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Sulle Tracce Del Diamante Agatha Mistery Vol 19
Nuova indagine per Larry Mistery, inviato in Portogallo per un cold case: un omicidio avvenuto dieci anni prima e mai
risolto dalla polizia. Chi ha versato del veleno nel caffè del famoso ceramista Lureiro e rubato il testamento destinato ai
suoi tre giovani allievi? Nel risolvere questo caso molto insolito, Agatha scoprirà che niente è come sembra...
‘De beste thrillerschrijver van allemaal.’ Algemeen Dagblad Harry Bosch is de nieuwste privédetective van Californië. Hij
maakt geen reclame, heeft geen kantoor, en is zeer kieskeurig. Maar zijn meer dan dertig jaar ervaring bij de LAPD, de
Los Angeles Police Department, zegt genoeg. Al snel staat een van de rijkste mannen van Californië bij hem op de
stoep. De miljardair nadert het einde van zijn leven en kijkt vooral op één ding met berouw terug. Ooit had hij een
gepassioneerde relatie met een Mexicaanse, wat ongehoord was in die tijd. Toen zijn grote liefde zwanger raakte,
verdween ze spoorloos. Wat is er van haar geworden? Kreeg ze het kind? En waar is het dan nu? Harry merkt
onmiddellijk dat door de enorme belangen die op het spel staan niet alleen zijn eigen leven gevaar loopt, maar ook dat
van degene die hij zoekt. Tegelijkertijd kan Harry het politiewerk toch niet helemaal loslaten en werkt hij als parttime
rechercheur bij een klein politiebureau. Daar komt hij op het spoor van een serieverkrachter in een van de meest
verbijsterende en gevaarlijke zaken van zijn toch al lange carrière. De pers over De keerzijde ‘Bosch op zijn best.’ The
New York Times ‘Connelly blijft nieuwe lagen in zijn personage ontdekken en vertelt steeds nieuwe verhalen om dit op
boeiende wijze te laten zien.’ Booklist ‘Een topklasse Connelly. Alles klopt.’ Kirkus Reviews
Studie naar de relatie tussen mode en kunst.
Nel mezzo dei preparativi per il Gran Ballo di Vienna, al conte de Reginard arriva un messaggio anonimo: qualcuno
tenterà di rubare la preziosa “Lacrima di Birmania”, la collana che porterà sua figlia. Solo Larry e Agatha, inviati nella
capitale austriaca per sorvegliare la contessina, riusciranno a smascherare il misterioso ladro... e la verità che nasconde!
Billy Dean wordt al dertien jaar door zijn ouders verborgen gehouden voor de buitenwereld. Opgesloten in zijn kamertje
brengt hij zijn tijd door met het vangen van muizen en vogels, en met mijmeringen over de wonderlijke prenten die aan
zijn muur hangen. Alleen zijn moeder is vaak bij hem, als ze niet buitenshuis als kapster werkt. Veel minder vaak komt
zijn gewelddadige, onberekenbare vader Wilfred op bezoek, een ex-priester die verscheurd wordt door schuldgevoelens:
Wilfred heeft Billy's jonge moeder verleid en hun geheime zoon is `in zonde geboren'. Billy komt pas vrij als zijn vader
voorgoed uit zijn leven verdwijnt. Buiten zijn kamer leert hij nieuwe mensen kennen: McCauffrey, de slager, en Missus
Malone, een excentrieke vrouw die Billy onder haar hoede neemt en hem vertelt over het gruwelijke geweld waaraan de
wereld ten prooi is gevallen. De mensen willen in Billy een redder zien, een visionair die in zijn isolement
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bovennatuurlijke krachten heeft kunnen ontwikkelen. Kan hij met de doden communiceren? Is hij een engel of een
monster? Het ware verhaal van het monster Billy Dean is een spannende en ontroerende roman over verlies en hoop,
door David Almond verteld in quasi-onbeholpen, fonetisch proza dat de sleutel tot Billy's bijzondere leven is.
Ash is een Roshun, een vooraanstaand lid van een elitegroep sluipmoordenaars die nooit faalt. Hij is oud, zijn spieren
zijn stijf en zijn botten kraken bij elke beweging die hij maakt, maar tot dusver was hij tegen elke taak opgewassen. Zijn
gebrekkige conditie blijft echter niet onopgemerkt en na een opdracht die hij op het nippertje weet te overleven, wordt hij
gedwongen een opvolger te kiezen. Afgaand op zijn intuïtie kiest hij voor Nico, een straatarm zwerfkind uit de stad BarKhos. Een stad die na een strijd van tientallen jaren dreigt te bezwijken onder de onstuitbare veroveringsdrang van de
heerscharen van het Rijk van Mann. Een somber vooruitzicht, want over Mann heerst de Heilige Matriarch Sasheen, een
meedogenloze, op macht beluste vrouw die via een waar schrikbewind haar plannen doordrijft. Als de door-en-door
perverse zoon van Sasheen in razernij een vrouw vermoordt die een hanger draagt van de Roshun, gaan Ash en zijn
jeugdige leerling op pad om het vonnis te voltrekken. Op dat moment beseft Ash dat hij aan de vooravond staat van de
moeilijkste opdracht in zijn loopbaan... Col Buchanan (1973) is geboren in Lisburn, Noord-Ierland. Sinds zijn vroege
jeugd leest en schrijft hij fantasy-verhalen. Tussentijds, op zoek naar meer avontuur in zijn leven, reisde hij de wereld
rond en woonde enige tijd teruggetrokken in de bergen van Mourne (Ierland), leefde hij als dakloze in Belfast, raakte hij
even de weg kwijt in een Zen-klooster, en was hij graffitischraper bij de plaatselijke politie. Schrijven is de enige
constante factor in zijn bestaan. In Lancaster, Engeland, vond hij inmiddels een nieuw thuis, waar hij onder meer de
studies creatief schrijven en Leven & religie volgde aan de universiteit. Met Farlander, zijn fantasy-debuut, won hij
meteen de David Gemmell Legend Award voor beste fantasy-roman.
Agatha e Larry Mistery sono sulle tracce dell'antica corona d'oro, indossata dai Dogi quando Venezia era al massimo del
suo splendore. Qualcuno l'ha rubata durante i festeggiamenti del famoso Carnevale. Tra maschere, nobili decaduti e
inseguimenti, i Mistery usciranno vittoriosi anche dalla loro prima trasferta italiana...
Drie detectiveromans rond amateurdetective Lord Peter Wimsey.
Hotel Bertram is deftig, rustig, onopvallend en erg duur. Een stukje Londen waar de laatste zestig jaar niets veranderd
lijkt te zijn. De meeste hotelgasten zijn daar alleen maar blij om. Miss Marple, die een week in het hotel logeert, vindt het
echter een beetje verdacht. En natuurlijk blijkt ze gelijk te hebben. In het deftige, ouderwetse hotel gebeuren
raadselachtige dingen. En sommige van de gasten zijn heel wat minder keurig dan ze lijken.
"Een jong meisje...een verdwijning...een profetie...een oorlog... Sinds mensenheugenis houden de clans van de
Omarheksen zich verborgen voor die van de bloeddorstige Odish, in afwachting van de komst van de uitverkorene, zoals
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voorspeld in de oudste Profetie van O. De Omar, afstammelingen van Om, zijn sterfelijk, verbonden met de natuur en
kenners van haar geheime krachten, vroedvrouwen en moeder. De Odish, afstammelingen van Od, zijn onsterfelijk,
bloeddorstig, onaards mooi en machtig, maar onvruchtbaar. 2005: Alle tekenen wijzen erop dat die komst nabij is. De
14-jarige Anaíd, een verlegen, onhandig meisje, achtergebleven in de groei en bepaald niet populair op school, leidt
samen met haar moeder Selene een teruggetrokken leven in Urt, een dorpje in de Pyreneeën. Ze heeft het nog steeds
moeilijk met het overlijden van haar grootmoeder Demeter en botst het tussen Selene en Anaíd. Ze weet niets van de
geheimen die de vrouwen van de familie al heel lang met zich meedragen. Totdat de mysterieuze verdwijning van de
flamboyante, uitbundige Selene met het vlammend rode haar, Anaíd confronteert met een ongelooflijke,
huiveringwekkende waarheid die haar dwingt een lange, lange weg af te leggen vol gevaren en ontdekkingen, maar ook
vol betoverende ervaringe...
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al
gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Una famosa casa d’aste è stata derubata di un diamante grezzo di
grandissimo valore. Seguendo le tracce del ladro, Agatha e Larry Mistery arrivano ad Amsterdam, dove verranno
coinvolti in un’inchiesta intricata. Per fortuna i ragazzi potranno contare sull’aiuto di nonna Jubilee e sull’infallibile fiuto
di Sherlock, un adorabile cucciolo davvero scatenato!
Het eerste deel in de Kid Lawyer-serie Een perfecte moord Een getuige die anoniem wil blijven Slechts één persoon die
de waarheid weet En hij is pas dertien jaar oud Het stadje Strattenburg kent veel advocaten en Theo Boon ziet zichzelf
als een van hen, hoewel hij pas dertien jaar oud is. Hij kent iedere rechter, politieman en griffier, en is thuis in de wereld
van wetten, regelgeving en rechtspraak. Theo droomt dan ook van een glanzende carrière als advocaat en successen in
de rechtbank, alleen had hij nooit gedacht dat hij nu al midden in de meest sensationele rechtszaak van de afgelopen
jaren zou komen. Het is een gruwelijke moordzaak die heel Strattenburg in spanning houdt en het ziet ernaar uit dat de
verdachte zal worden vrijgesproken. Wanneer Theo bij toeval in contact komt met iemand die het proces geheel op zijn
kop kan zetten, is hij plotseling de enige die kan voorkomen dat een koelbloedige moordenaar op vrije voeten komt...
Met hulp van een Siamese kat probeert een verslaggever een moordenaar in kunstschilderskringen te ontmaskeren.
Even buiten Londen ligt een dorpje dat niet veel verschilt van andere. Het alledaagse bestaan is een mengeling van
huiselijkheid en fantasie. Het dorp behoort toe aan de mensen die er nu wonen en aan de mensen die er de afgelopen
eeuwen hebben gewoond. Het is onderdeel van het mysterieuze verleden van Engeland én van het verwarrende heden.
Het dorp is vooral ook van Dode Papa Scheurwortel, die altijd luistert en observeert. Hij observeert Pete, de excentrieke
kunstenaar. En hij luistert naar Peggy, die bij haar hek staat te roddelen over de families die net naar het dorp zijn
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verhuisd. Dode Papa Scheurwortel hoort het allemaal aan terwijl hij op zoek is naar zijn favoriet. Hij zoekt die bijzondere
jongen. Hij zoekt Lanny.
Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een ziekenhuis wordt een man gevonden, kwetsbaar als een baby. Hij heeft
geen identiteitspapieren bij zich en zegt geen woord, en het duurt dagen voordat men ontdekt dat hij doofstom is. Safta,
een jonge zuster, voorziet hem van papier en potloden. Oneindig traag verschijnen zijn herinneringen op papier: een
heuvelrug, een stal, een automobiel, een landhuis, honden, spiegelkamers en samowars uit een verdwenen wereld.
Safta deelt deze herinneringen, want zij groeide op in hetzelfde landhuis als de doofstomme man die Augustin blijkt te
heten. Hij als zoon van de kok, zij als dochter van de rijke bewoners. Terwijl Safta's wereld steeds groter werd - ze leerde
talen, de maatschappij en liefde kennen - bleef die van Augustin klein en onveranderlijk. Safta vertrok voordat de oorlog
uitbrak, Augustin bleef achter en hun levens namen voorgoed een andere wending, om na een aantal jaar weer bij elkaar
te komen. Schilder van stilte is een intense roman over verlies en hoop.
Voor de liefhebbers van de boeken van Jojo Moyes en de films You’ve Got Mail en Notting Hill Nightingale Books, aan
de hoofdstraat van een Engels stadje, is een droom voor de echte boekenliefhebber. Emilia Nightingale heeft het echter
moeilijk en de verleiding om de winkel te verkopen is groot. Maar ze heeft haar pas overleden en zeer geliefde vader
beloofd dat ze zijn werk zou voortzetten. Ook de klanten willen graag dat de boekwinkel blijft. Sarah Basildon, de
eigenaresse van Landgoed Peasebrook, kwam vaak haar hart uitstorten. Of had zij ook een andere reden om langs te
komen? Gelukkig heeft Emilia naast beste vriendin Andrea en collega Dave ook heel veel aan Marlowe, een goede
vriend van haar vader – die een stuk jonger blijkt te zijn dan ze dacht... Echte liefde vind je in de boekwinkel is het
hartverwarmende verhaal van Emilia’s gevecht om de boekwinkel open te houden, van haar bijzondere vader en van
haar liefde voor haar klanten en de boeken die ze allemaal liefhebben. Over de boeken van Veronica Henry ‘Veronica
Henry schrijft fantastisch.’ Jill Mansell ‘Heerlijke roman over liefde, verlangen, hoop en dromen.’ Woman and Home
‘Een heerlijk verhaal over liefde, compassie en veerkracht’ The Sun
Op een ochtend wordt in de bibliotheek van een keurige familie het lijk gevonden van een meisje. Ze is gewurgd. Geen
wonder dat het hele dorp in opschudding is. De politie komt al snel met een verdachte aan, maar Miss Marple vermoedt
dat de zaak heel anders in elkaar zit dan de politie denkt.
Deze laatste zomer is een indringende roman over een ernstig zieke vrouw die, al dromend, afwisselend bewust en
onbewust, terugkijkt op haar leven en zich zowel de goede als de slechte dingen herinnert. De hoofdpersoon, Z., is een
non-conformistische vrouw, barstend van intellectuele nieuwsgierigheid, die haar dromen en aspiraties door haar
gevoeligheid echter niet in vervulling heeft kunnen laten gaan. Haar behoefte zich uit te drukken door middel van
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schrijven wordt uiteindelijk haar redding. Het helpt haar om haar in wezen pessimistische karakter te overwinnen. Met
een cynische en vaak geamuseerde kijk op de gebeurtenissen herleeft Z. haar verleden: Het leven is een tragedie als je
het van dichtbij bekijkt, maar een komedie vanaf een afstand. De openhartigheid van deze dramatisch late debuutroman,
maar ook de fijngevoelige, treffende woorden waarmee de schrijfster bepaalde taboeonderwerpen als lijden, ouderdom
en dood aanpakt, zijn bijzonder verrassend. Deze laatste zomer is een unieke literaire roman, die door de Italiaanse pers
werd bestempeld als een glorieuze ode aan het leven.
Op dezelfde dag dat een driejarig jongetje verdrinkt en aanspoelt op een Grieks strand, waagt ook Nujeen Mustafa de
oversteek, met haar rolstoel in een rubberboot. Ook zij is op de vlucht voor het oorlogsgeweld in Syrië en op zoek naar
een veilige toekomst. Dit is haar aangrijpende verhaal. Nujeen is zestien en woont in Kobane. Omdat ze spastisch is, zit
ze in een rolstoel en kan ze niet naar school. Ze leert zichzelf Engels door heel veel Amerikaanse soaps te kijken op tv.
En ze droomt. Maar dan breekt de burgeroorlog uit en komt het moment dat ook de familie van Nujeen het geweld moet
ontvluchten. Geholpen door haar zus maakt ze de uitputtende en gevaarlijke tocht via Turkije naar Griekenland, komt ze
vast te zitten in Hongarije, ervaart ze mensonterende situaties en weet ze uiteindelijk Duitsland te bereiken. En al die tijd
houdt ze dapper vol, probeert ze te blijven lachen en durft ze te blijven dromen... 'Een land dat kinderen als Nujeen laat
gaan, zal alles verliezen.' - Fergal Keane, BBC News
Agatha MisterySulle tracce del diamante. Agatha Mistery. Vol. 19De Agostini
(1) LEVENSGEVAARLIJK GEHEIM - Julia Cutting kan niet anders: ze moet special agent Calvin West zover zien te
krijgen dat hij haar helpt. Hoewel de regering haar ex-man heeft opgegeven na zijn verdwijning, heeft ze bewijs dat hij
nog leeft en in handen is van Zuid-Amerikaanse criminelen, die nu willen dat zij losgeld komt brengen. Als secretaresse
van de president is Julia wel wat gewend, maar dit kan ze niet alleen. Maar Cal, die zich ook opmaakt om Jason te
zoeken, is niet van plan haar mee te nemen op een levensgevaarlijke missie als deze. Zeker niet omdat hij een valstrik
vermoedt... (2) MOORD ZONDER MOTIEF - Als FBI-agent Lexie Forbes dagenlang haar tweelingzus, Lauren, niet kan
bereiken, reist ze bezorgd af naar het stadje waar ze woont. Lauren blijkt verdwenen, en een paar dagen later wordt haar
lichaam gevonden in het bos achter haar huis. De politie vermoedt een tragisch ongeval, maar Lexie en Laurens
buurman, Nick, geloven dat er meer achter zit. Zeker omdat Lexie eerder op die plek heeft gezocht en toen niets heeft
gezien. Dat kan alleen maar betekenen dat Lauren er later is neergelegd en dat ze dus is vermoord. Maar wat Lexie
maar niet begrijpt, is waarom?
In Aurelius verdwijnen kort na elkaar drie jonge meisjes. Bij de eerste verdwijning verdenken de inwoners buitenstaanders. Bij de tweede
worden buren en jeugdvrienden verdacht. Bij de derde komt het stadje in een regelrechte nachtmerrie terecht.
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Hercule Poirot geniet van een welverdiende vakantie in hotel De vrolijke zeerover. De ontspannen vakantiesfeer wordt echter ruw verstoord
door de moord op de beeldschone en rijke actrice Arlena Stuart. Poirot krijgt al snel vat op de moordzaak en hij ontdekt dat de vrouw
menigeen tot vijand heeft gemaakt, waardoor bijna iedereen in het hotel wel een motief heeft om haar dood te wensen…
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per
risolvere i misteri più intricati. Oceano Atlantico: infuria una violenta tempesta. Un calendario maya d’oro massiccio, dal valore inestimabile,
scompare all’improvviso in uno dei luoghi più misteriosi del pianeta, il Triangolo delle Bermuda! I due cugini Agatha e Larry Mistery questa
volta dovranno vedersela non solo con un avido e pericoloso criminale, ma anche con le antiche divinità del mare...
Kies voor mij van Jennifer L. Armentrout is het vijfde deel in haar waanzinnige Wacht op mij-serie. In deze New Adult-roman spelen
Stephanie en Nick de hoofdrol. Allebei hebben zij een gezonde relatie hebben met casual sex – vinden zij althans. En dat is ook niet zo
moeilijk zolang er geen gevoelens bij komen kijken. Maar laten Steph en Nick die nu juist wél voor elkaar ontwikkelen... ja, dan wordt het een
stuk ingewikkelder. Kies voor mij is een New Adult vol vaart, humor en natuurlijk ook het nodige drama. Laat dat maar aan Jennifer L.
Armentrout over!
`Van de combinatie Agatha Christie en Hercule Poirot mag je hoge verwachtingen hebben en Moord op de Nijl zal je niet teleurstellen! The
New York Times Hercule Poirot hoort toevallig hoe twee mensen plannen maken voor een huwelijksreis naar Egypte. Als hij een paar
maanden later een bootreis maakt over de Nijl, ontmoet hij het stel bij toeval weer. De man is inderdaad op huwelijksreis, maar met een
andere vrouw. En het meisje is er ook... Alleen! De situatie bevalt Poirot helemaal niet, maar wat kan hij anders doen dan afwachten wat er
gebeuren zal?
Gwenda, een jonge Australische, valt in Engeland voor een gezellig oud huis. Al snel blijkt het huis een verleden te hebben. De nieuwsgierige
Gwenda vindt het wel interessant en spannend om samen met haar man na te speuren wat er vroeger precies is gebeurd. Totdat ze een
moord op het spoor komen. Miss Marple adviseert hen om het verleden te laten rusten, maar hiervoor is het al te laat…
In dit tweede deel gaan Arlo en de Rangers op zoek naar een eeuwenoud monster dat zich in het Meer van de Maan verschuilt. Ook vinden
ze sporen van de lang geleden verdwenen Gele Patrouille... Neem een duik in Het Meer van de Maan, John Augusts vervolg op De
Vuurvallei in de superspannende Arlo Finch-serie. Voor Arlo Finch en de Rangers van Pine Mountain is zomerkamp meer dan alleen maar
kanoën en kamperen. Het is dé kans om onderzoek te doen naar een eeuwenoud monster dat zich in het Meer van de Maan verscholen
houdt. Maar al voor ze beginnen aan hun zoektocht naar het monster stuiten Arlo en zijn beste vrienden Indra en Wu op iets anders: ze
vinden sporen die verband lijken te houden met de verdwenen Gele Patrouille. Terwijl ze verder speuren, doet Arlo een schokkende
ontdekking over zijn familie... ‘Een betoverend avontuur vol magie, monsters en vreemde wezens.’ Coolesuggesties.nl

Agatha Christies schepping Hercule Poirot is in de loop der jaren een even legendarische speurder geworden als
Sherlock Holmes. Deze bundel bevat veertien korte verhalen waarin de beroemde detective en zijn assistent, kapitein
Hastings, de hoofdrol spelen. Veertien voorbeelden van de geniale manier waarop Poirot zijn kleine grijze cellen weet te
gebruiken om zelfs de meest ingewikkelde puzzels op te lossen.
Een logeerpartij op het landgoed Gull’s Point krijgt een dramatische wending als het lijk van de vrouw des huizes wordt
gevonden. Commissaris Battle vermoedt dat een van dePage
gasten
zich in het nauw gedreven voelt. Wist het slachtoffer
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misschien te veel en wanneer houdt het moorden op?
Autobiografisch getint relaas van de ervaringen van een in 1935 naar een bergdorp in Zuid-Italië verbannen dokter en
schilder met de tweedeling tussen notabelen en boeren.
In korte, scherpe en levendige scènes roept de zeer talentvolle schrijver Arno Camenisch in de Sez Ner-trilogie een
beeld op van het landelijke leven in Zwitserland. Het is een wereld van hard en soms gevaarlijk werk, eenzaamheid en
alcoholisme. Maar altijd kan zijn toon worden gekarakteriseerd als liefdevol, humoristisch en begrijpend. Het resultaat is
een unieke leeservaring over het moderne leven op het platteland.
Ieder mens probeert zijn leven te duiden. Andrea Bajani doet dat aan de hand van het alfabet, ook al weet hij dat het
leven zich niet volgens het alfabet afspeelt. Andrea Bajani schreef een veertigtal ultrakorte verhalen, die alfabetisch
geordend een leven omspannen. Iedereen kan er zijn eigen geschiedenis uit samenstellen. Liefde. Sigaretten.
Weemoed. Zonder. Het zijn verhalen die diepgaand zijn - en licht tegelijk. De Nederlandse vertaling is een wonder.
Omdat de vertaling de verhalen in een andere volgorde plaatst (in het Nederlands komt Jeugd vóór Liefde, in het
Italiaans is dat andersom) ontstaat er een heel ander boek. Daar komt bij dat het Nederlands meer letters heeft dan het
Italiaans. Speciaal voor de vertaling zal Bajani daarom een aantal nieuwe verhalen schrijven. Ook voegt hij een nawoord
toe waarin hij over deze ontstaansgeschiedenis schrijft. Zo ontstaat een nieuwe samenwerking tussen auteur en
vertaalsters, met een uniek kunstwerk als resultaat.
‘Nicotine’ van Nell Zink is een verslavende roman van een spraakmakende schrijver. Nell Zinks debuut ‘De rotskruiper’
was genomineerd voor de Guardian First Book Award. ‘Misplaatst’ was genomineerd voor de National Book Award.
Werkloze Penny heeft altijd tegen haar familie gerebelleerd – door helemaal normaal te zijn. Haar moeder is lid van een
Zuid-Amerikaanse indianenstam, haar vader is een joodse sjamaan met een psychedelisch ‘holistisch centrum’. Maar
haar leven komt op z’n kop te staan wanneer haar vader overlijdt en Penny zijn geboortehuis erft. Ze ontdekt dat er
krakers wonen die vechten voor de rechten van rokers en wordt hun wereld ingezogen. ‘Nicotine’ gaat over familie – die
je bij je geboorte hebt gekregen én die je zelf verzamelt – en over obsessie, idealisme en bezit.
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al
gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. La favolosa perla del Bengala è stata rubata dal tempio della dea Kalì e il
custode del prezioso gioiello sembra svanito nel nulla. I cugini Mistery fanno le valigie e saltano sul primo aereo per
l’India. A destinazione li aspettano l’eccentrico zio Raymond e un incontro ravvicinato con serpenti e tigri feroci...
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