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Samenvatting Naar aanleiding van een grootschalige inbraak wordt er een lijk
gevonden in een vakantiehuisje van een beroemde tv-persoonlijkheid.
Inspecteur William Wisting, een oude rot in het vak, wordt
geconfronteerd met een wanhopige dader. Het wordt persoonlijk als
zijn dochter intrek neemt in een huisje niet ver van de plaats delict...
Horst komt met een zeer complexe politiethriller die je nog lang bij zal
blijven.

Details Het kustlandschap is die herfst in een dichte mist gehuld, van de
vakantiehuisjes aan het loodgrijze water zijn de luiken gesloten. Ove Bakkerud
is van plan om hier nog eenmaal een rustig weekend door te brengen voordat
alles voor de winter wordt gesloten. Hij treft zijn huisje echter in chaos aan,
alles is door inbrekers vernield. En in het naastgelegen huisje ligt een ernstig
mishandelde, dode man.

Inspecteur William Wisting heeft al eerder groteske moorden meegemaakt.
Maar de wanhoop waarvan hij deze herfst in Stavern getuige is, is nieuw voor
hem. Alsof iemand alles te winnen en heel weinig te verliezen heeft. Daarom
is hij er erg op tegen dat zijn dochter Line haar intrek neemt in een huisje aan
de monding van de fjord. Zijn onrust wordt er niet minder op als ze
verschillende ernstig toegetakelde lijken aan de verlaten scherenkust
aantreffen. En de vogels vallen dood uit de lucht.

Over de auteur:

Jørn Lier Horst (1970) heeft zich met zijn bekroonde misdaadkwartet over
inspecteur William Wisting gevoegd bij de elite van de Scandinavische
thrillerschrijvers. Voordat hij zich fulltime aan het schrijven wijdde, werkte hij
als hoofd van de recherche in het Noorse district Vestfold. Van de boeken van
Jørn Lier Horst werden in Noorwegen al meer dan 1,5 miljoen exemplaren
verkocht.

Rode sneeuw verschijnt 18 oktober.

Titel: Rode sneeuw | Auteur: Jørn Lier Horst | Omvang: ca. 368 pag.| Prijs: €
19,99 | ɪsʙɴ: 978 94 005 0662 6 | Verschijnt: 18 oktober 2016 | Ook leverbaar
als e-book | Prijs: € 13,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7445 4
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Relevante links Boekgegevens

Citaten RODE SNEEUW is een goede, solide misdaadroman. 
— Varden

Een klassieke politiethriller van een auteur die weet waar hij het over
heeft. 
— Dagbladet

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.
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Bruna Fictie worden uitgegeven zijn onder meer John Grisham, David
Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer en Jens
Lapidus.
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