HET KWAAD: 25e Lucas Davenport-thriller van de #1 New
York Times-bestsellerauteur John Sandford
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Samenvatting

Ze worden trekkers genoemd. Ze reizen van de ene staat naar de
andere, proberen wat geld te verdienen, maar plegen geen misdrijven.
Ze reizen gewoon graag. En nu is iemand ze aan het vermoorden... HET

Postadres

KWAAD, de 25e ijzersterke thriller van John Sandford, verschijnt op 1
augustus 2017. Van Sandford verschenen reeds 48 boeken, waarvan 25
thrillers in de Lucas Davenport-reeks. In 1986 won hij de Pulitzer Prize.
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Details

Lucas Davenports dochter Letty is tijdens de zomervakantie thuis van de
universiteit, wanneer ze wordt gebeld door een vrouwelijke trekker die ze in
San Francisco heeft leren kennen. De vrouw denkt dat iemand haar vrienden
vermoordt, dat ze zelfs weet wie dat doet, en nu wordt haar reisvriend vermist.
Ze is naar North Dakota gevlucht en weet zich geen raad.
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Letty laat haar vriendin naar Minnesota komen en wil haar ophalen. Lucas
vermoedt dat Letty wordt bespeeld, maar biedt desondanks aan om met haar
mee te gaan. Als hij het verhaal van de vrouw echter heeft aangehoord, begint
hij te geloven dat ze wellicht toch de waarheid spreekt.

Hij moest eens weten. In de daaropvolgende dagen wordt hij meegenomen op
een odyssee door een subcultuur die volkomen nieuw voor hem is, een reis
die niet alleen Letty en hemzelf in gevaar brengt, maar die misschien zelfs zijn
hele leven zal veranderen...

John Sandford is het pseudoniem voor journalist en Pulitzer Prize-winnaar
John Roswell Camp. Hij is een van de best gelezen thrillerschrijvers ter
wereld, van zijn hand verschenen reeds 48 boeken, waarvan 25 thrillers in de
Lucas Davenport-reeks. Sandford trad in 1971 als journalist in dienst bij The
Miami Herald, waar hij tot en met 1978 werkte, en stapte toen over naar de
St. Paul Pioneer-Press. In 1986 won hij de Pulitzer Prize.
Het kwaad verschijnt op 1 augustus 2017.
Titel: Het kwaad | Auteur: John Sandford | Omvang: 304 pagina's | Prijs: €
19,99 | ɪsʙɴ: 978-94-005-0730-2 | Verschijnt: 1 augustus 2017 | E-book:
978-90-449-7505-5 | Prijs: € 13,99 |
nb: graag bij gebruik van de auteursfoto fotograaf John Earle vermelden.
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Citaten

“ John Sandford is een auteur die zware misdaad geloofwaardig weet te
combineren met melodieuze melancholie.
— DE VOLKSKRANT
“ Als je Sandford nog niet gelezen hebt, mis je een van de beste auteurs
uit het genre.
— Stephen King, ENTERTAINMENT WEEKLY

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.
Klik hier voor de laatste aanbiedingsbrochures.
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