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OMSCHRIJVING

"Een geweldige schrijfster. Haar verhalen zijn vanaf de eerste pagina verslavend.' -Karin Slaughter"Ik kon
niet meer stoppen met lezen.' - Tess Gerritsen"Een spannende en vooral knap geconstrueerde thriller die in
één ruk uit wilt lezen.' **** - Anita Terpstra in Leeuwarder Courant"Gardner schrijft in enorm tempo,
minimaal een boek per jaar, zonder dat de kwaliteit eronder lijdt. De lezer tast een – onderhoudend – boek
lang volledig in het duister. Uiteindelijk blijkt de meerlaagse ontknoping even logisch als verrassend te
zijn. Zo hoort het in een goede whodunnit. Ga zo voort, Gardner!' - VN Detective & Thrillergids"Goed
geschreven.' - Algemeen Dagblad"Lisa Gardner weet hoe ze de plot van een spannend verhaal met
verrassende wendingen moet steken. Dat bewijst Tot op de bodem ruimschoots.' -Het Nieuwsblad"Lisa
Gardner is een van Amerika's verrassendste thrillerschrijfsters. Het lijkt alsof ze zich met elk boek
opnieuw heruitvindt. Spannend tot op de laatste bladzijde.' -Feeling"Tot op de bodem is een sterk verhaal
dat je, ondanks het wat mindere eerste deel, met een beklemmend gevoel de bladzijden doet omslaan en je
uiteindelijk met een diepe zucht het boek doet dichtklappen. De geheimen zijn ontrafeld en de mysteries
zijn opgelost. Dit alles met een happy end!' **** - Hebban"Gardner wordt door vakgenoten als Karin
Slaughter en Tess Gerritsen gezien als de Queen of Crime. Geheel terecht, zo blijkt ook nu weer.' -
Veronica Magazine"Een raadselachtige, psychologische thriller met een spanningsboog die dwingt tot
doorlezen. ogenschijnlijk normale mensen en gebeurtenissen die een diep geworteld trauma verborgen
houden dat zich een weg naar boven baant.' **** -HDC Media (Leidsch Dagblad / Gooi & Eemlander /
Noordhollands Dagblad)"Geweldig spannende, ingenieus opgebouwde én knap geschreven thriller, waar je
met plezier een nachtje of twee je slaap voor laat.' -Het Laatste Nieuws"De neiging om snel door te
bladeren lokt. Niet doen Blijf lezen. Blijf puzzelen. Uitgesteld genot is een zoete beloning.' - Zin"Tot op
de bodem is een originele en spannende thriller. Er zijn veel onverwachte ontwikkelingen en het verhaal is
met vaart geschreven. Het is begrijpelijk dat Lisa Gardner al vele jaren een grote schare fans heeft.' **** -
Naadspace
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Tijdens deze wandeling brengen we je naar plekken waar je aan de bodem de geschiedenis van het
landschap kunt aflezen. Loop mee en leer Vries tot op de bodem kennen.

Tot op de bodem is de vertaling van Deeper than Blue van Jill Hucklesby. Annemarie de Vries vertaalde
deze sterke en aangrijpende jeugdroman over verlies en het ...

Tot op de bodem: Op wonderlijke wijze heeft Nicole Frank een auto-ongeluk overleefd. Als de politie
haar verhoort, heeft ze het over een klein meisje dat bij...
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