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OMSCHRIJVING

Wie vroeger in Mary King's Close stierf, had de pest. Maar nu is er iemand gemarteld en vermoord.
Inspecteur Rebus ziet een Ierse connectie, maar zijn meerderen willen daar niet aan. Het beroemde festival
trekt drommen toeristen en terreurdaden zijn dus een schrikbeeld voor het stadsbestuur.Maar het kan altijd
erger, concludeert Rebus als het schachtoffer geïdentificeerd wordt. Hij is de zoon van een notoire
gangster, die eigen ideeën heeft over wraak. 'Big Ger' Gafferty mag dan achter tralies zitten, zijn macht en
meedogenloosheid zijn nog even groot als vóór zijn arrestatie door John Rebus.Ian Rankin (Fife,
Schotland, 1960) is een van de beste Britse misdaadauteurs. Hij ontving in 2004 de prestigieuze Daimond
Dagger Award, de oeuvreprijs die alleen de grootste crimeschrijvers krijgen. Zijn Rebus-serie verschijnt in
vele talen.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Online vuurwerk kopen doet u bij Coppens Warenhuis. Koop online het mooiste en GOEDKOOPSTE
vuurwerk en kom afhalen in de winkel tijdens de afhaaldagen.

Leer veilig vuurwerk afsteken met het 4vuurwerkveilig lespakket! Meld je klas nu aan op VeiligheidNL.

Ga direct naar het forum >> Vuurwerkcrew.nl is een website gericht op vuurwerk en is DE website voor
en door vuurwerkliefhebbers! Wij zorgen als crew van 12 personen ...
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