrug in Tennessee

USA Today en Newsweek. Samen schreven Bass en Jefferson eerder De

bevindt zich het forensisch onderzoeks- instituut de Bodyfarm. Onder

Bodyfarm (2004).

auspici van de universiteit van Tennessee verricht dr. Bill Brockton hier

Meisje in sneeuw Danya Kukafka 2017-10-04 Wanneer populaire scholiere

wetenschappelijk onderzoek naar het ontbindingsproces van het menselijk

Lucinda Hayes vermoord wordt aangetroffen, laat dat niemand in haar

lichaam. Het terrein ligt vol menselijke lichamen - in de openlucht,

slaperige stadje in Colorado onberoerd, en zeker niet de jongen die te veel

begraven, onder water en in de kofferbakken van autos - en Brockton

van haar hield, het meisje dat net zo'n perfect leven wilde als zij en de

registreert nauwlettend het ontbindingsproces. Op een dag wordt Brockton

agent die haar moord moet onderzoeken. Door de tragedie gaan die drie

door de politie gevraagd om te assisteren bij een mysterieuze zaak. In een

onvergetelijke personages - Cameron, Jade en Russ - noodgedwongen de

grot is het gebalsemde lichaam van een jonge vrouw gevonden. Nader

confrontatie met hun diepste geheimen aan in de hoop troost te vinden, de
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waarheid of beide.

lichaam van een ruim twintig jaar geleden verkrachte en vermoorde jonge

Als de rook om je hoofd is verdwenen Cailtin Doughty 2014-10-25 In Als

vrouw. Rechercheur Karen Pirie is expert in het oplossen van dergelijke

de rook om je hoofd is verdwenen vertelt Caitlin Doughty hoe ze op

raadsels. De zaak blijkt echter veel complexer dan gedacht. Ondertussen

achtjarige leeftijd een leeftijdgenootje dood ziet neervallen. Dit moment

lukt het Karen niet om een andere zaak uit haar gedachten te zetten. Als

raakt haar diep, maar haar ouders, die ook getuige zijn van het ongeluk,

de oude bewijsstukken langzaam op hun plaats vallen, ontdekt ze

weigeren erover te praten. Ze hekelt de manier waarop haar ouders, en

geheimen van de meest gevaarlijke soort –geheimen waar iemand voor

vele anderen in het Westen, met de dood en dode mensen omgaan en

zou moorden... Val McDermid is de internationale bestsellerauteur van de

besluit daarom op twintigjarige leeftijd in een crematorium te gaan werken.

Tony Hill en Carol Jordan-reeks, waarvan De sirene het eerste deel is.

Over haar jaren in het crematorium schrijft ze zonder iets te verbloemen

Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond Dagger Award en de

over het dode lichaam, het ophalen van lijken, de preparatie in het

Gold Dagger Award, de prijs voor de beste Engelse thriller. Ze wordt in

crematorium, de verbranding, de verwerking van botten en het verzamelen

meer dan dertig talen uitgegeven en haar werk is wereldwijd al meer dan

van de as. Op liefdevolle wijze en met de nodige (zwarte) humor maakt ze

16 miljoen keer verkocht.

de dood bespreekbaar.

Pathology Jean Ford 2014-09-02 "Real-life" crime dramas on television

De man die zijn sporen wiste Val McDermid 2017-08-18 In De man die

intrigue us with the details of postmortem examinations leading to the

zijn sporen wiste, deel vier in Val McDermids Karen Pirie-reeks,

arrest of murder suspects—but how do forensic pathologists, the doctors

onderzoekt Pirie twee zaken die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken

who investigate unnatural deaths and chilling crime scenes, actually bring

hebben, maar wel Pirie in gevaar kunnen brengen... Als in De man die zijn

criminals to justice? The story lies in the body of evidence. Literally. The

sporen wiste, het vierde deel in de Karen Pirie-thrillerreeks van Val

human body provides a wealth of scientific evidence that allows forensic

McDermid, een tienerjongen in een gestolen auto een ongeluk krijgt en in

pathology, or legal medicine, to help resolve criminal cases and convict

een coma belandt, wordt er een bijzondere ontdekking gedaan. Zijn DNA

even most elusive perpetrators. The human body records the story of a

vertoont namelijk overeenkomsten met het DNA dat is aangetroffen op het

crime in the language of cuts, wounds, and bruises, and in the fingerprints
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and bloodstains. Forensic pathologists are trained to scrutinize and

Barclay ‘Barclays kracht zit in het beschrijven van doodgewone families

interpret this evidence in ways no other scientist can. Examining victims'

die ongewild geconfronteerd worden met kwade zaken.’ VN Detective en

remains from the outside in, forensic pathologists investigate every inch of

Thrillergids ‘Een regelrechte masterclass in het hedendaagse thrillergenre.’

the human landscape to discover when, how, and why the victim died.

Het Parool ‘Moeilijk weg te leggen als je de eerste pagina’s eenmaal

Sometimes, a time of death is all a jury needs to convict a suspect of

achter de kiezen hebt.’ Dagblad de Limburger ‘Barclay behoort tot de

murder, and forensic pathologists are experts at uncovering this crucial

beste thriller-schrijvers.’ Dagblad van het Noorden ‘Uitermate ingenieus.’

evidence. Visiting crime scenes, collecting bodies in the middle of the

Vrij Nederland

night, and excavating suspicious burial grounds are all in a day's work for

Spinnenbotten Kathy Reichs 2011-10-07 Temperance Brennan wordt

the sake of bringing justice to victims who can no longer speak for

ingeroepen bij het onderzoek naar een verdrinking. Het lijkt erop dat het

themselves.

slachtoffer om het leven is gekomen bij een bizar seksspel. Het lichaam

Onhoudbaar Linwood Barclay 2018-04-16 Race-tegen-de-klok thriller over

wordt geïdentificeerd als een man die al in 1968 in Vietnam is gestorven.

een familie met een donker geheim blijft je tot op de allerlaatste bladzijde

Tempe laat het graf van de soldaat openen en neemt de beenderen mee

op het verkeerde been zetten Voor de fans van Harlan Coben Als een

naar Hawaï om ze te analyseren. Terwijl ze daar is wordt er nog een

tiener door een dronken bestuurder wordt doodgereden is het stadje

lichaam gevonden, dat het identiteitsplaatje bij zich draagt van de eerste

Promise Falls in rep en roer. Dat de dader niet veel ouder is dan het

dode. Nu zijn er dus twee ongeïdentificeerde lichamen, die iets met elkaar

slachtoffer is bijzaak: het enige wat er voor de inwoners toe doet is dat hij

te maken lijken te hebben. Als er nog meer lijken opduiken, roept Tempe

overduidelijk schuldig is en een veel te lage straf krijgt. Al snel worden de

de hulp in van dochter Katy en vriendin Lily. Die laatste brengt ook

jongen en zijn familie op vreselijke manieren bedreigd. Ze schakelen

Tempes voormalige geliefde Ryan mee. Maar of dat nou zo n goed idee

privédetective Cal Weaver in, die merkt dat het hele stadje uit is op wraak.

is...

Het zal niet lang meer duren voor iemand het heft in eigen handen neemt

Hush My Mouth Cathy Pickens 2008-12-02 A spring day brings attorney

en er nog meer slachtoffers vallen. De pers over de boeken van Linwood

Avery Andrews a new case. Fran French comes from Atlanta looking for
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her friend Neanna, who's more like a sister to her. Neanna went to Dacus

oblivious to the fact that someone is baiting them with increasingly

looking for information on the unsolved murder of her aunt Wenda, and

ridiculous ghost sightings. In no time at all, the ghosters are having

now she's missing. Twenty years earlier, Wenda's body was found posed

altercations with the resident biker gang and with Avery's private

on a memorial bench in the cemetery, her packed luggage at her feet, as

investigator. Let no one say life in Camden County is uninteresting. In this

if ready for a journey. When Neanna is found in her car, dead from a shot

latest in Cathy Pickens's Southern Fried Mystery series, Avery explores

to the head, the police want to call it suicide. Fran insists it's impossible

the nature of family—the ones we're born into and the ones we find—and

that Neanna killed herself and urges Avery to help her prove it. While

learns about the haunting power of the past in the process. Hush My

Avery is sifting through Neanna's and Wenda's confused past and present,

Mouth offers an original blend of humor and mystery, peppered with quirky

her office mate Melvin Bertram is befriended by a trio of ghost hunters

characters and boasting a decidedly Southern flavor.

who arrive in search of ectoplasm from the long-dead. The trio, christened

Joyce in the Belly of the Big Truck; Workbook Joyce A. Cascio 2005-05

"the ghosters" by Avery, hope to talk Melvin into investing in their TV pilot,

American Book Publishing Record 2003
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