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OMSCHRIJVING

Een fascinerende, gelaagde roman over een vader en een zoon, geheimen en leugens, verraad en de
zoektocht naar bevrijding in een cynische wereld. Bij het verschijnen van zijn eerste boek ontpopt de vader
van journalist Gabriel Santoro zich als zijn grootste criticus. Het thema lijkt onschuldig: het leven van een
Duitse vrouw die kort na de Tweede Wereldoorlog naar Colombia emigreerde. Maar de vader van Gabriel
voelt zich verraden door het boek van zijn zoon. Blijkbaar bevat het meer dan Gabriel zelf beseft.
Langzamerhand begint hij te ontdekken wat dat is. Terwijl hij tot de kern van zijn vaders leven doordringt,
stuit hij op nieuwe feiten: hoe de oorlog aan de andere kant van de oceaan het leven van de Colombianen
binnendrong, en hoe de gebeurtenissen in de jaren veertig in Europa hele families in Colombia
verscheurden, levens verwoestten en de toekomst verruïneerden.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Een politie-inspecteur is in de rechtszaal beticht van meineed. Zijn dienst ligt steeds meer onder vuur. De
strijd tegen drugssmokkel wordt gehinderd door ...

Een fascinerende, gelaagde roman over een vader en een zoon, geheimen en leugens, verraad en de
zoektocht naar bevrijding in een cynische wereld. Bij het...

Onkosten van de informant en kosten van het transport werden in enkele gevallen door de criminele
organisatie betaald.
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Lees verder...
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