
NACHTVLINDER, een nieuwe thriller van forensisch
rechercheur Carina van Leeuwen
NACHTVLINDER, spannende en realistische thriller

Info Amsterdam | Gepubliceerd op: 22 maart 2016

Samenvatting NACHTVLINDER is het derde deel in de serie UNIT PLAATS DELICT van
Carina van Leeuwen. Carina werkt voor de politie Amsterdam en
schrijft spannende en realistische thrillers, gebaseerd op werkelijke
gebeurtenissen.

Details In een nachtclub in het chique Bezuidenhout overlijdt een prostituee na het
snuiven van witte heroïne. Voor de kust van Scheveningen vissen de
opvarenden van een vrachtschip uit Panama een dode duiker uit het water. Hij
heeft geen handen meer, geen voeten, en waar zijn gezicht zou moeten zitten,
bevindt zich een gapend gat. Op het terrein van een vakantiepark in Kijkduin
vindt een explosie plaats. Tussen de puinhopen van een van de villa’s wordt
het lichaam aangetroffen van een man. Op zijn telefoon staat een
afscheidsboodschap.

Drie schijnbaar opzichzelfstaande gebeurtenissen. Totdat forensisch
rechercheur Renee Spaan ontdekt dat er een verband bestaat…

NACHTVLINDER verschijnt op 3 mei 2016.
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**** Van Leeuwen heeft haar jarenlange ervaring als forensisch expert op
prima gedoseerde wijze doorvertaald naar deze thriller. 
— HEBBAN

Afbeeldingen

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
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