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June Connor heeft nog één dag voor ze sterft. Eén dag
waarin ze de confrontatie aan kan gaan met haar verleden.
Ongezien verschijnt ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
van Uitgeverij Cargo.
Will Trent wordt in Stille zonde voor een speciale opdracht
ingezet als undercoveragent. Maar zijn onderzoek naar een
drugsdealer loopt niet als gepland en hij komt er helemaal
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 is haar stiefzoon
Jared, 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. In het korte
verhaal Gepakt wacht Will Trent in een plaatselijk
pompstation op zijn ijskoude cola. Maar door Wills ruige
undercoveruiterlijk zien de beveiligingscameras en het
verveelde personeel iemand anders: de gevaarlijke crimineel
Bill Black. De hel die plotseling in de winkel losbreekt stelt
Will en zijn misdadige alter ego zwaar op de proef. Een agent
wordt neergeschoten, een zak met geld valt op de vloer. Een
jonge vrouw verdwijnt spoorloos, en de dader vlucht weg in
een gehavende pick-up, op de hielen gezeten door Will...
`Lees Karin Slaughter! **** de Volkskrant `Karin Slaughter
staat aan de absolute top. De Morgen `Karin Slaughter, de
koningin van de suspense. Libelle `Het lezen van een
Slaughter vergt een sterke maag en stalen zenuwen. Trouw
Wat begint als een normale dag, zal voor Faith Mitchell
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eindigen in een vreselijke nachtmerrie. Er wordt ingebroken in
het huis van haar moeder, een onbekende man wordt
vermoord en er vindt een gijzeling plaats. Haar moeder lijkt
spoorloos verdwenen Faith gaat op zoek naar de overvallers
van haar moeder. Wat was de reden van de overval?
Waarom is haar moeder verdwenen? Heeft haar verleden
ermee te maken? Jaren terug was Faiths moeder hoofd van
een narcoticabrigade die werd opgedoekt vanwege corruptie,
waarbij zij als enige werd vrijgepleit. Samen met Will Trent,
AmandaWagner en Sara Linton duikt Faith Mitchell in het
verleden van haar moeder, een zoektocht waarbij ook zij zelf
groot risico lopen.
'You will always be my pretty girl...’ 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. Karin Slaughter bekroont haar werk met deze
superieure, duistere thriller over onvoorwaardelijke trouw en
de kracht van zusterliefde.
New York Times bestselling author Karin Slaughter is
acclaimed for her novels of heart-stopping suspense, edge-ofyour-seat intrigue, and richly imagined characters. And when
Slaughter created detective Will Trent she broke the mold.
While displaying an uncanny knack for reading people,
solving puzzles, and cracking cases at the Georgia Bureau of
Investigation, Detective Trent navigates the varied
relationships with the women in his life: vice cop Angie
Polaski, supervisor Amanda Wagner, partner Faith Mitchell,
and Dr. Sara Linton. This gripping eBook bundle contains
seven novels in the Will Trent series, including: TRIPTYCH
FRACTURED UNDONE BROKEN FALLEN CRIMINAL
UNSEEN Also includes the eBook novellas Snatched and
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Busted as well as a preview of Karin Slaughter’s highly
anticipated thriller Cop Town! Praise for Karin Slaughter and
her Will Trent thrillers “One of the best crime novelists in
America.”—The Washington Post “Crime fiction at its
finest.”—Michael Connelly “Slaughter writes with a razor. . . .
Better than Cornwell can ever hope to be.”—The Plain Dealer
“Slaughter will have you on the edge of your seat.”—Seattle
Post-Intelligencer “Slaughter’s gift for building multilayered
tension while deconstructing damaged personalities gives this
thriller a nerve-wracking finish.”—USA Today, on Triptych
“Heart-pounding . . . Trent and Mitchell, a pair of complex
and deeply flawed heroes, will leave fans clamoring for the
next installment.”—Publishers Weekly (starred review), on
Fractured “A complicated spider web of secrets and
tangles.”—Los Angeles Times, on Undone “Addictive . . .
Slaughter is a terrific writer, and she keeps the emotional
tension high throughout.”—The Atlanta Journal-Constitution,
on Broken “An absolute master . . . Slaughter creates some
wonderfully complex and mature female characters, a
distinctive achievement in the world of thrillers.”—Chicago
Tribune, on Fallen “[A] hold-on-to-your-hat, nail-biting story . .
. What raises Slaughter way above the sensational is her
wonderful way with characters.”—The Washington Post, on
Criminal “No one writes like Slaughter.”—The Huffington Post,
on Unseen
Charlie Quinn is dertien wanneer twee gewapende mannen
hun huis binnendringen om wraak te nemen op haar vader,
een omstreden advocaat. Haar onbezorgde jeugd is op slag
voorbij. 'Laatste adem' is de spannende inleiding op Karin
Slaughters thriller 'Goede dochter', waarin Charlie opnieuw
een grote rol speelt. Ze denkt dat ze de verschrikkingen uit
haar jeugd inmiddels achter zich heeft gelaten. Maar dan
slaat het geweld opnieuw toe en verandert haar leven in een
nachtmerrie...
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Een geweldig kort verhaal van de onbetwiste Queen of Crime
Special agent Will Trent wacht in een plaatselijk pompstation
op zijn ijskoude cola. Maar door Wills ruige undercoveruiterlijk
zien de beveiligingscamera’s en het verveelde personeel
iemand anders: de gevaarlijke crimineel Bill Black. De hel die
plotseling in de winkel losbreekt stelt Will – en zijn misdadige
alter ego – zwaar op de proef. Een agent wordt
neergeschoten, een zak met geld valt op de vloer. Een jonge
vrouw verdwijnt spoorloos, en de dader vlucht weg in een
gehavende pick-up, op de hielen gezeten door Will...
Deel vijf en zes van de Will Trentserie in één e-bundel. (1)
GEVALLEN Een normale dag eindigt voor Faith Mitchell in
een vreselijke nachtmerrie. Er wordt ingebroken in het huis
van haar moeder, een onbekende man wordt vermoord, en er
vindt een gijzeling plaats. Bovendien lijkt haar moeder
spoorloos verdwenen... Faith gaat op zoek naar de
overvallers. Waarom is haar moeder verdwenen? Heeft haar
verleden ermee te maken? Samen met Will Trent, Amanda
Wagner en Sara Linton duikt Faith in het verleden van haar
moeder; het wordt een zoektocht waarbij ook zijzelf een groot
risico lopen. (2) GENADELOOS Inspecteur Will Trent lijkt,
gesterkt door zijn liefde voor Sara Linton, eindelijk afscheid te
kunnen nemen van zijn verleden. Maar wanneer zijn collega
Amanda Wagner hem bewust buiten het onderzoek naar de
moord op een jonge studente houdt, beseft hij dat de
gebeurtenissen uit zijn jeugd hem nooit met rust zullen laten.
Will verricht zijn eigen speurwerk en keert daarvoor terug
naar het weeshuis waar hij opgroeide. Daar treft hij
onverwacht Amanda aan... Deze boeken zijn afzonderlijk te
lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
'Opnieuw levert de bestsellerauteur een nagelbijtend
spannend boek af.' - De Telegraaf Jubileumjaar 2020: de
twintigste bestseller van Karin Slaughter, de onbetwiste
Queen of Crime Een studente is in haar eentje aan het
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hardlopen in het bos. Ze prent zichzelf in dat ze geen reden
heeft om bang te zijn, maar ze heeft het gruwelijk mis. Een
monster houdt zich schuil tussen de bomen, en hij wacht op
het juiste moment om toe te slaan. Jaren later zit de dader
achter slot en grendel en is de zaak gesloten. Maar wanneer
er een jonge vrouw op exact dezelfde wijze wordt
aangevallen, heropenen Will Trent en Sara Linton het
dossier. Hoewel het oorspronkelijke spoor is doodgelopen herinneringen zijn vervaagd, getuigen verdwenen – tikt de
klok genadeloos door, want de moordenaar aast op zijn
volgende slachtoffer... Over Verzwegen 'Opnieuw levert de
bestsellerauteur een nagelbijtend spannend boek af.' - De
Telegraaf 'Verzwegen is onverminderd spannend.' - OPZIJ
Magazine 'Heden en verleden kruisen elkaar in dit
jubileumboek in Slaughters zo typerende onopgesmukte stijl.'
- Volkskrant 'Amerikaanse Karin Slaughter blijft 'Leading
Lady' in thrillerland.' - Het Laatste Nieuws
Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 6
in de Grant County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol.
Rechercheur Lena Adams heeft jarenlang geprobeerd haar
gewelddadige verleden te ontvluchten. Maar bij een
gedwongen terugkomst in haar geboortedorp wordt ze
opnieuw geconfronteerd met een explosie van geweld: een
meedogenloze moordenaar heeft een jonge vrouw
onherkenbaar verbrand. Voor de plaatselijke politie is Lena
de enige verdachte. Jeffrey Tolliver en Sara Linton reizen af
naar het plaatsje om Lena’s onschuld te bewijzen. Dan wordt
een tweede lichaam gevonden en raken Jeffrey en Sara
verstrikt in een duistere wereld vol geweld en rassenhaat.
Kunnen zij de waarheid achterhalen voor de moordenaar
opnieuw toeslaat? ‘Een bloedstollend verhaal in haar
imposante oeuvre.’ Elegance ‘Het bewijs is geleverd. Karin
Slaughter behoort tot de allerbeste Amerikaanse
misdaadschrijvers.’ De Morgen
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???? ADEen onschuldig uitje verandert in een nachtmerrie
wanneer Michelle Spivey wordt ontvoerd terwijl ze met haar
dochter aan het winkelen is. De politie zet een grote
zoekactie op touw en haar partner doet een emotionele
oproep in de media, maar Michelle is en blijft spoorloos. Een
paar weken later, op een rustige zondagmiddag, worden Will
Trent en Sara Linton plotseling opgeschrikt door het geluid
van explosies. Ze gaan erop af, maar binnen no time loopt
alles volledig uit de hand: Sara wordt gekidnapt en Will moet
noodgedwongen undercover. De situatie voert hen naar een
afgelegen plek in de bergen, naar de vreselijke waarheid over
het lot van Michelle en een moordzuchtige radicale
groepering...Over Laatste weduwe'Laatste weduwe is een
heerlijke Slaughter: actueel, uitstekend uitgewerkte karakters
en een even mysterieuze als ingenieuze plot.' – ???? VN
Detective- en Thrillergids'Haar personages blijven ook na
zovele boeken boeien' – ???? Nieuwsblad‘Slaughter schrijft
zo behendig dat je special agent Will Trent met zweet in je
handen volgt in zijn poging te infiltreren in de terreurgroep.’ –
???? AD‘Met dit boek is Karin Slaughter opnieuw haast
beangstigend actueel’ – ???? NoordHollands
Dagblad‘Laatste Weduwe is dé must-read thriller van deze
zomer: brandend actueel, razend spannend en zoals altijd
geweldig geschreven.’ – ????1?2 Het Laatste Nieuws‘Karin
Slaughter bewijst alweer waarom ze al jaren tot de beste
thrillerauteurs behoort.’ – Feeling‘De Queen of Crime heeft
weer een bloedstollende thriller geschreven met Will Trent in
de hoofdrol’ – Margriet'Karin Slaughter geeft haar
personages zo veel inhoud en ontwikkeling dat haar boeken,
ook al loopt de serie al jaren, nog steeds blijven boeien.' –
Nederlands Dagblad'Vanaf de eerste bladzijden zit de
spanning en beklemming erin en is het boek niet meer weg te
leggen.' – Wendy
Martin woont nog steeds bij zijn moeder. Steeds vaker grijpt
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hij terug naar zijn enige echte passie: het lezen van
misdaadromans. Hier gaat hij zo in op dat hij geen oog heeft
voor de misdaden die in zijn omgeving worden gepleegd.
Maar wanneer een collega op brute wijze wordt vermoord,
ziet Martin eindelijk kans om op de voorgrond te treden.
Karen Rose is de koningin van thrillers met een flinke dosis
romantiek. In Over de schreef is de mix van spanning en
romantiek weer voelbaar op elke pagina. Een pageturner!
Rechercheur Stevie Mazzetti verloor een aantal jaar geleden
haar man en zoontje bij een roofoverval. Sinds die tijd stort ze
zich op haar werk en de zorg voor haar dochtertje Cordelia.
Wanneer een oud-collega van Stevie zich ontwikkelt tot een
psychopaat en haar leven én dat van haar dochtertje
bedreigt, duikt privédetective Clay Maynard weer op in haar
leven. Hij is de man die haar meermaals de liefde heeft
verklaard, maar die ze tot nu toe steeds heeft afgewezen.
Clay zet alles op alles om Stevie en haar dochtertje te
beschermen en daarmee haar hart te winnen. Daarvoor moet
hij wel zorgen dat zij uit handen blijft van een moordenaar die
niets te verliezen heeft...
Will Trent wordt voor een speciale opdracht ingezet als
undercover-agent. Maar zijn onderzoek naar een drugsdealer
loopt niet als gepland en hij komt er helemaal 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 is haar stiefzoon
Jared, 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.
Grant County medical examiner Sara Linton and Georgia
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Bureau of Investigation Special Agent Will Trent have their
work cut out for them when the prime suspect in a shoreside
murder winds up dead in his holding cell.
WILL TRENT is terug! Het is de verraderlijkste zaak uit zijn
carrière. Dat beseft Will Trent zodra hij het verlaten pakhuis in
Atlanta binnengaat, en het dode lichaam van een expolitieagent aantreft. Van het lijk lopen bloederige voetsporen
weg die erop wijzen dat een ander, mogelijk vrouwelijk
slachtoffer, is meegenomen... om vervolgens spoorloos te
verdwijnen. Het pakhuis is eigendom van een beroemde
basketbalspeler - een lokale held die de duurste advocaten
heeft ingehuurd, en die een aanklacht wegens verkrachting
heeft weten te ontduiken. Voor Will - en voor patholooganatoom Sara Linton - wordt het nóg erger. Een vondst op de
plaats delict onthult een verband met Wills ingewikkelde
verleden... de gevolgen zullen zijn leven overhoop halen en
ook dat van zijn dierbaren, zijn collega's en de mensen op
wie hij jacht maakt. Verborgen is de ongekend spannende
terugkeer van de Queen of Crime naar haar populairste serie,
met Will Trent in de hoofdrol. 'Een echte ouderwetse Karin
Slaughter.' - Ineke Lenting, vertaler 'Vakmanschap.' - NRC
'Thema's, karakters, plot, stijl: krachtig, rauw en empathisch.'
- Volkskrant 'Waanzinnig goed.' - Twan Huys

'Vergeef mij, Vader, want ik heb gezondigd...' Bijna
een week nadat de tienjarige Danny Alvarez tijdens
het lopen van zijn krantenwijk verdween, wordt zijn
gruwelijk toegetakelde lichaam gevonden. Zijn
verwondingen komen overeen met het handelsmerk
van Ronald Jeffreys, een bekende seriemoordenaar.
Toch is het onmogelijk dat deze Jeffreys de dader is
- hij is een paar maanden eerder geëxecuteerd. FBIagent Maggie O'Dell wordt ingeschakeld om uit te
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zoeken wat er aan de hand is. Is er sprake van een
copycat of is Jeffreys ten onrechte terechtgesteld?
Zeker is dat er een levensgevaarlijke psychopaat
rondloopt, een feit dat wordt bevestigd als een
tweede lichaam wordt gevonden en er weer een
jongetje wordt vermist. Kan O'Dell dit kind wél
redden?.
When the body of a young man is discovered deep
beneath the icy waters of Lake Grant, a note left
under a rock by the shore points to suicide. But
within minutes, it becomes clear that this is no
suicide. It's a brutal, cold-blooded murder. All too
soon former Grant County medical examiner Sara
Linton - home for Thanksgiving after a long absence
- finds herself unwittingly drawn into the case. The
chief suspect is desperate to see her but when she
arrives at the local police station she is met with a
horrifying sight - he lies dead in his cell, the words
'Not me' scrawled across the walls. Something about
his confession doesn't add up and deeply suspicious
of the detective in charge, Lena Adams, Sara
immediately calls the Georgia Bureau of
Investigation. Shortly afterwards, Special Agent Will
Trent is brought in from his vacation to investigate.
But he is immediately confronted with a wall of
silence. Grant County is a close-knit community with
loyalties and ties that run deep. And the only person
who can tell the truth about what really happened is
dead.
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Levensechte personages en bloedstollende
spanning: deel 2 in de Grant County-reeks met Sara
Linton in de hoofdrol. Een duister geheim werpt een
schaduw over Grant County als de dertienjarige
Jenny zich moedwillig laat neerschieten door
politiecommissaris Jeffrey Tolliver. Bij de
lijkschouwing doet kinderarts Sara Linton een
schokkende ontdekking, die wijst in de richting van
misbruik. Sara en Jeffrey werken noodgedwongen
samen aan deze zaak, bijgestaan door rechercheur
Lena Adams, maar is zij wel tegen de spanningen
opgewassen? Als de ontknoping nabij is, slaat het
noodlot opnieuw toe… ‘Heeft alles in huis:
levensechte personages, een verrassende plot en
een sterke ontknoping.’ Crimezone ‘Slaughters
plots zijn briljant en de spanning is meedogenloos.’
Washington Post
Met exclusieve inleiding van Karin Slaughter,
speciaal geschreven voor haar Nederlandse fans.
Als patholoog-anatoom Sara Linton voor vakantie
terugkeert naar haar vroegere woonplaats, wordt ze
geconfronteerd met de verdrinkingsdood van een
jonge studente. De verdachte in de zaak pleegt
zelfmoord; in zijn cel staat met bloed ‘IK NIET’ op
de muur geschreven. Will Trent schiet Sara te hulp
en treft een politieteam aan dat de dood van de
gevangene in de doofpot wil stoppen. Ook officier
Lena Adams lijkt dingen voor hem te verzwijgen.
New York Times bestselling author Karin Slaughter
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is acclaimed for her novels of heart-stopping
suspense, edge-of-your-seat intrigue, and richly
imagined characters. And when Slaughter created
detective Will Trent she broke the mold. While
displaying an uncanny knack for reading people,
solving puzzles, and cracking cases at the Georgia
Bureau of Investigation, Detective Trent navigates
the varied relationships with the women in his life:
vice cop Angie Polaski, supervisor Amanda Wagner,
partner Faith Mitchell, and Dr. Sara Linton. This
gripping eBook bundle contains six novels in the Will
Trent series, including: TRIPTYCH FRACTURED
UNDONE BROKEN FALLEN CRIMINAL Praise for
Karin Slaughter and her Will Trent thrillers “One of
the best crime novelists in America.”—The
Washington Post “Crime fiction at its
finest.”—Michael Connelly “Slaughter writes with a
razor. . . . Better than Cornwell can ever hope to
be.”—The Plain Dealer “Slaughter will have you on
the edge of your seat.”—Seattle Post-Intelligencer
“Slaughter’s gift for building multilayered tension
while deconstructing damaged personalities gives
this thriller a nerve-wracking finish.”—USA Today, on
Triptych “Heart-pounding . . . Trent and Mitchell, a
pair of complex and deeply flawed heroes, will leave
fans clamoring for the next installment.”—Publishers
Weekly (starred review), on Fractured “A
complicated spider web of secrets and tangles.”—Los
Angeles Times, on Undone “Addictive . . . Slaughter
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is a terrific writer, and she keeps the emotional
tension high throughout.”—The Atlanta JournalConstitution, on Broken “An absolute master . . .
Slaughter creates some wonderfully complex and
mature female characters, a distinctive achievement
in the world of thrillers.”—Chicago Tribune, on Fallen
“[A] hold-on-to-your-hat, nail-biting story . . . What
raises Slaughter way above the sensational is her
wonderful way with characters.”—The Washington
Post, on Criminal
HTML:Karin Slaughter's internationally bestselling
novels are as notable for their vivid portraits of lives
shadowed by loss and heartbreak as they are for
their dramatic criminal investigations. Her latest
offering features the return of her most compelling
characters and introduces memorable new ones in a
tale of corruption, murder, and confrontation that will
leave more than one life . . . When Special Agent
Will Trent arrives in Grant County, he finds a police
department determined to protect its own and far too
many unanswered questions about a prisoner's
death. He doesn't understand why Officer Lena
Adams is hiding secrets from him. He doesn't
understand her role in the death of Grant County's
popular police chief. He doesn't understand why that
man's widow, Dr. Sara Linton, needs him now more
than ever to help her crack this case. While the
police force investigates the murder of a young
woman pulled from a frigid lake, Trent investigates
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the police force, putting pressure on Adams just
when she's already about to crack. Caught between
two complicated and determined women, trying to
understand Linton's passionate distrust of Adams,
the facts surrounding Chief Tolliver's death, and the
complexities of this insular town, Trent will unleash a
case filled with explosive secrets--and encounter a
thin blue line that could be murderous if crossed.
Spellbinding and keenly paced, Broken is Karin
Slaughter at her best. Here is an unforgettable story
of raw emotions, dangerous assumptions, the deadly
and layered game of betrayal, and a man's
determination to expose the most painful of human
truths--no matter how deeply they're hidden . . . or
how devastating.
Vlak voor Earth Day wordt er ingebroken bij de
elektriciteitscentrale van New York. Niet lang daarna
komen er stroomstoten uit willekeurige
stopcontacten. Ze kosten iedereen die in de buurt
staat het leven en kunnen op elk moment opduiken,
overal... Lincoln Rhyme en Amelia Sachs zijn
koortsachtig op zoek naar de daders. Gaat het om
eco-terroristen, een gefrustreerde werknemer van de
centrale of een gestoorde maniak die alleen
opereert? Het onderzoek wordt echter
gedwarsboomd door het plotselinge opduiken van
Rhymes oude aartsvijand de Klokkenmaker.
Kinesica-expert Kathryn Dance is naar hem op jacht
in Mexico. Maar de Klokkenmaker heeft een doelwit
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voor ogen en het is slechts een kwestie van tijd voor
hij zal toeslaan...
Levensechte personages en bloedstollende
spanning: deel 1 in de Grant County-reeks met Sara
Linton in de hoofdrol. In het slaapstadje Grant
County ontstaat onrust als een jonge lerares wordt
verkracht en vermoord. De vrouw wordt gevonden
door Sara Linton, de plaatselijke kinderarts en
lijkschouwer. Samen met politiecommissaris Jeffrey
Tolliver, haar grote liefde van vroeger met wie ze op
gespannen voet staat, probeert ze het mysterie van
de moord op te lossen. Intussen verricht ook Lena,
de zus van het slachtoffer, op eigen houtje
speurwerk. Dan dient het volgende slachtoffer zich
aan… ‘Gruwelijke moordzaak, ingenieus plot, sterke
heldin.’ Kirkus Reviews ‘Nachtschade sleept je mee
en je hebt geen rust voor je weet hoe het afloopt.’
Avantgarde
In deze veelstemmige thriller wisselt een bedelarmband
voortdurend van eigenaar. Overal waar het gouden sieraad
opduikt zaait het dood en verderf onder de ongelukkige
vinders. Karin Slaughter - de koningin van de suspense heeft succesvolle thrillerauteurs uit de Verenigde Staten,
Engeland en Nederland uitgenodigd een bijdrage te leveren
aan dit bloedstollende kettingverhaal. Speciaal voor deze
bundel schreven zij een hoofdstuk dat zich afspeelt op hun
favoriete locatie. Een must voor iedere liefhebber van het
spannende boek.
Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 5
in de Grant County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol. Een
wandeling in de bossen neemt een sinistere wending als
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politiecommissaris Jeffrey Tolliver en kinderarts Sara Linton
op het lichaam van een meisje stuiten in een met aarde
bedekte kist. Ze ziet eruit alsof ze zich letterlijk is
doodgeschrokken. Als Sara het lichaam onderzoekt, ontdekt
ze iets gruwelijks, iets wat zelfs haar schokt. Rechercheur
Lena Adams wordt van vakantie teruggeroepen om met het
onderzoek te helpen. Al snel leidt het spoor naar een
naburige plaats, een geïsoleerde gemeenschap en een
huiveringwekkend geheim. ‘Topthriller: een knappe, zeer
onverwachte ontknoping. Het verhaal is meer dan spannend
en de karakters hebben diepgang.’ Crimezone ‘Razend
spannend.’ NRC Handelsblad
Met exclusieve inleiding van Karin Slaughter, speciaal
geschreven voor haar Nederlandse fans. Wanneer in een van
de beruchtste wijken van Atlanta een gruwelijke moord wordt
gepleegd op een prostituee, wordt speciaal agent Will Trent
van het Georgia Bureau ingeschakeld om op onderzoek uit te
gaan. Hij krijgt hulp van rechercheur Michael Ormwood, een
arrogante en driftige veteraan, en diens oude geliefde Angie
Polaski. De schokkende misdaad blijkt er één uit een reeks.
Op dezelfde dag dat er in Michaels achtertuin een nieuw lijk
wordt gevonden, duikt ex-gedetineerde John Shelley op, die
na twintig jaar gevangenschap wegens moord en
verkrachting op vrije voeten is gekomen. Plotseling lijkt de
sleutel tot de mysterieuze zaak dichterbij dan gedacht...
Triptiek is een angstaanjagende thriller zoals alleen Karin
Slaughter die kan schrijven, boordevol ijzingwekkende
scènes, complexe menselijke emoties en een overweldigende
ontknoping.
Inspecteur Will Trent lijkt, gesterkt door zijn liefde voor Sara
Linton, eindelijk afscheid te kunnen nemen van zijn verleden.
Maar wanneer zijn collega Amanda Wagner hem bewust
buiten het onderzoek naar de moord op een jonge studente
houdt, beseft hij dat de gebeurtenissen uit zijn jeugd hem
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nooit met rust zullen laten. Will verricht zijn eigen speurwerk
en keert daarvoor terug naar het weeshuis waar hij
opgroeide. Daar treft hij onverwacht Amanda aan...
‘Slaughter heeft een meesterstuk afgeleverd.’ – ???? VN
Detective & Thrillergids Een geweldige standalone-thriller van
de onbetwiste Queen of Crime: Karin Slaughter levert
eersteklas spanning. Ze dachten ermee weg te komen… Ze
hadden het mis. Leigh en haar zus Callie zijn geen slechte
mensen, maar op een avond meer dan twintig jaar geleden
hebben ze iets vreselijks gedaan. Het resulteerde in een
leven dat getekend werd door schuldgevoelens, verraad en
geheimen. Jaren later heeft Leigh, inmiddels werkzaam bij
een succesvol advocatenkantoor, de herinneringen aan die
avond verdrongen. Tot ze tegen haar wil gedwongen wordt
om een nieuwe cliënt aan te nemen en de grond onder haar
voeten wegvalt. Want de man weet wat er destijds is
gebeurd. Hij weet wat Leigh en Callie hebben gedaan. En
tenzij ze hem stoppen, zal hij hun levens verwoesten… Over
Valse getuige 'Plotseling duikt een gedeeld geheim weer op
in het leven van twee zussen, die nu de confrontatie moeten
aangaan met een duistere, angstaanjagende werkelijkheid.
Dit verhaal met zijn veelzijdige personages en vernuftige plot
grijpt je zo aan dat je het in één adem wilt uitlezen.
Slaughters allerbeste.' – Camilla Läckberg ‘Slaughter heeft
een meesterstuk afgeleverd met de doordachte intrige, de
indringende karakters, vloeiende dialogen en de
sneltreinvaart.’ –VN Detective & Thrillergids
Op haar eerste dag bij het politiekorps van Atlanta wordt Kate
Murphy geconfronteerd met de pesterijen en vooroordelen
van haar mannelijke collegas. Het is de slechtst mogelijke
dag om te beginnen: een seriemoordenaar die het heeft
voorzien op agenten heeft zojuist een nieuw slachtoffer
gemaakt en de stad lijkt een broeinest van geweld. Maar Kate
is niet de enige vrouw die het moeilijk heeft. Maggie Lawson
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stapte in de voetsporen van haar oom en haar broer om
zichzelf voor hen te bewijzen als politieagent. Als ze ontdekt
dat haar broer Jimmy feiten achterhoudt in zijn verklaring over
de aanslag besluit ze met haar nieuwe partner Kate op
onderzoek uit te gaan. Ondanks de tegenwerking van hun
mannelijke collegas volgen Maggie en Kate het spoor van
een moordenaar van wie ze zeker weten dat hij opnieuw zal
toeslaan. Maar wanneer? Het spoor leidt hen naar de
duisterste schaduwen van Atlanta, waar iemand zijn oog op
Kate heeft laten vallen
Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 3
in de Grant County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol. Op
de campus van een universiteit vinden enkele studenten
onder mysterieuze omstandigheden de dood. Terwijl
kinderarts en lijkschouwer Sara Linton het eerste lichaam
onderzoekt, wordt haar zus Tessa aangevallen. Sara’s exman Jeffrey Tolliver leidt het onderzoek, maar oudrechercheur Lena Adams verricht haar eigen speurwerk en
begeeft zich daarbij op gevaarlijk terrein… ‘Zo spannend dat
je ’s avonds niet in je bed belandt; dat kan alleen Karin
Slaughter.’ Libelle ‘Simpelweg een van de beste
hedendaagse thrillerauteurs.’ Gillian Flynn
Met exclusieve inleiding van Karin Slaughter, speciaal
geschreven voor haar Nederlandse fans. Een zwaar
toegetakelde vrouw wordt binnengebracht op de
Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis in Atlanta, waar Sara
Linton zojuist als arts is begonnen. Ze besluit om samen met
Will Trent en agente Faith Mitchell te achterhalen wat er is
gebeurd. Midden in de bossen ontdekken ze een
ondergrondse martelkamer, met daarin het verminkte lichaam
van een vrouw. Als kort hierop weer een vrouw verdwijnt,
wordt duidelijk dat de sadistische moordenaar niet van plan is
te stoppen...
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Speciaal agent Will Trent werkt al vijftien jaar voor het
Georgia Bureau of Investigation en is ervan overtuigd dat
er zoiets bestaat als de voorgevoelens van een agent.
Juist daarom zou hij altijd op zijn eigen intuïtie moeten
afgaan. Terwijl Will op surveillance is in de toiletten van
het Atlanta International Airport, hoort hij ineens een kind
wanhopig fluisteren: `Ik wil graag naar huis. Hier klopt
iets niet, Will voelt het tot in zijn botten. Maar voordat hij
in actie komt, zijn het meisje en de man die haar
begeleidt weer verdwenen. Na een telefoontje met zijn
collega s Amanda Wagner en Faith Mitchell wordt direct
een Amber Alert uitgestuurd. De drukste
passagiersluchthaven ter wereld wordt hermetisch
afgesloten van de buitenwereld en de geoliede machine
komt knarsend tot stilstand. Alles vanwege een
vermoeden dat een meisje van ongeveer zes ontvoerd
is. En Will moet ervoor zorgen dat ze gevonden wordt.
Jack Reacher en Will Trent. Twee keer zoveel actie.
Twee keer zoveel drama. Dubbel zoveel problemen...
Will Trent is bezig met een undercoveractie bij Fort
Knox. Zijn missie: het oplossen van een ruim twintig jaar
oude moordzaak. De naam van zijn verdachte: Jack
Reacher. Jack Reacher is in Fort Knox op een eigen
missie: hij probeert een crimineel verbond in het
Amerikaanse leger te ontmantelen. Maar dan verschijnt
Will Trent opeens ten tonele. De enige optie die Jack
Reacher en Will Trent hebben is samen te werken – als
dat lukt... Er is echter een veel grotere samenzwering
aan de gang – een situatie die noch de speciaal agent,
noch de ex-militair agent had kunnen voorzien.
Rechercheurs Will Trent en Faith Mitchell maken jacht
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op de ontvoerder van een 17-jarig meisje dat na een
bizarre moordpartij in haar eigen huis is gekidnapt.
Levensechte personages en bloedstollende spanning:
deel 4 in de Grant County-reeks met Sara Linton in de
hoofdrol. Een gewelddadige gijzeling houdt de inwoners
van Grant County in zijn greep. Kinderarts Sara Linton
en haar ex-man Jeffrey Tolliver bevinden zich onder de
gegijzelden. Is rechercheur Lena Adams wel de
aangewezen persoon om dit drama tot een goed einde
te brengen? Houdt de gijzeling verband met mysterieuze
gebeurtenissen uit het verleden? Heeft Jeffrey duistere
kanten die zelfs Sara niet kent? ‘Levensecht en
verslavend!’ Flair ‘Dit is misdaadliteratuur op zijn best.’
Michael Connelly
‘Optimale spanning, levensechte personages.’ – Harlan
Coben Privédetective Tess Monaghan wordt
ingeschakeld door Ruthie, een bekende van haar vader.
Een jaar geleden is Ruthies lijmsnuivende broer
doodgestoken in de gevangenis nadat hij had bekend
een tienermeisje te hebben vermoord. Ruthie vraagt
Tess om de identiteit van het vermoorde meisje te
achterhalen – in de hoop het verband tussen deze
moord en die op haar broer te ontdekken. Met niet meer
dan een paar aanwijzingen volgt Tess een gevaarlijk
spoor dat haar kriskras door Baltimore leidt. Met ieder
antwoord dat ze vindt, komen er echter meer vragen op
haar af. De belangrijkste: welke rol heeft haar eigen
vader in deze moordzaak gespeeld? Laura Lippman was
jarenlang journalist. Ze brak door met haar serie rond het
personage Tess Monaghan. Ze heeft alle belangrijke
prijzen in het thrillergenre gewonnen.
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3de plaats CPNB Top 100 Bestverkochte boeken van
2017! ***Genomineerd voor de Hebban Awards 2017 in
de categorie Beste Thriller.*** 'Gruwelijk knap
opgeschreven.' - 4 ???? in de Volkskrant Het zorgeloze
leven van zusjes Charlotte en Samantha Quinn en hun
ouders wordt wreed verstoord door een gruwelijke
aanslag. Hun moeder verliest daarbij het leven en hun
vader wordt nooit meer de oude. Achtentwintig jaar later:
Charlotte - de klassieke 'goede dochter' - is advocaat
geworden, in de voetsporen van haar vader. Dan is ze
getuige van een nieuwe aanslag, en de details van het
misdrijf halen de herinneringen naar boven die ze zo
lang heeft geprobeerd te onderdrukken. Want de
schokkende waarheid wil niet langer begraven blijven...
Over Goede dochter: ''Slaughter doet waar ze goed in is:
ze laat de lezer gruwelen.' - Elsevier 'Opnieuw een
huiveringwekkende thriller die nog lang nazindert.' Boeken Magazine 'Karin Slaughter verbluft opnieuw.
Haar beschrijving van geweld tegen vrouwen is
angstaanjagend, maar ook hun vechtlust geeft ze alle
eer.' - KnackFocus ‘Deze standalone bewijst opnieuw
Slaughters vermogen om verwikkelingen tussen
interessante karakters te verweven met een doorwrochte
plot.’ - ???? VN Thriller- & Detectivegids
Deel drie en vier van de Will Trentserie in één e-bundel.
(1) GENESIS Op een dag wordt een zwaar
toegetakelde, naakte vrouw binnengebracht in een van
de grootste ziekenhuizen van Atlanta. Ze belandt op de
Eerste Hulp bij arts Sara Linton, die na een persoonlijke
tragedie in Grant County een nieuw leven heeft
opgebouwd in Atlanta. Sara krijgt de vrouw niet uit haar
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gedachten en wil achterhalen wat er gebeurd is.
Wanneer speciaal agent Will Trent en agente Faith
Mitchell op de zaak worden gezet, besluiten ze hun
krachten te bundelen. Midden in de bossen ontdekken
ze een huiveringwekkende, ondergrondse martelkamer.
In de duistere ruimte treffen ze het gruwelijk verminkte
lichaam van een vrouw aan. Als kort hierop weer een
vrouw verdwijnt, wordt duidelijk dat de sadistische
moordenaar nog lang niet van plan is te stoppen... (2)
VERBROKEN Na lange tijd keert arts en lijkschouwer
Sara Linton voor een vakantie terug naar haar vroegere
woonplaats Grant County, waar ze geconfronteerd wordt
met de verdrinkingsdood van een jonge studente. De
enige verdachte in de zaak pleegt zelfmoord; in zijn cel
staat met bloed IK NIET op de muur geschreven. Sara
roept hulp in van speciaal agent Will Trent. Hij treft een
politieteam aan dat vastbesloten is de dood van de
gevangene in de doofpot te stoppen. Ook de
ondoorgrondelijke officier Lena Adams lijkt dingen voor
hem te verzwijgen. Hij begint zich af te vragen of zij iets
te maken heeft met de dood van Sara's echtgenoot, de
populaire politiechef Tolliver... Deze boeken zijn
afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Deel 7 STILLE ZONDE Will Trent wordt voor een
speciale opdracht ingezet als undercoveragent. Maar zijn
onderzoek naar een drugsdealer loopt niet als gepland
en hij komt er helemaal 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. Als Sara betrokken raakt bij dezelfde zaak als Will,
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duurt het niet lang tot het gevaar hen aan alle kanten
omringt… Deel 8 VERBORGEN Will Trent heeft al veel
gezien in zijn carrière, maar zo persoonlijk als deze zaak
is het zelden geweest. Dat beseft hij meteen zodra hij
een verlaten pakhuis binnengaat en het ernstig
toegetakelde lijk van een collega aantreft. Voor Will – en
voor patholoog-anatoom Sara Linton – wordt het nog
erger. Een vondst op de plaats delict onthult een
verband met Wills ingewikkelde verleden. De gevolgen
zullen zijn leven overhoop halen en ook dat van zijn
dierbaren, zijn collega’s en de mensen op wie hij jacht
maakt… Deel 9 LAATSTE WEDUWE Op een rustige
zondagmiddag worden Will Trent en Sara Linton
plotseling opgeschrikt door het geluid van explosies. Ze
gaan er natuurlijk direct op af, maar binnen no time loopt
alles volledig uit de hand: Sara wordt gekidnapt en Will
moet noodgedwongen undercover om haar te kunnen
redden. De situatie voert hen beiden naar een afgelegen
plek in de bergen, waar zich een radicale groepering met
moordzuchtige plannen ophoudt… Deze boeken zijn
afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
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