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Samenvatting Een groep tieners ontdekt een lijk in een watertank van een afgelegen
boerderij. Tegen de tijd dat Lucas Davenport ter plaatse is zijn er 15
lichamen ontdekt en is het maar de vraag of het daar bij blijft. Jaar na
jaar zijn er misdaden gepleegd, elke zomer één, zonder dat iemand het
door had. De moordenaar is naar alle waarschijnlijkheid in de buurt te
vinden...

Details Op een mooie zomeravond heeft Layton Carlson jr. uit Red Wing, Minnesota
eindelijk eens geluk. Hij heeft de perfecte plek gevonden om alleen te zijn met
zijn vriendinnetje: een afgelegen boerderij midden tussen de maïsvelden. Er is
maar één probleem: de stank. Die is verschrikkelijk.

Layton belt de locale sheriff, en als die op onderzoek uitgaat vindt hij een lijk in
een watertank. En nog een, en nog een…

Tegen de tijd dat Lucas Davenport ter plaatse is, heeft de politie vijftien
lichamen gevonden. En het einde is nog niet in zicht.

De slachtoffers blijken te zijn vermoord over een jarenlange periode. Elke
zomer één moord, met de regelmaat van de klok. Hoe kon dit gebeuren
zonder dat iemand het ooit merkte? Een ding is zeker: de moordenaar woont
vlakbij. Het is waarschijnlijk iemand die ze elke dag tegenkomen…

Galgenveld verschijnt 9 augustus 2016.
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— De Volkskrant
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van Nederland. Sterke titels voor een breed publiek. Auteurs die door A.W.
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