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Samenvatting

Na een uitstapje naar de Falklandeilanden – waar Sharon Boltons
vorige thriller KLEINE ZWARTE LEUGENS, bekroond met vijf sterren in
de VN’S DETECTIVE & THRILLERGIDS, zich afspeelde – zijn we deze

Postadres

keer terug in haar vertrouwde Londen. Ook Lacey Flint, het ijzersterke
personage van Bolton, is weer van de partij. HET DONKERSTE WATER
verschijnt op 9 januari 2018.
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Details

Lacey Flint heeft een woonboot op de Theems betrokken, en begint deel uit te
maken van de kleurrijke gemeenschap die in Londen op de rivier woont. Elke
dag zwemt ze ook in de Theems. Op een vroege zomerochtend vindt ze
tijdens het zwemmen een in doeken gewikkeld lichaam van een jonge vrouw.
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Het lijkt toeval – Lacey werkt sinds kort bij de rivierpolitie en weet hoeveel
lichamen er elk jaar uit de Theems gevist worden. Maar onderzoek lijkt aan te
tonen dat dit lichaam bedoeld was voor haar om te vinden. Ook al is ze geen
inspecteur meer, ze kan niet anders dan zich met deze zaak bemoeien...
Sharon Bolton (1960) woont in Londen, waar haar Lacey Flint-thrillers zich
grotendeels afspelen. Ze is winnaar van de Mary Higgins Clark Award en
genomineerd voor de ITW Thriller Award, de CWA Gold Dagger en de Barry
Award. Kleine zwarte leugens was een standalone thriller, Het donkerste
water is een los te lezen thriller met Lacey Flint in de hoofdrol.
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leverbaar als e-book | Prijs: € 13,99 | ɪsʙɴ: 978-90-449-7273-3 | Ook
leverbaar als luisterboek | Prijs: € 16,99 | ɪsʙɴ: 978-90-461-7152-3 |
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“ Boltons sfeerbeschrijvingen doen denken aan het beste Scandinavische
thrillerwerk.
— Trouw
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“ Bolton trakteert haar lezers opnieuw op zowel een spannend mysterie als
een fascinerend landschap. Deze keer is een hoofdrol weggelegd voor
de Theems: een modderige, vieze, dreigende rivier, die het leven en de
geschiedenis van Londen in zich draagt.
— The Huffington Post
“ ***** Met het donkere KLEINE ZWARTE LEUGENS is Sharon Bolton ver
boven zichzelf uitgestegen. Een vertelling over onmacht, schuld en
vergeving in een thriller van grote klasse.
— Vrij Nederland Detective- en Thrillergids
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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 Paula Hawkins, John
Grisham, David Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer
en Jens Lapidus.
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