
Daniel Cole 

Pracował jako ratownik medycz-
ny, działał także w Royal Society 
for the Prevention of Cruelty to 
Animals – organizacji charytatyw-

nej na rzecz obrony praw zwierząt 
– oraz w Royal National Lifeboat 
Institution pełniącej służbę rato-
wniczą na wodach przybrzeżnych 
Wielkiej Brytanii. Zadebiutował 
thrillerem Szmaciana lalka (Rag-
doll), który rozpoczyna trylogię          
o Williamie „Wolfie” Fawkesie. 
Przynęta to drugi tom serii, Koniec 
gry – finalny.  
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Książka 

dostępna także 

jako: 

Wszyscy sądzą, że Finlay Shaw, emerytowany 

policjant, popełnił samobójstwo. Ale William 

„Wolf” Fawkes jest innego zdania. Śledztwo,   

w  którym pomagają mu Emily Baxter i Alex 

Edmunds, zaczyna od prześwietlenia począt-

ków służby Shawa. Być może jego przeszłość 

skrywa coś, do czego funkcjonariusz nigdy nie 

zamierzał się przyznać… 

Poszukiwania ujawniają korupcję wśród 

służb, a sytuacja Wolfa zaczyna się kompli-

kować. Komuś wyraźnie zależy na tym, by nie 

zdążył ujawnić szczegółów sprawy… 

 

 

„Szeroki wachlarz bohaterów pełnych wad, 

niesłabnące tempo i idealna równowaga 

między rozlewem krwi i dowcipem”. 

Ali Land 

 

Zwieńczenie trylogii  
o detektywie Fawkesie 

Zamknięty pokój. Martwe ciało. 
Tajemnica, którą zabrano do grobu… 



Książki dostępne 

także jako  

Detektyw Emily Baxter wciąż nie może 

dojść do siebie po poprzednim śledz-

twie i po zniknięciu swojego przyjaciela 

Williama „Wolfa” Fawkesa. Pomimo 

oporów przed angażowaniem się               

w kolejną makabryczną sprawę zosta-

je wysłana do Nowego Jorku, gdzie ma 

się przyłączyć do nowej grupy ope-

racyjnej, którą tworzą połączone siły 

FBI, CIA i Scotland Yardu. Ogląda 

zdjęcia z miejsca zbrodni – wiszące nad 

jezdnią mostu Brooklińskiego wygięte  

w nienaturalnej pozie ciało mężczyzny, 

na którego piersi sprawca wyciął słowo 

„Przynęta”. 

 

 
„Niepokojąca, trzymająca w napięciu               
i niezwykle frapująca książka, która wciąg-
nęła mnie w swój świat bez reszty – tak, jak 
to potrafią tylko najlepszy thrillery. Brawo, 
Panie Cole!” 

John Hart 
 

„Szeroki wachlarz bohaterów pełnych 
wad, niesłabnące tempo i idealna równo-

waga między rozlewem krwi i dowcipem”. 
Ali Land 

 

 

Policjantka, która nikomu  
nie może zaufać.  

Morderca, który nie ma nic  
do stracenia. 

Sześć ofiar. Jedno ciało. 
Zero podejrzanych. 

Ktoś mówi ci, że zginiesz. 
I zdradza kiedy… 

Londyńska policja znajduje w niepozor-

nym mieszkaniu makabryczne zwłoki. 

Zabójca zawiesił pod sufitem ludzką ku-

kiełkę zszytą z ciał sześciu ofiar. Media 

prześcigają się w doniesieniach na te-

mat „szmacianej lalki”, a morderca 

pozostaje nieuchwytny. Co więcej – 

ogłasza listę swoich kolejnych ofiar 

wraz z datami ich planowanej śmierci. 

Do sprawy zostają przydzieleni Wil-

liam „Wolf” Fawkes, niedawno przywró-

cony do służby, oraz Emily Baxter, jego 

dawna partnerka. Czy uda im się wy-

śledzić zabójcę i ocalić niewinnych lu-

dzi, gdy świat obserwuje każdy ich 

ruch? 

 
„Szmaciana lalka to powieść całkowicie 
uzależniająca – genialne postaci i zabójczy 
zwrot akcji, którego kompletnie się nie spo-
dziewasz. Najlepszy debiut, jaki kiedy-
kolwiek czytałam”. 

Rachel Abbott 
 

„Byłem tą historią pochłonięty od samego 
niepokojącego początku po pełen napię-

cia finał. Wyśmienity thriller”. 
Peter Robinson 

„Potwornie genialne. Ciekawe, czy po przeczytaniu odważysz się  
zgasić światło!” Robert Bryndza 


