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Samenvatting De ijzersterke opvolger van DE DODEN HEBBEN GEEN VERHAAL.
Inspecteur Tommy Bergmann vindt in een appartement in Oslo een
zwaargewonde prostituee. De verwondingen van de vrouw lijken
verdacht veel op die van de slachtoffers van seriemoordenaar Anders
Rask, een eerdere zaak. Anders Rask zit echter opgesloten in een van
de zwaarst bewaakte tbs-klinieken...

Details Als inspecteur Tommy Bergmann een zwaargewonde prostituee aantreft in
een appartement in Oslo, voert zijn herinnering hem terug naar een zaak
tijdens zijn beginjaren bij de politie. De verwondingen van de jonge vrouw
lijken namelijk verontrustend veel op die van de slachtoffers van
seriemoordenaar Anders Rask, een onderwijzer die in de jaren tachtig dood en
verderf zaaide. Rask zit echter opgesloten in een van de zwaarst bewaakte
tbs-klinieken van het land en kan dus de dader niet zijn.

De moeder van een van de vermoorde meisjes leest in de krant over de zaak
van de prostituee. Ze is er zeker van dat Rask, haar dochters toenmalige
onderwijzer, ten onrechte veroordeeld is, en ze weet wie de echte dader is.

Maar hoe zeker ze ook van haar zaak is, ze kan er met geen mens over
spreken. Want als ze dat doet, zullen ook haar eigen geheimen naar boven
komen, van die noodlottige avond in 1988 toen haar dochter voor altijd
verdween.

Over de auteur
Gard Sveen (1969) werkt als senior adviseur bij het Noorse ministerie van
Defensie. Zijn debuut De doden hebben geen verhaal werd bekroond met
zowel de Gouden Revolver als de prestigieuze Glazen Sleutel, voor beste
Scandinavische thriller. De hitte van de hel is het tweede boek over
rechercheur Tommy Bergmann.
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Relevante links Boekgegevens

Citaten Is de beste thriller van dit jaar al geschreven? Ongelooflijk goed, deze
thriller van Gard Sveen. 
— TROUW over DE DODEN HEBBEN GEEN VERHAAL

Als Gard Sveen in staat is om nog zo'n ingenieuze plot te bedenken,
wordt het een hele grote in de thrillerwereld. 
— KNACK over DE DODEN HEBBEN GEEN VERHAAL
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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.
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