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Een man gooit vanaf een brug een baksteen op een passerende auto. Met fatale gevolgen. De bestuurster
van de auto erachter ontsnapt ternauwernood aan de dood. Maar niet voor lang… Ze wordt vlakbij huis
dood aangetroffen, vermoord met een baksteen. Inspecteur Wexford wordt door deze moorden
geconfronteerd met zijn eigen angsten. Hoe zou hij reageren als een van zijn dochters vermoord zou
worden? Door de moordzaken verslechterd zijn huwelijk en wanneer hij ook nog een journalist achter
zich aan krijgt, heeft hij het helemaal gehad…Een man gooit vanaf een brug een baksteen op een
passerende auto. Met fatale gevolgen. De bestuurster van de auto erachter ontsnapt ternauwernood aan de
dood. Maar niet voor lang… Ze wordt vlakbij huis dood aangetroffen, vermoord met een baksteen.
Inspecteur Wexford wordt door deze moorden geconfronteerd met zijn eigen angsten. Hoe zou hij
reageren als een van zijn dochters vermoord zou worden? Door de moordzaken verslechterd zijn huwelijk
en wanneer hij ook nog een journalist achter zich aan krijgt, heeft hij het helemaal gehad…
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Levenslange lotsverbintenis Het CDA en de kleine christelijke partijen zijn tegen, zo bleek
woensdagavond.

Lotsverbintenis | ISBN 9789044962437 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek
aanbod (tweedehands) boeken.

Ruth Rendell - Lotsverbintenis Nathalie's Verkoophoekje. NIEUW afhalen of verzenden (Bpost of Kiala)
- kosten en risico voor de koper. € 3,00. ...



3

LOTSVERBINTENIS

Lees verder...

http://pdfmonster.space/dan/14239

	Lotsverbintenis PDF
	Ruth Rendell
	Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.
	1
	OMSCHRIJVING
	2
	WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
	3
	LOTSVERBINTENIS



