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BESCHRIJVING VAN HET BOEK RANI DIAZ - CARTA
Wanneer een storm over het land trekt, wordt Saskia opgeschrikt door
angstaanjagend gedreun tegen het raam. In paniek rukt ze de overgordijnen
open en staat oog in oog met het bengelende lijk van haar vriendin Ytsje.
Zelfmoord!De politie komt echter met een ander verdict. Moord!Wat wil de
dader duidelijk maken met de speelkaart die hij achterliet op het lijk? En wat
betekent de cijfercombinatie die op de kaart geschreven werd? De Mechelse
recherche zit met de handen in het haar. Van de moordenaar ontbreekt
ieder spoor en het hek is helemaal van de dam wanneer er, kort nadien, een
tweede slachtoffer valt...Rani Diaz' gevoel dat dit weleens het begin van een
gruwelijke nachtmerrie zou kunnen zijn, lijkt uit te komen...In de Rani Diaz
reeks van Sterre Carron verschenen eerder de veelgelezen boeken Mara,
Tirtha, Matsya, Trifla, Indigo, Indra en Gotcha!.
STERRE CARRON - WIKIPEDIA
Rani Diaz-serie. Mara (2013 - Nederlandse Auteurs Uitgeverij) Tirtha (2014 Nederlandse Auteurs Uitgeverij) Matsya (2014 - Nederlandse Auteurs
Uitgeverij) De laatste twee weken kon ik mijn geluk weer op, want de serie
van Sterre Carron over Rani Diaz, de inspecteur uit Mechelen, is er eentje
die ik blijf onthouden: ik. Rani Diaz - Tirtha (paperback). Bijna 400 pagina´s
spanning in de thriller ´Tirtha´.De gevoelige en humeurige hoofdinspecteur
Rani Diaz raakt in. Rani Diaz 0 - Preta (paperback). Een thriller voor wie van
nagelbijtend spannend houdt!Wanneer de zeventienjarige Sammy na een
avondje stappen niet. Rani Diaz wordt geconfronteerd met iemand die zint
op wraak en hiervoor niets of niemand ontziet. Rani weet al snel dat het een
race tegen de tijd wordt. Bekijk de profielen van mensen met de naam Rani
Díaz. Word lid van Facebook om in contact te komen met Rani Díaz en
anderen die je mogelijk kent.... Een Rani Diaz-thriller. Puta Sterre Carron.
Algemene info: Auteur: Sterre Carron Titel: Rani Diaz - 9 Puta ISBN:
9789492011862 Uitgeverij: Witsand Uitgevers Bekijk de profielen van
mensen met de naam Rani Dias. Word lid van Facebook om in contact te
komen met Rani Dias en anderen die je mogelijk kent.... Rechercheur Rani
Diaz en haar team staan voor een raadsel. Aan hun de taak om het op te
lossen. Er volgen een reeks bizarre gebeurtenissen,. Serie: Rani Diaz (11)
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Meer over Sterre Carron. Vlaamse misdaadauteur beschrijft in nieuwe thriller
aanslag op Zaventem 30 maart 2016 Meer artikelen. Van deze auteur .
Carta - Rani Diaz van Sterre Carron. Wanneer een storm over het land trekt,
wordt Saskia opgeschrikt door angstaanjagend gedreun tegen het raam. In
paniek... Indigo - Rani Diaz van Sterre Carron (paperback). De nieuwste
thriller van een van de beste thrillerschrijfsters van het moment. Op een
nacht droomt de jonge... Tirtha is het tweede deel van de Rani Diaz
thrillerreeks, geschreven door Sterre Carron. De cover is net als bij het
eerste deel Mara opvallend te noemen,. Nou dan hebben wij goed nieuws
want we mogen namens Sterre DRIE mensen blij gaan maken met haar
nieuwste boek in de Rani Diaz serie. Op zoek naar Rani Diaz 0 - Indra van
Sterre Carron? Wij hebben dit boek 4 x gevonden op diverse boekensites.
THRILLERLEZERSBLOG: STERRE CARRON EN DE RANI DIAZ SERIE
Het is elke keer weer een feest om een nieuwe thriller van Sterre Carron in
handen te hebben. Sterre heeft zich inmiddels met haar Rani Diaz-thrillers
wel bewezen in. Indra has 176 ratings and 31 reviews. Lynn said: Zonet de
laatste bladzijde gelezen van IndraWaauw wat een boek alweer sterretjeJe
hield me weer van bl... Op een zomeravond gaat Marie Teugels joggen met
haar hond. Even later komt de hond alleen terug naar huis, maar waar is
Marie? Hoofdinspecteur Rani Diaz, net terug. In samenwerking met
Mustreads Or Not op Facebook mocht recensent en beginnend auteur
Saskia Boree zich verdiepen in Mara, van Vlaams auteur Sterre Carron.
Interessant. 25 sep. 2018- Deze pin is ontdekt door Bibliotheek Tremelo.
Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest. Wanneer Manon op een
nacht het levenloze, verminkte lichaam vindt van haar vriendin Flore, geldt
ze meteen als de hoofdverdachte van deze moord. *MegaWinactie
gesloten*: Win het boekenpakket van de thrillerserie Rani Diaz van Sterre
Carron!! een Rani Diaz thriller Gewicht : 496 gr Uitvoering : Met zachte kaft
Afmetingen : 210 mm x 149 mm x 31 mm Editie : 1e editie Stuur. Berichten
over Rani Diaz geschreven door Saskia Boree Aan hoofdinspecteur Rani
Diaz de taak om de moordzaak op te lossen. Tot overmaat van ramp is er
iets vreemds aan de hand met haar collega Bert Simons. En Rani Diaz moet
niet alleen de confrontatie aangaan met Ellen Verbeek en andere ongeruste
ouders, maar ook privé: haar zorgen om Romy,. Rani Diaz Wanneer een
storm over het land trekt, wordt Saskia opgeschrikt door angstaanjagend
gedreun tegen het raam. In paniek rukt ze de overgordijnen... Dit log is een
hobby en niet meer dan dat. Mijn meningen over gelezen boeken en de
meningen van de gastloggers zeggen niet of een boek ook daadwerkelijk
goed is - of. Een geweldige winactie... Namens Witsand uitgeverij BE,
mogen wij bij Mustreads or Not een werkelijk prachtige winactie
organiseren.. Alle negen delen van de Rani.
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