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LentekriebelsOveramstel Uitgevers

Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert
de avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar
verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag
een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een
voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van haar
leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom
roept ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als
hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een
vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft
daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het
slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.'
Vriendin
Lentekriebels
De Cock, rechercheur van het bekende Amsterdamse politiebureau in de Warmoesstraat, raakt met zijn
collega Vledder betrokken bij een misdaad die even actueel als mysterieus is. Een wetenschapsman
wordt vermoord in zijn kantoor gevonden. Hij was de oprichter van een brain trust, een groep geleerde
mannen die kennis en wetenschap uitwisselen en met een nieuwe uitvinding geld willen verdienen. Wie
is de moordenaar? Zijn vrouw? Of een collega van de brain trust? Of is er spionage in het spel, als
blijkt dat ook de Binnenlandse Veiligheids Dienst op de hoogte is van de opzienbarende uitvinding? Te
midden van alle tumult banen De Cock en Vledder zich zigzaggend een weg die moet leiden naar de
dader.
De Cock en een duivels komplot

Page 1/1

Copyright : tabernadaesquina.com

