Ellis Peters, ‘de Agatha Christie van de middeleeuwen’
‘verslavend’, ‘intelligent’, ‘authentiek’, ‘sfeervol’

Het heilige vuur
Broeder Cadfael wordt naar Wales gestuurd om de beenderen van een gestorven heilige
te bemachtigen. Het klooster van Shrewsbury zou welvaren bij het bezit van de botten, die,
naar verluidt, bovennatuurlijke krachten bezitten. Wanneer Cadfael de tocht aanvaardt,
vindt hij vele obstakels op zijn weg, onder andere een wonderlijke dode...

Het laatste lijk
Na een gruwelijke veldslag verlaat Cadfael de vredige kloostertuin om zich
te wijden aan een naargeestige taak: het begraven van de gesneuvelden.
Het officiële dodental is 94, maar... Cadfael ontdekt dat er 95 lijken te
begraven zijn. Alle reden voor Cadfael om zélf ten strijde te trekken.

Het gemene gewas
Een rijke grootgrondbezitter wil zijn kasteel en zijn landerijen aan het
klooster van Shrewsbury vermaken. Maar nog voor de officiële akten
zijn opgesteld, wordt de goede gever vermoord. Vergiftigd door een
zeldzaam gewas: een kruid dat maar op één plaats in de wijde omgeving
wordt verbouwd. In de kloostertuin van broeder Cadfael...

De kwade knecht
Shrewsbury maakt zich op voor de grote driedaagse jaarmarkt. Uit alle
windstreken komen burgers en kooplieden toegestroomd. Op de vooravond van
de markt ontstaat er in de stad een fel handgemeen en even later wordt er een
koopman uit Bristol vermist. Broeder Cadfael wordt te hulp geroepen om de man
op te sporen. Hij wordt gevonden in de rivier. Verdronken... maar voorzien van een
gapende steekwond.

De eenzame bruid
In Shrewsbury worden voorbereidingen getroffen voor een wel heel bizar huwelijk: dat tussen een oude edelman
en een piepjong meisje. Een flink aantal bruiloftsgasten, van wie velen van heinde en verre, is al in Shrewsbury
neergestreken. Dan wordt er een moord gepleegd... Cadfael wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen,
maar met al die vreemdelingen in de stad voorwaar geen gemakkelijke opgave.

De stille maagd
Op een snerpend koude wintermiddag wordt Cadfael gevraagd om wat hulp te bieden in een naburig
klooster. Of hij onderweg wil uitkijken naar twee vermiste jongelieden en hun chaperonne. Tijdens het
vallen van de avond trekt Cadfael door het besneeuwde landschap. Wanneer hij bij een dichtgevroren
beek komt, ziet hij onder het ijs de contouren van een menselijke gedaante. Het is een jonge vrouw...
vermoord.

