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. . . 18781 titels

2. Tweestrijd 1998 5J Ooi [PT]
De muziek bonkte in haar hoofd, haar maag, haar
buik: een zware bas, die vanuit haar lichaam meespeelde.

www.vnster.nl
zaterdag 20 april 2019

3. Zinloos geweld 2001 5J Gouden Strop 2001 [ook samen
met persoon en handen] [PT]
in 2004 voor TV verfilmd door Arno Dierickx

Adler-Olsen, (Carl Valdemar) Jussi (Henry) Denemarken
[P][PT][T]
Afdeling Q: brigadier Carl Mørck met assistent Assad, dus (in
Kopenhagen)

Verlinde bekeek de foto voor de zoveelste keer. Het
beeld was vaag en donker.

1. Journal 64 2010 5J (Dossier 64)

Baas, Frederik (= Jan van Mersbergen) NL [LITT]

Op een onvoorzichtig moment ging haar gevoel met
haar op de loop.

1. Dagboek uit de rivier 2017 5J

Allende, Isabel Chili [T] [familie van Salvador]

Dat kwam door Barbara, denk ik.

1. Ripper 2014 5J (Ripper) RainbowPocket1279

Bolton, S.J.(Sharon) GB [LT][T]
overig

De liefde tussen Alan Keller en Indiana was tot dan
toe zonder al te veel ups en downs verlopen, ver weg
van de dagelijkse beslommeringen en afgeschermd
van de nieuwsgierigheid van anderen.

1. Little black lies 2015 5J (Kleine zwarte leugens) [T]
Het was geen opzet.

Alsterdal, Tove (Kerstin) Zweden [LITT][T]

Bunker, Edward (Heward) VS [LITT][T] (1933–2005) [18
jaar in de gevangenis, IQ 152]

1. I tystnaden begravd 2011 5J (Het stille graf)

1. Dog eat dog 1996 5J (Hond bijt hond)

Eigenlijk heeft hij geen papier nodig om de saunakachel aan te steken, maar de brieven moeten
branden.

Troy deed zijn ogen dicht en was weer weg. Zijn
dromen deze keer waren verschrikkelijk.

Ambler, Eric (Clifford) GB [S] (1909–1998)
overig

Burke, James Lee VS [MK][P][T]
Dave Robicheaux en Clete Purcel (rond New Orleans, en in
1. The mask of Dimitrios = A coffin for Dimitrios 1939 5J Montana)
(Het masker van Dimitrios) Pr733 = ZB2213 [ook samen
1. The tin roof blowdown 2007 5J (Chaos in New Orleans)
met nacht en Topkapi]
[de 16de]
in 1944 verfilmd door Jean Negolescu, met Peter Lorre en
Mijn ergste dromen spelen zich altijd af te midden
Sydney Greenstreet
van bruin water, velden vol olifantengras en onder
de neerwaartse druk van helikopterpropellers.

Dimitrios kwam binnen.

Apotheker, Henk NL [T] [schreef in 1994 Pleidooi (TV-serie)]
[schreef ook voor Flikken Maastricht]
Dennis Hiemstra en Peter Kressen

2. Swan Peak 2008 5J (Bergafwaarts)
Het was koud toen hij zijn slaapzak openritste en uit
zijn polyester tentje kroop dat hij had opgezet bij een
riviertje in West-Montana.

1. De Turkenflat 1999 5J [zie ook Jackie Lourens]
‘Nee!’ Ibrahim sperde verontwaardigd zijn ogen
open. ‘Zij zoeken kinderen!’

Billy Bob Holland
3. In the moon of red ponies 2004 5J (De maan van de rode
paarden) PoP

Appel, René NL [J][PT][T] [schreef ook Spanning in verhalen
2007]

De gevaarlijkste, slechtste, meest verknipte en onvoorspelbare man die ik ooit gekend heb was een
rodeoclown die Wyatt Dixon heette. Met mijn hulp
was hij veroordeeld tot zestig jaar in Deer Lodge Penitentiary voor de moord op een biker die lid was van
de Arische Broederschap.

1. Tegenliggers 1995 3,4,5J,4 Ooi [PT]
Vannacht had hij haar vermoord. Hij wist niet meer
wat de aanleiding was, waarom het gebeurde, alleen
dat het moest gebeuren.
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Cain, James M.(Mallahan) VS [K][PE] (1892–1977)

2. The looking-glass war 1965 4,5J (Spion verspeeld =
Speelgoed voor spionnen) PoP [vertaling: J.F. Kliphuis]
[ook samen met nachtmerrie, muur, De ontplooiing van
Marie-Louise en scenario, en met telefoon en muur]
in 1970 verfilmd door Frank R. Pierson

1. The postman always rings twice 1934 4,5J (De postbode belt altijd twee maal = Niemand ontkomt zijn noodlot)
CdlC = Kaliber = Corona16 Keating-21 [Corona vertaald
door J.C. Bloem] [H.R.F. Keating over de titel: Cain’s sideways acknowledgement of the power of fate, of chickens coming home to roost]
in 1943 als Ossessione verfilmd door Luchino Visconti
in 1946 verfilmd door Tay Garnett, met Lana Turner
in 1981 verfilmd door Bob Rafelson, met Jack Nicholson
en Jessica Lange

Ze waren weg en ze hadden niets achtergelaten dan
sporen van autobanden in de bevriezende modder,
een eindje draad en de rusteloze geluiden van de
noordenwind.

3. Tinker, tailor, soldier, spy 1974 5J (Edelman, bedelman,
schutter, spion) [ook samen met nobel en prooi: Smiley’s
wereld]
in 1979 als TV-serie verfilmd door John Irvin, met Alec
Guinness
in 2011 verfilmd door Tomas Alfredson

Toen zag ik haar. [. . . ] Vanuit de garage kon ik juist
goed de keuken zien.

Cain, Tom (= David Thomas) GB [T]
Samuel Carver
1. The accident man 2007 5J (De accident man) [tunnel, Parijs]

Tot aan het einde van dat trimester gedroeg Jim Prideaux zich in de ogen van Bill Roach ongeveer zoals
zijn moeder zich gedragen had, toen zijn vader haar
had verlaten.

De nacht was warm en drukkend en kleine golfjes
liepen kabbelend stuk op het kiezelstrand.

4. A legacy of spies 2017 5J (Een erfenis van spionnen)

Camilleri, Andrea Italië [P][T] [schreef ook Il mondo nei pizzini di Bernardo Provenzano 2007 (Het ABC van de maffia)]
commissaris Salvo Montalbano (op Sicilië)

De toekomst zei me niets totdat ze toesloeg.

1. Il giro di boa 2003 5,4,5J (Het ronden van de boei)
overig
in 2005 voor TV verfilmd door Alberto Sironi, met Luca
Zingaretti
5. A delicate truth 2013 5J (Een broze waarheid) RainbowPocket1242 VN-Thriller van het jaar 2013

Een rotnacht, vreselijk, aldoor maar woelen, aldoor
maar omdraaien, van de ene zij op de andere, in
slaap vallen en weer wakker worden, opstaan en
weer gaan liggen.

Op de tweede verdieping van een karakterloos hotel in de Britse Kroonkolonie Gibraltar ijsbeerde een
slanke, lenige man van achter in de vijftig rusteloos
door zijn kamer.

Campbell, Aifric Ierland GB [LITT][PT]
Chandler, Raymond (Thornton) VS [K][PE] (1888–1959)
Philip Marlowe (in en rond Los Angeles)

1. The semantics of murder 2008 5J (De logica van het
moorden) [semantiek = logica?]

1. The big sleep 1939 4,5J (Welterusten Mr. Marlowe = Het
grote slapen) ZB1093 = BCC8
in 1946 verfilmd door Howard Hawks, met Humphrey
Bogart en Lauren Bacall
in 1978 verfilmd door Michael Winner, met Robert Mitchum

Sindsdien hadden ze negen onsamenhangende sessies achter de rug, maar hij had de code nog steeds
niet gekraakt.

Carré, John Le (= David John Moore Cornwell) GB [MK][S] ;
Engelstalige biografie: Adam Sisman] [in alle gidsen van 1980
tot en met 2013, en 2018]
George Smiley

‘Heeft u misschien toevallig een “Ben Hur”, 1860?’
Ze zei niet: ‘Wat?’ maar dat wilde ze eigenlijk wel.
Ze glimlachte flauwtjes. ‘Een eerste druk?’ ‘Derde,’
zei ik. ‘U weet wel, die met het erratum op pagina
116.’

1. The spy who came in from the cold 1963 5J (Spion aan de
muur) PoP Gold Dagger 1963 Edgar 1965 Symons-6 [ook
samen met nachtmerrie, spion verspeeld, De ontplooiing
van Marie-Louise en scenario, en met speelgoed en telefoon]
in 1965 verfilmd door Martin Ritt, met Richard Burton

2. The long goodbye 1953 4,5J (Tot ziens / Vaarwel, Mr.
Marlowe) ZB826 Edgar 1955 Symons-8 Keating-49
in 1973 verfilmd door Robert Altman, met Elliott Gould

‘Goed!’ schreeuwde Leamas plotseling. ‘Ik zal het
je vertellen. Ik zal je vertellen wat je nooit, maar dan
ook nooit, had mogen weten, jij noch ik.’

Dat was het laatste, dat ik van hem zag.
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Child, Lee (= Jim Grant) GB VS [T]
Jack Reacher

Collins, Michael2 Ierland VS [LITT][T] [niet te verwarren met
de andere]
1. The keepers of truth 2000 5J (Hoeders van de waarheid)
[T]

1. Killing floor 1997 4,5J,4 (Jachtveld) PoP = Dwarsligger
[vleugje Sherlock Holmes en Ludlum]

Ik noem het ‘Ode aan een manager in opleiding’.

’Dollars zijn allemaal even groot’, zei ik.

Collins, (William) Wilkie GB [D][K] (1824–1889)

2. The hard way 2006 5J (Bloedgeld) PoP

1. The woman in white 1860 4,5J (De vrouw in het wit)
Amstel40–41 = Amstel219–221 Symons-2 [vele malen verfilmd]
in 1929 verfilmd door Herbert Wilcox
in 1948 verfilmd door Peter Godfrey, met Sydney Greenstreet als graaf Fosco
in 1982 als miniserie voor TV verfilmd door John Bruce
in 1997 voor TV verfilmd door Tim Fywell
in 2016 als Kiri ni sumu akuma als TV-serie verfilmd
in 2017 als miniserie voor TV verfilmd

Jack Reacher bestelde een espresso, dubbel, ongepelde bonen, geen melk, polystyreen beker, geen
porselein, en voordat die op zijn tafeltje stond, zag
hij iemands leven voorgoed veranderen.

Coben, Harlan VS [D][Hu][P][PE][T]
Myron Bolitar, met Windsor “Win” Home Lockwood III (in New
York)
1. Long lost 2009 5J (Verloren)

Dit is het verhaal van wat vrouwelijke lijdzaamheid
kan verduren en wat mannelijke wilskracht kan bereiken.

‘Je weet niet wat haar geheim is,’ zei Win tegen me.
‘Zou ik het moeten weten?’

overig
Connelly, Michael (Joseph) VS [D][LT][P][T]
Harry (Hieronymus) Bosch (in Los Angeles)

2. Gone for good 2002 5J,4 (Spoorloos) [ook als luisterboek
op CD]

1. Angels Flight 1998 5J (Spoordood)
in 2018 als vierde seizoen van TV-serie Bosch verfilmd,
met Titus Welliver

Drie dagen voor haar dood vertelde mijn moeder me
— het waren niet haar laatste woorden, maar wel
bijna — dat mijn broer nog leefde.

‘Kiz, met Harry,’ zei hij. ‘Aan de bak.’ [. . . ] Hij wist
dat Irving ruilhandel ging plegen.

3. Hold tight 2008 5J (Houvast) Bookazine
Marianne was aan haar derde tequila en dacht na
over haar eindeloze inzet om de laatste goede dingen van haar waardeloze leven om zeep te helpen
toen de man naast haar uitriep: ‘Luister, meisjes, de
schepping en de evolutie zijn volledig compatibel.’

2. The closers 2005 5J (Slotakkoord)
In de praktijk en het jargon van de Los Angeles Police Department is een ‘twee-zesje’ de melding die
een onmiddellijke respons vereist en achter het kogelvrije vest de meeste angst inboezemt.

4. Missing you 2014 5J (Ik mis je)

Mickey Haller, de Lincoln-advocaat

Kat was de enige smeris die er nog kwam.

3. The Lincoln lawyer 2005 5J (De Lincoln-advocaat) [LT]
in 2011 verfilmd door Brad Furman

Cole, Daniel GB [P]
rechercheur Emily Baxter (in Londen)

Je zult in Los Angeles County nooit schonere en
frissere lucht inademen dan de ochtendlucht die de
wind aan het einde van de winter vanuit de Mojavewoestijn aanvoert.

1. Ragdoll 2017 5J (Ragdoll) [ook als Dwarsligger] [met
Will(iam) Oliver Layton-Fawkes, aka Wolf, en Alex Edmunds]

4. The reversal 2010 5J (De herziening) [ook met Harry
Bosch]

Het grootste verhaal ter wereld werd plotseling nog
groter.

De laatste keer dat ik bij de Water Grill dineerde,
zat ik aan tafel met een cliënt die zijn vrouw en haar
minnaar op koelbloedige en berekenende wijze had
vermoord.

2. Hangman 2018 5J (Marionet)
De bevroren rivier onder de glinsterende wereldstad
knarste en kraakte alsof hij ging verliggen in zijn
slaap.

Jack McEvoy
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Het was weken geleden dat Shappa Crane nog eens
met een vent voor haar neus had gezeten, dus kon je
het haar niet kwalijk nemen dat ze die gladjanus echt
zag als de man met wie ze had afgesproken. Dat was
hij dus niet.

5. The poet 1996 4,5J (De dichter) PaP = ZB3170 = Dwarsligger Anthony 1997 [lees ook Poe]
De dood is mijn vakgebied. Ik leef ervan. Ik heb er
mijn reputatie als journalist op gebouwd.

overig

Dibdin, Michael GB [P] (1947–2007)
Aurelio Zen

6. The late show 2017 5J (De nachtploeg) VN-Thriller van het
jaar 2018

1. Ratking 1988 4,5J (De rattenkoning) PoP = CdlC Gold
Dagger 1988

Ballard en Jenkins kwamen er niet meer aan toe om
proces-verbaal over de inbraak bij mevrouw Lantana
op te maken.

in 2011 voor TV verfilmd door Jon Jones, met Rufus Sewell
De hemel buiten was helder en bezaaid met sterren.
Zen begon naar huis te lopen door een stilte die alleen verbroken werd door het ijle gerinkel van een
telefoon in de verte.

Cornwell, Patricia (Carroll) D.(Daniels) VS [D][P][T] [stamt
af van Harriet Beecher Stowe]
dr. Kay Scarpetta

Dittrich, Boris O.(Ottokar) NL [P][T] [van D’66]

1. From Potter’s field 1995 5J (Het Kaïnsteken) PoP [maar
waarom vijf sterren?] [ook samen met rigor en modus]

1. W.O.L.F. 2016 5J [T]
Het hoofd had in een rode plastic tas van de Duitse
supermarkt Rewe gelegen.

‘Dat is leuk,’ zei hij zonder glimlach. ‘Komt u maar
met mij mee, dr. Scarpetta, ik geef u een lift naar het
mortuarium.’ Marino wierp me een blik toe terwijl
hij een sigaret opstak. ‘Ik kom zodra ik hier de boel
klaar heb,’ zei hij.

Doolittle, Sean VS [T]
1. Safer 2008 5J (De perfecte buren) ’Thrillerhoop in enge
dagen.’

Dahl, Arne (= Jan Arnald) Zweden [P][T]
Opcop: Paul Hjelm en Kerstin Holm (uit Den Haag)

Tijdens een feestje voor de leden van de faculteit bij
mijn vrouw Sara en mij thuis komt de politie van
Clark Falls me in hechtenis nemen.

1. Viskleken 2011 5J (Hebzucht) [speelt in 2009]
Het kan niet kouder worden, dacht de waarnemer en
hij trok zijn jas zo dicht om zijn lichaam als hij vermocht.

Doyle, Sir Arthur (Ignatius) Conan GB [K] (1859–1930) [in
2015 bij ’C’] [talloze malen verfilmd] [herdrukt in 12 bundels:
b]
Sherlock Holmes en dokter Watson (in Londen)

Deighton, Len (Leonard Cyril) GB [S]
Harry Palmer

1. The adventures of Sherlock Holmes 1892 4,5J (De avonturen van Sherlock Holmes) Symons-3 Keating-4 [vertaling: Simon Vestdijk, die overigens samen met S. Dresden
Marionettenspel met de dood, een speelse dialoog over de
detective-story, schreef Ooi50 ] [een deel, samen met een
deel van de memoirs en de return, ook in Avonturen van
Sherlock Holmes en Nieuwe avonturen van Sherlock Holmes]

1. Twinkle, twinkle little spy 1976 5J (Spion aan de hemel)
Ik bewoog mij niet, Mann evenmin, maar Bekuv
duwde een nylon flap opzij en stapte in de verzengende hitte. Hij bleef daar een lange tijd staan.

Dhooge, Bavo B [PE][PT][T] [titels met een S]
overig

Rondom zijn voorhoofd lag een eigenaardige gele
band, met bruine spikkels, die dicht om zijn hoofd
gewonden scheen te zijn.

1. Stand-in 2007 5J [PT]
Burt Falcon hangt nog altijd aan mijn staart. Ik laat
een luide boer.

• A scandal in Bohemia (Een schandaal in Bohemen)
[b2]
in 1984 voor TV verfilmd door Paul Annett, met Jeremy Brett

2. Stiletto libretto 2009 5J Diamanten Kogel 2009 [Jimmy
Hendricks wint de Silver Stiletto] [T]

• The red-headed league (De vereniging der roodharigen) [b3]
in 1985 voor TV verfilmd door John Bruce, met Jeremy Brett

Jimmy wist dat het te mooi was om waar te zijn.

3. Sioux blues 2010 4,5J
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• A case of identity (Een kwestie van identiteit) [b3]

• The “Gloria Scott” (De ’Gloria Scott’) [b1]
in 1923 verfilmd door George Ridgwell

• The Boscombe Valley mystery (Het geheim van Boscombe Valley) [b7]
in 1991 voor TV verfilmd door June Howson, met Jeremy Brett

• The Musgrave ritual (Het Musgrave ritueel) [b1]
in 1986 voor TV verfilmd door David Carson, met
Jeremy Brett

• The five orange pips (De vijf sinaasappelpitten) [b3]

• The Reigate puzzle (De notabelen van Reigate) [b2]
in 1922 als The Reigate squires verfilmd door George Ridgwell

• The man with the twisted lip (De man met de misvormde lip) [b3]
in 1986 voor TV verfilmd door Patrick Lau, met Jeremy Brett

• The crooked man (De kromme man) [b8]
in 1984 voor TV verfilmd door Alan Grint, met Jeremy Brett

• The adventure of the blue carbuncle (De blauwe karbonkel) [b3]
in 1984 voor TV verfilmd door David Carson, met
Jeremy Brett

• The resident patient (De inwonende patiënt) [b2]
in 1985 voor TV verfilmd door David Carson, met
Jeremy Brett

• The adventure of the speckled band (De gespikkelde band) [b2] [als Het gevlekte koord verstript door
André-Paul Duchâteau en Jean-Claire Stibane]
in 1984 voor TV verfilmd door John Bruce, met Jeremy Brett

• The Greek interpreter (De Griekse tolk) [b5]
in 1985 voor TV verfilmd door Alan Grint, met Jeremy Brett
• The naval treaty (Het scheepvaartverdrag) [b7]
in 1984 voor TV verfilmd door Alan Grint, met Jeremy Brett

• The adventure of the engineer’s thumb (De duim van
de ingenieur) [b8]

• The final problem (Het laatste probleem) [b8]
• The adventure of the noble bachelor (De adellijke
in 1985 voor TV verfilmd door Alan Grint, met Jerevrijgezel) [b2]
my Brett
in 1993 als The adventure of the eligible bachelor
voor TV verfilmd door Peter Hammond, met Jeremy Dumas, Alexandre F [K] (1802–1870)
Brett
1. Le comte de Monte-Cristo 1845 5J (De graaf van Monte• The adventure of the beryl coronet (Een kroon van
Cristo) Amstel26–27 [talloze verfilmingen]
berillen) [b8]
in 1934 verfilmd door Rowland V. Lee, met Robert Donat
in 1972 verfilmd, met Ton Lensink
• The adventure of the Copper Beeches (’De Bruine
in 1975 voor TV verfilmd door David Greene, met Richard
Beuken’) [b7]
Chamberlain
in 1985 voor TV verfilmd door Paul Annett, met Jein 1998 als TV-miniserie verfilmd door Josée Dayan, met
remy Brett
Gérard Depardieu en Ornella Muti
2. The memoirs of Sherlock Holmes 1893 4,5J (De gedenkin 2002 verfilmd door Kevin Reynolds, met James Caviezel
schriften van Sherlock Holmes) [vertaling: Simon VestDantès doorliep de ganse scala van ellende, eigen
dijk] [een deel, samen met een deel van de adventures en
aan de hopeloze positie van een vergeten gevangene.
de return, ook in Avonturen van Sherlock Holmes en Nieuwe avonturen van Sherlock Holmes]
Dürrenmatt, Friedrich Zwitserland [LITT][PT] (1921–1990)
‘Is er nog iets anders waarop u mijn aandacht zou
overig
willen vestigen?’ ‘Op het eigenaardige gedrag van
de hond in die nacht.’ ‘Maar de hond deed niets.’
‘Dat was juist het eigenaardige,’ zei Sherlock Holmes. [‘Is there any point to which you would wish
to draw my attention?’ ‘To the curious incident of
the dog in the night-time.’ ‘The dog did nothing in
the night-time.’ ‘That was the curious incident,’ remarked Sherlock Holmes.]

1. Das Versprechen — Requiem auf den Kriminalroman
1958 5J (Het gebeurde op klaarlichte dag = De belofte)
ZB730 Pr2507 [ook samen met verdenking en rechter]
[ook samen met Die Panne — Eine noch mögliche Geschichte 1956 (Pech (: een verhaal dat nog steeds mogelijk
is))]
in 1958 als Es geschah am hellichten Tag verfilmd door
Ladislao Vajda, met Heinz Rühmann en Gert Fröbe
in 1979 als La promessa voor TV verfilmd door Alberto
Negrin
in 1996 als The cold light of day verfilmd door Rudolf van
den Berg
in 1997 als Es geschah am hellichten Tag voor TV verfilmd
door Nico Hofmann
in 2001 als The pledge verfilmd door Sean Penn (in Nevada)

• Silver blaze (Zilverbles) [b8]
in 1988 voor TV verfilmd door Brian Mills, met Jeremy Brett
• The yellow face (Het gele gezicht) [b5]
in 1921 verfilmd door Maurice Elvey
• The stock-broker’s clerk (De makelaarsklerk) [b7]
in 1922 verfilmd door George Ridgwell
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Ze hadden hem naar Dallas gestuurd om een zwarte
pooier af te maken, ene Wendell Durfee. Hij wist
niet zeker of hij dat wel kon.

Daarbij moet ik eerlijk bekennen dat de ontknoping
sterk pleit voor Matthäi en hem in het juiste licht
stelt.

Eco, Umberto Italië [H][LITT][MK] (1932–2016)

2. Blood’s a rover 2009 5J (Het bloed kruipt) [Underworld
U.S.A. 3] ’verpakt in zinnen die stuk voor stuk aankomen
als mokerslagen’

1. Il cimitero di Praga 2010 5J (De begraafplaats van Praag)
Wie haat ik?

De melkauto maakte een scherpe bocht naar rechts
en schampte de stoeprand. De chauffeur verloor de
macht over het stuur. Hij trapte in paniek op de rem.
Daardoor slipte de achterkant weg. Een geldwagen
van Wells Fargo ramde de melkauto vol in de flank.

Ellis, David VS [LT][T]
Jason Kolarich
1. The hidden man 2009 5J (De verborgen man)
Doe normaal, wat dat ook mag betekenen.

Erikson, Thomas Zweden [P]
Alex King, gedragspsycholoog

2. The wrong man 2012 5J (De verkeerde man)

1. Bländverk 2011 5J (Illusies)

Vanavond zal het slecht aflopen met Kathy Rubinkowski.

Hij had zijn leven lang mensen belazerd, bedrogen
en gekwetst.

overig

Flynn, Gillian (Schieber) VS [PT][T]

3. Line of vision 2001 5J (De voyeur)

1. Dark places 2009 5J (Duisternis)
in 2014 verfilmd door Gilles Pacquet-Brenner

Nu glijdt het gordijn open. Zij is mijn grote liefde.

Het was een nare, natte maart en ik lag in mijn bed
aan zelfmoord te denken.

4. In the company of liars 2005 4,5J (In het gezelschap van
leugenaars)

Follett, Ken GB [H][LITT][NC][S][T]
overig

‘Wat je nu moet doen,’ adviseert Harrick haar, ‘is het
begin vergeten.’

1. The key to Rebecca 1980 3,4,5J,4 (Code Rebecca)
Ellory, R.J.(Roger Jon) GB [P][PT][T]

ZB2422

in 1985 voor TV verfilmd door David Hemmings

1. The anniversary man 2009 5J (Een mooie dag om te sterven)

‘Vannacht droomde ik dat ik weer naar Manderley
ging.’ [. . . ] Vandam keek Elene aan. ‘Jij zult moeten
rijden,’ zei hij. Er stonden tranen in zijn ogen.

Het was een belangrijk jaar.

2. Saints of New York 2010 5J (De helden van New York)

2. Whiteout 2004 5J (Sneeuwjacht) ZB3404
in 2010 als Eisleben voor TV verfilmd door Peter Keglevic

Drie Vicodin, een half flesje Pepto-Bismol voor zijn
maag, vroeg op een bitterkoude ochtend. Frank Parrish staat in de smalle deuropening van de badkamer
in een uitgewoonde flat. Zijn overhemd hangt open
tot aan zijn middel, zijn oortelefoontje is uit, en in
zijn schoenen heeft hij geen sokken. Hij is vergeten
waar hij zijn sokken heeft gelaten. Hij weet dat ze
door iemand zijn ondergekotst.

Twee vermoeide mannen keken Antonia Gallo aan
met een wrevelige en vijandige blik. Ze wilden naar
huis, maar zij wilde hen niet laten gaan. En zij wisten
dat ze gelijk had, wat het nog erger maakte.

Forsyth, Frederick GB [T]
1. The day of the jackal 1971 4,5J (Dag van de jakhals)
ZB1727 = ZB2863 Edgar 1972
in 1973 verfilmd door Fred Zinnemann, met Edward Fox
in 1997 verfilmd door Michael Caton-Jones, met Bruce
Willis; de auteur wil met deze versie niet in verband gebracht worden

3. Bad signs 2011 5J (Bekraste zielen)
Halverwege de twintig had Carole Kempner haar
buik vol van mannen.

Ellroy, James (Lee Earle) VS [P][S]
Het zonnige plein op honderddertig meter buiten het
raam kwam in het vizier.

1. The cold six thousand 2001 5J (Zes ruggen) [Underworld
U.S.A. 2]
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French, Nicci (= Sean French en Nicci Gerrard) GB
[LITT][PT][T]
overig

In zijn kamer boven boekwinkel Blackbird lag Nicholas op de grond zijn Cicely Berry stemoefeningen te doen.

1. Killing me softly 1999 5J (Bezeten van mij) Dwarsligger
[ook als luisterboek op CD]
Grindle, Lucretia (Walsh) VS [PT][T]
in 2002 verfilmd door Kaige Chen
commissaris Alessandro Pallioti en Saenz
‘Waar waren we ook al weer, weet u dat nog?’ vroeg
hij. Nou, en of ik dat nog wist. Ik wist het nog allemaal.

1. The Villa Triste 2010 5J (Villa Triste)
Mijn trouwjurk gleed over mijn hoofd; het ivoorkleurige satijn was koel en glad.

Geeraerts, Jef (Jozef Adriaan Anna) B [LITT][P][T] (1930–
2015)
overig

Hammett, (Samuel) Dashiell VS [K][PE] (1894–1961)
de Continental Op
1. Red harvest 1929 5J (Bloedrode oogst) CdlC Keating-13
in 1961 als Yojimbo (zo ongeveer) verfilmd door Akira
Kurosawa (in 1964 als Per un pugno di dollari, oftewel
A fistful of dollars, weer verfilmd door Sergio Leone)

1. De PG 1998 5J Poirotprijs 1999
De PG draaide de sleutel van de voordeur om, duwde hem open en werd op hetzelfde moment omvat
door een paar gespierde armen.

Ik heb Personville voor het eerst horen uitspreken
als Poisonville door een roodharige proleet genaamd
Hickey Dew, in De Scheepslantaarn in Butte. Hij zei
ook ’shoit’ tegen zijn shirt. Ik zocht dus niets achter
de manier waarop hij de naam van de stad verbasterde. [I first heard Personville called Poisonville by a
red-haired mucker named Hickey Dewey in the Big
Ship in Butte. He also called his shirt a shoit. I didn’t
think anything of what he had done to the city’s name.] [. . . ] De eerste politieagent die ik zag, moest
zich nodig scheren. De tweede droeg een sjofel uniform waaraan een paar knopen ontbraken. De derde
stond midden op het voornaamste kruispunt van de
stad — Broadway en Union Street — het verkeer te
leiden met een sigaar in zijn mondhoek. Daarna lette
ik maar niet verder op ze. [The first policeman I saw
needed a shave. The second had a couple of buttons
off his shabby uniform. The third stood in the centre of the city’s main intersection — Broadway and
Union Street — directing traffic, with a cigar in one
corner of his mouth. After that I stopped checking
them up.]

George, (Susan) Elizabeth VS [P][T]
Thomas Lynley en Barbara Havers
1. Deception on his mind 1997 5J (In de ban van bedrog)
ZB2791 ’of dat niet wat minder had gekund’
in 2003 voor TV verfilmd door Tim Leandro, met Nathaniel Parker en Sharon Small
Nu ze er nog eens over nadacht, besefte Barbara dat
ze van inspecteur Thomas Lynley juist zo’n rustige
trouwerij als waar hij en lady Helen Clyde voor hadden gekozen, had kunnen verwachten.

Gimenez, Mark VS [LT][T]
1. The abduction 2007 5J (De ontvoering) [T]
‘Maak je maar geen zorgen, Buddy. Ik leef nog.’

Goldberg, Tod VS [T]
Sal Cupertine = David Cohen en Matthew Drew
1. Gangsterland 2014 5J (Gangsterland) ’Origineler dan deze thriller bestaat er niet’

overig
2. The Maltese falcon 1930 4,3,5J (De Maltezer valk) CdlC
= Kaliber Keating-16 [met Sam Spade]
in 1931 verfilmd door Roy Del Ruth
in 1936 als Satan met a lady verfilmd door William Dieterle, met Bette Davis
in 1941 verfilmd door John Huston, met Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre en Sydney Greenstreet

Niet dat Sal bang was. Nog niet althans.

2. Gangster nation 2017 5J (Gangsterstaat)
Dat rabbijn David Cohen niet joods was, kon inmiddels niet meer als probleem gelden.

De man was pafferig dik: hij had bolle, roze wangen, dikke lippen, onderkinnen en een vette hals, een
romp als een geweldig zacht ei, en navenante armen
en benen. [The fat man was flabbily fat with bulbous
pink cheeks and lips and chins and neck, with a great
soft egg of a belly that was all his torso, and pendant
cones for arms and legs.]

Graham, Caroline GB [P][T]
Tom Barnaby en Gavin Troy, van Midsomer murders
1. Death of a hollow man 1989 5J (Moord achter de coulissen)
in 1998 voor TV verfilmd door Jeremy Silberston, met John Nettles
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3. The glass key 1931 5J (De versplinterde sleutel) CdlC

1. Skull session 1998 5J (Geestdrift) PoP ’Zou het landhuis
iets te maken hebben met de hypofyse dat het adrenocorticotroophormoon produceert?’

Symons-1

in 1935 verfilmd door Frank Tuttle
in 1942 verfilmd door Stuart Heisler, met Alan Ladd

‘Akathisia *,’ zei Paul. * Acathisie is een bijwerking
van onder andere het medicament haloperidol; het is
geen symptoom van het syndroom van Gilles de la
Tourette

Janet Henry keek naar Ned Beaumont. Hij staarde
strak naar de deur.

Harris, Robert (Dennis) GB [H][T]
overig

Høeg, Peter Denemarken [LITT][T]
1. Effekten af Susan 2014 5J (Het effect van Susan)

1. Enigma 1995 4,5J,4 (Enigma)
in 2001 verfilmd door Michael Apted, met geld van Mick
Jagger

Nu bereidt ze zich voor om het te verlaten. Ze is stervende.

De verf zat inmiddels vol scheurtjes en was grijs
geworden. Turing, A.M. [. . . ] pi/4 = 1–1/3+1/5–
1/7+1/9–. . . [. . . ] Ze sloeg het boek dicht, keerde
het om en keek met halfdichtgeknepen ogen naar de
rug: A Mathematician’s Apology door G.H. Hardy,
Cambridge University Press.

Holman, Sheri VS [H]
1. The dress lodger 1998 5J (De schaduw van het oog)
Haar jurk is blauw. Nou, dat is pas duidelijk. Wat
voor kleur blauw?

2. An officer and a spy 2013 5J (De officier) VN-Thriller van Huston, James W.(Webb) VS [T] (1953–2016)
het jaar 2014 [Dreyfus]
1. Marine one 2009 5J (Marine one)
De raad oordeelde unaniem.

Als mijn wekkerradio was afgegaan, zou ik hebben
geweten dat de president dood was.

Harris, (William) Thomas (III) VS [T]
Hannibal “the Cannibal” Lecter

Iles, Greg VS [PT][T]
1. The silence of the lambs 1988 4,5J (De schreeuw van het overig
lam = The silence of the lambs) PoP [ook in omnibus, met
1. 24 hours 2000 5J (24 uur / Trapped) PoP ’prachtig, maar
Hannibal en draak] Anthony 1989
niet voor watjes’
in 1991 verfilmd door Jonathan Demme, met Anthony
in 2002 als Trapped verfilmd door Luis Mandoki, met KeHopkins en Jodie Foster
vin Bacon, Charlize Theron en Courtney Love
‘Goedenavond, Dr. Lecter.’ Het puntje van zijn tong,
even rood als zijn lippen, kwam naar buiten. Het beroerde zijn bovenlip, precies in het midden, en verdween toen weer naar binnen. ‘Clarice.’

‘Het kind haalt het altijd. Dat heb ik je gezegd.’

Indriðason, Arnaldur IJsland [H][LITT][P][T] ]
hoofdcommissaris Erlendur Sveinsson, Elínborg en Sigurður
Óli (in Reykjavik)

Harvey, John (Barton) GB [P]
Charlie Resnick (in Nottingham)

1. Grafarþögn 2001 5,4,5J (Moordkuil) Gold Dagger 2005
Hij zag meteen dat het een menselijk bot was toen
hij het had afgepakt van het kind dat er op de grond
op had zitten bijten.

1. Cutting edge 1991 4,5J (Het scherp van de snede) RC4
Hij had behoefte aan iets om de lucht te zuiveren,
behoefte aan regen.

2. Kleifarvatn 2004 5,4,5J (Koudegolf)
Hawkins, Paula GB [LITT][T]
Ze stond lange tijd bewegingloos en staarde naar de
botten alsof ze daar niet konden zijn. Net zomin als
zijzelf.

1. The girl on the train 2015 5J (Het meisje in de trein) VNThriller van het jaar 2015

in 2016 verfilmd door Tate Taylor
3. Myrká 2008 5J (Onderstroom) [Erlendur afwezig, Elínborg neemt over] [ook samen met Winternacht en Onderkoeld]

Tweemaal per dag krijg ik heel even een inkijkje
aangeboden in andermans leven.

Hecht, Daniel VS [T]
overig

Uit de F stak een bloempje.
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4. Svürtuloft 2009 5J (Doodskap) VN-Thriller van het jaar
2011 [met Sigurður Óli]

1. The big picture 1996 5J (Het oog van de lens) Sirene40
in 2010 als L’homme qui voulait vivre sa vie verfilmd door
Eric Lartigau, met Catherine Deneuve

Hij haalde het leren masker uit de plastic zak.
Een smaak die me liet weten: het leven zoals ik het
kende zou nooit meer zo zijn als vroeger.

overig
5. Skuggasund 2013 5J (Erfschuld) [H][P]

Kepler, Lars (= echtpaar Alexandra Coelho Ahndoril en
Alexander Ahndoril) Zweden [P][T]
inspecteur Joona Linna (in Stockholm)

De agenten besloten het appartement binnen te gaan.

1. Sandmannen 2012 5J (Slaap)

Izzo, Jean-Claude F [P] (1945–2000)
Fabio Montale (in Marseille)

Het hek van staal slaat met een zwaar geluid dicht
achter de nieuwe arts.

1. Soléa 1998 5J (Soléa) [gedrieën in Misdaad in Marseille]

Kerr, Philip (Ballantyne) GB [H][PE][T] (1956–2018)
Bernhard (Bernie) Gunther

Ver uit het oog, dicht bij het hart, Marseille voor altijd.

1. The pale criminal 1990 4,5J (Het handwerk van de beul)
RC12 [ook gedrieën in de Bernie Gunther thrillers / Berlijnse trilogie]

Jacobsen, Steffen Denemarken [PE]
inspecteur Lene Jensen en Michael Sander
1. Gengældelsen 2014 5J (Vergelding)

Ik was al weer halverwege de trap toen ik haar hoorde roepen. ‘Het spijt me, Bernie. Echt, het spijt me.’

Nabil had zijn moeder duidelijk gezien, alsof ze bij
hen in de kamer zat, de kamer van iemand die hij
niet kende.

2. A German requiem 1992 4,5J (Een Duits requiem) RC34
[ook gedrieën in de Bernie Gunther thrillers / Berlijnse
trilogie]

Janssen, Roel NL [FT][T]

Ik liet het aan de menigte over om te kijken wat er
verder zou gebeuren en liep snel in zuidelijke richting, naar het echte Mozart Café en de vrouw die
daar op me wachtte.

1. Alles verloren 2017 5J
De dageraad kondigt zich aan alsof een onzichtbare hand bezig is de hemel met strepen waterverf te
kleuren.

3. If the dead rise not 2009 5J (Als de doden niet herrijzen)
VN-Thriller van het jaar 2010

Kazinski, A.J. (= Anders Rønnow Klarlund en Jacob Weinreich) Denemarken [P][T]
Niels Bentzon

Ze hielpen me de tijd te doden, meer niet. De weinige tijd die ons nog rest.

1. Søvnen og døden 2012 5J (De slaap en de dood)
4. Field grey 2010 5J (Grijs verleden)
Gedwongen om over te gaan naar de andere zijde
van het leven.

Dat zijn trouwens de enige begrafenisbloemen die ik
echt mooi vind.

Kellerman, Jonathan VS [P][PT][T] [schreef ook: Helping
the fearful child 1981 (Het angstige kind: Gids voor ouders en
opvoeders van kinderen met angstproblemen)]
Alex Delaware ((kinder)psycholoog) en Milo Sturgis (in Los
Angeles)

King, Stephen (Edwin) (aka Richard Bachman) VS [T] [in alle
gidsen van 1981 tot en met 2016, en 2018] ’groothertog van de
horror’ [schreef nog veel meer; talloze verfilmingen]
Bill Hodges, Holly Gibney en Jerome Robinson
1. Mr. Mercedes 2014 5J (Mr. Mercedes) [ook in trilogie]
in 2017 als TV-serie verfilmd Edgar 2015

1. The cutting edge = Over the edge 1987 4,5J (Het scherp
van de snede) PoP

Augie knikte. Ook dat hoorde je de laatste tijd vaak.

‘Help me alles bij elkaar te houden. Bij elkaar. Bij
elkaar. Het . . . valt helemaal uit elkaar. De stank!
Stinkend vlees . . . stinkende kwetsuren . . . uiteengereten door het vunzige mes . . . ’

2. Finders keepers 2015 5J (De eerlijke vinder) [ook in trilogie]
‘Wakker worden, genie.’

Kennedy, Douglas VS [T]
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Larsson, Stieg (= Karl Stig-Erland Larsson) Zweden
[LITT][PE] (1954–2004) [lees ook Kurdo Baksi — Mijn vriend
Stieg Larsson; Jan-Erik Pettersson — Stieg Larsson, De biografie: Het leven als een thriller; Eva Gabrielsson — Millennium,
Stieg en ik] [is dit [K]?]
Mikael Blomkvist en Lisbeth Salander

3. End of watch 2016 5J (Wisseling van de wacht) [ook in
trilogie]
Hodges trekt een gezicht en schiet overeind in zijn
stoel.

1. Luftslottet som sprängdes 2007 5J (Gerechtigheid) [Millenniumreeks 3] [ook als luisterboek op CD, voorgelezen
door Ron Brandsteder]
in 2009 verfilmd door Daniel Alfredson

overig
4. 11/22/63 2011 5J (22–11–1963) [what if]
in 2016 als mini-serie voor TV verfilmd

Hij deed een snel onderzoek en constateerde dat het
zo te zien een tienermeisje betrof.

Zoals we weten, beste leerlingen, streeft het verleden naar harmonie. [. . . ] . . . even weerbarstig als het
verleden zelf . . .

Lashner, William VS [LT]
Victor Carl

Klönne, Gisa D [P]
Judith Krieger en Manni Korzilius

1. Fatal flaw 2003 5J (Verdiende straf)

1. Unter dem Eis 2006 5J (Onder het ijs)

Ik had mezelf wijsgemaakt dat ik iets begreep, terwijl ik in feite niets had begrepen.

De hitte van de aanbrekende dag hangt als een vermoeden over de groentebedden.

2. Falls the shadow 2005 5J (De verliezers)
Knoll, Jessica VS [T]

In tegenstelling tot iedereen geef ik toe dat ik een
grote egoïst ben.

1. Luckiest girl alive 2015 5J (Het gelukkigste meisje ter
wereld)

3. A killer’s kiss 2010 5J (Erewoord)

In de les ben ik voorzichtiger.

Ze kwamen ’s nachts voor me, dat is meestal zo.
Ze bonkten zo hard op de deur dat de muren ervan
schudden.

Koryta, Michael VS [PE][PT][T]
Lincoln Perry (in Cleveland)
1. A welcome grave 2007 5J (B.E.G.R.A.V.E.N / Begraven)
[Thor: vergelijk Hawk en Win]

Lehane, Dennis VS [PE][T] [schreef ook voor The wire] [in
of bij Boston]
Joe Coughlin (in Boston)

Ze hadden het mis.

1. The given day 2008 5J (De infiltrant) [met vader Coughlin]

overig

Wat een dag. Wat een stad. Wat een tijd om mee te
maken.

2. Envy the night 2008 5J (Erfenis)
Frank Temple III liep om tien uur ’s ochtends de districtsgevangenis uit, met koppijn en een dagvaarding
aan zijn broek wegens openbare dronkenschap, en
hij bedacht dat het tijd werd om de stad vaarwel te
zeggen.

overig
2. Shutter Island 2003 5J (Gesloten kamer = Shutter Island)
[ook als filmeditie] [in 2010 verstript door Christian De
Metter]
in 2010 verfilmd door Martin Scorsese, met Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley en Max von Sydow

3. The prophet 2012 5J (De profeet)
Toen sloot hij zijn kantoor af en ging zijn biertje
drinken.

‘Ja,’ zei Teddy. ‘Dat zijn we, hè?’

3. Since we fell 2017 5J (De vrouw in de spiegel)

LaRosa, Linda J. en Tanenbaum, Barry VS [T]

Haar vader heette James. Veel meer wist ze niet over
hem.

1. The random factor 1978 4,5J (De toevalsfactor) CdlC
De speler die zijn vier pionnen het eerst thuis heeft
gebracht, heeft gewonnen.

Lemaitre, Pierre F [P][PT][T]
Camille Verhoeven
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1. Travail soigné 2006 5J (Irène)

1. The company 2002 5J,4 (De machtsfabriek) [951 pp.]

Al bij zijn aankomst op het bureau, enkele minuten
eerder, had Camille gevoeld hoe moe hij was.

Vanaf zijn haak boven de schoorsteenmantel stuurde een verminkte Beierse koekoeksklok — de grote
wijzer was verbogen, de kleine wijzer ontbrak — de
seconden ricocherend langs de muur van de armoedige kamer.

Leonard, Elmore (John) VS [T] (1925–2013) [de Dickens van
Detroit]
1. Killshot 1989 4,5J (Killers = Killshot) [ook samen met
geldschieter en doodstraf]
in 2008 verfilmd door John Madden

Macrae Burnet, Graeme GB Schotland [H][LITT]
1. His bloody project 2015 5J (Zijn bloedige plan) VNThriller van het jaar 2017

Even kneep hij haar in haar schouder en zei toen:
‘Doen we toch iets samen.’

Wie direct wil doorgaan naar de documenten zelf, is
daar uiteraard vrij in.

Lescroart, John VS [LT][P][PE] ’uit te spreken als Leskwa’
Dismas Hardy en/of Abe Glitzky

Mankell, Henning Zweden [P] (1948–2015) [schoonzoon van
Ingmar Bergman] [ook als TV-serie]
inspecteur Kurt Wallander (in Ystad)

1. The suspect 2007 5J (De verdachte)
Het was een heldere, windstille en rustige zondag
aan het eind van de tweede week van september. Stuart Gorman, een vijftigjarige natuurboekenschrijver,
zat op het platte oppervlak van een rots aan de rand
van een kristalhelder meer aan de Californische kant
van de Desolation Wilderness. Een paar kilometer
naar het noordoosten lag Lake Tahoe.

1. Den vita lejoninnan 1993 4,5J (De witte leeuwin)
in 1996 verfilmd door Per Berglund
in 2015 als The white lionness voor TV verfilmd door Benjamin Caron, met Kenneth Branagh
Hij vond ook dat ze in de eerste plaats een leeuw
was. Pas in de tweede plaats was ze wit. Die gedachte zette zich in hem vast. Als een herinnering
aan iets wat hij vergeten was. Maar wat? Daar kon
hij niet opkomen.

Lethem, Jonathan (Allen) VS [D]
1. Motherless Brooklyn 1999 5J (De Minna-mannen) Gold
Dagger 2000

2. Villospår 1995 5J (Dwaalsporen) Gold Dagger 2001 [in
2009 gekozen als D&T Publieksfavoriet]
in 2001 voor TV verfilmd door Leif Magnusson
in 2008 als Sidetracked voor TV verfilmd door Philip Martin, met Kenneth Branagh

Ik lijd aan het syndroom van Tourette.

Levin, Ira VS [T] (1929–2007)
1. A kiss before dying 1953 5J (Een kus voor je sterft = Kus
mij en sterf) CdlC = SchrikInPlastic8 = ZB2349 = ZB3123
Edgar 1954 best first novel [ook samen met jongens en baby,
en samen met jongens] [vertaling: Remco Campert] ’heeft
een ereplaats in het genre en is nauwelijks gedateerd’
in 1956 verfilmd door Gerd Oswald, met Robert Wagner,
Joanne Woodward en Mary Astor
in 1991 verfilmd door James Dearden, met Matt Dillon en
Max von Sydow

Vlak voor zonsopgang werd Pedro Santana wakker
doordat de petroleumlamp stond te walmen.

3. Den orolige mannen 2009 5J (De gekwelde man)
in 2013 voor TV verfilmd door Agneta Fagerström-Olsson
in 2015 als A lesson in love voor TV verfilmd door Benjamin Caron, met Kenneth Branagh (eerste helft)
in 2015 als The troubled man voor TV verfilmd door Benjamin Caron, met Kenneth Branagh (tweede helft)

Iets ouds, iets nieuws, iets geleends en iets blauws.
[Something old, something new, something borrowed, and something blue.]

Lindsey, David L. VS [PT][T]
overig
1. Mercy 1990 4,5J (Genadeslag) PoP
in 2000 verfilmd door Damian Harris

Het verhaal begint met een plotselinge woedeuitbarsting.

Margolin, Phillip (Michael) VS [LT][T]
overig
1. Gone, but not forgotten 1993 4,5J (Verdwenen, maar niet
vergeten) RC28
in 2004 als miniserie voor TV verfilmd door Armand Mastroianni, met Brooke Shields

Carmen had ze al opgemerkt. Het zien van bijtwonden op de huid van een dode vrouw had haar nooit
onverschillig gelaten.

‘Rustig maar, meneer Darius’, zei Betsy.

Littell, Robert VS [S][T] [vader van Jonathan]
11

McDermid, Val GB [P][PE][T] [schreef ook over forensisch
onderzoek: Sporen van misdaad]
overig

Het geschreeuw riep haar.

Nicol, Mike Zuid-Afrika [T]
1. A place of execution 1999 5J (De terechtstelling) PoP Mace Bishop en Pylon Buso
Anthony 2001

1. Payback 2008 5J (Payback)

Nu de dag van het eerste echte gesprek met Catherine Heathcote voor hem lag, voelde George zich gevangen in verwarrende gevoelens van spijt.

Ze zaten twee uur te wachten.

O’Connor, Joseph (Victor) Ierland [T] [broer van Sinéad]
Mendes, Bob (= David Mendes) B [H][PE][T]
overig

1. The salesman 1998 5J (De verkoper)

1. Vergelding — Voorspel tot Saddams oorlog 1992 3,5J
(Vengeance: Prelude to Saddam’s war) RC72 Gouden Strop

Ik denk nu dat ik op dat moment besloot om hem te
doden.

1993

Osborne, Lawrence GB [T]

Een faction-thriller is een roman waarin een belangrijke (actuele) gebeurtenis, zoals de ondergang van
de Herald of Free Enterprise, het kernafvalschandaal, fiscaal geknoei door een ex-minister of de illegale wapenhandel wordt doorkruist door een verzonnen verhaal met verzonnen personages of karaktertrekken. Ik ga daarbij uit van gegevens die bekend
zijn, verricht research naar achtergronden en motieven die (nog) niet bekend zijn en niet (of nooit) verklaard worden en voor de rest zet ik mijn verbeelding aan het werk.

1. Beautiful animals 2017 5J (Schitterende dieren)
Ze aten wat baklava en dronken zwarte koffie en
spraken af samen terug te lopen naar de haven.

Parsons, Julie Nieuw-Zeeland Ierland [T]
Michael McLoughlin
1. Mary, Mary 1998 5J (Het laatste vonnis) ZB3127
Ik zou kunnen zeggen dat het begon met een telefoontje.

Meyer, Deon (Godfrey) Zuid-Afrika [P][T] [thuis: Welkom by
die amptelike webwerf van die Afrikaanse misdaadskrywer DePatterson, Richard North VS [FT][LT]
on Meyer]
Christopher
Paget en Caroline Masters
Bennie Griessel en Mat Joubert (in Kaapstad)

1. Degree of guilt 1992 4,5J (De schuldvraag) PoP
in 1995 (samen met Eyes of a child) voor TV verfilmd door
Mike Robe

1. 13 Uur = Thirteen hours 2008 5J (13 uur) VN-Thriller van
het jaar 2012 [ook in Kaap-omnibus] [vooral Bennie]
Om 5.36 uur rent ze de steile helling van de Leeuwenkop op, haar sportschoenen roffelen vinnig op
het brede, onverharde pad. [Om 05:36 hardloop sy
teen die steilte van Leeukop uit, die voeteval van
haar sportskoene dringend op die gruis van die breë
voetpad.]

Het was stil in de rechtszaal.

Pavone, Chris VS [S]
1. The accident 2014 5J (Het ongeluk)
Hij wordt plotseling wakker, doodsbang.

Miller, Derek B. VS [T]
1. Norwegian by night 2013 5J (Nacht in Noorwegen)
Het is zomer en stralend licht.

Pelecanos, George P. VS [PE][T] ’het proza komt soms als een
vuist uit het boek’ [ook betrokken bij The Wire]
Derek Strange en Terry Quinn (in Washington DC)
1. Right as rain 2001 5J (Het fatale schot) ZB3142

Myerson, Julie (geboren Julie Susan Pike) GB [LITT]
1. Something might happen 2003 5J (Hier gebeurt nooit
wat)

Hij was in deze stad opgegroeid, ze was van hem en
hij vond ze prachtig.

Mensen denken dat je gewoon op de grond valt en
sterft als je wordt neergestoken. Nou, dat is niet zo.

2. Hard revolution 2004 5J (Harde revolutie)
Derek Strange leunde met één vuist op de grond en
nam de aanvalshouding van een footballspeler aan.

Nesbø, Jo Noorwegen [PT][T]
Harry Hole
1. Gjenferd 2011 5J (De schim)

Pizzolatto, Nic(holas Austin) VS [T] [bedacht True Detective]
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in 1932 verfilmd door Robert Florey, met Bela Lugosi
in 1954 als Phantom of the Rue Morgue verfilmd
door Roy Del Ruth, met Karl Malden
in 1971 verfilmd door Gordon Hessler, met Jason
Robards
in 1973 als Le double assassinat de la rue Morgue
voor TV verfilmd door Jacques Nahum
in 1986 voor TV verfilmd door Jeannot Szwarc, met
George C. Scott, Rebecca De Mornay en Val Kilmer

1. Galveston 2010 5J (Galveston) VN-Thriller van het jaar
2016
Een arts maakte foto’s van mijn longen. Ze zaten vol
sneeuwvlokken.

Poe, Edgar Allan VS [K] (1809–1849)
the Chevalier C. Auguste Dupin
1. Tales of mystery and imagination 1845 4* (Dertig beroemde verhalen) [bij Veen] 5J (Edgar Allan Poe Compleet)
[bij Loeb] 5J (Verhalen) [bij Spectrum] (De moorden in
de Rue Morgue (en andere verhalen)) BCC9 [vertaling:
R. Germeraad, nawoord: Ab Visser] (Fantastische vertellingen) Pr76 ’eerbetoon’ Symons-9 Keating-1 [zie ook de
CD Closed on account of rabies: Poems and tales of Edgar Allan Poe, Mercury records 314 536 480–2] [talloze
verfilmingen, zelfs als TV-serie met Henk van Ulsen]

• The mystery of Marie Roget (Het mysterie van Marie Roget) [Dupin 2, 1842]
in 1942 verfilmd door Phil Rosen
• The purloined letter (De gestolen brief) [Dupin 3,
1844]
• “Thou art the man” (“Gij zijt die man” = ’Jij bent het
geweest’)
• The black cat (De zwarte kater)
in 1966 verfilmd door Harold Hoffman

De riem zat in alle richtingen dicht om mijn ledematen en mijn lichaam heen — behalve in de baan van
de verdelgende sikkel.

Puzo, Mario VS [H][K][T] (1920–1999)
1. The godfather 1969 5J (De peetvader) ZB3178 [K][T]
in 1972 verfilmd door Francis Ford Coppola, met Marlon
Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall en Diane
Keaton
deel 2 in 1974, met Robert De Niro erbij
deel 3 in 1990, met Andy Garcia erbij

• The gold-bug (De goud(en) kever = De gouden skarabee)
• The fall of the House of Usher (De val van het huis
(van) Usher) [vaak verfilmd, onder andere:]
in 1960 verfilmd door Roger Corman, met Vincent
Price
in 1982 voor TV verfilmd door James L. Conway, met
Martin Landau
in 1988 verfilmd door Alan Birkinshaw, met Oliver
Reed en Donald Pleasence

Nu op deze grote dag, de trouwdag van zijn dochter, stond Don Vito Corleone in de deuropening van
zijn huis op Long Beach om zijn gasten, die hij allen
kende en vertrouwde, welkom te heten.

• The cask of Amontillado (Het vat Amontillado)
• The pit and the pendulum (De put en de slinger)
in 1913 verfilmd door Alice Guy
in 1961 verfilmd door Roger Corman, met Vincent
Price
in 1964 als Le puits et la pendule voor TV verfilmd
door Alexandre Astruc
in 1967 als Die Schlangengrube und das Pendel verfilmd door Harald Reinl, met Lex Barker, Christopher Lee en Karin Dor
in 1983 als Kyvadlo, jáma a nadeje verfilmd door
Jan Svankmajer
in 1990 verfilmd door Stuart Gordon

Pyper, Andrew Canada [LITT][T]
1. Lost girls 1999 5J (Verdwenen meisjes) ’het leest bij vlagen als een thriller’
Niets wordt bij de uitoefening van het strafrecht
zwaarder overschat dan de waarheid.

Queen, Ellery (= de neven Frederic Dannay en Manfred Bennington Lee, geboren als Daniel Nathan en Manford Lepofsky,
aka Barnaby Ross) VS [D] (1905–1982) en (1905–1971) [diverse verfilmingen, ook als TV-serie] ’alleen leuk als intellectuele egghead zelf meedoet’
• Facts in the case of M. Valdemar (De feiten in / waar- Ellery Queen
heid van het geval Valdemar)
1. The adventures of Ellery Queen 1933/34 5J (De avontuin 1962 als Tales of terror (met The black cat en Moren van Ellery Queen) PD388 = PD500 [verhalen]
rella) verfilmd door Roger Corman
• The tell-tale heart (Het verraderlijke hart) [zeer vaak
verfilmd, onder andere:]
in 2005 verfilmd door Raul Garcia
• The murders in the Rue Morgue (De moorden in de
Rue Morgue) [Dupin 1, 1841] [in 2010 verstript door
Céka en Clod]
in 1914 verfilmd
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‘Het is mogelijk, maar ik denk van niet,’ zei Ellery
droogjes. ‘Niet wanneer je de feiten kent.’

• De man uit Afrika
• De opgehangen acrobate
• De zwarte van één penny

• De vrouw met de baard

’Als je dit hoort, hoop ik dat de man over wie ik
het ga hebben, weg is. Dat hij mijn schaamte heeft
gevoeld.’

• Drie manke mannen
• De onzichtbare minnaar
• De teakhouten sigarettenkoker

2. Edward Finnigans upprättelse 2006 5J (De uitlevering)

• De hond met de twee koppen

Hij keek rond in zijn cel.

• De klok met de glazen stolp
• Zeven zwarte katten [met ene Harry Potter]

overig

• De dolle theevisite
in 1975 als The adventure of the mad tea party voor
TV verfilmd door James Sheldon, met Jim Hutton
Rankin, Ian (James) GB Schotland (aka Jack Harvey) [P]
John Rebus (in Edinburgh)

3. Tre minuter 2016 5J (3 Minuten)
Warm, net als het gisteren was, net als het morgen
zal zijn.

Roslund, (Nils) Anders (Micael) en Thunberg, Stefan Zweden [T]
drie broers

1. Dead souls 1999 5J (Dode zielen) PoP
in 2001 voor TV verfilmd door Maurice Phillips

1. En bror att dö för 2017 5J (Bloedbroers)

‘Hebbes,’ zei hij. Toen knielde hij op de rotsen, begon te rillen en kotste in het bassin.

Hij heeft er nog nooit bij stilgestaan hoe rood het
eigenlijk is.

Rendell, Ruth (Barbara) (aka Barbara Vine, geboren Grasemann) GB [P][PT][T] (1930–2015) [Baroness Rendell of BaRoss, Tomas (= Willem Hogendoorn) NL [H][J][P][T] [tot
bergh] [in alle gidsen van 1980 tot en met 2015, en 2017 en
zijn leedwezen jaren terug al 7 van de 12 keer genomineerd
2018]
voor de door hem zelf bedachte Gouden Strop] [in alle gidsen
overig
van 1981 tot en met 2018]
1. A judgement in stone 1977 3,4,5J (Het stenen oordeel) overig
PD405 = PD528 = ZB3138 = RC60 Keating-87 [ook samen met minnaar, en met volgt en heidelijken] ’befaamd’
in 1986 verfilmd door Ousama Rawi
in 1995 als La cérémonie verfilmd door Claude Chabrol,
met Isabelle Huppert en Jacqueline Bisset
Eunice Parchman doodde de familie Coverdale omdat ze niet kon lezen of schrijven. [Eunice Parchman
killed the Coverdale family because she could not
read or write.]

1. Koerier voor Sarajevo 1996 4,5J Gouden Strop 1996 [T]
Generaal Slobodan Drakic liep met grote passen
voor zijn adjudant uit de gang van de gevangenis
door en stapte cel 24 binnen.

Sansom, C.J.(Christopher John) GB [H][LITT]
overig
1. Winter in Madrid 2006 5J (Winter in Madrid) [LITT]

Robotham, Michael Australië GB [LITT][P][T] [schreef vroeger biografieën van beroemdheden]
overig
1. Life or death 2014 5J (Leven of dood) Gold Dagger 2015

Bernie lag al uren aan de voet van het heuveltje, half
bewusteloos.

Sardou, Romain F [H][LITT] [zoon van zanger Michel Sardou]
1. Pardonnez nos offenses 2002 5,4,5J (Vergeef ons onze
schulden) PoP

Audie Palmer had nooit leren zwemmen.

Roslund, (Nils) Anders (Micael) Zweden [P]
Ewert Grens (in Stockholm)

Voor het grootste deel van West-Europa was de afschuwelijke winter van 1284 een ramp. Voor de inwoners van Draguan was het slechts een extra beproeving.

1. Tre timmar 2018 5J (Drie uur)
Zo stil.

Schirach, Ferdinand von D [LT] [kleinzoon van Baldur]
Roslund, (Nils) Anders (Micael) en Hellström, Börge Zweden [P] Hellström: (1957–2017)
Ewert Grens (in Stockholm)
1. Box 21 2005 5J (Kluis 21)
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1. Schuld 2010 5J (Schuld) RainbowPocket1157
Voordat ze hem kwamen halen, was het Holbrecht
altijd goed vergaan.

• Volksfest (Volksfeest)
in 2015 voor TV verfilmd door Hannu Salonen

overig
2. L’homme qui regardait passer les trains 1938 5J,4 (De
man die treinen voorbij zag gaan) ZB1104
in 1952 als The man who watched the trains go by verfilmd
door Harold French, met Claude Rains

• DNA (DNA)
in 2015 voor TV verfilmd door Hannu Salonen
• Die Illuminaten (De illuminaten)
in 2015 voor TV verfilmd door Hannu Salonen

Wat Kees Poppinga persoonlijk betreft zal men toch
moeten toegeven dat het om acht uur ’s avonds nog
niet te laat was, temeer daar toen zijn lot nog niet
vaststond.

• Kinder (Kinderen)
in 2017 voor TV verfilmd door Hannu Salonen
• Anatomie (Anatomie)
in 2017 voor TV verfilmd door Hannu Salonen
• Der Andere (De ander)
in 2015 voor TV verfilmd door Maris Pfeiffer

3. La neige était sale 1948 5J (Het bloedspoor in de sneeuw)
ZB546 Keating-44

• Der Koffer (De koffer)

in 1952 verfilmd door Luis Saslavsky

• Verlangen (Verlangen)

En hij heeft vergeten naar het raam te kijken, hij vergeet te denken. Het is waar dat hij later alle tijd zal
hebben.

• Schnee (Sneeuw)
in 2015 voor TV verfilmd door Maris Pfeiffer
• Der Schlüssel (De sleutel)

Sjöwall, Maj en Wahlöö, Per Zweden [Hu][P] [diverse verfilmingen en TV-series]
Martin Beck, Lennart Kollberg, Gunvald Larsson, Benny Skacke, Einar Rönn, Fredrik Melander, Rhea Nielsen, Per Månsson,
. . . (vaak in Stockholm)

• Einsam(Eenzaam)
• Justiz (Justitie)
• Ausgleich (Vereffening)
in 2015 voor TV verfilmd door Maris Pfeiffer
• Familie (Familie)
in 2017 voor TV verfilmd door Hannu Salonen

1. Mannen på balkongen 1967 4,3,5J (De man op het balkon) ZB1288 [vijf sterren omdat het in 2009 de enige
verkrijgbare was?]
in 1993 verfilmd door Daniel Alfredson, met Gösta Ekman, en Maj Sjöwall als lerares in een bijrol

• Geheimnisse (Geheimen)
Schumacher, Tony GB [H][T]
John Rossett
1. The darkest hour 2014 5J (Tijden van duisternis) [vergelijk SS-GB en Philip K. Dick]

‘Ja,’ zei Kollberg. ‘Voor deze keer.’

2. Polis, polis, potatismos! 1970 5J (De man die even wilde
afrekenen) ZB1511
in 1980 als Nezakonchennyy uzhin verfilmd door Janis
Streics
in 1993 verfilmd door Per Berglund, met Gösta Ekman

Het was de droom met het bloed.

Silbert, Leslie GB [H]
Kate Morgan
1. The intelligencer 2004 5J,4 (De verspieder)

‘Ik breng het niet op het te herhalen,’ zei Gunvald Larsson. Kristiansson en Kvant namen de boodschap met zich mee en verdwenen.

De ontmoeting zou bij het vallen van de avond
plaatsvinden en de zon was snel aan het dalen.

Simenon, Georges (Joseph Christian) België F [K][P]
(1903–1989) [schreef in totaal 369 romans en 158 novelles; 27
pseudoniemen] [talloze verfilmingen en TV-series link, onder
meer met Jean Richard, Bruno Cremer, Michael Gambon, Jan
Teulings en Kees Brusse]
commissaris (Jules) Maigret (doorgaans in Parijs)
1. Maigret et le corps sans tête 1955 5J (Maigret en het lijk
zonder hoofd) ZB238 [vertaling: Halbo C. Kool]
in 1992 voor TV verfilmd door Serge Leroy, met Bruno
Cremer
Aan de boulevard Richard Lenoir was mevrouw
Maigret, al fris en aangekleed en naar zeep ruikend,
in haar keuken bezig het ontbijt klaar te maken, terwijl haar man nog lag te slapen.

3. Den vedervärdige mannen från Säffle 1971 5,4,5J (De
verschrikkelijke man uit Säffle) ZB1578
in 1976 als Mannen på taket, aka The man on the roof,
verfilmd door Bo Widerberg
‘Stil toch Gunvald,’ zei Martin Beck.

4. Polismördaren

1974

3,5J

(De

politiemoordenaar)

ZB1648

in 1994 vrij verfilmd door Peter Keglevic, met Gösta
Ekman
Hij was op weg naar huis. En er wachtte iemand op
hem.
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Smith, Martin Cruz (geboren Martin William (Bill) Smith,
aka Simon Quinn) VS [D][LITT][T] [in 1982,4,5,8,9 en
90,1,3,4,5, 2000,1,2,8,12 bij ’C’]
Arkady Renko

Helderheid komt uit de lucht vallen, net als de woorden, die over hem heen spoelen. Ze zwermen als
spreeuwen uit de radio die aan zijn riem vastzit, zij
het dat vóór helderheid, vóór Koninginnen zijn jong
en bevallig gestorven, de uitzending vaag gemompel was, stukjes muziek, stukjes gesprek, stemmen
die gehoord worden maar niet beluisterd.

1. Havana Bay 1999 5J (Havana Bay)
‘Ik denk dat de identificatie iets ingewikkelder wordt
dan de kapitein had gedacht,’ zei Arkady.

Smith, Murray (= Charles Maurice) GB [T] (1940–2003)
David Jardine

Turow, Scott (Frederick) VS [LT][T]
Rusty Sabich
1. Presumed innocent 1987 4,5J (De aanklager) PoP =

1. The devil’s juggler 1993 4,5J (De duivelskunstenaar) PoP

Dwarsligger Silver Dagger 1987

in 1990 verfilmd door Alan J. Pakula, met Harrison Ford
en Brian Dennehy

Daarna zou lijkschouwing worden verricht. Vijfduizend kilometer oostelijker . . .

Maar er is nog een sprankje, een korte flits van zinloze twijfel. Wat is moeilijker? De waarheid kennen
of ontdekken, haar vertellen of te worden geloofd?

Tex, Charles den NL [FT][T]
Michael Bellicher

1. De macht van meneer Miller 2005 5J Gouden Strop 2006
VanderMeer, Jeff(rey Scott) VS [PT][T]
’Een must.’
Southern Reach
in 2010 als TV-serie (Bellicher: De macht van meneer Miller) verfilmd door David Lammers, met Daan Schuurmans
1. Annihilation 2014 5J (Vernietiging)
Het einde van mijn leven landde vier weken geleden op Schiphol. Daarna is het nooit meer hetzelfde
geworden.

De toren, die daar eigenlijk niet hoorde te staan,
duikt de aarde in op het punt waar het zwarte dennenbos bijna plaatsmaakt voor het drasland en daarna het riet en dan de door de wind verwrongen bomen van de moerasvlaktes.

overig

2. De vriend 2012 5J ’Ik zou me haasten, als filmproducent.’ Villar, Domingo Spanje [LITT]
Slapen deed ze overdag en korter dan ze zou willen.

1. La playa de los ahogados 2009 5J (Het strand van de verdronkenen)

Tey, Josephine (= Elizabeth Mackintosh) GB [D][K] (1896–
1952)
overig

Inspecteur Leo Caldas stapte uit de taxi en ontweek
met twee grote stappen de plassen op het trottoir.

1. The Franchise affair 1948 4,5J (De heksen van Milford = Walker, Mary Willis VS [T]
De affaire Sharpe) CdlC = Pr531 Keating-38 [met cameo Molly Cates
van Grant]
1. Under the beetle’s cellar 1995 4,5J (De onheilsprofeet)
in 1950 verfilmd door Lawrence Huntington
PaP Anthony 1996
in 1962 als TV-serie verfilmd door Mervyn Pinfield
in 1988 voor TV verfilmd door Leonard Lewis
Samuel Mordecai, geciteerd door Molly Cates in
‘Sektes in Texas’, Lone Star Monthly, december
1993

‘’n Rond raampje!’ zei Robert verontrust.

Trevanian (= Rodney William Whitaker) VS [T] (1931–2005)
Jonathan Hemlock

Walter, Jess VS [LITT][T]
Alan Dupree en Caroline Mabry (in Spokane)

1. The Eiger sanction 1972 4,5J (De Eiger killer) PaP =

1. Land of the blind 2003 5J (Schuldbekentenis = In het land
der blinden)

CdlC

in 1975 verfilmd door en met Clint Eastwood

Hij zit alleen in de verhoorkamer, met zijn ongeschoren gezicht in zijn handen. Hij is van haar leeftijd en ziet er niet slecht uit, zeker niet voor iemand
die gek is.

Hij keek langs de glooiende bergweide naar de sombere noordkant van de Eiger.

Turner Hospital, Janette Australië VS [LITT]

1. Due preparations for the plague 2003 5J (De Feniksclub) Walters, Minette (= Minette Caroline Mary Walters, geboren
’Indrukwekkend.’
Jebb) GB [D][PT][T] ’whydunnits’
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1. The scold’s bridle 1994 4,5J,4 (Het heksenmasker) Gold
Dagger 1994

in 1998 voor TV verfilmd door David Thacker
Dokter Sarah Blakeney stond naast het bad en vroeg
zich af hoe de dood ooit als een overwinning beschouwd kon worden.

Watson, S.J. GB [MK][T]
1. Before I go to sleep 2011 5J (Voor ik ga slapen) Dwarsligger
De slaapkamer is vreemd.

Wilson, John GB [T]
1. Flatmate = The disappearance of Lyndsey Barratt 1997 5J
(Blonde wraak)
‘Wat ik jullie probeer duidelijk te maken,’ zei Illiffe,
‘is dat ik een onderzoek moet leiden. Als ik denk dat
meneer Edwards me kan helpen degenen die Lyndsey Barratt hebben aangerand, te vinden, pak ik het
procedurereglement en steek het in zijn anale opening als hij niet meewerkt.’ ‘Geldt dat ook voor mij,
inspecteur?’ vroeg Julie nieuwsgierig.
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