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Samenvatting Misdaadverslaggever Ellen Tamm heeft moeite de traumatische zaak
van de verdwenen Lycke te verwerken en keert terug naar haar
ouderlijk huis voor een korte break. Bij een tankstation vangt ze op dat
er in de buurt een toegetakeld lichaam is gevonden. Voor ze het weet
zit ze in de auto op weg naar een nieuwe zaak. Dit is de tweede thriller
van de Zweedse schrijfster Mikaela Bley over Ellen Tamm.

Details Op een hete zomerdag vertrekt misdaadverslaggever Ellen Tamm vanuit
Stockholm naar haar ouderlijk huis in Sörmland. Ze kan niet langer vluchten
voor haar verleden en voor de traumatische persoonlijke herinneringen die
naar boven kwamen toen ze werkte aan de zaak van het verdwenen meisje
Lycke.

Nu gaat ze terug naar waar het allemaal begon, toen ze acht jaar oud was en
haar tweelingzusje stierf.

Als Ellen langs de snelweg stopt om te tanken, hoort ze dat er niet ver
daarvandaan het lichaam van een zwaar toegetakelde vrouw is gevonden.
Niemand lijkt te weten wie ze was of wat ze in de omgeving deed. De
inwoners van het dorp zijn erg aangedaan door de moord. Ellen besluit zich in
de zaak te verdiepen en hoe dieper ze in het verhaal van de vrouw duikt, des
te meer ontdekt ze dat het idyllische dorpje duistere geheimen herbergt. Zoals
zo vaak blijken de dingen niet te zijn wat ze lijken. En dat geldt ook voor de
dood van haar zusje…

Mikaela Bley is geboren in Stockholm en woont daar samen met haar man
en twee kinderen. Ze werkte als inkoper voor het tv-station TV4 maar schrijft
nu fulltime. In haar debuut Dochter vermist maakten we kennis met
misdaadverslaggeefster Ellen Tamm. Donker water is haar tweede thriller
rondom deze sterke vrouwelijke hoofdpersoon.

Het boek verschijnt 7 maart 2017.

Titel: Donker water | Auteur: Mikaela Bley | Omvang: ca. 384 pag. | Prijs: €
17,50 | ɪsʙɴ: 978-94-005-0830-9 | Verschijnt: 7 maart 2017 | Ook leverbaar
als e-book | Prijs: € 11,99 | ɪsʙɴ: 978-90-449-7592-5 | Ook leverbaar als
audioboek | Prijs: € 17,50 | ɪsʙɴ: 978-90-461-7094-6 |
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Relevante links Boekgegevens

Citaten Indringend en beklemmend. 
— Hebban over DOCHTER VERMIST

Dikke kans dat je na lezing van dit boek met afgekloven nagels zit. Dat je
het weet. Een ware pageturner. 
— Veronica Magazine over DOCHTER VERMIST
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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.

Klik hier voor de laatste aanbiedingsbrochures.
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