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OMSCHRIJVING

Slechts een paar uur nadat ze elkaar eeuwige trouw hebben beloofd, worden David en Melanie Brandt op
brute wijze vermoord. Iemand is hun luxe bruidssuite in San Francisco's chicste hotel binnengedrongen,
heeft het pasgetrouwde stel neergestoken en als aandenken hun trouwringen mee-genomen.Inspecteur
Lindsay Boxer heeft een slecht gevoel over de zaak en is bang dat dit pas het begin is. Wanneer korte tijd
later net buiten de stad een pasgetrouwd stel wordt vermist, worden haar vermoedens bevestigd: ze heeft
met een seriemoordenaar te maken.Helaas dreigt het politieonderzoek al gauw vast te lopen en Lindsay
raakt gefrustreerd door het gebrek aan voortgang. Ten einde raad bespreekt ze de zaak met Claire
Washburn, de patholoog-anatoom, en met journalist Cindy Thomas. Als openbaar aanklager Jill Bernhardt
zich bij het drietal voegt, blijkt dat de vier vrouwen samen over meer aanwijzingen beschikken dan zij
oorspronkelijk dachten. Vastbesloten om de moordenaar zo snel mogelijk te stoppen, besluiten zij hun
krachten te bundelen en informatie uit te wisselen. Maar dat moet dan wel buiten het officiële onderzoek
om gebeuren, en op eigen risico...
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

James B. Patterson (Newburgh, Orange County, 22 maart 1947) is een Amerikaans auteur van
voornamelijk thrillers. Naast zijn bekendste reeksen Alex Cross en Women's ...

Een bod is niet bindend. Zowel de bieder als de adverteerder kunnen het bod elk moment verwijderen. ...
De eerstverlorene Nathalie Waterschoot. De ...

Lindsay Boxer onderzoekt de moorden op verschillende huwelijksparen. Ze nodigt enkele vrouwen uit om
samen met haar een onofficieel onderzoek te doen.
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