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Nora Roberts schrijft als J.D. Robb razendspannende thrillers over een die hard vrouwelijke detective In een stripclub in een
chique buitenwijk wordt het lijk van een politieagent gevonden. Het moordwapen is een honkbalknuppel. Het motief is een
mysterie. Het onderzoek leidt Eve Dallas naar een nachtclub waar zich schimmige zaken afspelen. In Purgatory krijgt iedereen
één kans tot boetedoening voordat het laatste oordeel wordt geveld. Je meest intieme zonden bepalen je lot. Hier dreigen de
diepste geheimen van één politieagent onschuldige slachtoffers te maken. De zaak brengt Eve in een lastig parket. Het onderzoek
legt naast criminele activiteiten, ook corruptie binnen de politie bloot, en daardoor wordt zowel haar reputatie als haar leven in
gevaar gebracht. Wat het allemaal nog erger maakt is dat Purgatory onderdeel is van het zakenimperium van Eve’s echtgenoot,
Roarke. De gebeurtenissen dringen hun privéleven binnen en dat zorgt voor nog meer vuurwerk binnen het toch al stormachtige
huwelijk. De pers over Judgement in Death ‘Nora Roberts’ (J.D. Robb) kwaliteiten op hun best.’ Publishers Weekly ‘Taai, slim,
onbeschaamd en succesvol.’ Publishers Weekly ‘Vol met levendige en geloofwaardige twists.’ Publishers Weekly ‘Een
uitgelezen mix van zinderende sensualiteit, hard-core spanning en hartverwarmende romantiek.’ Library Journal
Zestien jaar geleden werd het slaperige Californische dorpje Marblestone opgeschrikt door de brutale moord op de jonge Tissie
McAllister. De sociaal onhandige Ausley Wyett houdt zijn onschuld vol, maar heeft alle schijn tegen zich en heeft geen alibi.
Ausley krijgt levenslang en zit zijn straf uit in de San Quentin gevangenis. Wanneer hij voorwaardelijk vrijkomt, keert Ausley terug
naar de ouderlijke ranch in Marblestone, tot ongeloof en ongenoegen van de lokale bevolking. Ongenoegen dat weldra omslaat in
vijandigheid als Ausley een brief stuurt naar elk van de vijf mannen die op het proces tegen hem getuigden, met de vraag hoe ze
hem denken te compenseren voor het geleden ongemak. En dan vallen er doden. Een reeks fatale ongelukken. Of lijkt dat maar
zo? Plaatsvervangend sherrif Joe Bain moet de waarheid zien te achterhalen voordat Ausley gelyncht wordt door boze
dorpsbewoners. En ook voor de verkiezingen waarin hij het voor het ambt van Sherrif moet opnemen tegen de gladde jonge
advocaat Lee Gervase, die grootse plannen heeft om de hele regio te moderniseren. De Fox Valley Moorden is het eerste van de
twee Joe Bain moordmysteries waarin Grootmeester Jack Vance ons in de hem kenmerkende stijl meeneemt naar het landelijke
Californie van zijn jeugd. De Fox Valley Moorden is deel 21 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door
Spatterlight. Omslagillustratie: Howard Kistler. Deze vertaling van Karin Langeveld is de eerste Nederlandse editie van het in 1966
bij Bobbs-Merrill uitgegeven The Fox Valley Murders. De vertaling is gebaseerd op de gerestaureerde tekst van de Vance Integral
Edition.
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