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Samenvatting Twee beste vriendinnen raken betrokken bij een ongeval met dodelijke
afloop, één van hen verliest haar twee kinderen. De verwerking van dit
trauma is zo goed als onmogelijk op het kleine eiland waar ze wonen.
Al snel lopen de vuren hoog op... Sharon Bolton schreef een
huiveringwekkende standalone thriller.

Details Wat is het ergste wat je beste vriendin je kan aandoen?

Het was geen opzet. Een moment van onoplettendheid, een tragisch ongeval
– en twee kinderen komen om. Die van jou.

Op een eiland met maar weinig inwoners is het onmogelijk om de vrouw die je
leven kapot heeft gemaakt te ontlopen. Elke toevallige ontmoeting is een
pijnlijke herinnering aan alles wat je hebt verloren: je gezin, je toekomst, je
gezond verstand. Hoe lang duurt het dan nog voordat de gedachte aan wraak
onweerstaanbaar wordt?

Dus nu… wat is het ergste wat jij je beste vriendin kunt aandoen?

Over de auteur:

Sharon Bolton is winnaar van de Mary Higgins Clark Award en genomineerd
voor de ITW Thriller Award, de CWA Gold Dagger en de Barry Award.

Kleine zwarte leugens verschijnt 10 januari 2017.

Titel: Kleine zwarte leugens | Auteur: Sharon Bolton | Omvang: 416 pag.
| Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978-94-005-0806-4 | Verschijnt: 10 januari 2017 |
Ook leverbaar als e-book | Prijs: € 12,99 | ɪsʙɴ: 978-90-449-7577-2 |

Relevante links Boekgegevens

Citaten Wat dit boek echt speciaal maakt zijn Boltons levendige beschrijvingen
van de omgeving, of dat nu de natuur is of het claustrofobische
eilandleven. 
— The Guardian

Een duistere, griezelig goede thriller. Kruipt onder je huid en laat je niet
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meer los. 
— Paula Hawkins, auteur van HET MEISJE IN DE TREIN

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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