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OMSCHRIJVING

De uitgelaten vakantiestemming is op slag voorbij als Henrik, Malin en hun twee jonge kinderen bij
thuiskomst op Fårö de gezinsfoto terugvinden met gaten op de plek van hun ogen. De onrust groeit door
de anonieme dreigbrieven die volgen en ontaardt zelfs in regelrechte paniek als hun dochtertje op haar
eerste schooldag na de vakantie tijdens de lunchpauze wordt ontvoerd. En dat blijkt nog maar het begin ?
Inspecteur Fredrik Broman en zijn collega`s van de recherche in Visby nemen de zaak zeer serieus, maar
hebben aanvankelijk geen enkel aanknopingspunt. Speelt een oude familievete op het kleine eiland een rol?
Of is de dreiging eerder afkomstig van het Zweedse vasteland? En waarom is Henrik, een internationaal
bekend fotograaf, eigenlijk vanuit Stockholm teruggekeerd naar zijn geboortedorp? Vaststaat dat het gezin
ernstig wordt bedreigd. Terwijl de herfst over Fårö valt en het steeds vroeger donker wordt, is er iemand
die het gezin voortdurend in de gaten houdt en geduldig zijn tijd afwacht - wacht op het juiste moment om
een rekening te vereffenen.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

DE INDRINGER . Zakelijke gegevens: A. Detitel van het boek is: De indringer. B. Deschrijver is Joost
Heyink. Deze schrijver gebruikt geen. pseudoniem.

De Indringer - Joost Heyink . 1. Zakelijke gegevens; De titel van het boek is 'De Indringer'. De auteur is
Joost Heyink. De uitgever is Van Holkema & Warendorf.

We zagen opeens een indringer in onze keuken. - Tout à coup nous avons perçu un cambrioleur dans notre
cuisine.
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