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OMSCHRIJVING

Isabel Jansen, een schipperskind met een Franse moeder en een Nederlandse vader, werkt als rechercheur
bij de Franse politie en krijgt door haar achtergrond meestal de onderzoeken toegewezen die verband
houden met de binnenvaart. Na de heftige gebeurtenissen tijdens haar laatste onderzoek is ze ingestort en
heeft ze nogal plotseling ontslag genomen, om als schipper te gaan varen met haar nieuwe vriendin. Ze kan
het rechercheren echter niet laten! Als ze vast komt te liggen in het ijs en er op het schip naast het hare een
schipper om het leven komt, bemoeit ze zich toch weer met het onderzoek en ontdekt tegelijkertijd het
nodige over haar eigen verleden...Esther de Blank weet waar ze over schrijft, want zij is zelf schipper op
een binnenschip geweest. De locaties van haar boeken kent zij dan ook uit eigen ervaring. IJSPRET is het
vierde deel van de thrillerserie rond Isabel Jansen.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Moppen over mannen en vrouwen: IJspret: Een video-mop van Moppen.nl

Het hart van menig schaatsliefhebber gaat van de huidige weersverwachting harder kloppen. En de
schaatsen kunnen volgende week weer ondergebonden worden.

Op 3 december stond ik al op ijs, een record, zo vroeg. Maar niet lang, ik had in januari al gezwommen.
Zwemmen met schaatsen aan gaat even makkelijk als met ...
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