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OMSCHRIJVING

De Leuvense kunstexpert Pieter Torfs wordt benaderd door een bloedmooie vrouw, Christina Jonckheere.
Zij wil Torfs inhuren om een expertise uit te voeren op een onbekend werk van de laatmiddeleeuwse
schilder Martin Schongauer. Torfs, die een passionele maar bizarre verhouding heeft met zijn assistente,
vermoedt dat er iets niet pluis is met het schilderij. Toch aanvaardt hij de opdracht als blijkt dat Christina
Jonckheere in meer geïnteresseerd is dan in een louter zakelijke relatie. Na een degelijk wetenschappelijk
onderzoek schrijft Torfs een echtheidscertificaat uit en wordt het werk voor een fortuin verkocht. Twee
weken later bengelt hij aan een koord in zijn huis. Zelfmoord op het eerste gezicht. Hoofdinspecteur
Thomas Berg bijt zich vast in het onderzoek en ontdekt dat er van zelfmoord geen sprake is. Als enkele
dagen later een tweede slachtoffer valt, zit de anders zo rustige universiteitsstad plots opgezadeld met een
dubbele moord.Jo Claes (1955) woont en werkt in Leuven. Hij schreef een aantal novelles en romans en
publiceerde bestsellers over mythologie, hagiografie en iconografie. Zijn schrijversloopbaan begon met
De Stenen Toren dat werd bekroond met de Debuutprijs.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De zaak Torfs | ISBN 9789089240132 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek
aanbod (tweedehands) boeken.

Een beeldschone vrouw, Christine Jonckheere, vraagt hem of hij een schilderij dat geschilderd zou zijn
door de laatmiddeleeuwse kunstenaar Martin Schongauer, op ...

De Leuvense kunstexpert Pieter Torfs wordt benaderd door een bloedmooie vrouw, Christina Jonckheere.
Zij wil Torfs inhuren om een expertise uit te voeren op een ...
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