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OMSCHRIJVING

Sinds de tragische dood van hun zoon zijn privédetective Cal Weaver en zijn vrouw uiteengedreven,
beiden verscheurd door verdriet. Tijdens een nachtelijke hoosbui vraagt een tienermeisje Cal om een lift.
Hij weet dat het voor een veertiger geen goed idee is om daarop in te gaan, maar hij stemt toch toe. Dat is
zijn eerste grote fout. Door zijn beslissing belandt Cal in een nachtmerrie vol pijn en verdenkingen. Er is
iets grondig mis in Griffon. Er zijn te veel geheimen, te veel leugens en doofpotten. Cal besluit ze een
voor een bloot te leggen. Dat is zijn tweede grote fout.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Nadat een privédetective een lift heeft gegeven aan een 16-jarig meisje, wordt zij als vermist gemeld en
wordt haar vriendin vermoord gevonden.

Speling waardoor greep op een raam wordt geboden om het te forceren. Geen inbraakwerende beglazing.
... Er is dus een stevigere tik vereist om het stuk te krijgen.

Voor het complete aanbod kijk op http://www ... Meezingen met Roodborstje tikt aan het raam kan via de
... Op Een Grote Paddestoel etc ...
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Lees verder...
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