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OMSCHRIJVING

Een oude man gaat dood. Een priester neemt hem de laatste biecht af Wat volgt is het verbijsterende
verhaal van een moord en de levens die daardoor verwoest zijn. Alleen: de priester is geen priester.
Thomas Lyon, de held of liever antiheld van Wilde paarden, maakt films en zit met de bekentenis van de
oude man behoorlijk in zijn maag. Het maakt hem in zeker opzicht tot medeplichtige en dat terwijl hij zelf
net bezig is. Met een film die gaat over een onopgeloste moord!Het onderwerp van zijn film is de
verhanging van de vrouw van een jockey ruim een kwart eeuw daarvoor. Naarmate Lyon vordert met zijn
film vindt hij steeds meer tegenstanders tegenover zich. Sommigen blijken iets te maken te hebben met de
eerste, sommigen met de tweede moord. Er vinden aanslagen en overvallen plaats, en tot slot voert Dick
Francis zelfs wilde paarden ten tonele op het moment dat de echte moordenaar wordt ontmaskerd.Dick
Francis is nu drieënzeventig en geldt als 's werelds meest verkochte misdaadromanschrijver. Voor zijn
hele oeuvre ontving hij de hoogst zelden toegekende Crime Writers Association's Cartier Diamond
Dagger.Wilde paarden is rijker aan humor en ironie dan de overige thrillers van Dick Francis. Maar de
oude vaart en fascinerend opgebouwde spanning van de oude meester zijn ook meer dan aanwezig. Een
plot die we de jongere garde nog niet een, twee, drie zien verzinnen. Dit springlevende, vernuftige boek is
een aangename verrassing voor alle liefhebbers. -Times Literary Supplement-DickFrancis is een genie. -
LiteraryReview-Dick Francis is zoals we allemaal wel weten gewoon de beste thrillerauteur van het
moment. -The New York Times-
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Hallo StarFam! Je kunt op Jorvik een aantal verschillende reizende kooplui tegenkomen, en deze week
heeft een van hen zijn weg gevonden naar Firgrove samen met drie ...

Het wilde paard leefde vroeger van West-Europa tot in Centraal Azië. Wilde paarden leven in kleine
kudden die bestaan uit verscheidene merries met hun veulens. Het ...

Het paard (Equus ferus caballus) is een gedomesticeerd hoefdier uit de orde der onevenhoevigen, en de
familie der paardachtigen (Equidae). De wetenschappelijke naam ...
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