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OMSCHRIJVING

Inspecteur Marchetti roept de hulp in van dr. Cree Black bij het onderzoek naar een skelet dat in de kelder
van een victoriaans huis is gevonden. Het lijkt erop dat de overledene het slachtoffer is geworden van de
aardbeving in San Francisco in 1906. De overblijfselen zijn naar Berkeley gestuurd voor onderzoek,
omdat de botten vreemde vergroeiingen laten zien. De forensisch-antropologen noemen de mysterieuze
overledene dan ook 'Wolfman'. Tijdens haar zoektocht naar het verhaal achter deze Wolfman, krijgt Cree
Black een oud dagboek in handen, geschreven door ene Lydia Schweitzer, waarin naar Wolfman wordt
verwezen. Het dagboek brengt op indringende wijze de onderkant van de samenleving in het San Francisco
van 1889 tot leven.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Tot op het bot. New York wordt geteisterd door de Knekelman, een demonische taxichauffeur die zijn
passagiers hun rit met de dood laten betalen. Bij elke moord geeft ...

In Tot Op Het Bot worden jonge meiden gevolgd die continu hun eetlust onderdrukken vanwege een niet
te doorbreken zelfbeeld. Deze week is Rafaela te zien, zij is 20 ...

Chef Johan Segers is vastberaden om alle geheimen te achterhalen die er bestaan over rundvlees. Vandaag
wil hij traditioneel stoofvlees klaarmaken en ...
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