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OMSCHRIJVING

Journaliste en jonge moeder Claire Cooper leidt aan paniekaanvallen. De meeste van haar angsten lijken
irrationeel. Maar op een stormachtige nacht, als haar echtgenoot Sam op zakenreis is, worden haar angsten
werkelijkheid. Claire ontdekt een man die de slaapkamer van haar dochtertje is binnengedrongen. Claire
smeekt hem: 'Neem míj in plaats van haar.'Als de kidnapper Claire met de auto meeneemt vreest ze voor
haar kinderen, maar niet voor zichzelf. De week daarop brengt Claire vastgebonden aan een bed in een
motelkamer door, met de indringer als enig gezelschap. Zij denkt na over de redenen voor de aanval op
haar gezin. Is dit een toevallige misdaad, of heeft het schimmige verleden dat ze achter zich probeerde te
laten haar eindelijk ingehaald?
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De indringer. Journaliste en jonge moeder Claire Cooper lijdt aan paniekaanvallen. De meeste van haar
angsten lijken irrationeel. Maar op een stormachtige nacht, als ...

Van John Flanagan, de auteur van de uiterst succesvolle De Grijze Jager-serie, is een nieuwe serie
verschenen: Broederband. Het verhaal speelt zich af in...

recensie De Indringer (Huurversie) Er zijn van die mensen die films van eigen bodem automatisch als
slecht beschouwen. Wat een scenarist of regisseur ook probeert,het ...
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