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OMSCHRIJVING

In een oude victoriaanse crypte in Londen wordt het lichaam van bestsellerauteur Joe Logan gevonden. Hij
is door zijn hoofd geschoten en blijkt gecastreerd te zijn. Rechercheur Mark Tartaglia denkt dat het om een
persoonlijke afrekening gaat, maar het onderzoek naar Logans verleden verloopt moeizaam. Dan wordt het
lichaam van een tweede man gevonden in een boothuis aan de Theems. Hij is op dezelfde wijze vermoord
als Logan. De mannen waren studiegenoten en deelden een woning.Tartaglia vermoedt dat het manuscript
van Logans debuutroman, over vijf studenten die een vreselijk geheim delen, kan helpen bij het oplossen
van de moorden. Tartaglia gaat op zoek naar de andere drie studenten. Is een van hen de moordenaar, of
loopt ook hun leven gevaar?
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Winter in de polder -- het gevoel om buiten toch binnen te zijn. Winter in Holland; sneeuw op het
IJsselmeer, witte vlekken op grauw ijs

Spike Lee is het duidelijkste voorbeeld van een Amerikaanse regisseur die zijn woede over wat er mis is in
zijn land niet verbergt. Zijn nieuwe film, de ...

Je kunt namelijk ook kwaad worden over het feit dat een ander jou kwetst. En dan word je dus kwaad om
het 'gebrek aan inzicht' de ander ...
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Lees verder...
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