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In februari 2022 verschijnt het langverwachte laatste deel van de Rebecka
Martinsson-serie:

De zonden van onze vaders

⏲
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Åsa Larsson is een van de supersterren van de Zweedse misdaadliteratuur. Recent

werd bekendgemaakt dat ze met De zonden van onze vaders de Best Swedish

Crime Novel of the Year Award heeft gewonnen. Dat maakt dat vier van de zes

boeken in deze serie in de prijzen gevallen. Een ongeëvenaarde prestatie, wat haar

naam als topauteur van het genre bestendigt.

Over De zonden van onze vaders

In 1962 verdween de vader van de Zweedse bokskampioen Börje Ström spoorloos. Nu is zijn

lichaam gevonden, in de vriezer van een overleden alcoholist. Forensisch patholoog Lars

Pohjanen vraagt openbaar aanklager Rebecka Martinsson de verjaarde moordzaak te

onderzoeken.

 

De Zweedse Åsa Larsson (1966) debuteerde met de thriller Zonnestorm. Ze won met dit boek

de nationale thrillerprijs voor het beste debuut. Met haar tweede boek, Midzomernacht, won ze

de nationale prijs voor de beste misdaadroman. Ze is een van de supersterren van de Zweedse

misdaadliteratuur. Van haar psychologische thrillers, gevat in de Rebecka Martinsson-serie,

werden in Zweden miljoenen exemplaren verkocht.

Verrassende plotwendingen en spannend tot de laatste bladzijde. Åsa
Larssons specialiteit is het scherp en vakkundig neerzetten van personages.
Ze doet dit zo goed dat de personages werkelijk tot leven lijken te komen.
— Hebban (4 sterren)

Van de Rebecka Martinsson-serie werden in Nederland al 80.000 exemplaren

verkocht!

Ook als serie te zien op Netflix!

https://amboanthos.pr.co/images/414937


Als fan van Scandinavische thrillers, kan ik Åsa Larsson zeker aanraden.
— Vrouwenthrillers.nl

Neem voor meer informatie contact op met:

februari 2022 • € 22,99 • ca. 352 blz. • ISBN 978 90 263 5781 7 • oorspronkelijke titel Fädernas

missgärningar • oorspronkelijke uitgever Albert Bonniers • omslagontwerp Studio Jan de Boer

• verschijnt ook als e-book en luisterboek

Kelly van Mourik
Senior Publiciteitsmedewerker
kvanmourik@amboanthos.nl
0621573169

Ambo|Anthos

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_amboanthos
mailto:kvanmourik@amboanthos.nl
tel:0621573169
https://amboanthos.pr.co/
https://amboanthos.pr.co/

