BEKLIJVENDE THRILLERS
De vrouw na mij - Sarah Pekkanen & Greer Hendricks
Nellie kan niet praten over de avond die zo mooi begon maar eindigde met de politie. Bij Richard voelt Nellie zich
veilig. Richard is lief, attent en beschermend. Haar vrienden en moeder vragen zich af of hij niet te mooi is om waar
te zijn…
Vanessa woont bij haar tante. Iedere ochtend als ze wakker wordt, slaat de werkelijkheid weer in als een bom. Ze
denkt aan Richard en aan haar vervangster. Wat doen ze nu? En wat zou haar tante doen als ze zou weten wat
Vanessa heeft gedaan?
Over de auteurs
Sarah Pekkanen is een Amerikaanse journaliste en bestsellerauteur.
Greer Hendricks werkte 20 jaar bij uitgeverij Simon & Schuster in New York.
De vrouw na mij is hun eerste thriller samen en werd meteen na verschijnen een bestseller in Amerika.
Afmetingen boek
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Marionet - Daniel Cole
Rechercheur Emily Baxter krijgt te maken met een nieuwe zaak die haar akelig bekend voorkomt: een lichaam dat in
dezelfde onmogelijke houding is opgehangen als bij de Ragdoll-moord. Dit keer bevindt het lichaam zich echter in
New York, en staat het woord LOKAAS gekerfd op de borst.
Terwijl de media-aandacht steeds groter wordt, wordt Baxter ingeschakeld bij een andere zaak. Daar treft ze
eenzelfde soort moord aan, nu met het woord POP in het lijk gekrast. Voor wie is het lokaas bedoeld, en wie zijn de
poppen? Maar nog belangrijker: wie heeft de touwtjes in handen?
Over de auteur
De Britse Daniel Cole (1983) werkte als ambulancebroeder. Zijn thrillerdebuut ‘Ragdoll’ was een instant hit en het
bestverkochte thrillerdebuut van het jaar. Dezelfde nagelbijtende spanning, het moordende tempo en de humor
zorgen ervoor dat Daniel Cole met Marionet zijn plek bevestigt aan de absolute top van het genre..
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Scherp - Patricia Cornwell
Forensisch onderzoeker Kay Scarpetta krijgt te maken met moord vlak bij haar huis in Cambridge, Massachusetts.
Vooral de hoek waaronder het slachtoffer is doodgeschoten, van grote hoogte terwijl er geen hoge gebouwen in de
buurt staan, stelt haar en de politie voor grote raadsels. Onenigheid binnen het politiekorps, een hinderlijk detective
namens een verzekeringsbedrijf en persoonlijke problemen van nicht Lucy compliceren de zaak verder, zeker als er
meer slachtoffers vallen.
Over de auteur
Patricia Cornwell (1956) is een van de grootste misdaadschrijvers van haar generatie en verkocht ruim honderd
miljoen boeken. Haar reeks rond de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie van
de wereld en vormde de inspiratie voor series als CSI en andere reeksen waarin het forensisch onderzoek bij
complexe moordzaken centraal staat.
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Vuurtorenwachter - Camilla Läckberg
Inspecteur Patrik Hedström wordt bij terugkeer van een langdurige ziekteverlof direct geconfronteerd met een
moordzaak. Mats Sverin, het hoofd Financiën van de gemeente, is door een schot in het achterhoofd om het leven
gekomen. Al snel stuit Patrik op een groot aantal geheimen in Mats’ leven. Welk aandeel had hij in de verbouwing
van een oud hotel tot een luxueuze spa? En wat is de rol van zijn jeugdliefde, die op een spookachtig eilandje in de
buurt is komen wonen?
Over de auteur
Camilla Läckberg (1974) is 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. Haar boeken verschijnen in 42 talen in zestig landen.
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Stille Zonde - Karin Slaughter
Will Trent wordt voor een speciale opdracht ingezet als undercoveragent. Maar zijn onderzoek naar een drugsdealer
loopt niet als gepland en hij komt er volledig alleen voor te staan. Vechtend tegen zijn eigen demonen kan hij niet
terugvallen op de steun van Sara Linton, de vrouw van wie hij houdt, maar wie hij niet durft te vertellen dat hij zijn
leven op het spel zet.
Sara wordt opgeroepen wanneer een politieagent ernstig gewond is geraakt: het blijkt haar stiefzoon Jared te zijn,
die in zijn eigen huis is neergeschoten. Sara houdt Lena, Jareds vrouw, hiervoor verantwoordelijk. Lena trekt al een
leven lang problemen naar zich toe. Zonder het te weten raakt Sara betrokken bij dezelfde zaak als Will. Het duurt
niet lang tot het gevaar hen aan alle kanten omringt.
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 collegamisdaadschrijvers en een schare trouwe fans.
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