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OMSCHRIJVING

In 1968 leidt Nick Becker het onderzoek naar de moord op Janelle Vonn, een vroegere
schoonheidskoningin die haar titel kwijtraakte toen ze voor Playboy poseerde. Maar Nicks herinneringen
aan Janelle gaan veel verder terug, naar toen zij pas vijf jaar oud was en Nick en zijn drie broers een vete
uitvochten met de broertjes-Vonn.Het is voor hem een extra stimulans om de man te pakken die haar heeft
onthoofd en het lichaam in een verlaten pakhuis heeft gedumpt.Vier decennia later komen Nick en zijn
broers erachter dat de man die Nick heeft gearresteerd en die veroordeeld is voor de moord, misschien
toch onschuldig is…Hoewel in California Girl een brute moord centraal staat, gaat dit verhaal vooral over
de invloed die deze misdaad heeft op de mensen die hem van dichtbij meemaken.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Single disponible sur toutes les plateformes de téléchargement : https://taxi5.lnk.to/Zola Extrait de la B.O
de Taxi 5, sortie le 6 Avril Prod by : DJ ...

Lyrics to "California Gurls" song by Katy Perry: Greetings, loved ones Let's take a journey I know a place
Where the grass is really greener Warm,...

The girl had been reported missing Sept. 6 from her San Clemente, California, home by her foster parent.
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CALIFORNIA GIRL
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