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OMSCHRIJVING

Mike Hoolihan, een vrouwelijke detective met een incestverleden, is van jongs af gefascineerd door
zelfmoorden, een fascinatie die wordt omgezet in een professionele carrière bij de politie, waar zij op de
afdeling moordzaken werkzaam is. Zij weet stand te houden temidden van het cynische volkje van agenten,
totdat Jennifer Rockwell, de dochter van een collega, de hand aan zichzelf slaat. Met de zelfmoord - of is
het moord? - begint voor Mike een zoektocht, die steeds meer in haar eigen richting wijst. Het lijkt of de
twee vrouwen beiden een kant - een lichte en een donkere - van één persoonlijkheid vormen, die op
mysterieuze wijze met elkaar verbonden zijn. Nachttrein is een meesterlijke plactiche op de wereld van de
politie, waarin een jonge vrouw zichzelf aan een psychologische autopsie onderwerpt.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Met de nachttrein naar Schiphol reizen: het kan. 's Ochtends om 5 uur vliegen? Of om 4 uur? Dat betekent
dat ouders, vrienden of familie wel heel vroe...

Reguliere nachttrein naar Zuid-Duitsland en de Oostenrijkse Alpen, met in München en Innsbruck
aansluiting naar veel wintersportgebieden (ook Italië).

Een nachtje doorbrengen in de nachttrein in Thailand is een hele ervaring. Ik geef je tips om deze nacht zo
goed mogelijk door te komen.
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