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Samenvatting LAWINEGEVAAR vertelt het verhaal van advocate Chantal Donkers. Na
het winnen van een spraakmakende zaak met veel media-aandacht
hoort ze ineens bij de 'groten'. Ze ontdekt al snel dat de roem ook een
keerzijde heeft als ze te maken krijgt met een stalker. Om te
ontsnappen aan de stress gaat ze op skivakantie naar Zwitserland. Een
week voor vertrek staat er een meisje op de stoep dat beweert de
dochter te zijn van Amber, Chantals zus. Het meisje stapt naar binnen
met de woorden: 'Mama zegt dat ik bij jou veilig ben.'

Details Advocate Chantal Donkers breekt definitief door als succesvol
strafrechtadvocate na het winnen van een spraakmakende zaak die veel
media-aandacht genereert. Ineens hoort ze bij ‘de groten’ en is ze een graag
geziene gast in nieuws- en actualiteitenprogramma’s. Dat de roem ook een
keerzijde heeft, ontdekt ze als ze te maken krijgt met een stalker.

Om even te ontsnappen aan alle stress en drukte boekt Chantal een
skivakantie naar Zwitserland met haar vriend Niels. Maar een week voor
vertrek gaat ’s avonds de deurbel. Er staat een meisje op de stoep dat beweert
de dochter te zijn van Chantals jongere zus Amber. De zus met wie ze al ruim
tien jaar geen contact meer heeft. Het meisje stelt zich voor als Fenna en
stapt naar binnen met de woorden: ‘Mama zegt dat ik bij jou veilig ben.’

Over de auteur
Suzanne Vermeer is het pseudoniem van de in juni 2011 overleden auteur
Paul Goeken. In overleg met zijn familie is besloten om de boeken van
Suzanne Vermeer voort te zetten. Alle titels van Vermeer zijn in de
bestsellerlijst verschenen en twee titels werden genomineerd voor de NS
Publieksprijs.
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Relevante links Boekgegevens
Volg Suzanne Vermeer op
Facebook

Citaten Een aanrader voor iedereen die van spanning, romantiek en vriendschap
houdt! 
— Chicklit.nl over SNEEUWENGELEN

De sneeuw, de romantiek en de spanning maken het verhaal compleet
en passend bij het seizoen waarin het boek uitkomt. Heerlijke winterse
kost! 
— Vrouwenthrillers.nl over SNEEUWENGELEN

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.

Klik hier voor de laatste aanbiedingsbrochures.

“

“

powered by 

https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_awbrunafictie
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/36274/images/226187-Lawinegevaar-99e3d5-large-1475497804.jpg
https://www.awbruna.nl/aanbiedingsbrochures/
https://www.facebook.com/SuzanneVermeerFanpage/
https://issuu.com/awbruna/docs/najaarsaanbieding_2016_awb/37

