De enige echte koningin van de winterthriller: Suzanne
Vermeer - WINTERNACHT
Heerlijke winterse kost!
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Samenvatting

Bestsellerauteur Suzanne Vermeer neemt de lezer in WINTERNACHT
mee naar het winterse, besneeuwde Canada. psychologe Karin ter Duin
reist met haar zoontje naar Canada om haar biologische vader te
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ontmoeten. Eenmaal daar raakt ze betrokken bij een verdwijningszaak
van een vijfjarig meisje. In de weken die volgen, verdwijnen er nog
meer kinderen. WINTERNACHT verschijnt op 14 november.
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Details

Psychologe Karin ter Duin krijgt op haar vijfendertigste te horen dat ze is
geadopteerd. Haar biologische vader ligt op sterven en wil haar nog eenmaal
zien, en dus vertrekt Karin samen met haar dove zoontje Sam naar de
Canadese stad Ottawa. Op de dag van aankomst heeft echter niemand tijd
voor haar. Iedereen is in rep en roer omdat een meisje uit The Glebe, de wijk
waar haar familie woont, wordt vermist. De vijfjarige Liv Tremblay was met
haar ouders en broertje aan het wandelen in een nabijgelegen natuurpark toen
ze in een moment van onoplettendheid verdween.
Voordat ze het goed en wel in de gaten heeft, raakt Karin betrokken bij de
zaak. En in de weken die volgen, verdwijnen er nog meer kinderen…
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.
WINTERNACHT verschijnt op 14 november.
Titel: Winternacht | Auteur: Suzanne Vermeer | Omvang: ca. 312 pag. | Prijs:
€ 15,- | ɪsʙɴ: 978 94 005 0842 2 | Verschijnt: 14 november 2017 | Ook
leverbaar als e-book | Prijs: € 9,99 | ɪsʙɴ: 978 90 461 7143 1 | Ook leverbaar
als audioboek | Prijs: € 14,99 | ɪsʙɴ: 978 90 461 7143 1

Relevante links

Boekgegevens
Volg Suzanne Vermeer op
Facebook

Marije Lenstra
Marije.lenstra@awbruna.nl
Telefoon: + 31 (0)20 218 1605
Mobiel: +31 (0)6 2120 9450

Citaten

“ 'Suzanne Vermeer bezorgt je koude rillingen.'
— VIVA
“ 'Heerlijke winterse kost.'
— Vrouwenthrillers.nl over LAWINEGEVAAR

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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