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OMSCHRIJVING
Het hoofd van een therapiecentrum voor vrouwen verdwijnt plotseling. Maria Kallio, brigadier bij de
politie in Espoo, neemt deze zaak op zich. Bij haar onderzoek stuit zij onder anderen op een
godsdienstwaanzinnige, een stripteasedanseres en een vage dichter, die de vriend van de vermiste is.
Iedereen is verdacht, maar bewijzen ontbreken. In deze toch al niet prettige situatie ontsnapt ook nog eens
een bankovervaller uit de gevangenis die zweert Maria te oden, omdat zij hem destijds had
gearresteerd.Leena Lehtolainen (1964) is een van de populairste misdaadauteurs in Finland. In zowel
1996 als 1997 ontving zij voor haar werk de Finse Gouden Strop. Haar boeken zijn inmiddels in zes talen
vertaalden worden door een steeds grote publiek gelezen.De pers over haar vorige thriller Tijd om te
sterven:'Bijzonder, omdat het mysterie in stand wordt gehouden zonder de realiteit geweld aan te doen.' '
Trouw'Het allerlaatste hoofdstuk doet je letterlijk naar adem happen. Dit is Finse topklasse!' ' Flair
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
In Witte onschuld onderzoekt en beschrijft Gloria Wekker een centrale paradox in de Nederlandse
samenleving: de passie en agressie die ras oproept, terwijl het ...
Witte onschuld. Het hoofd van een therapiecentrum voor vrouwen verdwijnt plotseling. Maria Kallio,
brigadier bij de politie in Espoo, neemt deze zaak op zich. Bij ...
Gloria WekkerWitte Onschuld. Paradoxen van kolonialisme en ras Amsterdam University Press,
Amsterdam, 2018 ISBN: 9789462984776 €22,99 Er zijn de afgelopen jaren ...
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