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Samenvatting Ruth Rendell schreef meer dan zestig boeken, waarvan vele bestsellers
werden. Rendell ontving voor haar boeken verscheidene belangrijke
prijzen, waaronder de Silver, Gold en Diamond Daggers. Met haar
psychologische thriller DONKERE WEGEN sluit ze op een waardige
manier haar indrukwekkende oeuvre af. THE GUARDIAN en THE
INDEPENDENT verkozen haar allerlaatste boek tot een van de beste
thrillers van het jaar. DONKERE WEGEN verschijnt 4 juli.

Details Wanneer Carl een pakje afslankpillen aan zijn goede vriendin Stacey verkoopt,
en daarmee onbedoeld haar dood veroorzaakt, zet hij een opeenvolging van
catastrofale gebeurtenissen in gang. Het begint met uitvluchten, gaat over in
leugens en eindigt met moord…

Het eerste boek van Ruth Rendell (1930-2015) verscheen in 1964.
Wereldwijd wordt ze beschouwd als de ‘koningin van de misdaadliteratuur’.
Onder de naam Barbara Vine schreef ze vooral psychologische thrillers. Naast
haar schrijfcarrière had Rendell ook een politieke functie: sinds 1997 had ze
de titel barones, en een zetel in het Britse Hogerhuis.
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Citaten Absoluut een van de beste thrillerschrijfsters ooit. 
— Patricia Cornwell

Rendell was altijd op haar best wanneer ze haar lezers uit hun
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comfortzone wist te duwen met haar standalone psychologische thrillers 
— THE TIMES

Niemand overtreft Ruth Rendell wanneer het gaat over verhalen van
obsessie, instabiliteit en kwaadaardig toeval. 
— Stephen King

Ruth Rendells laatste boek leest als een donker sprookje – met normale
mensen die gedwongen worden om abnormale dingen te doen. 
— INDEPENDENT
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Over A.W. Bruna Fictie

A.W. Bruna Uitgevers is een van de grootste algemene boekenuitgeverijen
van Nederland. Sterke titels voor een breed publiek. Auteurs die door A.W.
Bruna Fictie worden uitgegeven zijn onder meer Paula Hawkins, John
Grisham, David Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer
en Jens Lapidus.
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