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OMSCHRIJVING

Een tienermeisje vindt het lichaam van haar klasgenoot Tim Pieters. Wat er precies is gebeurd en wie de
moordenaar is, blijft een raadsel. Achttien jaar later wordt de zaak om politieke redenen opnieuw
onderzocht. Rechercheur Ella Marconi weet de identiteit van het meisje te achterhalen: Georgie Riley
werkt inmiddels als ambulanceverpleegkundige. Georgies getuigenis lijkt te kloppen, maar dan wordt Ella
gebeld door iemand die beweert dat Georgie meer weet dan ze loslaat. En is het toeval dat Georgies
partner op de ambulance op dezelfde school heeft gezeten? Ella"s twijfels nemen alleen maar toe als de
moeder van Tim Pieters ineens weigert mee te werken aan het onderzoek. Hoe dieper Ella in het verleden
duikt, hoe meer leugens en geheimen er boven tafel komen...
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Er is geen nieuwe Koude Oorlog tussen het Westen en Rusland, maar het vinden van 'raakvlakken' blijft
een uitdaging, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken ...

Zaken aandacht nodig voor de selectie van koude deformatie mallen. Met de ontwikkeling van het
verspanen van industrie, meer en meer onderdelen worden geproduceerd ...

Koude kernfusie - een ... je papegaait zonder kennis van zaken de Internet trollen na en je gaat kortzichtig
af op de bewering dat de natuurwetten koude kernfusie ...
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Lees verder...
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