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Samenvatting Jobien Berkouwer is voormalig hoofdinspecteur van politie, juriste en
werkzaam als profiler en adviseur op het gebied van stalking, afpersing
en bedreiging. Haar bijzondere werkachtergrond maakt
ZOMERMEISJES tot een levensechte en zenuwslopende
psychologische thriller over de jacht op een seriemoordenaar. Dé
zomerthriller van 2016.

Details Over het boek

'In het bos hoort niemand je schreeuwen.'

De jonge Amsterdamse rechercheur Lot van Dijk moet tot haar grote
teleurstelling aan de slag bij het korps Twente – ver weg van waar het volgens
haar allemaal gebeurt. Ze wordt gek van verveling, totdat tijdens een slepende
nachtdienst ineens het lijk van een tienermeisje wordt gevonden in een
afgelegen zouthuisje. Voor Lot is het al snel duidelijk dat het meisje onderdeel
is van de fantasie van een gevaarlijke seriemoordenaar. Ze weet zeker dat er
meer slachtoffers zullen volgen en staat te trappelen om aan haar eerste
echte zaak als profiler te beginnen. Door de mannelijke collega’s binnen het
korps, die haar specialisme met grote scepsis bekijken, wordt ze echter
behoorlijk tegengewerkt.

Dan wordt er een tweede slachtoffer gevonden. En moeten haar collega’s wel
naar haar luisteren.

Zomermeisjes is een zenuwslopende psychologische thriller over het werk
van een jonge profiler die de psyche van een seriemoordenaar tot de kern
probeert te ontrafelen. Hoe dieper ze graaft, hoe dichterbij ze komt. En hoe
groter het gevaar wordt...

Over de auteur

Jobien Berkouwer werkte 15 jaar in diverse functies voor de Nederlandse
politie. Ze is voormalig hoofdinspecteur van politie en juriste. Tegenwoordig is
ze werkzaam als profiler en adviseur voor bedrijven en particulieren bij het
oplossen van zaken als stalking, afpersing en bedreiging. Ze is getrouwd,
heeft een zoon en woont in Amsterdam. 

Titel: Zomermeisjes | Auteur: Jobien Berkouwer | Omvang: ca. 224 pag. |
Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978 94 005 0773 9 | Verschijnt: 7 juni 2016 | Ook
leverbaar als e-book |
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NB. Bij gebruik van de auteursfoto graag copyright vermelden: Mariel
Kolmschot.

Quotes

'Jobien Berkouwer, die de wereld van de recherche van binnenuit kent, geeft
in deze buitengewoon knap geschreven en meeslepende thriller een
waarheidsgetrouw inkijkje in de politiecultuur en het opsporingsonderzoek
naar een seriemoordenaar.'

— Jan Wilzing, Oud-hoofdcommissaris van Politie

'Dat een verhaal over een enge seriemoordenaar zich ook uitstekend buiten
de grote stad kan afspelen blijkt in Zomermeisjes, een razend knap
geconstrueerde psychologische politiethriller waarin profiler Lot van Dijk een
hoofdrol speelt in het Twentse rechercheonderzoek.'

— Carlo Schippers, Gedragskundige bij de Nationale Politie
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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.
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