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Samenvatting Peter Robinsons SLACHTHUISBLUES is het 22ste deel in de
internationaal geprezen DCI Banks-serie. Deze sfeervolle detective
bevat zeer menselijke personages en een intrigerend en fantastisch
uitgewerkt plot.

Details Over het boek:

Drie ingrediënten voor moord…

In een oude hangar op een verlaten militair vliegveld wordt een verontrustende
vondst gedaan: een grote bloedvlek. Menselijk bloed. Van een lichaam is
echter geen spoor te vinden. Het lijkt in eerste instantie een opzichzelfstaand
mysterie, totdat DCI Alan Banks en zijn team te maken krijgen met de
spoorloze verdwijning van twee verdachten in een diefstalzaak. Het
politieonderzoek neemt vervolgens een lugubere wending wanneer een
vrachtwagen tijdens een hagelstorm verongelukt. Reddingswerkers vinden in
het wrak niet alleen het lichaam van de chauffeur, maar ook het lichaam van
iemand die al lang voor het ongeluk dood was…

Over de auteur:

Peter Robinson werd geboren in Yorkshire, Engeland. Na zijn studie Engels
aan de universiteit van Leeds verhuisde hij naar Canada, waar hij nog steeds
woont. Met zijn boeken won hij tweemaal de Arthur Ellis Award, de Macavity
Award, de Dagger in the Library, de Anthony Award, de Deense Palle
Rozenkrantz, de Grand Prix de Littérature Policière en de Martin Beck Award.
Overmacht , 18e deel in de DCI Banks-serie, werd verkozen tot UK Crime
Novel of the Year 2010. 

SLACHTHUISBLUES verschijnt op 12 april 2016.

Titel: Slachthuisblues | Auteur: Peter Robinson | Omvang: 448 pag. | Prijs: €
19,99 | ɪsʙɴ: 978-94-005-0703-6 | Verschijnt: 26 april 2016 | Ook leverbaar
als e-book |
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— Stephen King

‘Peter Robinson is een geweldenaar en Slachthuisblues laat zien
waarom. Opwindend, geraffineerd en aangrijpend. Zo spannend dat het
je met bonzend hart op het puntje van je stoel doet zitten. Dit moet je
lezen!’ 
— Tess Gerritsen

‘Op-en-top Robinson: een plot als een labyrint in combinatie met
vernuftig uitgewerkte personages.’ 
— Observer

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.

Klik hier voor de laatste aanbiedingsbrochures.
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