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Samenvatting Mikaela Bley, Zwedens grootste thrillerverrassing en publiekslieveling
van 2015, is de Zweedse Suzanne Vermeer. Haar debuut DOCHTER
VERMIST is een pageturner pur sang. Een meeslepend en ontroerend
verhaal met een geweldige vrouwelijke hoofdpersoon die je meteen in
je hart sluit.

'Een nagelbijter die niemand onberoerd laat.' - Adlibrisbloggen

Details ‘De dood, de dood, de dood,’ fluisterde Ellen toen hij buiten gehoorsafstand
was. Maar het was al te laat. Haar paniek werd alleen maar groter.'

Stockholm. Op een koude, regenachtige vrijdag in mei verdwijnt het achtjarige
meisje Lycke spoorloos. Alleen haar rugzakje wordt gevonden…

Op een steenworp afstand, in het hoofdkwartier van televisiezender TV4, volgt
misdaadverslaggever Ellen Tamm het nieuws over de verdwijningszaak met
grote belangstelling.

Ellen raakt geobsedeerd door de zoektocht naar Lycke. Met elk uur dat
verstrijkt voelt ze zich machtelozer. Gefrustreerd door corrupte politieagenten,
het vreemde gedrag van de gescheiden ouders van Lycke en de
ontmoedigende opmerkingen van haar collega’s probeert ze haar eigen
emoties onder controle te houden en de zaak zo professioneel mogelijk te
benaderen. Maar Lyckes verdwijning raakt haar persoonlijk, door een
gebeurtenis in haar eigen leven. De zaak dwingt haar de confrontatie aan te
gaan met haar verleden.

De tijd dringt. Waar is Lycke?

Over de auteur

Mikaela Bley is geboren in Stockholm en woont daar samen met haar man en
twee kinderen. Ze werkte als inkoper voor het tv-station TV4, maar schrijft nu
fulltime. Dochter vermist is haar debuut, een thriller met in de hoofdrol
misdaadverslaggeefster Ellen Tamm.

Het boek verschijnt 7 juni 2016.
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Relevante links Boekgegevens

Citaten Hoe dichter we bij de waarheid komen, hoe strakker de strop zich trekt
om de nekken van hen die het dichtst bij Lycke staan. Een bloedstollende
thriller. 
— HALMSTADSBLADET

De nieuwe Zweedse thrillerkoningin is opgestaan. Mikaela Bley is de
nieuwe ster tussen de Zweedse misdaadauteurs, en met velen van hen
veegt ze de vloer aan. 
— EXPRESSEN

Mikaela Bleys debuut is een nagelbijter die niemand onberoerd laat. 
— ADLIBRISBLOGGEN
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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.

Klik hier voor de laatste aanbiedingsbrochures.
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