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OMSCHRIJVING

Hoewel NYPD-detective Kat Mahon praktisch getrouwd is met haar werk, wil ze internetdating toch een
keer een kans geven. Een stortvloed van emoties die ze jarenlang heeft genegeerd, overspoelt haar als ze op
het profiel stuit van haar ex-verloofde Jeff, die haar hart brak en die ze al achttien jaar niet heeft gezien.Kat
voelt een vleugje hoop; dit zou weleens het moment kunnen zijn om het verleden te vergeten en met een
schone lei verder te gaan. Maar als ze contact zoekt met de man achter het profiel, maakt die hoop snel
plaats voor achterdocht en pure angst. Is dit wel echt Jeff? Speelt hij een spel? En waar was hij de
afgelopen jaren? DE PERS OVER Harlan Coben:'Cobens thrillers staan op eenzame hoogte.' Algemeen
Dagblad'Coben gaat ten koste van je nachtrust.'Vrij Nederland'Coben is als een ritje in een achtbaan:
superieur vermaak. Onderweg uitstappen is zo goed als onmogelijk.'de Volkskrant'De verhaallijnen
knoopt Coben in een weergaloos slot kundig aan elkaar.' Trouw
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De beste Ik mis je plaatjes, animaties en gifs voor Facebook, WhatsApp en andere websites en blogs.

Nog véél meer informatie op: http://www.debestesingersongwriter.nl. De songtekst: Je kust me, Je sust
me, Omhelst me, gerust me Je vangt me, Verlangt me ...

Op Ik mis je vind je troost en herkenning bij verlies. Bekijk tv-afleveringen, lees blogs over leven met
gemis, en maak een monument voor je dierbare.
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Lees verder...
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