
ZINDERENDE THRILLERS 
 

De wolven – Daniel Cole 

In dit derde deel van de Ragdoll-serie zorgt de schijnbare zelfmoord van goede vriend Finley Shaw ervoor dat William 
Fawkes weer uit zijn zelfgekozen isolement komt. Samen met Baxter en Edmunds duikt Wolf in Shaws verleden om 
zijn dood te verklaren. Het wordt een race tegen de klok, want een intern onderzoek naar Wolfs rol bij de Ragdoll-
moorden wordt steeds intenser.  
Ondertussen stuit Wolfs onderzoek op vergaande corruptie binnen het korps, en dreigt hij meer te verliezen dan 
alleen zijn carrière… Zullen Wolf en Baxter hun meest complexe zaak ooit overleven? 
 
Over de auteur 
De Britse Daniel Cole (1983) werkte als ambulancebroeder. Ragdoll is zijn debuutthriller. Ragdoll maakte van Cole 
een overnight success story. De rechten werden inmiddels aan meer dan 30 landen verkocht en het zal worden 
verfilmd voor tv. Niet lang na Ragdoll volgde Marionet. De wolven is het laatste deel in deze serie. 
 
Afmetingen boek 
15 x 22,8 cm 
352 pag. 
 
 

Zuurstof – Patricia Cornwell 
Op het sportveld van het Massachusetts Institute of Technology wordt het dode lichaam gevonden van Gail Shipton, 
een studente informatica. Ze is gewikkeld in een grote witte doek en in een elegante pose neergelegd. Haar lichaam 
is bedekt met een felgekleurd fluorescerend poederlaagje. 
Kay Scarpetta en rechercheur Pete Marino staan voor een raadsel. Gail lijkt verstikt, maar er zijn geen sporen die 
daarop wijzen... 
Kortgeleden zijn in Washington drie jonge vrouwen net zo aangetroffen – moorden waar Kays echtgenoot Benton 
toevallig aan werkt. Weet hij er meer van? 
 
Over de auteur 
Patricia Cornwell was lange tijd een vooraanstaand misdaadverslaggeefster. Haar werk over de vrouwelijke patholoog-
anatoom Kay Scarpetta is ’s werelds bestverkochte thrillerserie en is onder meer bekroond met de Edgar Award en de 
Gold Dagger Award. 
 
Afmetingen boek 
15 x 23 cm 
416 pag. 
 
 

Nergens veilig – Karen Rose 
 
Het leven van psychiater Tess Ciccotelli wordt beheerst door angst. Iemand bedreigt haar patiënten, dwingt hen tot 
zelfdoding en zorgt dat het lijkt of Tess daaraan schuld heeft. Tess kan de volledige waarheid niet vertellen, daarmee 
zou ze haar beroepsgeheim schenden. Ook niet wanneer rechercheur Aidan Reagan haar vraagt een lijst potentiële 
slachtoffers op te stellen. En zelfs niet wanneer zij zelf in gevaar blijkt te zijn. Maar hoelang houdt Tess dat vol? En 
tot welke prijs? 
 
Over de auteur 
Karen Rose schrijft thrillers die wereldwijde bestsellers zijn. Haar boeken werden meermaals bekroond. Karen Rose 
woont en werkt in Florida. 
 
Afmetingen boek 
15 x 22,8 cm 
464 pag. 



 

Leeuwentemmer – Camilla Läckberg 

De winter houdt Fjällbacka in zijn greep. Inspecteur Patrik Hedström en zijn team werken aan een vermissingszaak 
van een jong meisje, die in een stroomversnelling raakt als ze dood gevonden wordt. Ze is ernstig verminkt. Patrik 
vermoedt een verband met andere verdwijningen en moet alles op alles zetten om andere meisjes eenzelfde lot te 
besparen.  
Tegelijkertijd verdiept Erika Falck zich in een oude zaak, een familietragedie die eindigde met de dood van de 
echtgenoot. Het lijkt erop dat het verleden zijn schaduw op het heden werpt. 
 
Over de auteur 
De Zweedse Camilla Läckberg (1974) is van huis uit econoom, maar is uitgegroeid tot een van de bestverkopende 
Zweedse thrillerauteurs. Haar heerlijke misdaadromans over Patrik Hedström en Erica Falck krijgen uitstekende 
kritieken en hebben hun weg gevonden naar een groot en internationaal lezerspubliek. Inmiddels zijn een groot 
aantal boeken van haar verfilmd. Daarnaast is de succesvolle serie Fjällbacka Murders gebaseerd op haar thrillers. 
 
Afmetingen boek 
15 x 22,8 cm 
480 pag. 
 
 

Mooie meisjes - Karin Slaughter 
Wanneer op het nieuws melding wordt gemaakt van een vermist meisje, moet Claire Scott ongewild terugdenken 
aan haar eigen zusje. Zij verdween twintig jaar geleden, en het mysterie is nooit opgelost. Maar wanneer Claire 
alsnog de waarheid over de verdwijning van haar zus ontdekt, zal haar leven nooit meer hetzelfde zijn. 
Een superieure, duistere thriller over onvoorwaardelijke trouw en de kracht van zusterliefde. 
 
Over de auteur 
Karin Slaughter (1971) groeide op in een kleine stad in Georgia en woont tegenwoordig in Atlanta. Met haar 
ijzingwekkende thrillers verwierf ze internationaal de titel ‘Koningin van de supense’, lof van haar collega-
misdaadschrijvers en een schare trouwe fans.  

 
Afmetingen boek 
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