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Samenvatting Ruth Rendells sterke oeuvre binnen de misdaadliteratuur bevat nu ook
HET BUURMEISJE, een stand alone vol psychologische spanning.

Details Over het boek:

In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog werd onder de groene weilanden
van Loughton in Essex een netwerk van tunnels gegraven. Een groep
kinderen ontdekt die en maakt er hun geheime speelplek van. Zeventig jaar
later is de wereld veranderd. Ontwikkelaars hebben het groene landschap
voorgoed veranderd. Vrienden uit het verleden zijn getrouwd, gestorven,
verhuisd of verdwenen.

Bij de bouw van een nieuw huis wordt een vreselijke ontdekking gedaan, een
geheim dat tientallen jaren geleden begraven is. Een overbelaste politie-
inspecteur, die zijn handen meer dan vol heeft aan misdaden in het heden,
moet nu een mogelijke moordzaak gaan onderzoeken…

Over de auteur:

Ruth Rendell (1930-2015) schreef haar eerste boek in 1964. Wereldwijd werd
ze beschouwd als de ‘koningin van de misdaadliteratuur’. Onder het
pseudoniem Barbara Vine schreef ze vooral psychologische thrillers. Naast
haar schrijfcarrière had Rendell ook een politieke functie: sinds 1997 had ze
de titel barones, en een zetel in het Britse Hogerhuis.

Titel: Het buurmeisje | Auteur: Ruth Rendell | Omvang: ca. 280 pag.

| Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978 94 005 0619 0 | Verschijnt: 7 juni 2016 | Ook
leverbaar als e-book | Prijs: € 13,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7381 5

Citaten ‘Rendell is altijd op haar best geweest wanneer ze haar lezers uit hun
comfort zone weet te duwen met haar stand alone psychologische
thrillers… vintage Rendell en een perfecte kroon op haar 50-jarig
schrijversschap.' 
— THE TIMES
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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
Lapidus.
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