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Samenvatting In Engeland is DE PIER sinds verschijning een bestseller en het wordt
daar veelvuldig vergeleken met HET MEISJE IN DE TREIN. De 21-jarige
Sophie verdween twintig jaar geleden. Haar beste vriendin Frankie
wordt al jaren geteisterd door nachtmerries over de verdwijning. Dan
krijgt Frankie een telefoontje van Sophies broer en keert na al die jaren
terug naar haar geboortedorp. DE PIER wordt de meest verontrustende
thriller van het jaar genoemd. Vanaf 11 april verkrijgbaar.

Details Bijna twee decennia geleden verdween de 21-jarige Sophie Collier. Ze werd
voor het laatst gezien op de oude victoriaanse pier in het kustplaatsje Oldcliffe.
Frankie Howe wordt al twintig jaar geteisterd door nachtmerries over de
verdwijning van haar beste vriendin. Maar wanneer ze een telefoontje krijgt
van Sophies broer, die haar vertelt dat er een lichaam is gevonden, weet ze
dat ze niet langer kan weglopen voor het verleden.

Angstig voor de emoties die loskomen als de oude wonden weer worden
opengereten, keert Frankie toch terug naar het dorp waar ze opgroeide. Wat
niemand daar weet, is dat Frankie een geheim met zich meedraagt. Maar wat
Frankie niet weet, is dat ze niet de enige is die iets verborgen houdt.

Claire Douglas werkte vijftien jaar als journalist voor vrouwentijdschriften en
landelijke dagbladen, maar ze droomde al van een schrijfcarrière toen ze
zeven jaar oud was. Haar wens werd vervuld toen ze de Marie Claire
debuutwedstrijd won met haar roman The Sisters. Ze woont in Bath met haar
man en twee kinderen.

Titel: De pier | Auteur: Claire Douglas | Omvang: ca. 336 pag. | Prijs: €
19,99 | ɪsʙɴ: 978 94 005 0832 3 | Verschijnt: 11 april 2017 | Ook leverbaar
als e-book | Prijs: € 13,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7594 9 | Ook leverbaar als
audioboek | Prijs: € 19,99 | ɪsʙɴ: 978 90 461 7116 5
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'Bezorgt je koude rillingen.' 
— Sunday Mirror

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.
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