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OMSCHRIJVING

Dean Koontz - VeertienZal zijn zoon het volgende slachtoffer zijn?Rechercheur John Calvino ondervraagt
een puber die in een psychiatrische kliniek zit. De veertienjarige jongen heeft een meervoudige moord op
zijn geweten maar de manier waarop hij dat toegeeft is vreemd onbewogen. De hele zaak is een echo uit
Johns verleden. Twintig jaar geleden, toen John zelf veertien jaar was, werd zijn familie uitgemoord en
John ontsnapte ternauwernood aan de dood door de seriemoordenaar neer te schieten. De misdaden in
heden en verleden lijken met elkaar verbonden. Langzaam bekruipt John het angstige voorgevoel dat zijn
gezin gevaar loopt. Hij zal het moeten opnemen tegen een moordenaar die zal toeslaan op de veertiende
verjaardag van zijn eigen zoon...Dean Koontz heeft zoveel trouwe fans dat er in Nederland en Vlaanderen
ruim een miljoen van zijn boeken zijn verkocht. Koontz schrijft angstaanjagend goed!
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Veertien jonge wilde zwijnen zijn in de nacht van zondag op maandag gedood door een aanrijding op de
N69 in Valkenswaard. De kudde werd op de weg tussen ...

Net veertien (paperback). Net veertien, Platteels tweede roman, is het confronterende portret van twee
broers die opgroeien in een volkswijk. Jonathan gaat op zijn ...
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