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OMSCHRIJVING

De advocate Sarah Hartley, verruilt de constante druk van een advocatenkantoor in Londen voor de rust
van een bescheiden firma in een klein dorpje. Het enige wat Sarah nu Wil is haar nieuwe baan, haar nieuwe
vriend en haar comfortabele leventje behouden.Aanvankelijk lukt dat zonder problemen. Ze leert het plaat
sj1e, de mensen en de lokale gewoonten kennen. ook, haar nieuwe, baan bevalt haar uitstekend. sommige
zaken die haar 'firma behartigt lijken weliswaar wat duister, maar er ligt tenslotte een dunne scheidslijn
tussen belangenbehartiging en criminele praktijken: tussen professionele ethiek en simpele diefstal.Maar
als op het advocatenkantoor op mysterieuze, wijze dossiers verdwijnen en personen vermist raken, wordt
Sarah meegesleept door een maalstroom van gekonkel, halve waarheden en onrechtmatige erfenissen.
Verbeten gaat ze op onderzoek uit. op sommigen mag ze dan hardvochtig overkomen, ze heeft wel een
zeer sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Ze zal dan ook niet rusten tot ze de waarheid heeft
gevonden.Maar als ze had geweten op welke manier ze: met haar eigen verleden geconfronteerd zou
worden, was ze waarschijnlijk nooit aan haar zoektocht begonnen...Eerder verscheen van Gregory Hall bij
UitgeveriJBM8H Duister verleden, waarover de pers schreef:'Een schitterende mengeling van romantiek,
spanning en wetenschappelijke geheimen, met een onweerstaanbaar intrigerende plot.' - Robert
Goddard"Een goed vertelde, spannende thriller waar Engelsen het patent op hebben.' - Vrij Nederland'Een
hoogst indrukwekkend debuut...' - The Sunday Times



2

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Bloedverwantschap is de relatie tussen 2 personen van wie de 1 van de ander afstamt. Of 2 personen die
niet van elkaar afstammen maar wel een gemeenschappelijke ...

15 februari 2012. Vraag nummer: 27495. Aanverwanten wie vallen daar onder? Antwoord: Geachte heer,
Aanverwanten zijn familieleden waar geen bloedband mee is, die ...

Bloedverwantschap of consanguiniteit (letterlijk: gemeenschappelijk bloed) is de relatie tussen twee
personen die een gemeenschappelijke voorouder hebben.
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