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Samenvatting Opnieuw schrijft Suzanne Vermeer over herkenbare thema's in een
prachtige vakantiesetting. In Vermeers twintigste thriller HET
PARADIJS gaat een moeder op zoek naar haar vermiste zoon. Liza reist
af naar Corfu waar hij voor het laatst gezien is met een onbekend
meisje. Ze is vastbesloten om de waarheid te achterhalen en al
helemaal wanneer een jaar na de verdwijning een huiveringwekkende
vondst wordt gedaan.

Details Wanneer Liza Roozenboom te horen krijgt dat haar zoon Mark op het eiland
Corfu vermist is geraakt, stort haar wereld in. Mark is met een meisje dat hij
net had ontmoet gaan backpacken en sindsdien heeft niemand meer iets van
hem gehoord. Een wekenlange zoektocht levert niks op en de plaatselijke
politie probeert de zaak in de doofpot te stoppen. Verslagen en met talloze
onbeantwoorde vragen keert Liza onverrichter zake terug naar Nederland.

Dan krijgt ze een jaar later een telefoontje vanuit Griekenland.

Met behulp van de enige persoon die haar wel gelooft, gaat Liza op onderzoek
uit. Haar zoektocht leidt naar het eiland Kefalonia. Daar ontmoet ze een
oudere man die haar meer weet te vertellen. Over Mark, maar ook over Liza’s
eigen verleden…

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. 

Het paradijs verschijnt op 18 april 2017.
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Citaten Suzanne Vermeer is een fenomeen. 
— Hebban

Is de zomer compleet zonder een nieuwe thriller van Suzanne Vermeer?
Nee! 
— Margriet

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 Paula Hawkins, John
Grisham, David Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer
en Jens Lapidus.
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