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Samenvatting Ik ben het onderwerp van schreeuwerige krantenkoppen en gruwelijke
verhalen. Ik ben een van de vier Black-Eyed Susans. Degene die geluk
heeft gehad.

‘Fris, ontroerend, spannend, onvoorspelbaar, geestig en een van de
effectiefste Amerikaanse thrillers van de laatste tijd.’ - NRC
HANDELSBLAD

BLACK-EYED SUSANS verschijnt op 19 april 2016.

Details Op haar zestiende werd Tessa Cartwright door een seriemoordenaar voor
dood achtergelaten op een akker in Texas, samen met de lichamen van drie
andere slachtoffers. Ze was de enige overlevende, met slechts vage
herinneringen aan wat haar was overkomen. Vanaf die dag stond zij bekend
als een van de ‘Black-Eyed Susans’, een bijnaam die verwees naar de
bloemen die groeiden op de vindplaats van de meisjes. Het was Tessa’s
verklaring die de dader in de dodencel deed belanden. Althans, dat dacht ze…

Bijna twintig jaar later ontdekt Tessa bij haar huis een veld vers geplante,
bloeiende Black-Eyed Susans. Ze gelooft dat het een teken is van de
moordenaar, die nog vrij rondloopt. Bang geworden dat door haar nu een
onschuldige vastzit, besluit ze de verdediging te helpen. Maar ze wordt
geplaagd door flarden van herinneringen en vreest voor de veiligheid van haar
dochter. Wat niemand weet is dat het angstige, fragiele meisje dat Tessa was,
een muur van geheimen om zich heen heeft gebouwd.

Over de auteur

Julia Heaberlin is thrillerauteur en journalist. Ze werkte voor diverse kranten,
zoals The Detroit News en The Dallas Morning News, en was
verantwoordelijk voor een reeks artikelen over de moord op een aantal
willekeurig gekozen meisjes en vrouwen, wier lichamen in de woestijn van
Mexico waren begraven. Een andere reeks betrof vrouwen die het slachtoffer
waren van huiselijk geweld. Momenteel schrijft Heaberlin aan een nieuwe
thriller.
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Citaten Een fantastisch en fascinerend en bijzonder goed geschreven boek. 
— HEBBAN CRIMEZONE

Een thriller waardoor je weer beseft waarom je van thrillers houdt. Dit
mag je niet missen. 
— THE GUARDIAN

Een fantastisch verhaal in combinatie met een minstens zo goede
schrijfstijl en superieure spanningsopbouw. 
— THE TIMES - Book of the month

Een prachtige, intense thriller over overleven en hoop. Ten zeerste
aangeraden. 
— WILLIAM LANDAY

Een van de meest stijlvolle thrillers die je dit jaar zult lezen. 
— DAILY & SUNDAY EXPRESS
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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 John Grisham, David
Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer en Jens
Lapidus.

Kik hier voor de boeken die in het najaar van 2015 zullen gaan verschijnen.
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