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OMSCHRIJVING

Rüya lag te slapen, op haar buik, in de aangenaam warme donkerte van het blauwgeruite dekbed dat met
zijn blauwe, zachte heuveltoppen en schaduwrijke dalen het hele bed bedekte.Met deze roman vestigde
Orhan Pamuk, voor wie er na De witte vesting en Het huis van de stilte nog aan twijfelden, definitief zijn
naam als een van de groten van de moderne letteren. Het zwarte boek gaat over Galip, een jonge advocaat
in Istanbul, die getrouwd is met zijn nichtje Rüya. Op een dag verdwijnt zij in het niets. Een spannende en
intrigerende zoektocht volgt, waarin Pamuk een prachtig Istanbul laat zien. Een moderne klassieker.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Galip, advocaat in Istanbul, is getrouwd met zijn nicht Rüya. Als zij op een dag verdwijnt, koestert hij de
sterke verdenking dat ze ervandoor is gegaan met haar ...

Het zwarte pad is het derde boek van Åsa Larsson in de serie over inspecteurs Anna-Maria Mella en Sven-
Erik Stålnacke en belastingrechtjuriste Rebecka Martinsson.

Lees „Het zwarte boek" door Orhan Pamuk met Rakuten Kobo. Galip, advocaat in Istanbul, is getrouwd
met zijn nicht Rüya. Als zij op een dag verdwijnt, koestert ...
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