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Samenvatting In het plattelandsstadje Kiewarra heerst extreme droogte waardoor het
land verdort en het vee sterft. De mensen zijn de wanhoop nabij. De
spanning wordt al helemaal ondraaglijk nadat er drie leden van een
gezin dood worden aangetroffen. Luke Hadlers zelfmoord — nadat hij
zijn vrouw en zoontje van het leven beroofde — laat iedereen
verbijsterd achter.

Details 'Weet je, als ik naar Luke Hadler kijk had hij het perfect voor elkaar:
fantastische vrouw, twee kinderen, een goede boerderij, respect in zijn
gemeenschap. Waarom zou zo'n man op een goede dag omslaan als een
blad aan een boom en zijn gezin vermoorden? Dat klopt niet. Ik kan maar
niet begrijpen hoe iemand als hij zoiets kan doen.'

Falk wreef met een hand over zijn mond en kin. Die voelde stoppelig aan. Hij
moest zich scheren. Luke loog. Jij loog.

'Raco,' zei hij. 'Je moet nog iets weten over Luke.'

Al twee jaar teistert droogte het plattelandsstadje Kiewarra. Het land verdort,
het vee sterft. Men is de wanhoop nabij. De spanning wordt ondraaglijk als
drie leden van een gezin dood worden aangetroffen. Luke Hadlers zelfmoord
— nadat hij zijn vrouw en zesjarige zoontje van het leven beroofde — laat
iedereen verbijsterd achter.

Aaron Falk keert terug naar het stadje waar hij opgroeide om de begrafenis
van zijn vroegere beste vriend bij te wonen. Hij raakt daar tegen wil en
betrokken bij het onderzoek naar de dramatische zaak. Als de vragen zich
beginnen op te stapelen en het wantrouwen groeit, wordt Falk gedwongen de
gemeenschap onder ogen te komen die hem twintig jaar geleden heeft
verstoten.

Over de auteur
Jane Harper heeft ruim dertien jaar als journalist gewerkt. De droogte, haar
thrillerdebuut, won in 2015 de Victorian Premier's Literary Award voor een nog
ongepubliceerd manuscript. De rechten zijn inmiddels aan 22 landen verkocht
en de filmrechten zijn gekocht door Reese Witherspoon en Pacific Standard.
Het werd na verschijnen in Australië nummer 1 in de bestsellerlijsten.

De droogte verschijnt 7 februari 2017.
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Relevante links Boekgegevens

Citaten 'Een van de meest verbluffende debuten die ik ooit gelezen heb. Elk
woord is zo goed als perfect.' 
— David Baldacci

'Een fenomenale misdaadroman. Je voelt de hitte, proeft het stof en
knijpt met je ogen tegen de zon als je dit leest.' 
— Michael Robotham

'Met DE DROOGTE neemt Jane Harper direct haar plek in binnen de
elite van de thrillerwereld. Geweldige personages, unieke en evocatieve
setting, een dijk van een plot. Dit boek heeft het allemaal.' 
— John Lescroart
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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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