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OMSCHRIJVING

Dit jaar verschijnen naar verwachting de Engelse en Duitse vertalingen van de thrillers Rendez-vous en
Close-up waarmee Esther Verhoef, na een imposante carrière als dierenboekenauteur, doorbrak als
thrillerschrijfster. 'Oestrogeenthrillers' worden de uiterst succesvolle boeken van Verhoef en
collegaschrijfsters Saskia Noort en Simone van de Vlugt wel genoemd, omdat er anders dan in typische
mannenthrillers (die nooit 'testosteronthrillers' werden genoemd) minder nadruk op actie en veel meer op
psychologie ligt. Juist de psychologie is van groot belang in het verhaal De perfecte partner, de spanning
loopt langzaam op en het plot krijgt aan het einde ook nog een heel verrassende wending. Maar er vloeit
beslist ook heel wat bloed...
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Opdrachtgevers willen optimaal gebruik maken van specialistische kennis uit de markt. Die kennis moet je
dus goed organiseren, wil je de perfecte partner zijn en blijven.

De Perfecte Partner. 35 likes. Het vinden van een partner wordt bepaald door het onderbewustzijn. Wij
hanteren technieken om het onderbewustzijn zo aan...

De perfecte partner. 'Oestrogeenthrillers' worden de uiterst succesvolle boeken van Verhoef en
collegaschrijfsters Saskia Noort en Simone van de Vlugt wel genoemd ...
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Lees verder...
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