
Trefwoorden: Het Duister Van De Maan download gratis pdf, Het Duister Van De Maanboek pdf gratis, Het Duister Van De Maan lees online,
Het Duister Van De Maan torrent, Het Duister Van De Maan epub gratis in het Nederlands, Het Duister Van De Maan mobi compleet

Het Duister Van De Maan PDF

John Sandford

Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden
via de onderstaande link.

Schrijver: John Sandford 
ISBN-10: 9789046114346

Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3303 KB

http://pdfmonster.space/nl/15811


1

OMSCHRIJVING

Drie jaar geleden werd Virgil Flowers door Lucas Davenport gerekruteerd voor het Bureau
Misdaadbestrijding van Minnesota. Davenport beloofde hem dat hij alleen met de ernstigste misdrijven te
maken zou krijgen. En inderdaad, sindsdien heeft Virgil alleen maar met zware misdaden te maken gehad.
Maar nog nooit met een zaak als deze…In het stadje Bluestem, waar iedereen elkaar kent, brandt een
afgelegen huis tot de grond toe af. Judd, de eigenaar, zit in het huis opgesloten en kan niet ontsnappen.
Gaandeweg komt Virgil erachter dat er vele redenen zijn om Judd te haten. Jaren geleden heeft hij een
groot aantal boeren tot bankroet gebracht, een enkeling pleegde hierom zelfs zelfmoord. En er doen vele
geruchten de ronde, over affaires met getrouwde vrouwen, en over een buitenechtelijke dochter. Waar het
volgens Virgil op neerkomt, is dat je hard zult moeten zoeken om iemand te vinden die geen hekel had aan
Judd.John Sandford is het pseudoniem voor journalist en Pulitzer Prize-winnaar John Camp. Hij is een
van de best gelezen thrillerschrijvers ter wereld en alleen al in Nederland en Vlaanderen zijn er meer dan
300.000 exemplaren van zijn boeken verkocht. Hij schreef zeventien thrillers in de Lucas Davenport-
reeks, daarnaast schreef hij nog zeven andere thrillers. John Sandford woont in Minnesota.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Hekate (nieuwe maan) is de duistere maangodin, ... In de horoscoop van de man draagt de Maan bij tot het
beeld dat hij van een vrouw heeft, ...

Wandelen in het duister door dit gebied, in het licht van de volle maan, is een ervaring apart. ... De maan is
zo fel dat het schaduwen van de berken op het pad werpt.

Het duister van de maan has 25,053 ratings and 1,130 reviews. James said: Dark of the Moon is the book
that introduces Virgil Flowers, the second major s...
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