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Who Is J K Rowling
Detective Cormoran Strike en zijn assistent Robin Ellacott staan voor een nieuw mysterie, en
op een kruis punt in hun leven. Als Robin Ellacott een mysterieus pakket opent, krijgt ze de
schrik van haar leven: in de doos zit een afgehakt vrouwenbeen. Haar baas, privédetective
Cormoran Strike, is niet zozeer verrast, maar meer op zijn hoede. Er zijn vier mensen uit zijn
verleden die hij in staat acht tot zo’n gruwelijke daad. De politie heeft al snel een van hen als
verdachte aangemerkt, maar Strike denkt dat ze de verkeerde hebben. Dus besluit hij met
Robin te graven in de duistere achtergrond van de andere drie. De dader laat dat echter niet
op zich zitten... De pers over Het slechte pad 'Solide vakwerk van Galbraith/Rowling.' de
Volkskrant 'Uitstekend en meeslepend verhaal.' Thrillers-leestafel.info
Rescued from the outrageous neglect of his aunt and uncle, a young boy with a great destiny
proves his worth while attending Hogwarts School for Witchcraft and Wizardry.
'You are sharing the Dark Lord's thoughts and emotions. The Headmaster thinks it inadvisable
for this to continue. He wishes me to teach you how to close your mind to the Dark Lord.' Dark
times have come to Hogwarts. After the Dementors' attack on his cousin Dudley, Harry Potter
knows that Voldemort will stop at nothing to find him. There are many who deny the Dark
Lord's return, but Harry is not alone: a secret order gathers at Grimmauld Place to fight against
the Dark forces. Harry must allow Professor Snape to teach him how to protect himself from
Voldemort's savage assaults on his mind. But they are growing stronger by the day and Harry
is running out of time... Having now become classics of our time, the Harry Potter ebooks
never fail to bring comfort and escapism to readers of all ages. With its message of hope,
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belonging and the enduring power of truth and love, the story of the Boy Who Lived continues
to delight generations of new readers.
This unofficial biographical study of J. K. Rowling invites fans and critics alike to take a close
look at the person behind the phenomenon.
The Ickabog is coming... A mythical monster, a kingdom in peril, an adventure that will test two
children's bravery to the limit. Discover a brilliantly original fairy tale about the power of hope
and friendship to triumph against all odds, from one of the world's best storytellers. The
kingdom of Cornucopia was once the happiest in the world. It had plenty of gold, a king with
the finest moustaches you could possibly imagine, and butchers, bakers and cheesemongers
whose exquisite foods made a person dance with delight when they ate them. Everything was
perfect - except for the misty Marshlands to the north which, according to legend, were home
to the monstrous Ickabog. Anyone sensible knew that the Ickabog was just a myth, to scare
children into behaving. But the funny thing about myths is that sometimes they take on a life of
their own. Could a myth unseat a beloved king? Could a myth bring a once happy country to its
knees? Could a myth thrust two children into an adventure they didn't ask for and never
expected? If you're feeling brave, step into the pages of this book to find out... A beautiful
digital edition, brought to life with full-colour illustrations by the young winners of The Ickabog
competition.
Harry’s verplichte zomervakantie bij oom Herman en tante Petunia op de Ligusterlaan is dit
keer nog erger dan alle voorgaande jaren: niet alleen wordt hij door de Duffelingen weer
vreselijk behandeld, ook zijn beste vrienden lijken hem deze zomer totaal te negeren. Harry
vindt dat hij iets moet doen, maakt niet uit wat, om zo snel mogelijk te kunnen terugkeren naar
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Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Maar dan krijgt de vakantie een
onverwacht einde en wordt het zelfs onzeker of Harry nog wel aan zijn vijfde schooljaar op
Zweinstein mag beginnen. Vreemde gebeurtenissen stapelen zich op en Harry doet
ontdekkingen die het hem onmogelijk maken kalm te blijven...
Discusses the life and work of author J.K. Rowling.
For anyone who has ever dreamed of writing a book, J.K. Rowling is the ultimate success
story. The author of the extremely popular Harry Potter series is one of the most well-known
writers in the world. Readers will learn all about this famous authors childhood in England, and
how she shot to stardom to become one of richest and best-loved writers in the world today.

An approved textbook at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry since first
publication, Fantastic Beasts and Where to Find Them is an indispensable guide to the
magical beasts of the wizarding world. Muggles who have seen the eponymous film or
read the Harry Potter novels will be familiar with some of these beasts - the Niffler, the
Thunderbird, the Hippogriff ... This new paperback edition features the recently revised
2017 text, which includes six curious new creatures that inhabit the North American
continent, and a new foreword from Newt Scamander that sheds fascinating light on the
events surrounding a serious breach in the International Statute of Secrecy which took
place in New York in the 1920s.This new paperback edition features gorgeously
shimmery snakeskin detail on the foil effect jacket and line illustrations throughout by
Tomislav Tomic. Newt Scamander's masterpiece has entertained wizarding families
through the generations. Witches, wizards and Muggles of all ages will delight in
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discovering the extraordinary habits and habitats of magical beasts from across five
continents.
Examines the remarkable life of J. K. Rowling, including her family background,
childhood, education, and work as the world-famous author of the Harry Potter series.
Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van Percy
Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste broer
Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer,
met daarin een uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken.
Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan geloven in
dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken…
In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat
is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten
háár als een bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke
illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau doorstaan? Over Amari en de
Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap
geconstrueerd avontuur met verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote
Vriendelijk Podcast
Het land wordt geteisterd door vreemde rampen en aanslagen en hoewel het hartje
zomer is hangt er een hardnekkige, onheilspellende mist. In de Ligusterlaan zit Harry
Potter ’s avonds laat ongeduldig op de komst van professor Perkamentus te wachten.
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Wat kan er er zo belangrijk zijn dat Perkamentus hem bij de Duffelingen op komt
zoeken en dat niet wachten kan tot Harry’s terugkeer naar Zweinstein? Zou het iets te
maken hebben met de oude profetie die Harry aan het eind van zijn vijfde schooljaar
gehoord heeft? Harry’s zesde jaar op Zweinstein begint ongebruikelijk, als Voldemort
opnieuw aan kracht wint en de werelden van Dreuzels en tovenaars zich steeds meer
met elkaar vermengen...
‘Galbraith is op zijn best in dit web van mysteries en bewijst zich opnieuw als unieke
schrijver.’ **** NRC Handelsblad 'Ik houd van Strike. Op Robin ben ik al helemaal
verliefd.' NRC Handelsblad ‘Een solide detective waarin vooral haar satirische talent
schittert. Rowling blijft een meesterverteller.’ de Volkskrant Robert Galbraith is het
pseudoniem van J.K. Rowling Privédetective Cormoran Strike is op bezoek bij zijn
familie in Cornwall wanneer hij benaderd wordt door een vrouw die meer wil weten over
de vermissing van haar moeder, Margot Bamborough. In 1974 is zij onder mysterieuze
omstandigheden verdwenen... Strike heeft zich nog nooit op een cold case gestort, laat
staan eentje van meer dan veertig jaar oud. Ondanks de kleine kans van slagen is hij
geïntrigeerd door de vermissing en voegt hem toe aan de lange lijst van zaken waar hij
en zijn zakenpartner, Robin Ellacott, op dit moment aan werken. Hoewel Robin niets
liever doet dan hard werken, kan ze het extra werk er eigenlijk niet bij gebruiken – ze
heeft al genoeg op haar bord door de scheiding, ongevraagde mannelijke aandacht en
haar verwarrende gevoelens voor Strike. Op het moment dat ze in het onderzoek
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duiken naar de vermissing van Margot, stuiten ze op een duivelse zaak met
tarotkaarten, een psychopathische seriemoordenaar en onbetrouwbare getuigen. Al
snel komen ze erachter dat zelfs cold cases van tientallen jaren oud dodelijk kunnen
zijn. In de pers ‘Uitstekend geschreven, blijft meer dan 700 pagina’s lang boeien.’
Nederlands Dagblad ‘Een nieuw meesterwerk, het volgende pareltje in de reeks. Strike
en Ellacott zijn personages die complex en mysterieus in elkaar zitten. Een echte
pageturner.’ Thrillzone.nl ‘“Mr. Galbraith” slaat aan het toveren met een hechte plot –
scherp opgetekende Britse grandeur in verval. Uitermate bevredigend.’ Het Parool
‘Rowlings/Galbraiths plezier in schrijven spat van de pagina’s in deze traditioneel
opgezette thriller in de beste Britse traditie.’ de Volkskrant ‘Een strakke plot, de
uitbundige, bloemrijke stijl van een echte verhalenverteller, bonte maar waarachtige
personages, een pakkend verhaal.’ NRC Handelsblad
Een gloednieuwe editie van dit standaardwerk uit de wereld van Harry Potter, met een
nieuw voorwoord van J.K. Rowling (onder het pseudoniem Newt Scamander) plus zes
nieuwe fabeldieren! Het meesterwerk van Newt Scamander heeft als verplicht
schoolboek op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus generaties
tovenaars beziggehouden. Fabeldieren en Waar Ze Te Vinden is een onmisbare
introductie in de wereld van de magische dieren van de tovenaarswereld. De
jarenlange reizen en het onderzoek van Scamander zijn van ongelofelijk belang
geweest. Sommige dieren zullen de lezers van de Harry Potter-serie bekend
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voorkomen - de Hippogrief, de Basilisk, de Hongaarse Hoornstaart... Andere zullen
zelfs de meest enthousiaste amateur Magiezoöloog verrassen. Ontdek nu alles over de
bijzondere gewoontes van magische dieren op vijf werelddelen... De opbrengst van dit
boek gaat naar liefdadigheidsintellingen die jongeren en kinderen helpen een beter
leven te krijgen. 20 % hiervan wordt verdeeld door Comic Relief en 80 % door Lumos
Foundation. Comic Relief is a registered charity in the UK with charity number 326568
(England/Wales) and SC039730 (Scotland). Lumos Foundation is a geregistered
charity in the UK with no 1112575.
Het vierde deel van de geliefde Cormoran Strike-serie in midprice Billy, een labiele
jongen, denkt als kind een moord gezien te hebben. Hoewel hij zich geen concrete
details kan herinneren, gaat hij toch met zijn verhaal naar privédetective Cormoran
Strike. Die neemt hem direct serieus, maar voor hij verder kan vragen, ontvlucht Billy in
paniek zijn kantoor. Strike en Robin Ellacott – ooit zijn assistente, nu zijn partner bij het
detectivebureau – proberen Billy’s verhaal tot op de bodem uit te zoeken. Het
onderzoek leidt hen via de achterstraatjes van Londen naar de Houses of Parliament,
en naar een fraai maar onheilspellend landhuis, ver weg op het platteland. Maar hun
onderzoek verloopt verre van soepel: Strikes bekendheid als privédetective maakt het
moeilijk om onopvallend te blijven werken, en zijn relatie met Robin staat onder
hoogspanning. Witte dood is zowel een fascinerend, opzichzelfstaand mysterie, als het
razendspannende volgende deel in het verhaal van Cormoran Strike en Robin Ellacott.
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In de pers ‘Een dikke pil waarin je je met liefde onderdompelt tot je met wallen onder je
ogen te laat op je werk verschijnt.’ Vrij Nederland ‘Een solide detective waarin vooral
haar satirische talent schittert.’ de Volkskrant ‘Galbraith is op zijn best in dit web van
mysteries en bewijst zich opnieuw als unieke schrijver.’ **** NRC Handelsblad
In Verdwenen, Val McDermids meest aangrijpende losstaande thriller, stort Stephanies
leven in elkaar wanneer haar pleegzoontje Jimmy Higgins verdwijnt. In Verdwenen van
bestsellerauteur Val McDermid loopt de vijfjarige Jimmy Higgins op een groot
Amerikaans vliegveld mee met een man in uniform – en verdwijnt. Zijn pleegmoeder
Stephanie Harker staat machteloos in de douanesluis. Ze waren op weg naar
Disneyland. Jimmy is geen gewoon jongetje. Hij is de zoon van Scarlett Higgins, de
spraakmakende, ordinaire tv-ster die onlangs is overleden. Niemand begrijpt waarom
Jimmy is ontvoerd. Gaat het om geld, drugs, of heeft zijn schokkende verdwijning iets
met de televisiewereld te maken? Stephanie moet alles op alles zetten om Jimmy terug
te vinden... Val McDermid is de internationale bestsellerauteur van de Tony Hill en
Carol Jordan-reeks. Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond Dagger Award
en de Gold Dagger Award, de prijs voor de beste Engelse thriller. Ze wordt in meer dan
dertig talen uitgegeven en haar werk is wereldwijd al meer dan 16 miljoen keer
verkocht.
Everyone loves Harry Potter. Now kids can learn about Harry's creator! In 1995, on a four-hourdelayed train from Manchester to London, J. K. Rowling conceived of the idea of a boy wizard
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named Harry Potter. Upon arriving in London, she began immediately writing the first book in
the saga. Rowling's true-life, rags-to-riches story is as compelling as the world of Hogwarts that
she created. This biography details not only Rowling's life and her love of literature but the
story behind the creation of a modern classic.
Bring history home and meet some of the world's greatest game changers! Get inspired by the
true story of the author of Harry Potter--the bestselling book series of all time! This biography
series is for kids who loved Who Was? and are ready for the next level. On July 22, 2008, J. K.
Rowling shattered world records. With 8.3 million books sold in the US alone within a day of its
release, the last installment in the Harry Potter series seemed like a thing of magic. From a
childhood spent telling stories to writing the first Harry Potter book in cafés while her baby
slept, J. K. Rowling's life is a tale of imagination and dedication. Find out how this girl who
loved fantasy blazed a trail in children's books! Trailblazers is a biography series that
celebrates the lives of amazing pioneers, past and present, from all over the world. Get
inspired by more Trailblazers: Neil Armstrong, Jackie Robinson, Jane Goodall, Harriet
Tubman, Albert Einstein, Beyoncé, and Simone Biles. What kind of trail will you blaze?
Aan het einde van Fantastic Beasts and Where to Find Them wordt met hulp van Newt
Scamander de machtige duistere tovenaar Gellert Grindelwald gevangengenomen in New
York. Grindelwald weet echter te ontkomen en verzamelt volgers om zich heen die geen enkel
vermoeden hebben van wat zijn werkelijke doel is: de heerschappij van tovenaars over alle
modderbloedjes en dreuzels. In een poging de plannen van Grindelwald te dwarsbomen, roept
Albus Perkamentus nogmaals de hulp in van zijn voormalige leerling Newt Scamander. Zich
onbewust van de gevaren zegt deze toe opnieuw zijn hulp te verlenen. In een steeds sterker
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verdeelde tovenaarswereld wordt loyaliteit en liefde op de proef gesteld, zelfs onder trouwe
vrienden en familie. Dit tweede filmscenario van J.K. Rowling, met illustraties van MinaLima,
bevat een scala aan verwijzingen naar de tovenaarswereld zoals we die kennen uit de latere
Harry Potterserie.
J. K. Rowling's popular series of books about the boy wizard Harry Potter has captivated
readers of all ages around the world. Selling more than 400 million copies, and adapted into
highly successful feature films, the stories have attracted both critical acclaim and controversy.
In this collection of brand new essays, an international team of contributors examines the
complete Harry Potter series from a variety of critical angles and approaches. There are
discussions on topics ranging from fairytale, race and gender, through to food, medicine, queer
theory and the occult. The volume also includes coverage of the films and the afterlife of the
series with the opening of Rowling's 'Pottermore' website. Essential reading for anyone with an
interest in the Harry Potter phenomenon, this exciting resource provides thoughtful new ways
of exploring the issues and concepts found within Rowling's world.
Alle zeven e-boeken uit de, met meerdere prijzen bekroonde Harry Potter-reeks, die meerdere
bestsellers bevat, beschikbaar als een download met prachtige kaftontwerpen van Olly Moss.
Geniet van de verhalen die de verbeelding van miljoenen wereldwijd prikkelde.
When Barry Fairbrother dies in his early forties, the town of Pagford is left in shock. Pagford is,
seemingly, an English idyll, with a cobbled market square and an ancient abbey, but what lies
behind the pretty facade is a town at war. Rich at war with poor, teenagers at war with their
parents, wives at war with their husbands, teachers at war with their pupils. . . Pagford is not
what it first seems. And the empty seat left by Barry on the parish council soon becomes the
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catalyst for the biggest war the town has yet seen. Who will triumph in an election fraught with
passion, duplicity and unexpected revelations? A big novel about a small town, THE CASUAL
VACANCY is J.K. Rowling's first novel for adults. It is the work of a storyteller like no other.
The first four exciting Harry Potter novels are featured in this custom boxed set of hardcover
editions. Contains Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Harry Potter and the Chamber of
Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, and Harry Potter and the Goblet of Fire.
A heartwarming, page-turning adventure about one child's love for his most treasured thing,
and how far he will go to find it. A tale for the whole family to fall in love with, from one of the
world’s greatest storytellers. One boy and his toy are about to change everything... Jack loves
his childhood toy, Dur Pig. DP has always been there for him, through good and bad. Until one
Christmas Eve something terrible happens -- DP is lost. But Christmas Eve is a night for
miracles and lost causes, a night when all things can come to life... even toys. And Jack’s
newest toy -- the Christmas Pig (DP’s replacement) – has a daring plan: Together they’ll
embark on a magical journey to seek something lost, and to save the best friend Jack has ever
known...

Als u zich ooit heeft afgevraagd waar de Gouden Snaai vandaan komt, hoe Beukers
zijn ontstaan en waarom de Wigtown Wanderers een afbeelding van een hakmes op
hun gewaad hebben, moet u Zwerkbal Door de Eeuwen Heen kopen. Deze oplage is
een facsimile van het boek uit de schoolbibliotheek van Zweinstein, die vrijwel dagelijks
door jonge Zwerkbalfans wordt geraadpleegd. Minimaal 15% van de netto verkoopprijs*
van dit e-boek wordt gedoneerd aan Comic Relief (UK). Comic Relief (UK) is een
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geregistreerd goed doel met nummers 326568 (in Engeland & Wales) en SC039730 (in
Schotland). * De netto verkoopprijs is de prijs die betaald wordt door de consument
zonder eventuele verkoopbelasting.
Wanneer Barry Fairbrother onverwacht sterft, zijn de bewoners van Pagford geschokt.
Pagford is ogenschijnlijk een idyllisch Engels plattelandsdorp, met een charmant
marktplein en een oude abdij, maar achter die fraaie façade gaan grote conflicten
schuil. Tussen rijk en arm, tieners en hun ouders, vrouwen en hun echtgenoten, leraren
en hun leerlingen... In Pagford is niets wat het lijkt. De lege stoel die Barry achterlaat in
de gemeenteraad is de aanleiding tot de grootste strijd die het dorp ooit heeft gekend.
Wie zal zegevieren in deze verkiezingen vol opportunisme, valsheid en schokkende
onthullingen?
De zomervakantie is voorbij, maar Harry Potter keert dit jaar niet terug naar Zweinstein.
Hij staat voor de gevaarlijke en haast onmogelijke opdracht van Perkamentus: de
overgebleven Gruzielementen opsporen en vernietigen. Zal hem dat lukken?
Who Is J.K. Rowling?Penguin
Bundel met vijf vertaalde, oorspronkelijk in runetekens geschreven, sprookjes; voorzien
van inleiding en illustraties. Vanaf ca. 12 jaar.
Als schrijver Owen Quine wordt vermist, besluit zijn vrouw Cormoran Strike in te
schakelen. Quine is regelmatig een tijd van huis, maar deze keer is het anders. Strike
komt er al snel achter dat de verdwijning alles te maken heeft met Quines laatste
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manuscript. Dit bestaat namelijk uit onthullende portretten van bijna al zijn vrienden en
kennissen en het zou een ramp voor hen zijn als het ooit wordt gepubliceerd. Niet veel
later wordt Quine vermoord teruggevonden. De omstandigheden van zijn dood zijn zeer
verdacht en geven een verontrustend kijkje in de geest van de dader. Strike en Robin
bevinden zich in een race tegen de klok om een moordenaar te vinden die een wel heel
uniek profiel blijkt te hebben... De pers over Zijderups ‘Een goed uitgewerkt
moordmysterie met een steeds aantrekkelijker wordend speurdersduo, en vooral een
briljante parodie op het overgecultiveerde literaire wereldje.’ Vrij Nederland ‘Een
anders-dan-anders thriller die je stevig bij de les houdt.’ Zin ‘Een heerlijk ouderwets
aandoende detective met veel sfeer. Ideaal voor lange winteravonden.’ Veronica
Magazine Niet veel later wordt Quine vermoord teruggevonden. De omstandigheden
van zijn dood zijn zeer verdacht en geven een verontrustend kijkje in de geest van de
dader. Strike en Robin bevinden zich in een race tegen de klok om een moordenaar te
vinden die een wel heel uniek profiel blijkt te hebben...
Voordat Harry Potter aan zijn derde jaar op Zweinstein kan beginnen, moet hij de
zomervakantie bij zijn gemene oom en tante doorbrengen. Door een magisch ongeluk
komt hij ‘s avonds laat op straat te staan. Dan blijkt dat Sirius Zwarts, een beruchte
volgeling van Jeweetwel, uit de gevangenis van Azkaban is ontsnapt. Hij is op de vlucht
en heeft het wellicht op Harry gemunt. Er volgt een enerverend schooljaar met nieuwe
vakken als Dreuzelkunde en Zorg voor Fabeldieren, spannende Zwerkbalwedstrijden
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en griezelige voorspellingen. De school wordt bewaakt door Dementors, de gevreesde
bewakers van Azkaban, en Harry zal zijn lessen Verweer tegen de Zwarte Kunsten
hard nodig hebben.
J.K. Rowling, one of the world's most inspiring writers, shares her wisdom and advice.
In 2008, J.K. Rowling delivered a deeply affecting commencement speech at Harvard
University. Now published for the first time in book form, VERY GOOD LIVES presents
J.K. Rowling's words of wisdom for anyone at a turning point in life. How can we
embrace failure? And how can we use our imagination to better both ourselves and
others? Drawing from stories of her own post-graduate years, the world famous author
addresses some of life's most important questions with acuity and emotional force.
Sales of VERY GOOD LIVES will benefit both Lumos, a non-profit international
organization founded by J.K. Rowling, which works to end the institutionalization of
children around the world, and university-wide financial aid at Harvard University.
Have a one-to-one with the very best authors in contemporary children's fiction, as Anne Fine,
Michael Morpurgo, Jacqueline Wilson and J.K. Rowling answer questions about their
childhood, relationships, how they began to write and where they get their ideas from. There is
also a literary appreciation of each author by a prominent critic, and a comprehensive list of all
the author's published works. The text is illustrated with photographs and mementoes from the
authors' own archives.
Met een speciale trein die vertrekt van perron 93?4 belandt Harry Potter op Zweinsteins
Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles leert over bezemstelen,
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toverdranken en monsters. En uiteindelijk moet hij het opnemen tegen zijn aartsvijand
Voldemort, een levensgevaarlijke tovenaar.
As the legend of the fearsome Ickabog spreads terror in the peaceful kingdom of Cornucopia,
best friends Bert and Daisy set out to discover the truth and bring happiness back to the
kingdom.
Discusses the life, novels, and writing habits of J.K. Rowling, author of the popular "Harry
Potter" novels.
Als een legendarisch topmodel een dodelijke val maakt van een balkon in de chique Londense
wijk Mayfair, gaat de politie uit van zelfmoord. Haar broer weigert dit echter te accepteren en
schakelt privédetective Cormoran Strike in. Strike neemt de klus dankbaar aan. Sinds hij zijn
been verloor in Afghanistan is zijn leven een puinhoop. Hij heeft bijna geen opdrachten en de
schuldeisers zitten achter hem aan. En daarbij is hij net weg bij zijn vriendin en woont hij in zijn
kantoor. Dit is zijn kans om een nieuwe start te maken. Maar naarmate hij dieper infiltreert in
de wereld van de rich and famous nemen de zaken een steeds duisterder wending – en loopt
hij zelf steeds meer gevaar... Koekoeksjong is een traditionele Britse misdaadroman in een
modern jasje en kan zich meten met de grote klassiekers uit het genre. De pers over
Koekoeksjong ‘Heel verfrissend: humor en mededogen spelen in dit boek een grotere rol dan
bloed en geweld. Laat dit alsjeblieft het begin zijn van een reeks.’ **** Vrij Nederland ‘Een
thriller die uitstekend in elkaar zit, geen moment verveelt en een groot publiek zal
aanspreken.’ NRC Handelsblad ‘Een solide detective, waarin vooral het satirische talent
schittert.’ **** de Volkskrant
Beknopte informatie over de Harry Potter-boeken en de auteur daarvan. Vanaf ca. 11 jaar.
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Celebrates the life and work of J.K. Rowling, and provides answers to questions regarding her
ideas for the Harry Potter series, the characters she identifies with, and how her children feel
about their famous mother.
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