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SummercrimeSimon de Waal Schitterende verhalenbundel met bijdragen van de crème de la crème van de
Nederlandse misdaadliteratuur, die gepresenteerd zal worden aan de vooravond van De Maand van het
Spannende Boek Summercrime is het antwoord op de vraag die samensteller Simon de Waal stelde aan de
beste crimeschrijvers van Nederland en België: Wat gebeurt er als je de beste thrillerschrijvers van
Nederland en België elk een verhaal laat schrijven vanuit eenzelfde centraal punt. Wat voor verschillende
verhalen komen daaruit voort?Ergens staat een auto, in de duinen, met lichten aan en een deur halfopen.
En of dat nu in het begin, midden of eind van het verhaal is, en of het deel uitmaakt van het plot of niet, dat
mag iedere auteur voor zichzelf bepalenSummercrime is een zomerboek met daarin van ongeveer 12
topschrijvers uit Nederland en België een thrillerverhaal. Het boek zal uitkomen in de zomer van 2009 en
gepresenteerd worden tijdens twee grote feesten op het strand: een in Nederland en een in België. Een
feestavond met muziek, eten, drank, voordrachten en een spannende film in de nacht.Simon de waal |
Charles den Tex | Tomas Ross | Saskia Noort | Eva Noorlander | Bob Mendes | Annet de Jong | Loes den
Hollander | Bavo Dhooge | Luc Deflo | Patrick de Bruyn | René Appel
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Lebowski Uitgevers, 1 e druk, ISBN 9789048802289 , juni 2009, 300 pagina's, categorie Volwassenen.
Summercrime is het antwoord op de vraag: 'Wat gebeurt er als je ...

Summercrime. Schitterende verhalenbundel met bijdragen van de crème de la crème van de Nederlandse
misdaadliteratuur, die gepresenteerd zal worden aan de vooravond ...

Vandaag groot nieuws op deze site over Summercrime!!! En een unieke kans voor de bezoekers van
Ezzulia om een verhaal gepubliceerd te krijgen tussen de beste ...
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